
الفهرس العربي الموحد
عصر حديث للمعرفة العربية

ز التقارب بين المكتبات العربية والصينية..املكتبة الرقمية العربية
ّ
تعز

في حفل حضره وزراء وسفراء عـرب:

قصر الثقافة يشهد إطالق بوابة الجزائر
وزير الثقافة الجزائري:

السعودية سندنا وجهود الملك سلمان كبيرة
بن معمر:

فلسطين في الوجدان وسنطلق بوابة إلنتاجها الفكري

مكتبة الملك 
عبدالعــــــــــزيز
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1

الثون
ث والث

العدد الثال
ط�س 2016م

ذوالقعدة  1437هـ / اأغ�س

مجلة دورية ت�سدر عن مركز الفهر�س العربي الموحد | مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
العدد الثالث والثالثون | ذو القعدة 1437هـ | اأغ�سط�س 2016م

ت�ستمر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عطائها المعرفي عبر فروعها المتعددة لخدمة 
الثقافة وحب  تعميق  من  كبيرًا  جانبًا  لتاأخذ  واأطفااًل  ون�ساًء  رجااًل  والمقيم  المواطن 
كما  واالأفراد،  المجتمعات  خدمة  في  اإ�سهامًا  والتاريخي  والعلمي  المعرفي  االإطالع 
اأنها ت�ستمر في بذل وت�سخير كافة اإمكاناتها للمحافظة على نجاح م�ساريعها المختلفة، 
فتجدها تبعث التفاوؤل عبر ناقالتها المعرفية في الميادين والمرافق العامة ، وتجدها 
اأن�سطة االأطفال وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم منذ  تزرع االأمل في 
ال�سغر ، وتجدها تمالأ الفراغ عبر الحفاظ على االأمن الفكري وذلك من خالل تنظيم 
المحا�سرات والندوات الثقافية والعلمية واإقامة المعار�ض والمهرجانات والم�ساركة 
فيها، كما اأنها تتو�سع في فروعها، فها هي ت�ستعد الإطالق فرعها الجديد في جمهورية 
ال�سين ال�سعبية وفي قلب جامعة بكين، لت�سيف للعالم العربي واالإ�سالمي بعدًا ثقافيًا 
عام  وذلك  البي�ساء  بالدار  بكين  اأ�سبقت  وقد  كما  اآخر،  لحرير  الطريق  يعبد  جديدًا 
1985 عند افتتاح فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هناك والذي يخت�ض بالدرا�سات 

االإ�سالمية والعلوم االإن�سانية ، ويعتبر هذا التنوع امتدادًا لم�سيرة را�سخة في خدمة 
االإن�سانية  ال�سراكة  عن  ينفك  ال  والذي  الوا�سع  بم�سمونها  والثقافة  العلمي،  البحث 
واالجتماعية ، والحوار باعتباره يبنى على ح�سيلة معرفية �سافية ال ت�سوبها �سائبة، 
الملك  اأن مكتبة  الإدراك حقيقة  م�ساريعها  بين  التنقل  اأوجد حالة خا�سة في  كله  هذا 
الملــك  ال�سريفين   الحرمين  اأن�ساأها خادم  التي  الخيرية  الموؤ�س�سة  العامة  عبدالعزيز 
)1405هـ/1985م(،  عام  رجب  من  الخام�ض  �سعود في  اآل  العزيز  عـبد  بـن  الـله  عبد 
وافتتحها -يرحمه اهلل- في العا�سر من رجب )1408هـ( الموافق  )1987/2/27 م(، 
و�سعت هدفًا �ساميًا وهو خدمة االإن�سان في فهم ما حوله بتطوير مداركه عبر التعلم 
واال�ستزادة من المعرفة ، باالإ�سافة اإلى اهتمامها بالموروث العربي واالإ�سالمي عبر 
التاأليف  حركة  ودعم  والجغرافية  والثقافية  التاريخية  اأبعاده  في  وتجديده  اإحيائه 
والترجمة والن�سر العلمي في مجاالت العلوم العربية واالإ�سالمية اإلى اأن و�سلت لنجاح 
الموحد  العربي  الفهر�ض  مركزها  عبر  واالإ�سالمية  العربية  ال�سراكة  باإحداث  كبير 
اأهم  اإلى اعتباره  الم�سوؤولين العرب  والمحتوى الرقمي العربي مما حدا بالعديد من 
اأداة يمكن البناء عليها الجتماع الثقافة العربية من جديد على اأهداف وغايات تحاكي 

قيمة وقامة اأوطاننا وتاريخها المجيد 
مدير التحرير
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الثقافية والمجتمعية محليا واإقليميا وعالميا، فقد تبنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
اإ�سافة قيمة نوعية لمفهوم االأمن الفكري المعا�سر تقوم على �سيانة الموروث الثقافي 
وتعزيز عمقه الح�ساري والوعي باأهميته وتكري�ض الروؤية القائمة على مبداأ االأ�سالة 
الم�ساألة  هذه  مع  المكتبة  تعاطت  حيث  العظيم،  الغر�ض  هذا  يخدم  بما  والمعا�سرة 
لهوية  المنافية  المنحرفة  الدخيلة  االأفكار  من  العقول  تح�سين  م�سوؤولية  زاوية  من 
الم�ستقبلية  االآفاق  ترافق  التي  التغيير  عوامل  م�ست�سرفة  الم�سرق،  وتاريخها  االأمة 
تكتفي  ولم  المجتمعية.  للقيم  التاريخي  ال�سياق  في  الموؤثر  االأيديولوجي  البعد  ذات 
من  مبكرة  فترة  ومنذ  بداأت  بل  الت�سورات  بو�سع  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
فكان  المعرفية،  القرائية  االإ�سالمي  العربي  العقل  احتياجات  تلم�ض  في  م�سيرتها 
لمبادراتها النوعية وبرامجها المتعددة تاأثير كبير في بلورة وتاأطير االأفكار البناءة 
وتاأ�سيل عاملي الهوية والقيم وربطها بالجانب المعرفي كحا�سنة رئي�سة تبرز الجانب 
الثقافي والفكري لالأمة عبر تاريخها واإ�سهاماتها في خدمة الب�سرية جمعاء، وفق مبداأ 
ال�سراكة االإن�سانية. و�سكلت مكتبة الملك عبد العزيز العامة منذ ن�ساأتها عالمة فارقة 
اإبراز الثقافة ال�سعودية العربية االأ�سيلة، معتمدة على الحوار المعرفي كو�سيلة  في 
المعرفة  م�سادر  موثوقية  من  متخذة  المختلف،  االآخر  ت�ستهدف  مبدئية  تعريف 
بال�ساأن  يت�سل  فيما   ،2030 المملكة  روؤية  تدعم  متجددة  اإيجابية  وطاقة  عمل  قانون 
تنظيم ندوات كبرى  المكتبة من  به  الثقافي والفكري والمعرفي. ومن ذلك ما قامت 
العربية  الثقافة  م�ستقبل  وندوة  االإ�سالمي  العالم  عن  المعلومات  م�سادر  ندوة  مثل 
ال�سين  في  لها  فرعين  افتتاح  عن  ف�سال  الم�ستقبل،  ا�ست�سراف  حول  محا�سرات  و 
والمغرب تعود فائدتهما على الحوار المعرفي العالمي، ال�سيما واأن هناك من يحاول 
جاهدا قولبة الجانب الفكري والثقافي للمملكة وربطه با�سطالحات فئوية �سيقة من 
قبيل “الوهابية” و”ال�سلفية” وغيرها من م�سميات ال تعبر عن واقعها الحقيقي البعيد 
عن اأي مفاهيم تتعار�ض مع قيم االإ�سالم المعتدل والثقافة العربية االأ�سيلة المتطلعة 

اإلى الم�ساركة الح�سارية القائمة على الحوار.
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لدورها  اال�ستراتيجية  روؤيتها  من  انطالقا 
ما  اإلى  وبالنظر  الحركة  رفد  في  المحوري 
العولمة من زخم  في ظل  اليوم  العالم  يعي�سه 
المعلومات  مجال  في  التكنولوجية  الثورة 
القيم  معظم  على  اأثرت  التي  واالت�ساالت، 
بالًغا،  تاأثيًرا  المجتمعات  في  ال�سائدة 
في  �سيما  ال  وال�سلبية،  االإيجابية  بتاأثيراتها 
المجال الفكري للفرد حيث اأ�سبح هدًفا �سهاًل 
ودعاوى  م�سميات  تحت  به  والغواية  للميل 
عن  وخارجة  ال�سليمة  للفطرة  منافية  مذهبية 
العالم  يجتاح  الذي  ال�سوية،  العقول  نطاق 
معاي�سة  يعانيه من  ما  ب�سبب  اليوم  االإ�سالمي 
وبين  والمعا�سرة،  االأ�سالة  بين  متناق�سات 
واال�ستبداد،  والحرّية  والتحديث،  التقريب 
ومن ثم م�سكلة التطّرف والتكفير. وما ي�سهده 
واالنفجار  الفكرية،  التحوالت  من  العالم 

المعلوماتي بعد ظهور �سبكة االإنترنت وتغلغل ا�ستخدام تقنيات المعلومات 
وال�سيا�سية،  والثقافية  االجتماعية  الحياة  اأ�سكال  جميع  في  واالت�سال 
اإال  تحقيقها  يمكن  ال  والتي  ال�سحيحة،  المعلومات  اإلى  الحاجة  وازدياد 
بتوافر الروؤية المعرفية الكاملة مما يعزز الو�سطية واالأمن الفكري الذي 
جاء به ديننا الحنيف، فاإن اإيجاد م�سروعات فكرية رائدة بحجم ما قدمته 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وتعمل على ا�ستكماله تحت ما اأطلقت عليه 
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المكتبة الرقمية العربية يعتبر منجزا يحتاجه الجميع اكثر من اأي وقت 
م�سى، فموثوقية م�سادر المعرفة باعتبارها الو�سيلة الناجحة لتح�سين 
البذل  من  مزيدًا  يتوجب  معارفه  اأهم  االإنترنت  �سبكة  باتت  الذي  الجيل 
لتاأمين المعلومات من حيث االإنتاج الدقيق والجيد لهذه المعلومات وتاأمين 
قدمته  ما  وهذا  الجيل،  واحتياجات  متطلبات  وفق  اإليها  الو�سول  �سبل 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة من خدمات باعتبارها كيانا ثقافيا �سعوديا 
بارزا ي�ستفيد منه الجميع �سواًء في المملكة العربية ال�سعودية اأو الخليج 
الموؤ�س�سات  كافة  من  كبير  ترحيب  و�سط  واالإ�سالمي  العربي  الوطن  اأو 
نجاحاتها  باعتبار  العربية  الدول  في  واالأكاديمية  والعلمية  الثقافية 
وخبرتها في اإدارة دفة الثقافة العربية عبر م�سروعاتها المتنوعة دليال على 
الثقل الكبير الذي تمتلكه والتعاون الكبير الذي اأنتجته بين الموؤ�س�سات 
الملك  مكتبة  روؤية  اأن  كما  المجاالت.  مختلف  في  والعالمية  العربية 
قراءة  من  مكنتها  العالمي  ال�سعيد  على  للمتغيرات  ال�ساملة  عبدالعزيز 
مقت�سيات المرحلة التي ت�ستوجب تعزيز قيم الحوار الح�ساري المبني 
المكتبة  من  اإيمانا  االختالف،  رغم  االلتقاء  نقاط  واإيجاد  الم�شاركة  على 
والقائمين عليها، باأن الر�سالة االإ�سالمية الخالدة لم تكن في يوم من االأيام 

منغلقة على ذاتها بل كانت وا�سحة جلية حتى 
االإ�سالمي  الدين  واأن  المختلفين،  لالآخرين 
ما  الإظهار  االآخرين  على  االنفتاح  على  يحث 
اإلى  وفكرية،  وح�سارية  روحية  قيم  من  فيه 
بين  والمحبة  ال�سالم  قيم  بث  على  حثه  جانب 
وح�ساراتهم  اأديانهم  اختالف  على  النا�ض 
العربية  الرقمية  المكتبة  وثقافاتهم، ومحتوى 
يدعم العمل على هذا الم�سار ويوؤ�س�ض لمرحلة 
جديدة، تكون من خاللها المكتبة نافذة معرفية 
حقيقية على الموروث الثقافي العربي، ومدخاًل 
الثري،  اإلى االطالع واال�ستفادة من مخزونها 
والو�سائل  ال�سبل  جميع  توافر  مع  ال�سيما 
ت�سكيل  اأن  اإلى  اإ�سافة  ذلك  على  المعينة 
الفرد قادرًا على مواجهة  الذاتي يجعل  الوعي 

االنحرافات واالأفكار الفا�سدة. 
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مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
تفتح اآلفاق العربية لمعرفة 2030

بن معمر: فلسطين في وجدان المملكة العربية السعودية 
وتراثها وثقافتها له أهميته لدينا.

باسم فارس: األخوة في السعودية خدموا 337 الف طالب 
وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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ذوالقعدة  1437هـ / اأغ�س
يتطلع الم�سوؤولون في برنامج المكتبة االإلكترونية في االأونروا 
اإلى تعزيز ال�سراكة مع الفهر�ض العربي الموحد بالمملكة العربية 
والمعلومات  المكتبات  مجال  في  تحتية  بنية  لبناء  ال�سعودية 
ال�سفة  من  كل  في  خا�سة  االأونروا  عمل  اأقاليم  في  والمعرفة 
المعايير  مع  من�سجمًا  عماًل  ي�سبح  كي  غزة،  وقطاع  الغربية 
الملك  مكتبة  في  اإخواننا  يقدمها  التي  العالمية  والموا�سفات 
عبدالعزيز العامة عبر م�سروعها الفهر�ض العربي الموحد والذي 
، هذا  اإلى االجتماع والوحدة  ال�ستات  العربية من  المعرفة  نقل 
ما قاله االأ�ستاذ با�سم فار�ض م�ست�سار المكتبات االإلكترونية في 
االأونروا ، واأ�ساف : بحيث يتم توحيد بيانات اأوعية المعلومات 
لت�سهيل تبادل البيانات الببليوغرافية عبر الخط المبا�سر، وكذلك 
لتكون المكتبات ومراكز المعلومات في ال�سفة الغربية وقطاع 
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الذي  الم�سترك  العربي  العمل  من  جزءًا  غزة 
يقوده الفهر�ض العربي الموحد .

لقد قدم الفهر�ض العربي الموحد والذي يعتبر 
في  االأهمية  بالغ  دورًا  مهمًا  �سعوديًا  مركزًا 
وفرت  حيث  االأونروا،  مكتبات  �سبكة  اإطالق 
مركز  عبر  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة 
الفنية  االإمكانية  الموحد  العربي  الفهر�ض 
التربية  برنامج  في  المعلومات  الأخ�سائيي 
والتعليم حيث تم ا�ستيراد بيانات اآالف الكتب 
واأوعية المعرفة االأخرى من الفهر�ض العربي 
المكتبات  �سبكة  عبر  ُمتاحة  لت�سبح  الموحد 
ي�سهم  وهذا  باالأونروا،  الخا�سة  االإلكترونية 
في الحفاظ على التراث ويعزز العمل الثقافي 
من  �ستمكنها  والتي   ، العربي  الم�ستوى  على 
التعليمية في  المجتمعات  المعرفة في  �سناعة 
م�سادر  اإلى  الطلبة  و�سول  وتتيح  االأونروا، 
الحتياجاتهم  ت�ستجيب  التي  المعلومات 
الم�سادر  هذه  وتكون  والنمائية،  التعليمية 
من  طالب  مليون  ن�سف  من  الأكثر  ُمتاحة 
مناطق  مختلف  في  الفل�سطينيين  الالجئين 
في  العرب  للطلبة  وكذلك  االأونروا  عمليات 
مختلف اأماكن تواجدهم، لتحقيق اأهداف االأمم 
جودة،  ذي  تعليم  تقديم  المت�سمنة  المتحدة 
مهارات  من  متمكنين  طلبة  لتخريج  ي�سعى 

التعلم الذاتي الم�ستمر مدى الحياة.
لذلك فاإن التعاون مع الفهر�ض العربي الموحد وبناء بوابة خا�سة بالمكتبات 
في ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سيتيح الفر�سة للمكتبات بمختلف اأنواعها 
اهلل،  رام  في  )مكتبة جامعية  االأونروا  مكتبات  ومن �سمنها  فل�سطين  في 
الغربية  ال�سفة  من  كل  في  المهني  التدريب  لكليات  تابعة  مكتبات  واأربع 
وقطاع غزة( اأن تكون جزءًا من العمل العربي الم�سترك في مجال الخدمات 
المعلوماتية، حيث �ستتيح هذه البوابة الفر�سة الأكثر من 240 األف طالب 
وطالبة في قطاع غزة و 97 األف طالب وطالبة في ال�سفة الغربية باالإ�سافة 
اإلى معلميهم اأن ت�ستفيد من جهود مركز الفهر�ض العربي الموحد الهادفة 
في  الدولية  للقواعد  وفقًا  الفل�سطيني  واالأدبي  الفكري  التراث  جمع  اإلى 
مجال المكتبات والمعلومات، وكذلك �سيتيح الفر�سة الأخ�سائيي المكتبات 
الفهر�ض  مركز  يقدمها  التي  الفنية  الدورات  من  اال�ستفادة  والمعلومات 
العربي الموحد ، بحيث يكونون جزءًا في بناء المجتمع المعرفي العربي 
وذلك ا�ستمرارًا لجهود المملكة العربية ال�سعودية المختلفة لكل ما يخدم 

اأ�سقائها واأوطانهم ويربط المجتمعات بع�سها ببع�ض .
الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  معمر  بن  في�سل  االأ�ستاذ  معالي  وقال 
ال�سرح  هذا  على  االإ�سراف  مهمة  تولينا  ومنذ  اإننا   : العامة  عبدالعزيز 
من  تذكيرنا  يتم  منا�سبه  كل  وفي  قيادتنا  قبل  من  كلفنا  الكبير  المعرفي 
قبلهم يحفظهم اهلل على اأهمية خدمة الثقافة والمعرفة وتقديم كل اإمكاناتنا 
وهذا  اأجمع  العالم  عن  ف�ساًل  الخليج  اإلى  المحيط  من  الأخوتنا  وخبراتنا 
ما تعودنا عليه ون�ساأنا عليه وتعلمناه من الملك الموؤ�س�ض رحمه اهلل ومن 
خلفه اأبنائه الملوك رحمة اهلل عليهم جميعًا واإلى هذا العهد المجيد بقيادة 
خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ، والحقيقة 
اأن فل�سطين في وجدان ال�سعودية وال�سعوديين جميعًا ونحن ن�سعى دائمًا 

ية
ط

تغ
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اإلى بذل كل ما يجمع �ستاتها الفكري والمعرفي واالأدبي والتراثي ولعل 
اطالق بوابة فل�سطين في القريب باأذن اهلل �سيمكن االأخوة هناك من القيام 
بتنظيم معلوماتهم وحفظ م�سادرهم المعرفية وربطها جميعًا مع اإخوانهم 
العرب ، باعتبار اأن المعرفة العربية ذات قوة وعراقة وتاريخ كبير ، ودعم 
مثل هذا التكاتف العربي الثقافي باعتباره اأداة مهمه يحتاجها المواطن 
العربي ولذلك و�سفت في روؤية المملكة العربية ال�سعودية بمقومات جودة 
من  دائمًا  له  ن�سعى  ما  وهذا  متنوعة  ثقافية  اإيجاد خيارات  ودعم  الحياة 

خالل تنويع الم�سروعات التي نقدمها داخليًا وخارجيًا .
وتحدث �سعادة الدكتور �سالح الم�سند قائاًل : عملنا على �سناعة �سراكات 
من  عرب  كمواطنين  نحتاج  ماذا  لمعرفتنا  البداية  منذ  ومفيدة  متينة 
مكانتنا  من  ونرفع  خاللها  من  بع�سنا  �سنخدم  مدى  اأي  والى  الثقافة 
بع�سه  على  العالم  وانفتاح  االأفكار  تنوع  باتجاه  نخطو  ونحن  واأوطاننا 
ودخول الجيد وال�سيئ في �سباق المعرفة من خالل التقنية ، لذا فاإن من 
اأهم ما نتقدم من خالله ونلم�سه ب�سكل وا�سح االآن هو اإي�سال المعلومة 
ال�سحيحة اإلى االآخر وبذل الجهود في �سبيل تح�سين االأفراد من خالل 
خالل  من  البحث  حركة  دعم  اإلى  اإ�سافة   ، ووا�سحة  �سحيحة  من�سات 
لوكالة  بالن�سبة  اأما   ، اإليها  الو�سول  وتي�سير  المعرفة  بم�سادر  ربطها 
الغوث العالمية االأونروا فنحن نقدم لها با�ستمرار ما تحتاجه من تدعيم 
لقدراتها الإفادة اإخواننا في فل�سطين اأو االأقاليم التابعة لها واإبقائهم على 
ات�سال معرفي وثقافي بمجتمعاتهم العربية االأخرى ، وهذا ا�ستكمال لما 
بداأناه ولن نقف عنده باإذن اهلل حتى ن�سيع المعرفة ونفتح اآفاق المعرفة 
قيادتها  اهلل  مملكتنا حفظ  وتقوده  الجميع  ينتظره  ما  وهذا  بيننا  العربية 
و�سعبها ، وما و�سلنا اإليه من نتائج كبيرة لم ي�سبق الو�سول اإليها على 

�سعيد العمل العربي الم�سترك .

واأ�ساف �سعادته: ال اأن�سى في هذه المنا�سبة اأن 
الوزراء  به  يقوم  الذي  البارز  الدور  على  اأنّوه 
الم�سروع  بهذا  االهتمام  خالل  من  العرب 
اآخرها ح�سور وزير  النموذجي وكان  الفكري 
له  المرافق  والوفد  الموريتاني  العالي  التعليم 
من الجامعات وال�سفارة والتي اطلقنا بوابتها 
العربية  المملكة  وطنهم  في  بهم  مرحبين 
اأو  الجزائر  في  االأخوة  قبلها  اأو  ال�سعودية 
ال�سودان  اأو  االإمارات  اأو  المغرب  اأو  الكويت 
�سعدنا بح�سور  االأردن والذي  اأو  البحرين  اأو 
جميع  في  العرب  وال�سفراء  الوزراء  االإخوة 
الجميع  و�سعادة  تد�سينها  تم  التي  البوابات 
البناء  ن�ستطيع  موحدة  روؤية  لدينا  يكون  بان 
عليها وتحقيق نتائج جيدة لنا جميعًا ، واأي�سا 
الدول  بوابات  الإطالق  التن�سيق  اإلى  نهدف 
الذي  الدور  هذا  اأن  والحقيقة   ، تباعًا  االأخرى 
نقوم به ما هو اإلى ا�ستكمال لدور الموؤ�س�سات 
في المملكة العربية ال�سعودية لخدمة كل ما يهم 
الدفع  واأي�سا  المقيم  اأو  ال�سعودي  المواطن 
اإخوتنا في العالم العربي  اإلى  بهذه النجاحات 
بما  دولنا  لكل  التوفيق  اهلل  ون�سال  واالإ�سالمي 

يخدم االأوطان وال�سعوب . 
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يحضرها مختصون في الوثائق

ر مهاراتها 
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دارة الملك عبدالعزيز تطو
الفنية عبر الفهرس
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في تعاون مهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ودارة الملك عبدالعزيز 
وذلك لتطوير مهارات عامليها في اأق�سام الوثائق بهدف ا�ستكمال الخطة 
الدارة  اإدارة  تهتم  حيث  المجال  هذا  في  الدارة  اأعدتها  التي  الوطنية 
بتطوير كوادرها الب�سرية عبر كل ما ي�سيف اإليها الخبرات واالإمكانات 
والتطبيقات  الممار�سات  اأف�سل  على  الوثائق  لتكون   ، خططها  لتنفيذ 
المتبعة ووفق اأهم المعايير الفنية عالميًا وهذا ما يقوم به مركز الفهر�ض 
العربي الموحد في تدريب العاملين في الجهات االأع�ساء على المهارات 
واالإفادة  الوثيقة  انت�سار  عملية  ي�سهل  مما  المعتمدة  الدولية  والمعايير 
منها باعتبارها ذاكرة الوطن وحا�سنة التاريخ واأحد اأهم روافد المعرفة 
الحديثة لالأجيال، حيث قال معالي الدكتور فهد بن عبداهلل ال�سماري اأمين 
دارة الملك عبدالعزيز: اإن الدور الكبير والفاعل لمركز الفهر�ض العربي 
في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  مبادرات  اأحد  يعتبر  والذي  الموحد 
الت�سجيالت  بناء  مجال  في  الفنية  الممار�سات  واأدوات  اأ�ساليب  تاأطير 
اأمر  الببليوجرافية بما ي�سهم في تبادل البيانات ب�سكل معياري وموحد 
مهم، وهذا ما يجعلنا نهتم في اال�ستفادة من الممار�سات الفنية المتطورة 

التي يقدمها المركز عبر �سل�سلة من الدورات التدريبية .
وتحدث نائب الم�سرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة �سعادة 
باإدارتها  عبدالعزيز  الملك  ودارة  نحن   : قائاًل  الزيد  عبدالكريم  الدكتور 
الموقرة المتمثلة بمعالي الدكتور فهد بن عبداهلل ال�سماري دائمًا ما نلتقي 
على ذات االأهداف والتي تتمثل في رفع م�ستوى الكفاءة وتحفيز القدرات 
الوطن  هذا  لخدمة  واإمكانات  مهارات  من  يلزمها  ما  واإعطائها  الب�سرية 
وقيادته التي ترى اأهمية توطين المعرفة واإك�سابها للعاملين في مختلف 
المجاالت لما ينتظر منهم في نه�سة الم�ساريع وانطالقة روؤيتها القادمة 
والتي تتطلب بذل الجهود وت�سخير االإمكانات ، ونحن نرحب دائمًا بخدمة 

كل القطاعات والجهات بما يتوافر لدى مكتبة 
اكت�سبتها  من خبرات  العامة  عبدالعزيز  الملك 

عبر م�ساريعها التي باتت م�سيئة وهلل الحمد.
العربي  الفهر�ض  مركز  مدير  �سعادة  وقال 
الموحد الدكتور �سالح الم�سند نحن بيت مهم 
م�ستوى  على  المتخ�س�سة  التدريب  بيوت  من 
العالم في تخ�س�سنا ونجحنا في اإقامة دورات 
مبا�سرة  �سواًء  العربي  الوطن  كل  في  تدريبية 
اأو عبر و�سيط اإلكتروني ، ولذلك فتعاوننا في 
اإقامة دورة مع دارة الملك عبدالعزيز ياأتي في 
اإطار التعاون الم�سترك والدائم في هذا المجال 
باعتبار اأن فهر�سة وت�سنيف الوثائق اأمر مهم 
اأحدث  وفق  وتطويره  به  التقدم  بنا  وحري 
االإمكانات ، لرفع م�ستوى المهارة في فهر�سة 
الوثائق باأحدث التقنيات وفقًا لقواعد االأنجلو 
21، وتعتبر هذه الدورة  اأمريكية ونظام مارك 
بداية ل�سل�سلة الدورات التدريبية الجديدة التي 

ينظمها الفهر�ض العربي الموحد.
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والدكتور �سالح الم�سند مدير مركز الفهر�ض العربي الموحد ومدير فرع 
المكتبة للخدمات وقاعات االطالع الدكتور �سعد الخنيفر .

الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  نائب  �سعادة  قّدم  الزيارة  بداية  وفي 
عبدالعزيز العامة ترحيبه بالوفد وقدم �سرحًا عن تاريخ المكتبة بلمحات 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  اهلل  باإذن  له  المغفور  وجهود   ، متعددة 
والذي  والمعرفي  الثقافي  ال�سرح  هذا  تاأ�سي�ض  في  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
العربي  االإن�سان  يمّكن  ما  تدعم  التي  الثقافية  الموؤ�س�سات  اأهم  اأحد  بات 
الملك  مكتبة  طرحتها  متنوعة  م�ساريع  عبر  المعرفية  اأدواته  تطوير  من 
بالثقافة  : نحن نذهب  . وقال �سعادته  العامة داخليًا وخارجيًا  عبدالعزيز 
االإنتاج  اأننا نقدم خدمة حفظ  ، كما  اأماكن تواجدهم  للنا�ض في  والمعرفة 

أعضاء من مؤسسة عبدالحميد 
شومان يزورون المكتبة 

زار وفد موؤ�س�سة عبدالحميد �سومان بالمملكة 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  الها�سمية  االأردنية 
هـ   1436 رجب   2 الثالثاء  يوم  وذلك  العامة 
االأ�ستاذ  العلمي  البحث  برنامج  مدير  برئا�سة 
العالقات  ق�سم  ورئي�ض  الم�سري  عبدالرحمن 
وذلك    ، الرطروط  طالل  مهند  االأ�شتاذ  العامة 
وخدماتها  م�ساريعها  على  قرب  عن  لالطالع 
 ، للمعرفة  كنوز  من  تحتويه  وما  المقدمة 
العام  الم�سرف  نائب  ا�ستقبالهم  في  وكان 
على المكتبة  �سعادة الدكتور عبدالكريم الزيد 
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الفكري العربي واإتاحته عبر جملة من الو�سائل، كما اأن المكتبة تبرز كل 
مع  واأ�سبح  الفعاليات  متنوع  خا�ض  ق�سم  عبر  والطفل  المراأة  يخدم  ما 
مرور الوقت ذا قيمة مهمة في المنا�سبات الوطنية والثقافية واالجتماعية، 
اأهمية القراءة وذلك عبر با�سات  اأن المكتبة تركز على ن�سر  اإلى  اإ�سافة 
المختلفة مما  المهرجانات  واأي�سًا في  والمتنزهات  الحدائق  تتواجد في 

ي�سيف عامل جذب لفئات مختلفة من المجتمع وتعزيز الوعي لديهم .
موؤ�س�سة  اإن  حيث  واأهميتها  الزيارة  بهذه  �سعادته  عن  الوفد  وعبر 
عبدالحميد �سومان تحمل ر�سالة اال�ستثمار في االإبداع المعرفي والثقافي 
من  العربي  الوطن  في  المجتمعات  نهو�ض  في  للم�ساهمة  واالجتماعي 

خالل الفكر القيادي، االأدب والفنون، واالإبداع والت�سغيل.
و�سكلت موؤ�س�سة عبدالحميد �سومان منذ اإن�سائها ظاهرة ثقافية علمية في 
الوطن العربي، وتطورت هذه الموؤ�س�سة بحيث غدت تمثل موؤ�سرًا للدور 
والعلوم  الثقافة  دعم  مجال  في  الخا�ض  القطاع  به  يقوم  اأن  يمكن  الذي 
هنا  ومن  باالأمة.  النهو�ض  اإلى  الرامي  العلمي  الفكر  واإ�ساعة  والفنون 
العلمي  البحث  دعم  في  االإ�سهام  على  �سومان  عبدالحميد  موؤ�س�سة  عملت 
والدرا�سات االإن�سانية في محاولة لتوفير �سبل النهو�ض بالعلوم والثقافة، 
واالإ�سهام في ت�سجيع االأجيال الجديدة من العلماء والباحثين في االأردن 
على  لحفزهم  �سنوية  جوائز  تخ�سي�ض  خالل  من  العربية،  االأقطار  وفي 
مكتبة  الإن�ساء  الالزمة  البحث  مناخات  توفير  اإلى  اإ�سافة  هذا  االإنتاج، 

ب�سورة  المعلومات  نظم  واإتاحة  متطورة، 
بالم�ستجدات  الباحث  اإي�سال  في  ت�سهم 
المعلومات  ع�سر  في  المت�سارعة  الكبرى 
بحوث  من  ين�سر  ما  وتتبع  والتقنية،  العلمية 
هذا  رافق  وقد  والعالم.  العربي  العالم  في 
اهتمامًا  والباحثين،  والعلماء  بالعلم  االهتمام 
منتدى  ي�سكل  اإذ  والفكر،  بالثقافة  مقاباًل 
عبدالحميد �سومان الثقافي الذي ترتاده فئات 
ي�ست�سيف  حرًا  منبرًا  المواطنين  من  مختلفة 
اأبرز المفكرين والعلماء والمثقفين والمبدعين 
المنتدى  ن�ساطات  ت�ستقطب  حيث  العرب، 

الطاقات الفكرية االأردنية والعربية .
على  الوفد  �سعادته  اأطلع  اللقاء  نهاية  وفي 
وثقت  والتي  اآلي�ض  لالأميرة  ال�سور  معر�ض 
ال�سعودية  العربية  المملكة  تاريخ  خالله  من 
بجولة  الوفد  �سحب  واأثنائه، كما  النفط  قبل 
وتنوع  مقتنياتها  على  للتعرف  المكتبة  داخل 
المتنوعة  وم�سروعاتها  المعرفية  م�سادرها 

للوقوف على تطوراتها وما و�سلت اإليه.
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ووفقًا لذك راأت اإدارة مركز الفهر�ض العربي الموحد، تطوير بيئة العمل 
وذلك باإ�سافة العديد من االأق�سام والوحدات االإدارية بما يتوافق مع ما 

و�سل اإليه، وهي على ال�سكل االآتي: 
وحدة البث المباشر:

تجهيز  تم  الموحد  العربي  الفهر�ض  اأع�ساء  احتياجات  مواءمة  الأهمية 
وحدة لبث الدورات التدريبية عن بعد لي�ستفيد منها اأكبر عدد ممكن من 
المكتبات التي لم ت�ستفد من البرامج التدريبية اأو تقديم برامج ودورات 
جديدة وفق ما يتم اعتماده من معايير دولية جديدة ومواكبة لما يجري 
وتوحيد  االآليات  تطوير  من  العالمي  الم�ستوى  على  الراهن  الوقت  في 
المكتبات  تخدم  التي  الجديدة  الفهر�سة  قواعد  لتطبيق  الممار�سات 

وت�سهل عملهم .
وحدة رقمنة أوعية المعلومات: 

عربية  رقمية  مكتبة  باإطالق  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  لقيام  نظرًا 
المحتوى  بهدف ر�سد  وذلك  الموحد  العربي  الفهر�ض  اأ�س�ض  على  مبنية 
الرقمي العربي وتقديم خدمات معلومات تفاعلية ت�ستغل اأف�سل الو�سائل 
بما  المجتمع  فئات  جميع  بمتطلبات  وتفي  عالمية  بموا�سفات  التقنية 
يحقق اأهداف المكتبات االأع�ساء في الفهر�ض العربي الموحد وم�ساريعها 
الثقافية فقد تم توفير عدد من اأجهزة الم�سح ال�سوئي الأوعية المعلومات 

تطور يحاكي
المسيرة والمنجز ..

في خطوة جديدة يقدم مركز الفهر�ض العربي 
الموحد نف�سه ب�سياغة اأخرى في اإطار تح�سين 
انعكا�ض  من  لها  لما   ، العملية  البيئة  جودة 
العمل حيث  الفنية وجودة  البيئة  اإيجابي على 
كيفية  على  للتعرف  مهمة  اأداة  المركز  ا�سبح 
قام  حيث  الم�سترك  العربي  العمل  هذا  اإدارة 
بما  وربطها  المراحل  ت�سنيف  اإلى  م�ستندا 
تم تحقيقه من عمل وفقا لخطط مجل�ض اإدارة 
على  اعتمد  كما  التقييمية،  وروؤيتها  الفهر�ض 
خا�سية االإح�ساء المعلوماتي المدعم باالأرقام 
تناولها  التي  التحوالت  ور�سد  وال�سور 
جوانب  في  �سواء  الموحد  العربي  الفهر�ض 
البيانات  قواعد  وتاأ�سي�ض  المحتوى  تطوير 
الم�ستركة، اأو جوانب تطوير الكوادر العاملة، 
هيئات  من  اإ�سادات  على  الفهر�ض  حاز  وقد 
وخبراء ومخت�سين �سعوديين وعرب واأجانب 
وتم اعتباره م�سروًعا ثقافًيا عربًيا رائًدا وحاز 
مكتبة  لتقارير  وفًقا  الدولي  االعتراف  على 
 ، االأمريكي.   OCLC ومركز  الكونجر�ض 
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ويتم  المعلومات  اأوعية  لجميع  الرقمية  بالعملية  تقوم  عالية  بموا�سفات 
العربي  الفهر�ض  مركز  قام  ،حيث  العربية  الرقمية  للمكتبة  اإ�سافتها 
الموحد بتدريب عدد من العاملين عليها وفق خطته الداخلية لتقديم اجود 

االإمكانات عبر االأجهزة الفنية والكوادر الب�سرية .
معمل للتدريب: 

العديد من  اإقامة  الموحد في  العربي  الفهر�ض  الطلب على مركز  ولتزايد 
الدورات التدريبية ومواكبة لما يجري في الوقت الراهن على الم�ستوى 
العالمي من تطوير االآليات وتوحيد الممار�سات لتطبيق قواعد الفهر�سة 
اأهداف  الأهم  وتحقيقًا   ، عملها  وت�سهل  المكتبات  تخدم  التي  الجديدة 
الفهر�ض باعتباره م�سروًعا ثقافًيا عربًيا تعاونًيا في تطوير االأداء المهني 
للعاملين في المكتبات ومراكز المعلومات فقد جهز معمل للتدريب باأحدث 
الو�سائل التدريبية ُيجدول من خالله طلبات  الجهات االأع�ساء اأو الجهات 
التي ترغب في تطوير م�ستوى العاملين لديها وتقديم الدورات والبرامج 

التدريبية . 
معرض للصور: 

حقق  تقريبًا،  �سنوات  ت�سع  الموحد  العربي  الفهر�ض  اإطالق  على  م�سى 
تد�سين  اأهمها  من  المجاالت  �ستى  في  واإنجازات  كبيرًا  نجاحًا  خاللها 
متدرب   )4000( عدد  ودرب  بوابات(   10( للدول  المعرفية  البوابات 
ومتدربة ا�ستفاد منها اأكثر من )800( جهة في )16( دولة كما اأقام العديد 
كل  و�ساحب  العربي  الوطن  في  واللقاءات  والندوات  المحا�سرات  من 
محطة قام بها اأو بوابة د�سنها اأو فعالية اأقامها رعاية وزراء وم�سوؤولين 
في مختلف القطاعات مما اأحدث نوعا من االطمئنان لدى المتابع بوجود 
في  ومهم  م�سترك  عربي  م�سروع  في  جنب  اإلى  جنبا  والقيادات  النخب 
ا�ستقبال  واقع  على  تظهر  نتائجه  وبداأت  الجديد  العربي  الواقع  خارطة 

المعرفة وتحريك الن�شاط الم�شترك عبر معايير 
مما  الموحد  العربي  الفهر�ض  مركز  بها  نجح 
يحاكي  لل�سور  معر�ض  في  توثيقه  ا�ستوجب  
تلك االإنجازات وواقع الفهر�ض كمدخل لمركز 

عربي يحظى باإجماع معرفي وا�سع .
وحدة الرصد اإلعالمي: 

هو  الموحد  العربي  للفهر�ض  االإعالمي  المركز 
الجهة الم�سوؤولة عن االإنتاج االإعالمي ، ويتولى 
االإعالمية  الو�سائط  واإنتاج  وتنفيذ  تنظيم 
مختلف  واإدارة  اأنواعها،  بمختلف  التوثيقية 
والتلفزيونية  واالإعالنية  االإعالمية  القنوات 
تزويد  اإلى  باالإ�سافة  والمطبوعة،  واالإذاعية 
باالأخبار  الن�سر  ومراكز  الخارجية  الجهات 
واالإح�ساءات الدقيقة والمعلومات الموثقة عن 
بتوثيق  االإعالمي  المركز  قام  ولذلك  الفهر�ض، 
وندوات  لقاءات  من  الفهر�ض  ن�ساطات  جميع 
التوثيق  و�سائل  مختلف  عبر  ومحا�سرات 
اأو  اليوتيوب  على  خا�ض  موقع  عبر  واإن�سائها 
باختالف  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  في 
بجمع  قام  كما  فيها،  البث  وم�سادر  اأنواعها 
وح�سر جميع الملفات ال�سحفية وما كتب عنه 
ورفعها في موقع الفهر�ض العربي الموحد على 
البحث  في  منها  اال�ستفادة  الأهمية   ، االنترنت 

واال�سترجاع لكل باحث واإعالمي عربي.
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�سهد الفهر�ض العربي الموحد اإدراج تطبيقاته 
في مناهج التدري�ض لعدد من الجامعات العربية 
الفهر�ض  تطبيقات  باإدراج  فعليا  بداأت  حيث 
تدري�ض  �سمن  المعنية  المقررات  �سمن 
والتحليل  والتك�سيف  والت�سنيف  الفهر�سة 
الجهات  من  العديد  علقت  حيث  المو�سوعي، 
الم�ستوى  كبيرًا على  اإ�سعاعًا  يعد  المركز  باأن 
على  مثاليًا  مركزًا  اأ�سبح  واالآن  العربي 
م�ستوى العالم و يحقق هذه التعاون القائم مع 
الجامعات العربية مزيدًا من التطور والنماء .

من  قدر  على  بحثية  تجربة  تقديم  �سهد  وقد 
االأهمية قدمتها بع�ض الجامعات حول ا�ستثمار 
المناهج  في  الموحد  العربي  الفهر�ض  تجربة 
ال�سفوف  لطالب  وتدري�سها  الجامعية، 
مت�سل  �سياق  وعلى   ، المخت�سين  الجامعية 
بعر�ض  �سابقًا  �سعود  الملك  جامعة  قامت 
في  المكتبات  ق�سم  لمرئيات  مف�سل  ت�سور 

واإعداد  لتدريب  الموحد  العربي  الفهر�ض  توظيف  اإمكانية  حول  الجامعة 
لبع�ض  كتطبيق  الفهر�ض  ا�ستخدام  اإدراج  خالل  من  وذلك  الق�سم،  طلبة 
المقررات الدرا�سية ، كما قامت جامعة ال�سلطان قابو�ض بتو�سيح الدور 
الفاعل الذي يقوم به الفهر�ض العربي الموحد كبنية تدريبية افترا�سية في 
اإعداد وتاأهيل طالب اأق�سام علم المكتبات والمعلومات في الوطن العربي، 
وذلك من خالل عر�ض تجربة ق�سم درا�سات المعلومات في تطبيق الفهر�ض 
المو�سوعي  والتحليل  والت�سنيف  الفهر�سة  منها:  المقررات  بع�ض  في 

والتدريب العملي.
الفهر�ض  مركز  مدير  بها  يقوم  التي  الزيارات  من  العديد  ت�سمنت  كما 
عن  الحديث  واالإ�سالمية  العربية  الجامعات  من  للكثير  الموحد  العربي 
هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمة تن�سوي على اإنتاجية قيمة ومنهجية 
وا�سحة ، ف�ساًل عن طرحها من بع�ض من�سوبي الجهات في لقاءات اأع�ساء 
الفهر�ض العربي الموحد ال�سنوية والتي من خاللها عقدت الكثير من ور�ض 
العمل وقدمت اأوراق بحثية حول هذا االأمر ، ويعتبر مركز الفهر�ض العربي 
الموحد اإن خطوة من هذا النوع اأمر جيد و�سيتبعه خطوات اأخرى لتفعيل 
االإفادة من اإمكاناته وت�سخيرها للجامعات العربية واالإ�سالمية كاأحد اأهم 

اأهدافه .

مِّن الفهرس 
َ

ض
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جامعات عربية ت

الموحد في مقرراتها
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في اإطار جهود الفهر�ض العربي الموحد لتعزيز اأوجه التكامل المعرفي 
والثقافي ور�سالته في تعزيز االأدوار الم�ستركة بين الجهات التقى مدير 
مركز الفهر�ض العربي الموحد الدكتور �سالح بن محمد الم�سند ب�سعادة 
نائب محافظ هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية ال�سعودية الدكتور �سالح 
ال�سمراني من اأجل تو�سيع رقعة اال�ستفادة من الفهر�ض العربي الموحد 
والمكتبة الرقمية العربية لجميع الجهات ومختلف المراكز والمكتبات، 
بحيث يتمكن الباحث العربي من معرفة االإنتاج الفكري العربي في مجال 
اأهم مقومات رفع درجة الكفاءة  التعليم ونوافذه المتعددة باعتباره اأحد 
كمية  على  الع�سو  اأو  الباحث  باإطالع  معاييرها  الهيئة  عليها  تبني  التي 
في  البالغة  االأهمية  اإلى  مجاله،باالإ�سافة  في  المقدم  االإنتاج  من  جيدة 
الحراك القائم على دعم اللغة العربية من خالل محركات البحث وو�سائل 

التقنية المختلفة .  
وتم خالل اللقاء االطالع على ما يقدمه الجانبان من خدمات مهمة حيث 
الوطني  التحول  لخطة  داعمة  ل�سراكات  االنطالق  في  بادرة جيدة  تعتبر 
وا�ستراتيجيات المملكة العربية ال�سعودية 2030 والتي تقوم على اأهمية 
�سراكات  عبر  والمعرفة  الثقافة  مجاالت  في  الالزمة  الخدمات  تقديم 
القطاعات داخليًا مما ي�سهم في خف�ض التكلفة ورفع م�ستوى االإمكانات 
وبالتالي النتائج الجيدة، ودار الحديث عن خلق فر�ض للتعاون بين الهيئة 
�سعادة  اأ�سار  العربية،حيث  الرقمية  والمكتبة  الموحد  العربي  والفهر�ض 
نائب المحافظ اإلى اأهمية الدور الذي يقدمه الفهر�ض العربي الموحد والذي 
ي�ستكمل جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باعتبارها من اأهم الجهات 
التي ا�سبح لها ب�سمة في عالم المعرفة والثقافة عربيًا ودوليًا عبر العديد 
من م�ساريعها واأن�سطتها المختلفة،واأ�سار اإلى معرفته الجيدة بالفهر�ض 
العربي الموحد منذ انطالقته حيث اطلع على العديد من االإنجازات التي 

ما  عن  دائمًا  نبحث  نحن  واأ�ساف:  قدمها، 
يميز المعلم ويطور اإمكاناته وال �سك اأن زيادة 
ح�سيلته المعرفية مهمه للغاية في عملية البناء 
عن  الجهود  هذه  ت�سفر  اأن  واأتمنى  والتطوير 
�سعادة  رحب  العربي،كما  الباحث  يفيد  تعاون 
بهذا  الموحد  العربي  الفهر�ض  مركز  مدير 
اللقاء وو�سفه بالمثمر كبداية النطالقة جديدة 
�سراكاته  بفتح  الفهر�ض حاليًا  بها مركز  يقوم 
من  باال�ستفادة  ترغب  التي  الجهات  كل  على 
خدماته والتي اأ�سبحت اأيقونة بارزة في العالم 
�سراكات  فلدينا  اأي�سا  اجمع  والعالم  العربي 
عالمية جيدة في هذا المجال وهلل الحمد والمنة 
مجل�ض  من  نلم�سه  الذي  الدعم  بف�سل  وذلك 
اإدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والم�سرف 
بن  في�سل  االأ�ستاذ  معالي  المكتبة  على  العام 
تقويم  هيئة  مع  ال�سراكة  اأن  والحقيقة  معمر، 
الجهتين  تخ�ض  ال  عديدة  فوائد  له  التعليم 
فقط بل تمتد اإلى ح�سر جميع االإنتاج الفكري 
بوابة  في  وو�سعه  والتعليم  بالتربية  الخا�ض 
تحمل هذا االإنتاج الكبير فهو بال �سك �سيكون 
مميزًا و�ست�ستفيد منه الجهات والدول ويطور 
والباحثين  المخت�سين  قدرات  ملحوظ  ب�سكل 

في المجال .

نائب محافظ هيئة تقويم التعليم يبحث 
مع الفهرس أوجه التعاون المشترك
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بين المكتبات العربية والصينية..
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االإلكترونية  للبوابة  الم�ستركة  اللجنة  عقدت 
اجتماعها  موؤخرًا  وال�سينية  العربية  للمكتبات 
العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  مقر  في  االأول 
الزيد  الكريم  عبد  الدكتور  برئا�سة  بالريا�ض، 
وم�ساركة  المكتبة،  على  العام  الم�سرف  نائب 
بجامعة  والتوثيق  المعلومات  اإدارة  مدير 
الدول العربية الم�ست�سار اأول هالة جاد و�سفير 
لي  المملكة  لدى  ال�سعبية  ال�سين  جمهورية 
ت�سنغ ون، رئي�ض ق�سم التعاون الدولي بمكتبة 
فهد  واالأ�ستاذ  �سيو،  وت�سانج  الوطنية  ال�سين 
العبد الكريم م�ساعد نائب الم�سرف العام على 
والدكتور  العامة،  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
العربي  الفهر�ض  مركز  مدير  الم�سند  �سالح 

الموحد وبقية اأع�ساء اللجنة.
م�ستهل  في  كلمة  الزيد  الدكتور  واألقى 
في  اأمله  عن  فيها  عبر  االجتماع  اأعمال 
لتنفيذ  الالزمة  والترتيبات  االإجراءات  اتخاذ 
للمكتبات العربية  البوابة االإلكترونية  م�سروع 

 د. هاله جاد : مكتبة الملك عبدالعزيز 
تقدم عمل كبير وهذا ليس مستغرب.

السفير الصيني بالمملكة: سيجسد 
المشروع عمق العالقة ويحقق التعاون.

د. عبدالكريم الزيد: البوابة جسر ثقافي 
بين الحضارتين العربية والصينية.
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وال�سينية باأف�سل الموا�سفات الفنية والعلمية 
لتكون ج�سرًا ثقافيًا بين الح�سارتين العربية 
اأن هذا  الزيد عن  الدكتور  وال�سينية. وتحدث 
تبذلها  التي  للجهود  امتداد  هو  الم�سروع 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في ربط الثقافة 
فرع  خالل  من  ال�سينية  بالثقافة  العربية 
لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تقوم على 
و�سيفتتح  بكين،  جامعة  مع  بالتعاون  اإن�سائه 
في عام 2017 باإذن اهلل. واأ�سار الدكتور الزيد 
العربية  المكتبات  بين  التعاون  اأهمية  اإلى 
هذه  محتويات  اإثراء  في  االأع�ساء  وال�سينية 
منارة  �ستكون  حيث  تد�سينها  بعد  البوابة 
والدار�سين  للباحثين  ومق�سًدا  ومعرفة  علم 
كما  وال�سينية،  العربية  الح�سارتين  في 
رجال  يحتاجها  التي  المعلومات  �ستوفر  اأنها 
يودون  الذين  وال�سينيين  العرب  االأعمال 
ومحدثة  مف�سلة  عن  معلومات  على  الح�سول 
العالم  في  وال�سناعية  التجارية  االأن�سطة  عن 
اأ�ساد  كلمته  ختام  وفي  وال�سين.  العربي 

بالتعاون بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة واإدارة المعلومات والتوثيق 
الم�سروع  هذا  اإنجاز  في  الوطنية  ال�سين  ومكتبة  العربية  الدول  بجامعة 

الثقافي المهم الذي �سيكون فاتحة اأعمال تعاونية اأ�سمل في الم�ستقبل.
اإطار  تاأتي في  البوابة  اأن  اإلى  الم�ست�سارة هالة جاد  اأ�سارت  ومن جهتها 
تو�سياته  وت�سمنت  ال�سيني  العربي  التعاون  لمنتدى  التنفيذي  البرنامج 
تعزيز التعاون في مجال المكتبات والمعلومات من خالل ان�ساء اآلية دائمة 
اأنه  مبينة  المجال،  هذا  في  العربية  والدول  ال�سين  بين  التعاون  لتعزيز 
�سبق عقد االجتماع االأول للخبراء العرب وال�سينيين في مجال المكتبات 
»التعاون  عنوان  تحت  العربية  للجامعة  العامة  االأمانة  بمقر  والمعلومات 
ل�سراكة  واعدة  اآفاق  والمعلومات..  المكتبات  مجال  في  ال�سيني  العربي 
للجامعة  العامة  االأمانة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  �سهد  الذي  حقيقية« 
ومكتبة ال�سين الوطنية الإطالق بوابة اإلكترونية ل�سبكة المكتبات العربية 
وال�سينية خالل الربع الثاني من عام 2016م تمهيدًا الإن�ساء مكتبة رقمية 

عربية – �سينية نتاج محتوياتها على �سبكة االإنترنت.
واأعربت الم�ست�سارة هالة جاد عن �سكرها لمكتبة الملك عبد العزيز العامة 
البوابة  ال�ست�سافة  ومبادرتها  للبوابة  الم�ستركة  للجنة  ا�ست�سافتها  على 
وت�سميمها واالإ�سراف عليها من الناحية التقنية بعد تد�سينها، وقالت اإن 
العربي  العمل  �سعيد  على  كبير  بعمل  تقوم  فهي  عليها  بغريب  لي�ض  ذلك 

الم�سترك واإ�سهاماتها اأكثر من اأن تح�سى.
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ت�سنغ  لي  المملكة  لدى  ال�سعبية  ال�سين  �سفير جمهورية  اأكد  ومن جهته 
اأنه �سيج�ّسد عمق العالقات  اأهمية م�سروع البوابة مبينا  ون في كلمة له 
العربية ال�سينية، معربًا عن اأمله اأن يحقق الم�سروع تطلعات قادة الدول 
العربية وجمهورية ال�سين من اأجل مزيد من التعاون والتفاعل بين الثقافة 

العربية وال�سينية.
ال�سين  بمكتبة  الدولي  التعاون  ق�سم  رئي�ض  تحدث  ال�سياق  ذات  وفي 
العربية  الثقافتين  بين  التوا�سل  تعزيز  في  البوابة  اأهمية  عن  الوطنية 
للباحثين  المعلومات  خدمات  وتوفير  بكنوزهما  والتعريف  وال�سينية 

والدرا�سين و�سناع القرار والمهتمين.
وقّدم الدكتور �سالح الم�سند عر�سًا عن م�سروع الفهر�ض العربي وبوابات 
مكتبات الدول االأع�ساء والمكتبة الرقمية العربية مت�سمنًا خبرات وجهود 
الرقمية.  والمكتبة  البوابات  اإن�ساء  في  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
البوابة حيث  اأهداف  الم�سند والم�ست�سار هاله جاد  الدكتور  وا�ستعر�ض 
�سملت تعميق التعاون بين المكتبات العربية في الدول االأع�ساء بجامعة 
المكتبات  مجال  في  طفرة  لتحقيق  ال�سينية  والمكتبات  العربية  الدول 
وفقًا  التقليدية  وغير  التقليدية  المعلومات  م�سادر  وتبادل  والمعلومات 
تكيفها  العربية ومدى  الدول  في  الم�ستخدمة  المعلوماتية  التحتية  للبنية 
مع البنية التحتية المعلوماتية في ال�سين، واإن�ساء قاعدة بيانات تتاح على 
الخط المبا�سر كدليل ا�ستر�سادي للمكتبات العربية وال�سينية ال�سريكة، 

مما ي�سهل عملية التعرف على المكتبات العربية 
واحتياجاتها،  ال�سراكة  اإطار  في  وال�سينية 
المكتبات  بين  و�سراكة  تواأمة  عالقات  واإقامة 
وتعزيز  وال�سين،  العربية  الدول  في  الوطنية 
المكتبات  بين  وال�سراكة  التواأمة  عالقات 
وت�سجيع  والمتخ�س�سة،  العامة  المركزية 
التعاون البيني بين المكتبات العربية وال�سينية 
من خالل اإقامة م�سروعات طويلة االأجل تهدف 
المكتوب  وال�سيني  العربي  التراث  ن�سر  اإلى 
الدكتور  ا�ستعر�ض  كما  الرقمي.  ال�سكل  في 
الم�سند والم�ست�سار هالة جاد مكونات البوابة 
ومحتوياتها، والجدول الزمني الالزم للتنفيذ، 
اأعقب  الم�سروع.   تنفيذ  في  طرف  كل  ومهام 
ذلك جولة الأع�ساء اللجنة من الجانبين  لمركز 
على  خاللها  اطلعوا  الموحد  العربي  الفهر�ض 
العربي  الفهر�ض  التي يقدمها مركز   الخدمات 
دول  جميع  في  االأع�ساء  للمكتبات  الموحد 

العالم وكيفية �سير العمل فيه.
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في حفل حضره وزراء وسفراء عرب..

الفهرس العربي الموحد يطلق بوابة الجزائر
وزير الثقافة: السعودية سندنا وجهود الملك سلمان كبيرة.

مدير مركز الفهرس: كنوز الجزائر أحد مفاتيح المعرفة العربية.
.
ً
وزير التعليم العالي: إخوتنا في المملكة حققوا حلم عشرين عاما
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مكتبة  تد�سين  حفل  الجزائرية  العا�سمة  في  الثقافة  ق�سر  احت�سن 
لبوابة  الموحد  العربي  الفهر�ض  بمركزه  ممثلة  العامة  عبدالعزيز  الملك 
المكتبات الجزائرية والتي تعتبر البوابة التا�سعة �سمن �سل�سلة بوابات 
الدول االأع�ساء ، وذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة الجزائري االأ�ستاذ 
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  عزالدين ميهوبي ومعالي وزير 
بن  نورية  ال�سيدة  الجزائرية  التربية  وزيرة  وبح�سور   ، حجار  طاهر 
عبريط وم�ست�ساري �سيادة الرئي�ض الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه وجمع 
الثقافة  وزارة  قدمتها  التي  المنا�سبة  بهذه  احتفاء  العرب  ال�سفراء  من 

الجزائرية بترحاب كبير للمملكة العربية ال�سعودية .
وتحدث معالي وزير الثقافة الجزائرية االأ�ستاذ عزالدين ميهوبي قائاًل: 
طالما  الذي  المهم  اللقاء  هذا  الثقافة  ق�سر  يحت�سن  باأن  اليوم  ن�سعد 
واالجتهاد  الجهد  من  �سنوات  ا�ستمر  عمل  ثمرة  هو  والذي  انتظرناه 
والعمل ال�سادق العمل الذي لم يكن له من هدف �سوى اإن�ساء هذه ال�سبكة 
نه�سة  اأي  عن  نتحدث  اأن  يمكن  ال  الأنه  العربية؛  مكتباتنا  بين  العميقة 
وتطور خارج الكتاب وال يمكن اأن نتحدث عن كتاب خارج المكتبة والأن 
�سنة  يتطور  علم  ذاته،  علمًا منفردًا بحد  اأ�سبحت تحوز  اليوم  المكتبات 
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بعد اأخرى ولما الحظنا اأن هناك جهدا مباركا 
اأخذت  التي  ال�سعودية  العربية  المملكة  من 
المت�سمة  العملية  بهذه  تنه�ض  اأن  عاتقها  على 
والرغبة  والخبرة  والدقة  العلمية  من  بكثير 
اأينما  العرب  الباحثين  تمكن  �سبكة  اإن�ساء  في 
يتوا�سلوا فيما بينهم، واأ�سبح  اأن  كانوا في  
هذا الفهر�ض يحقق انت�سارا اأو�سع والحمد هلل 
ويغطي اأغلب البلدان العربية ويتيح م�ساحة من 
االطالع على ما تحتويه المكتبات العربية من 
كنوز ومخطوطات وبحوث ودرا�سات ور�سائل 
جامعية واأطروحات، نـحن لم نقم ب�سيء اأكثر 
من اأن نوفر ما بحوزتنا؛ لكن كل العمل قامت 
ومركز  العامة،  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  به 
الفهر�ض العربي الموحد م�سكورًا دفع الكثير 
الذين  ويمتلك تجربة مهمة من خالل الخبراء 
ال�سبكات وبفتح  العمل وبتهيئة  بهذا  يقومون 
هذه البوابات فراأينا اأن هذا العمل مهم ومفيد 
الجزائري  لالأ�ستاذ  الجزائري  للباحث  جدا 
كلهم  الجزائري  للكاتب  الجزائري  للمثقف 
باإمكانهم اأن يتوا�سلوا من خالل هذه ال�سبكة 
ان  )علينا  هارد  مايكل  يقول  وكما  المفتوحة 
اإلى زمان الكتاب فيه كالماء والهواء(.  ن�سل 
باأن ن�سهد  اأخرى  اليوم ن�سعد مرة  فاإننا  لهذا 
مجددين  الهام  والعلمي  الثقافي  الحدث  هذا 
ال�سكر الإخواننا في المملكة العربية ال�سعودية 
فهي  جديدة  لي�ست  �سالت  بها  تربطنا  التي 
نذكر  اأن  يمكن  اإننا  بل  التاريخ،  في  �ساربة 
البلد  بهذا  عالقتنا  في  الماآثر  ببع�ض  فقط 
البلد  العربية  ال�سعودية  المملكة  فاإن  ال�سقيق 
الذي عر�ض على االأمم المتحدة الأول مرة عام 
1955 من خالل الملك في�سل رحمه اهلل بو�سع 
المتحدة  االأمم  دفتر  في  الجزائرية  الق�سية 
اآنذاك. كما اأن المملكة العربية ال�سعودية كانت 
�سندا للثورة الجزائرية من خالل الملك �سلمان 
الثورة  اأيام  في  راأ�ض  الذي  العزيز  عبد  ابن 
التحريرية لجنة دعم الثورة التحريرية وجمع 
باالأم�ض  كانت  واإن  المواقف  هذه  التبرعات. 
االإن�ساني  و  والتاريخي  ال�سيا�سي  بعدها  لها 
اأي�سا في مثل هذه  اليوم تجد  فاإنها  والقومي 
الخطوة المهمة على طريق  المعرفة الم�ستركة 
على الطريق التوا�سل الم�سترك الدائم، وهذا 
يوؤكد اأننا في النهاية نعمل �سمن روؤية واحدة 
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نعمله  الذي  الم�ستقبل  ولل�سالح  بيننا  الم�سترك  ل�سالح  نعمل  اأننا  وهي 
لالأجيال القادمة.

وتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طاهر حجار قائاًل : 
لقد تبّنا اإخوان لنا  في المملكة العربية ال�سعودية هذا الم�سروع العربي 
اال�ستفادة  العربية  الجامعات  الباحثين وطالب  ي�سهل على  الرائد والذي 
من مقتنياتها وهو ما طالبنا به منذ ع�سرين عامًا، وهاهم في مركز الفهر�ض 
في  تبق مح�سورة  ولم  بكثير  اأو�سع  بنظرة  اإليه  نظروا  الموحد  العربي 
الجامعات واإنما تو�سعت اإلى كل مجاالت المعرفة. وها نـحن اليوم ن�سهد 
التحاق البوابة الجزائرية ببوابات الفهر�ض العربي الموحد التي �سيكون 
ب�سفة  العربي  واالإن�سان  الجزائريين  والطلبة  للباحثين  كبيرة  فائدة  لها 
�ستكون  و  الجميع  متناول  وفي  للجميع  مفتوحة  �ستكون  الأنها  عامة، 
البوابة العظيمة  اأن ي�ستفيد من هذه  اإن�سان  مجانية ولذلك با�ستطاعة كل 
لنا  رافدًا  البوابة  هذه  و�ستكون  فعاًل  نرتقي  اهلل  �ساء  اإن  �ستجعلنا  التي 
ونحن على م�ستوى وزارة التعليم العالي حيث  �ستحل لنا م�سكلة عوي�سة 
حتى  و  العلمية  بال�سرقات   ي�سمى  ما  هي  و  منها  نعاني  و  منها  عانينا 
بالحرف  كتب  ما  منها  نعاني  كنا  التي  الم�سكلة  الأن  االأدبية،  ال�سرقات 

بكثرة  ال�سبكة  في  متواجًدا  يكن  لم  العربي 
ال  وبالتالي  جًدا  قليلة  بن�سبة  موجوًدا  كان  بل 
عندما  ر�سائلنا   �سحة  من  نتاأكد  اأن  ن�ستطيع 
االآن  لكن  ال�سبكة.  في  بما هو موجود  نقارنها 
من  الحد  هذا  العربية  ال�سبكة  بلغت  عندما 
الم�سادر و المراجع والمخطوطات الموجودة 
فيها و الر�سائل الجامعية �سي�سهل علينا عملية 
التاأكد با�ستعمال برمجيات ت�ستطيع اأن تك�سف 
فخور  اأنا  وبذلك  الم�سروق،  اأو  المغ�سو�ض 
اأن  �سنة  ع�سرين  منذ  اأمل  عندي  كان  و  كعربي 
هلل  الحمد  لكن  فقط  جامعية  �سبكة  لدينا  تكون 
االآن لدينا �سبكة اأو�سع بكثير الأنها تم�ض جميع 
المملكة  لالإخوان في  المجاالت و�سكرا جزياًل 
هذا  على  اهلل خيرًا  ال�سعودية وجزاهم  العربية 
العربية  لالأمه  يقدمونه  الذي  الكبير  العمل 
البوابة  هذه  تخدم  �سوف  واأي�سا  واالإ�سالمية. 
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الثقافة العربية و الفكر العربي الأنها �ستكون 
اأن يطلع  العالم وي�ستطيع غيرنا  مفتوحة على 
عليها ومن خاللها يطلع على ما اأنتج االإن�سان 

العربي قديما و حديثا.
مدير  الم�سند  �سالح  الدكتور  �سعادة  وقال 
تد�سين  اإن  الموحد:  العربي  الفهر�ض  مركز 
اأمر  الجزائرية  للجمهورية  المعرفية  البوابة 
المعرفة  مفاتيح  اأحد  باعتبارها  للغاية  مهم 
اأن  والحقيقة  الثمينة،  وكنوزها  العربية 
التعاون مع االأخوة في الجزائر بداأ منذ وقت 
على  والحر�ض  الترحاب  كل  ووجدنا  مبكر 
وزير  معالي  قبل  من  �سواًء  ال�سراكة  تفعيل 
كان  منذ  ميهوبي  عزالدين  االأ�ستاذ  الثقافة 

معالي  واأي�سًا  الجزائرية،  الوطنية  والمكتبة  العربية  اللغة  مجمع  يراأ�ض 
الدكتور طاهر حجار مذ كان مديرًا  العلمي  العالي والبحث  التعليم  وزير 
لجامعة الجزائر 1 حينها وفتح الجامعة ومقتنياتها للفهر�ض ووجه بتنظيم 
اأهمية هذه  اأن  الدورات التدريبية وتفعيلها من وقت الآخر ، كل هذا يعني 
اإلى  التد�سين وت�سير  البداية وحتى موعد  نف�سها منذ  البوابة تتحدث عن 
ما  وهذا  المرجوة  النتائج  الى  للو�سول  دائمًا  الم�سترك  التعاون  اأهمية 

تحقق مع االأخوة في الجزائر .
البوابة المعرفية للجزائر:

مركز  بين  بال�سراكة  اأن�سئت  والتي  الجزائرية  المكتبات  بوابة  تهدف 
الفهر�ض العربي الموحد والمكتبة الوطنية الجزائرية وجامعة الجزائر 1 
ومركز البحث في االإعالم العلمي والتقني اإلى خدمة الباحثين والمهتمين 
بالتراث الفكري الجزائري بتي�سير الو�سول اإليه من خالل بوابة واحدة 
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في �سبكة االإنترنت. وتعد هذه البوابُة الفهر�َض الوطني الموحد الذي يجمع 
المكتبات الجزائرية بجميع اأ�سكالها واأنواعها في �سبكة مكتبية واحدة، 
ومما يميزها اأنها تاأتي في اإطار ال�سراكات التي يقدمها الفهر�ض العربي 
الموحد من اأجل بناء قاعدة معلوماتية موحدة لكافة االأوعية والمحتويات 
واالإ�سالمية وتطوير  العربية  الثقافة  اأهدافها في خدمة  العربية ولتحقق 
المكتبات العربية بما يواكب معطيات ع�سر المعرفة في ظل الم�ستجدات 
العلمية والتكنولوجية واالحتياجات المتزايدة لبناء اأ�س�ض التكامل للوحدة 
اأنها تخدم الجهود  اإلى  المعرفية بتنوع م�سادرها وم�ساربها. باالإ�سافة 
التوا�سل  خالل  من  العربي  عالمنا  بين  الثقافية  الوحدة  اإلى  الرامية 
الفكري والمعرفي والثقافي بين الم�سرق والمغرب وتبادل االأفكار التي 
�ستحقق التنمية الم�ستدامة والنه�سة العربية ال�ساملة لكافة اأقطار العالم 
مكتبات  اإلى  بحاجة  اأف�سل  غٍد  اإلى  والمتطلعة  ال�سابة  فاأجيالنا  العربي. 
متطورة ومدارة باأرقى المعايير واأحدث ما تو�سل اإليه العلم من تقنيات 

معلوماتية  خدمات  اإلى  تتطلع  كما  وو�سائل، 
فاعلة وموؤثرة خا�سة ما يتعلق باالإنتاج الفكري 
مقتنيات  اإلى  والو�سول  وتي�سير  الجزائري 
عن  اال�ستغناء  يمكن  فال  الجزائرية.  المكتبات 
والتقدم  الجزائرية  النه�سة  بناء  في  المعرفة 
وال  العلمي.  والبحث  االقت�ساد  �سعيد  على 
التعاون  بتعزيز  اإلى  الهدف  هذا  تحقيق  يمكن 
في  الجزائرية  المكتبات  بين  والت�سارك 
لت�سبح  عربية.  معرفية  و�سناعة  عربي  اإطار 
والثقافي  الفكري  التراث  لن�سر  م�سدر  اأهم 
بين  والتعاون  الم�ساركة  ومحققة  الجزائري 

كافة المكتبات العربية.
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بوابة الجزائــــر
نافذة معرفية

لعصر جديد
 المكتبة الوطنية الجزائرية

حيث  بالجزائر،  ثقافية  موؤ�س�سة  اأقدم  الجزائرية  الوطنية  المكتبة  تعتبر 
اآنذاك  الحرب  وزارة  من  مر�سوم  بموجب   1835 اأكتوبر   13 في   اأن�سئت 
كانت   قد  و   .Genty Debussy ”ديبو�سي “جانتي  يتراأ�سها  كان  والتي 
مهد  المر�سوم  اأن  اإال  ر�سيد،  اأي  تحتوي  ال  تاأ�سي�سها  اأمر  �سدور  حين 
 “ للمكتبة  محافظ  الأول  مهمتها  اأ�سندت  التي  الجمع  و  البحث  لعمليات 
اأدريان بيربروجيه” ]Adrien Berbrugger[ الذي كان يرافق الحمالت 
يقرب  ما  فجمع   ، الجزائرية  المدن  كبريات  اإلى  اال�ستعمارية  الع�سكرية 
من 700 مخطوطة في بادئ االأمر من مدينة ق�سنطينة  والتي كانت النواة 
بمقر  الر�سيد  هذا  اأودع  و   ، الجزائرية  الوطنية  المكتبة  لر�سيد  االأولى 
ثم  الواد  بباب  “�سوالي” �سابقا  ب�سارع   �سكني  بيت  في  االأول  المكتبة 
نقلت �سنة 1838 اإلى ثكنة ع�سكرية انك�سارية بباب عزون ، حيث بقيت هناك 

اإلى �سنة 1848. 
و مع ازدياد ر�سيد المكتبة �ساق بها المقر لذا انتقلت الى ق�سر م�سطفى 
“  �سابقًا  بالق�سبة وكان ذلك في �سنة  با�سا الواقع ب�سارع  “ اميل موبا�ض 

1863 و اإلى غاية 1958.
في  بتليملي  فانون  فران�ض  ب�سارع  الجديد  فتح مقرها  اأن  اإلى  وا�ستمرت 
1958 حيث قدرت م�ساحتها ب:4800م. ومع تزايد  اأعالي العا�سمة �سنة 
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عدد الباحثين ،تم بناء مكتبة وطنية جديدة وفقًا للموا�سفات العالمية 
وتم  العا�سمة،  جنوب  الحامة  حي  ،في  اأف�سل  بمرافق  وتجهيزها 
هذا  يتميز  و  العلم  يوم  بمنا�سبة   1996 �سنة  اأبريل   16 يوم  افتتاحها  
م   المقر بم�ساحة �سخمة و هند�سة ع�سرية حيث تبلغ م�ساحته 67000
وكتاب  مجلد  ماليين   10 مخازنها  �سعة  بلغت  و  طابقا   13 على  تتوزع 

وهي االآن ت�سم بين رفوفها مليون كتاب .
جامعة الجزائر 1

الجامعة  اإن�ساء  قانون  بموجب   1909 في  الجزائر  جامعة  تاأ�سي�ض  تم 
الجزائرية )قانون 30 دي�سمبر( وتعتبر من اأقدم و اأبرز المكتبات في 
العالم العربي واالإفريقي من حيث التنظيم و الثراء، وقد انتقل ر�سيدها 
اإن�ساء  بعد  بها  خا�ض  مبنى  في  نهائيًا  ا�ستقر  اأن  اإلى  كليات  عدة  عبر 
الجامعة. ففي 1875 كان الر�سيد ملكًا لمدر�سة الطب و ال�سيدلة التي 

كانت تتوفر على �سكل مكتبة �سغيرة تطورت بتطور هذه المدر�سة.
بالجزائر  العالي  بالتعليم  المتعلق   1879 20 دي�سمبر  وب�سدور قانون 
الذي تقرر بموجبه اإن�ساء المدر�سة العليا لالآداب بالجزائر، مع تزويد 
كل مدر�سة بمكتبة، فتم توزيع ر�سيد مكتبة مدر�سة الطب على المكتبات 
ا�ستقرارها  عرفت  اأن  اإلى  اأخرى  مرة  المكتبة  مقر  فتغير  الجديدة، 

لها  1888 بتخ�سي�ض مبنى جديد  �سنة  االأخير 
يتو�سط المدار�ض الثالث ،و�سهد ر�سيد المكتبة 
يقدر   1880 �سنة  في  كان  كبيرًا، بحيث  تزايدًا 
بحوالي 40.000 كتاب و و�سل �سنة 1959 اإلى 

500.000 كتابًا  و1275 عنوان من الدوريات.
قد  الجامعية  المكتبة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وتجدر 
تعر�ست  التي  الرئي�سية  االأهداف  اأحد  كانت 
الفرن�سية  ال�سري  الجي�ض  منظمة  لعنف 
يوم  النيران  فيها  اأ�سرمت  التي   )O.A.S(
اأكثر  اإتالف  اإلى  اأدى  مما   1962 جوان   7
المقدرة  و  ر�سيدها  من  كتاب   600.000 من  
عليها  اأتت  القديم  الفرنك  من  بمليارين  قيمتها 
في  المكتبة  اأبواب  فتح  اإعادة  وتم  النيران. 
خدماتها  تقدم  زالت  وما   .  1968 اأبريل   12
للطالب وتتعامل مع جميع الموؤ�س�سات العلمية 
ولتقوم  واالأجنبية،  منها  الوطنية  والثقافية، 
م�سلحة  اإن�ساء  تم  وجه  اأح�سن  على  بمهمتها 
االإعالم االآلي واإدخاله على نطاق كل الم�سالح 
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والتنظيم  الت�سيير  ق�سد  والفنية  االإدارية 
الح�سن.

مركز البحث في اإلعالم العلمي 
والتقني

يعتبر مركز البحث في االإعالم العلمي والتقني 
علمي  طابع  ذات  عمومية  موؤ�س�سة  بالجزائر 
تحت  م�ستركة  قطاعية  �سبغة  له  وتكنولوجي 
اإ�سراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 
ومهامه القيام بكل ن�شاط بحث يتعلق باإن�شاء 
والتقني  العلمي  لالإعالم  الوطني  النظام 
وو�سعه وتطويره، وترقية البحث في ميادين 
واالت�سال،  االإعالم  وتكنولوجيات  العلوم 
البرامج  وتنفيذ  تن�سيق  في  والم�ساهمة 
والتقني،والم�ساهمة  العلمي  لالإعالم  الوطنية 
طريق  عن  االإعالم  مجتمع  وترقية  بناء  في 

و�سع وتطوير �سبكات قطاعية الإعالم بحثي ، ال �سيما ال�سبكة االأكاديمية 
والبحث ، والم�ساركة في تحديث النظام الوثائقي الجامعي الوطني .

ويعتبر  مركز البحث في االإعالم العلمي والتقني المركز الوطني للترقيم 
بين  المن�سق  بدور  يقوم  كما   .)ISSN(وال�سال�سل للدوريات  الدولي 
القرار  بموجب  ويعتبر  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  التابعة  المكتبات 
كل  في  المناق�سة  الجامعية  الر�سائل  2008 خزان  عام  ال�سادر  الوزاري 
المفتوح  الم�سترك  الوطني  الفهر�ض  العالي وم�ستودع  التعليم  موؤ�س�سات 
مكتبة  جامعية،  )مكتبة  ت�سنيفها  كان  مهما  جزائرية،  توثيقية  هيئة  لكل 
�سبكة  في  ع�سوًا  لت�سبح  ...اإلخ(  اأر�سيف،  مركز  توثيق،  مركز  بلدية، 
العلمي،  الت�سيير  عن  م�سئول  بالتالي  هو  و  للتوثيق،  الجامعي  النظام 
التك�سيف  لغات  وتنمية  الت�سجيالت  ونوعية  جودة  �سمان  و  للمعلومات 
لت�سيير  التقنية  الو�سائل  بتوفير  كذلك  ومكلف  المعايير؛  تطور  ومتابعة 

القوائم اال�ستنادية ون�سرها وت�سويقها.
شراكات مستمرة للبناء

مركز  بين  بال�سراكة  اأن�سئت  والتي  الجزائرية  المكتبات  بوابة  تهدف 
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الفهر�ض العربي الموحد والمكتبة الوطنية الجزائرية وجامعة الجزائر 1 
ومركز البحث في االإعالم العلمي والتقني اإلى خدمة الباحثين والمهتمين 
بالتراث الفكري الجزائري بتي�سير الو�سول اإليه من خالل بوابة واحدة 
الذي  الموحد  الوطني  الفهر�ض  البوابة  هذه  وتعد  االإنترنت.  �سبكة  في 
مكتبية  �سبكة  في  واأنواعها  اأ�سكالها  بجميع  الجزائرية  المكتبات  يجمع 

واحدة. 
يقدمها  التي  ال�سراكات  اإطار  في  تاأتي  اأنها  البوابة  هذه  يميز  ومما 
لكافة  موحدة  معلوماتية  قاعدة  بناء  اأجل  من  الموحد  العربي  الفهر�ض 
اأهدافها في خدمة الثقافة العربية  االأوعية والمحتويات العربية ولتحقق 
واالإ�سالمية وتطوير المكتبات العربية بما يواكب معطيات ع�سر المعرفة 
في ظل الم�ستجدات العلمية والتكنولوجية واالحتياجات المتزايدة لبناء 
ومما  وم�ساربها.  م�سادرها  بتنوع  المعرفية  للوحدة  التكامل  اأ�س�ض 
يميزها اأي�ًسا اأنها تخدم الجهود الرامية اإلى الوحدة الثقافية بين عالمنا 
الم�سرق  بين  والثقافي  والمعرفي  الفكري  التوا�سل  خالل  من  العربي 
والنه�سة  الم�ستدامة  التنمية  �ستحقق  التي  االأفكار  وتبادل  والمغرب 
ال�سابة والمتطلعة  العربي. فاأجيالنا  العالم  اأقطار  لكافة  ال�ساملة  العربية 
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متطورة  مكتبات  اإلى  بحاجة  اأف�سل  غٍد  اإلى 
تو�سل  ما  واأحدث  المعايير  باأرقى  ومدارة 
تتطلع  كما  وو�سائل،  تقنيات  من  العلم  اإليه 
خا�سة  وموؤثرة  فاعلة  معلوماتية  خدمات  اإلى 
الجزائري وتي�سير  الفكري  باالإنتاج  يتعلق  ما 
اإلى مقتنيات المكتبات الجزائرية.  والو�سول 
بناء  في  المعرفة  عن  اال�ستغناء  يمكن  فال 
�سعيد  على  والتقدم  الجزائرية  النه�سة 
تحقيق  يمكن  وال  العلمي.  والبحث  االقت�ساد 
هذا الهدف اإلى بتعزيز التعاون والت�سارك بين 
اإطار عربي و�سناعة  في  الجزائرية  المكتبات 

معرفية عربية.
اأهم  اأ�سحت  الجزائرية  المكتبات  بوابة  اإن 
والثقافي  الفكري  التراث  لن�سر  م�سدر 
بين  والتعاون  الم�ساركة  ومحققة  الجزائري 
المكتبات  ت�سم  حيث  العربية  المكتبات  كافة 
الجزائرية بجميع اأ�سكالها واأنواعها في بوابة 

واحدة وواجهة بحث موحدة .
نقلة نوعية 

الجزائرية  الجمهورية  مكتبات  بوابة  ت�سكل 
وعموم  والمهتمين  للباحثين  جديدة  نافذة 
على  لالطالع  العالم  اأرجاء  كل  في  القراء 
وكنوزها  الجزائرية  المكتبات  فهار�ض 
نوعية  نقلة  البوابة  هذه  تمثل  المعرفية، حيث 

الذي  المعرفة  اقت�ساد  مقومات  اأهم  ويجعلها  المعلومات  يثمن  عالم  في 
ت�سعى اإليه الجزائر بخطى حثيثة  لتكون مكتباتها ومراكز بحوثها رافًدا 

مهًما في م�سيرة التطور والنماء الذي تعي�سه. 
وتت�سم البوابة باأنها جزء من منظومة بوابات مكتبات الدول العربية في 

نطاق الفهر�ض العربي الموحد.
بوابة إلى العلم والمعرفة 

�سيتمكن الباحثون وغيرهم من من�سوبي المكتبات االأع�ساء من التوا�سل 
في  للبحث  �سعيًا  ال�سبكة،  في  االأخرى  المكتبات  مع  المكتبات  بوابة  عبر 
لتنزيل بع�ض من هذه  اأو طلبًا  االإلكترونية عن ت�سجيالت معّينة  فهار�سها 
الت�سجيالت اأو رغبة في الح�سول على معلومات محددة من مكتب الخدمات 
المرجعية اأو لمعرفة وجود اأو عدم وجود كتاب اأو دورية اأو غيرها داخل 

مقتنيات مكتبة معينة. 
ل تلك المكتبات البالغ عددها ) 23  (  مكتبة  وهذا يعني اأن هذه البوابة ُتحوِّ
اإلى مرفق معلومات واحد ذي �سعب مترابطة واإن  23 جهة  تتبع   والتي 
على  الباحثون  منها  يطل  نافذة  �ستكون  اأنها  كما  الم�سافات.  بينها  بعدت 
م�ستوى العالم على كنوز االإنتاج الفكري الجزائري والعربي الذي تقتنيه 

المكتبات الجزائرية.
منظومة مكتبات الجزائر 

الجامعية  المكتبات  من  مجموعة  من  الجزائر  مكتبات  منظومة  تتاألف 
الوطنية  المكتبة  اإلى  باالإ�سافة  والمدر�سية  والعامة  والمتخ�س�سة 
ل قاعدة معلومات قيا�سية  الجزائرية وترتبط معًا بفهر�ض وطني ّموحد ي�سكِّ
م�ستركة تمثل اآلية معيارية للبحث واال�سترجاع للمعلومات الببليوجرافية 
للكتب والدوريات وغيرها من اأوعية المعلومات المقتناة في اأي واحدة من 

تلك المكتبات. 

http://aruc.org/ar/web/auc-algerria/home
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البعد الكمي لمنظومة المكتبات 

اأ�سهمت المنظومة المترابطة للفهر�ض العربي الموحد في ارتفاع مردود 
والوقت  للمال  الكبير  الهدر  واإيقاف  الباحث  ل�سالح  المكتبات  خدمات 
الدولة  داخل  المرات  مئات  الواحد  الكتاب  فهر�سة  عن  الناجم  والجهد، 
مظلة  تحت  ان�سوائها  قبل  االأع�ساء  المكتبات  حال  هذا  وكان  الواحدة، 
متوافرة  مواد  من  يبتغيه  ما  اإلى  الباحث  و�سول  يتعذر  حيث  الفهر�ض، 
في مكتبات بعيدة عنه وال يعرف عنها �سيئًا، وال يتاح له البحث في اأقرب 

مكتبة اإليه. 
وقد بلغ عدد المكتبات االأع�ساء بالفهر�ض العربي الموحد االآن )4425( 
الوثائقية  مواردها  واأ�سبحت  وموؤ�س�سة.  هيئة    )528( تمثل  مكتبة 
متاحة للباحثين والمهتمين في الجزائر وفي اأي مكان في العالم العربي 
داخل  الجزائرية  للمكتبات  المعلومات  اأوعية  عدد  بلغ  كما  وخارجه. 
الموحد )70967(  وعاء ويمثلها حوالي  العربي  الفهر�ض  بيانات  قاعدة 

)70149( عنوان لمختلف اأ�سكال اأوعية المعلومات.
التوزيع العددي الأوعية معلومات المكتبات الجزائرية 

ر�سائل 
جامعية

كتب 
مترجمة مخطوطات خرائط دوريات 

وتقارير
متعدد
اللغات كتب

8033  6157  26 10  78 579 56084

مكتبة المدر�سة الوطنية العليا للعلوم ال�سيا�سية684
مكتبة معهد الوقاية واالأمن ال�سناعي1

جامعة مولود معمري بتيزي وزو19
مكتبة المدر�سة الوطنية العليا لل�سحافة وعلوم االإعالم17

المكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بوالية الوادي5
المكتبة المركزية جامعة العربي بن مهيدي باأم البواقي15

جامعة الجزائر62918
مركز البحث في االإعالم العلمي والتقني بالجزائر10

بومردا�ض- جامعة اأمحمد بوقرة المكتبة الجامعية7202
٢ جامعة الجزائر1
مكتبة بلدية وزرة3

المجل�ض االأعلى للغة العربية79
المكتبة الوطنية الجزائرية13

آلية البحث في البوابة 

الجزائرية   المكتبات  بمقتنيات  الموجودة  االأوعية  كافة  عن  البحث  يمكن 
اأن  ال�سبكة. فمن خالل مربع البحث ت�ستطيع  اأو  االأع�ساء في المنظومة 
تبحث في جميع مقتنيات المكتبات الجزائرية االأع�ساء اأو بتحديد مكتبة 

بعينها للبحث في فهر�سها كما هو مو�سح بالر�سم.
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وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي

دور مكتبة الملك عبدالعزيز رائد منذ تأسيسها
عاد صياغة المشاريع وتحفيز الخبراء العرب.

ُ
يجب أن ت

أدركت خالل زيارتي للمملكة اهتمامها بالثورة الرقمية 
والمعلوماتية.

ار
ـو

حـــ
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حوار: صالح العبد الكريم

بداية ..

�إنه لمن بالغ �ل�سعادة �أن �لتقي بكم �سعادة �لوزير و�أثّمن جهودكم في �سبيل 
�لأدباء  �أحد  باعتباركم   ، �لآن  ولي�س  زمن  منذ  �لعربية  بالثقافة  �لرتقاء 
عام،  ب�سكل  �لعربية  �لمعرفة  في  �لكبيرة  لمو�سوعيتكم  �إ�سافة  �لمهّمين 
و�أنتم �ساركتم كثيرً� في �لمحافل �لدولية و�لعربية و�أ�سهمتم في �لحر�ك 
�لثقافي تارة ودعم �للغة �لعربية تارة �أخرى، حتى توليكم لوز�رة �لثقافة 
�لجز�ئرية، و�أ�سكر لكم هذ� �لوقت �لذي خ�سيتمونا به لإجر�ء هذ� �للقاء 

مع �سعادتكم.
مجلتنا  قّراء  مع  فكرية  نافذة  وفتح  المقابلة  بهذه  للغاية  �سعيد  اأنا  بل 
الفهر�ض  مركز  جهود  اأحد  وهذا  لقرائها  الكثير  تقدم  والتي  الت�سجيلة 

العربي الموحد وثماره .
»�لفهر�س  م�سروع  �لعامة  عبد�لعزيز  �لملك  مكتبة  �أن�ساأت  �لوزير  معالي 
�لعربي �لموحد« و��ستكملت بم�سروع »�لمكتبة �لرقمية �لعربية« بمعايير 
�لعربي  �لفكري  و�لإنتاج  بالمعرفة  �لعناية  بهدف  عالمية  ومو��سفات 
�لحديثة.  و�لأ�ساليب  �لإنترنت  تقنيات  با�ستغالل  �إليه  �لو�سول  وتي�سير 
ما روؤيتكم في �لجز�ئر لهذه �لم�ساريع �لتي تعد �لبنية �لتحتية �لمعرفية 

ومفاتيح �لولوج �إلى مجتمع �لمعرفة في �لعالم �لعربي؟
اإن مكتبة الملك عبد العزيز تقوم، منذ تاأ�سي�سها، بدور رائد، وهي موؤ�س�سة 
معرفية تتمّثل ر�سالتها الح�سارية في جمع م�سادر المعلومات، وتنميتها، 
الو�سائل  خالل  من  الجميع،  متناول  في  وجعلها  وفهر�ستها،  وتنظيمها، 
المختلفة، خا�سة ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، التي ت�سهل الو�سول 
اإلى المعلومة وتوفيرها في وقت قيا�شي. وهنا ال بد من االنخراط في هذه 
الثورة الرقمية والمعلوماتية التي �سكلت طفرة عظيمة في م�سيرة الب�سرية. 
واأذكر اأّنني لم�ست هذا خالل زيارتي لها في ربيع 2015، واأدركت االأهمّية 

التي توليها المملكة لهذا ال�سرح المعرفي الهام.
االأول توفير م�سادر  التي ت�سع في االعتبار  الر�سالة  اأن هذه     وال �سك 
للمملكة  �سي�سمح  حيويا  ف�ساء  المكتبة  من  تجعل  االإن�سانية،  المعرفة 
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تكون  اأن  العربية  والبلدان  ال�سعودية  العربية 
يحدث  ما  كل  مع  ومبا�سر  دائم  ات�سال  في 
المعرفة  واأن  خا�ّسة  المعرفة،  مجتمعات  في 
�سرورية  خطوة  وهي  �سنة،  كّل  تت�ساعف 

للتقدم والتطور.
الذي  الريادي  الدور  ذلك  اأ�ستعيد  وهنا 
كمكتبة  تاريخنا،  في  عريقة  مكتبات  به  قامت 
اأن�ساأها  التي  الحكمة  بيت  اأو  اال�سكندرية، 
كانت  التي  والمكتبات  بغداد،  في  الماأمون 
الكبرى.  االإ�سالمية  الحوا�سر  في  موجودة 
من  النوع  بهذا  نحتفي  الجزائر  في  ونحن 
الم�ساريع، ون�سعى في ا�ستراتيجيتنا الثقافية 
اإلى تعميمها على الم�ستوى الوطني من خالل 
�سبكة المكتبات الموجودة في كل المناطق، ثم 
لنحقق  والعالمية،  العربية  بال�سبكات  ربطها 
منذ  االإن�سان  رافق  الذي  القديم  الت�سور  ذلك 
الكونية.  بالمكتبة  يحلم  الخليقة، وجعله  فجر 
للتكنولوجيا،  الكبير  التطور  بف�سل  واالآن 
�سيمنح  الذي  الت�سور،  هذا  يتحقق  اأن  يمكن 
لالإن�سان، وربما الأول مرة، هذه القدرة اأن يحيا 
في ف�ساء واحد ممتد كونيا. كما اأّنني لن اأغفل 
الجزائر  به  تقّدمت  الذي  بالم�سروع  التذكير 
بالذخيرة  والمو�سوم  العربية  الدول  لجامعة 
العربي  التراث  لجمع  ويهدف  العربّية، 
العنكبوتية  ال�سبكة  في  و�سّخه  واالإ�سالمي 
قيد  م�سروع  وهو  الب�سرّية،  منه  لت�ستفيد 

االإنجاز.
�لعربي  �لفهر�س  تجربة  �إلى  تنظرون  كيف 
�لموحد في �سوء ما تمثله �لثورة �لتقنية من 

�أهمية لالقت�ساد �لمبني على �لمعرفة؟
اإنجازا  الموحد  الفهر�ض  تجربة  ت�سكل     
ا�ست�سرافيا عظيما، فهو يهدف اإلى تجميع كل 
قاعدة  في  والعالمي  العربي  المعرفي  التراث 
للعمل  م�سترك  اإطار  وو�سع  موّحدة،  قيا�سية 
الجهود  وتوحيد  العربية  للمكتبات  الجماعي 
واحدة  �سبكة  و�سع  اإلى  تهدف  التي  العربية 

ُتتيح انت�سار الكتاب العربي ونقله اإلى العالم.
لبناء  فر�سًة  الم�سروع  هذا  ُي�سكل  هنا  من 
تقوية  تتيح  واحدة،  وفكرية  معرفية  مرجعية 
ذلك  في  تتجّدد  العربية وجعلها  اللغة  ح�سور 

االأفق المفتوح على الكونية.
الم�سطلح  �سُينجز عمل حول  اأنه  �سك  وهنا ال 

للعلوم  التداولي  ال�سياق  في  الدخول  ن�ستطيع  وبذلك  وتوحيده،  العلمي 
حيوية  في  منخرطة  حداثية  لغة  فعال  العربية  اللغة  وت�سبح  والمعارف، 
الع�سر وروحه.. وللثورة التقنية ربما تلك الف�سائل التي ت�سمح بتوحيد 
�سنوات  نربح  يجعلنا  قد  م�سترك  م�سروع  في  وا�ستثمارها  البحث  جهود 

طويلة ونلتحق بركب البلدان المتطورة بوتيرة اأ�سرع في كل المجاالت.
�ستكون  و�لتي  �لجز�ئرية  �لمكتبات  بو�بة  �إطالق  �أجو�ء  نعي�س  ونحن 
ر�فدً� لح�سر �لنتاج �لفكري �لجز�ئري، ومكماًل لمنظومة بو�بات �لمكتبات 
وفق  ونجاحها  �لعربية  �لمعرفية  �لجهود  تكامل  ترون  كيف  �لعربية، 

معطيات �لع�سر؟
اإن اإطالق بوابة المكتبات الجزائرية بكل اأنواعها يعتبر حدثا ثقافيا وعلميا 
اأفق  مهما ومف�سليا،الأن الهدف من هذه البوابة هو انفتاح المكتبات على 

ر مختلف لدورها وفعاليتها. جديد وت�سوُّ
مع  وتداُوله،  الجزائري  التراث  لتجميع  اأفقا  البوابة  �ستكون  هنا  من 
ال�سيغة  وبهذه  العام،  والجمهور  الباحثين  متناول  في  بجعله  االهتمام 
حجم  من  وُن�ساعف  االأداء  من  �سُنطور  المكتبة  مفهوم  لُمقاربة  الجديدة 
الر�سيد، كما اأن هذا الجهد �سيدفع الباحثين والمهتمين بال�ساأن المعرفي 
والثقافي اإلى تكثيف عملهم ورقمنته حتى ُنكّون فعال مكتبًة منخرطًة في 

ع�سرها ورهاناته وتحدياته.
ما  فهو  الع�سر،  معطيات  وفق  العربية  المعرفية  الجهود  تكامل  عن  اأما 
يجُب اأن ن�سعى اإليه، اإذ في مرحلة من تاريخنا كانت هناك المجامع اللغوية 
في  و�سبِّها  الجهود  توحيد  بدور  تقوم  كانت  التي  الموؤ�س�سات  وبع�ض 
م�سار يخدم الثقافة العربية. االآن يجب اأن ُتعاد �سياغة م�ساريع تاأخذ بعين 
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االعتبار الُبعد العربي وتحفز الخبراء العرب على االنخراط فيه، من اأجل 
الو�سول اإلى تكوين ذاكرة ح�سارية جمعية، وبهذه الطريقة وحدها يمكننا 
ُمواجهة تحديات العولمة ورهاناتها. فال يمكن لنا اإاّل التنويه بدور المملكة 

من خالله هذا المركز الرائد
تن�ساأ مكتبة �لملك عبد �لعزيز �لعامة ب�سر�كة مع جامعة بكين في �ل�سين 
هذه  مثل  �أثر  ترون  كيف  �لنتهاء.  على  و�سارف  �لجامعة  د�خل  لها  فرعا 
مميزة  وح�سارية  ثقافية  عالقات  خلق  في  �لكبيرة  �لثقافية  �لمبادر�ت 

لتعزيز �لمكانة �لعربية لدى �ل�سعوب �لخرى؟
اإن فكرة ال�سراكة مع بلدان عريقة ثقافيا ومعرفيا وح�ساريا مهمٌة جّدا،الأن 
تاريخ الح�سارات يوؤكد اأنه بدون االنفتاح على االآخر والتاأثر به والتاأثير 
فيه والتبادل معه، ال يمكن للتطور اأن يح�سل، وبما اأن الح�سارات تعي�ض 
اأن تكون  اآخر، يمكن لل�سراكة  اإلى  دورات وهجرات تنتقل بها من ف�ساء 
عظيمة،  دولٌة  مثال  فال�سين  والمعارف،  الخبرات  تباُدل  ُيتيح  الذي  الباب 
وح�سارتها �ساربة في العراقة والقدم، وهي قوة عالمية فاعلة في مختلف 
الميادين، تتقّدم على مهل وبوثوق، لهذا يمكن اال�ستفادة من تجربتها في 
من  ونعانيه  عانيناه  مما  قليلة  عقود  منذ  عانت  الح�ساري،الأنها  النهو�ض 
�سعوبة في االنتقال من مجتمع تقليدي م�سكون بما�سيه الزاهر وتحكمه 
في  وينخرط  جذرية  بقطائع  يقوم  حداثي،  مجتمع  اإلى  قديمة،  عقليات 

الع�سرنة.
ُن هذه المبادرات على اأن تكون مفتوحة على بلدان مختلفة وثقافات  لهذا اأُثمِّ
اأن تقدم لنا القيمة الم�سافة  متنوعة، وعلى التجارب الناجحة التي يمكن 

وما يمكن اأن ي�ساعدنا على تطوير بلداننا، وتجاوز الفجوة الرقمية.
ما هو تقييمكم لجهود مكتبة �لملك عبد �لعزيز في �إثر�ء �لقر�ء عبر تد�سين 

تبرز  و�لتي  للدول  �لإلكترونية  �لبو�بات 
�لإرث  على  و�لحفاظ  �لمعرفية،  مقتنياتها 

�لثقافي �لعربي و�لإ�سالمي؟
خالل  من  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  جهود  اإن 
اأ�ّس�ستها  التي  تلك  اأو  اأطلقتها  التي  الم�ساريع 
هامة  نوعية  اإ�سافة  قّدمت  ن�ساأتها،  منذ 
توحيد  في  و�ساهمت  الح�ساري،  لر�سيدنا 
م�سروعها  عبر  العربية  المكتبات  ف�ساء 
الرقمي االلكتروني، وهي كانت �سّباقة في هذا 
المجال الأنها ا�ستثمرت في م�سروع م�ستقبلي 
اأن  ا�ستطاعت  كوادر  وكّونت  وا�ست�سرافي، 
اأن  كما  ودورها،  المكتبة  عن  مفاهيمنا  ُتغّير 
الوفرة  بهذه  واالآداب  والعلم  المعرفة  توفير 
وال�سهولة ُيحّفُز الباحثين على بذل جهود اأكبر 
في تطوير ُبحوثهم وم�ساريعهم، كما اأن فكرة 
حفظ وتخزين كل ذاكرتنا في ف�ساء كهذا هو 
بحدِّ ذاته رهان �سخم، وتحدٍّ كبير ي�سمح مع 
ين�سهر  خاّلقة  حيوية  بت�سكيل  الوقت  مرور 
فيها التراث مع الحداثة، وتنفتح �سعوبنا على 
االفترا�سية  العوالم  وعلى  المعرفة  مجتمعات 

التي �سُتكّون العوالم القادمة بال ريب.
�لعلمية  و�لموؤ�س�سات  و�لمعرفة  �لعلم  دور  ما 
في  و�لإ�سالمي  �لعربي  عالمنا  في  و�لثقافية 
و�لآخر  �لإ�سالمي  �لعالم  بين  �لفجوة  تج�سير 

في �لم�سرق و�لمغرب؟
ُننزل  اأن  دون  نتقّدم  اأن  يمكن  ال  اأننا  �سّك  ال 
التي  المكانة  في  والثقافة  والمعرفة  العلم 
اأن  اإال  يمكن  ال  لنا  رهان  اأي  واإن  ت�ستحقها، 
راأ�سمالنا  على  اإال  يقوم  وال  ح�ساريا،  يكون 

الخالد وهو: االإن�سان.
لهذا ال بد من اال�ستثمار في هذه القيم الروحية 
االإن�سان  لنا  ن  ُتكوِّ التي  والرمزية  والمعرفية 
الُمتح�سر والمنفتح على الكونية وعلى التعدد 
التي  النبيلة  والروح  المت�سامح  واالختالف 

تنت�سر للنزعة االإن�سية في اأبعادها العالمية.
الح�سارة  في  �سوطا  نقطع  اأن  لنا  يمكن  وال 
دون االهتمام بتكوين االإن�سان قيميا ومعرفيا 
الح�سارة  فيل�سوف  بوؤلك  قال  كما  وثقافيا، 
االإن�سان   المفكر الجزائري مالك بن نبي، هذا 
العمياء  الهويات  �سموم  �سد  الُمح�ّسن 
اأن  ي�ستطيع  من  هو  الُمنغلقة؛  والدوغمائيات 
رغبة  اأو  نق�ض  عقدة  دون  االآخر  على  ينفتح 

انتقام.
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ي�سوُد  ولما  االآن،  لواقعنا  ب�سيطا  تحليال  اإّن 
انهيار  من  واالإ�سالمي  العربي  العالم  في 
اإثنية  اأو  طائفية  نزعات  با�سم  وتقاُتل  وتفكك 
اأو دينية يوؤكُد اأننا دخلنا في اأكبر اإ�ساءة لفهم 
تراثنا وديننا، فالنزعة االإن�سّية وحدها الكفيلة 
والتقوقعات  االنغالقات  �سجن  من  باإخراجنا 
داخل �سجون االأوهام النا�سئة من وعي �سقّي 
وحاالت مر�سية ت�ستفحل لالأ�سف، وُتوؤّججها 

رياٌح �سموم ال ُتريد لنا اأن ننه�ض.
على  االنفتاح  هذا  في  لقرون طويلة  ع�سنا  لقد 
الفّعال  والتبادل  والت�سامح  به  والَقبول  االآخر 
معه، فلماذا نعجز االآن؟. هنا ال بد من م�سروع 
ح�ساري ُيوّحدنا من جديد ويدفعنا اإلى تجاوز 

كل الكوابح والعراقيل التي ت�ُسّدنا للوراء.
مهم  ور�بط  �لقر�آن  لغة  هي  �لعربية  �للغة 
يجمع �لعرب و�لم�سلمين ويوحدهم على ل�سان 
و�حد �سدد على �سرورة تعلمها ون�سرها بع�س 
ترون  كيف  �لجتماع.  وعلماء  �لم�سلحين 
�لح�ساري  �لإ�سهام  في  �لعربية  �للغة  دور 

و�لم�ساركة �لعلمية �لعالمية، وما �قتر�حاتكم لتعزيز مكانتها �لعالمية؟
اللغة العربية هي الركيزة االأ�سا�سية لوحدتنا، والمنبع العريق لح�سارتنا، 
وال�سرح المتين لُتراثنا وفكرنا واإبداعنا، وهي من اأقدم اللغات الحية التي 
ا�ستمرت في الح�سور والتاأثير ومازالت.. كما اأنها لغة غنية ومرنة وحيوية 
اإليها  والُمنتمين  بنيها  في  االآن  م�سكلتها  لكن  واالزدهار،  للتطور  قابلة 
والناطقين بها. اإذ لم نمنحها الرعاية الالزمة واالهتمام النوعي بتطويرها 
وتجديدها وجعلها تواكب التطور الحا�سل في العلوم والمعارف واالأفكار، 
الف�ساء  في  واإدخالها  الحي؛  الف�ساء  اإلى  المعاجم  من  باإخراجها  وذلك 
والتبادالت  المعامالت  لغة  جعلها  خالل  من  اليومي،  لوجودنا  التداولي 
تقريبها  في  حديثة  و�سائل  باإدخال  تعليمها  وتطوير  واالإبداع،  والمعرفة 
من النا�ض وانت�سارها وتوحيد الجهود في و�سع معاجم جديدة ومتجددة 
ُتراعي الكلمات التي تن�ساأ يوميا في اال�ستعمال، وفي تحديث اأداء المجامع 
اللغوية والعلمية واإعطائها �سالحيات اأكبر واأدوار اأعمق من اأجل مواكبة 
الم�سطلحات الجديدة في العلوم والمعارف، وفتح هذه اللغة على اللغات 

العالمية كما كان و�سعها في المراحل الح�سارية المزدهرة للم�سلمين.
اأ�سيرة التحنيط الذي دخلت  اأن ال ُنبقي هذه اللغة  من ناحية اأخرى يجب 
فيه عند البع�ض، حين ُت�سفى عليها قدا�سة ُمبالٌغ فيها ال ت�سمح بالم�سا�ض 
واللغة  ال�سجينة  اللغة  منطق  اأ�سمّيه  ما  تجاوز  وبالتالي  وتطويرها،  بها 
الهجينة، اإلى اعتمادها لغة للمجتمع والمعرفة مًعا، دون االإخالل بالتنوع 
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اللغوي الذي يفر�ض نف�سه من منطلق التفاعل بين االأمم والثقافات.
اللغات الحية، والعربية من بينها، هي تلك التي تحمل داخلها قابلية  اإن 
التطور والتحول واالنت�سار، لهذا يجب اإعادة النظر في الو�سع االعتباري 
لهذه اللغة وفي كل ما يرتبط بها، علًما باأّننا ال ن�ستخدم من معجمها �سوى 
ن�سبة ال تتجاوز 0.04 % من اأ�سل 12 مليون وثالث مئة األف كلمة حددتها 

نظرية الفراهيدي في كتاب العين..
�إلى �أي مدى تعتمد �آليات �لبحث �لعلمي على �لمعطيات �لمادية �ل�سرفة، 

وكيف يمكن تجاوزها في حال �سلمنا باأنها عائق رئي�س؟
اإن اقت�ساد المعرفة مبني على الت�سورات الجديدة، والمفاهيم الم�ستحدثة 
في المجاالت التي لها عالقة مبا�سرة باالقت�ساد والتجارة، وهو يقوم على 
الخبرة الفنية واالإبداع والذكاء والمعلومات، وهو مرتبط بالتكنولوجيات 
االأولى  الثروة  هو  فيه  واالإن�سان  والعولمة،  الرقمية  والثورة  الجديدة 
للنمو  الرئي�ض  المحرك  هي  فيه  المعرفة  الأن  والمواد،  المال  راأ�ض  ال 
الذي  هو  العربي  العالم  في  التكنولوجيات  هذه  واكت�ساب  االقت�سادي، 
تكوين  اأن  على  التاأكيد  واأعيُد  االقت�ساد.  لهذا  اأكبر  دور  باإعطاء  ي�سمح 
ثم  الو�سع.  هذا  اإلى  بالو�سول  �سي�سمح  الذي  هو  جيد  ب�سكل  االإن�سان 
اإغريقية،الأن  اأو  اإ�سالمية  معرفية  علمية  بنية  اإيجاد  على  التركيز  يجب  ال 
المعارف والعلوم ال هويات لها. واأعتقد اأن من بين اأخطائنا؛ تلك النزعة 
لها  فالمعرفة كونية ال جن�سية  الهوّية،  اإلى  �سيء  كل  تحيل  التي  المغلقة 
فقداننا  دون  الكونية �شروري، طبعا  في  واالنخراط   دين..  وال  بلد  وال 
بالحيوية  المرتبط  هو  المعرفي  االقت�ساد  لكن  وانتمائنا،  لخ�سو�سيتنا 
التي توفرها التكنولوجيات الجديدة، وبروح االبتكار، وبالقدرة على فهم 
االأ�سواق وتحوالتها المت�سارعة والمت�ساربة، واإعمال الترجمة، ومراكز 
والو�سول  المتغيرة،  اال�ستهالكية  المتطلبات  واإدراك  والبحث،  التفكير 
ذات  الموؤّهلة  الب�سرية  الموارد  من  البد  وهنا  المعلومة.  اإلى  ال�سريع 

المهارة العالية.
تحتية  بنيات  تتطلب  التكنولوجية  الثورة  على  المبنية  االقت�سادات  اإن 
وتطوير كبير ل�سبكات االت�سال، وانت�سار وا�سع لها، وكفاءات عالية في 
االإرادة  توفرت  لو  العربي  العالم  في  �سيح�سل  وهذا  عليها.  االإ�سراف 
والعمل من اأجل ذلك، وهنا البد من اإن�شان جديد منخرط في ع�شره، وغير 

منغلق في الحدود ال�سيقة للممار�سات البالية والقديمة.
م�ستهلك  الإن�سان  ال  فّعال ومجتهد  الإن�سان  يحتاج  المعرفي  االقت�ساد  اإن 

ومقلِّد، ولنا في ذلك عديد النماذج.
ما هي فر�س �إيجاد بنية علمية معرفية �إ�سالمية متكاملة في �إطار مفهوم 

�لقت�ساد �لمعرفي؟ وما هو �نعكا�سها على �لبيئة �لإبد�عية؟
ما ينق�ص العالم العربي كي ينخرط في مجتمع المعرفة والمعلومات هو 
ن�شبة  اإّن  اإذ  الكريمة..  الحياة  �شروط  وتوفير  وتعليمه  االإن�شان  تكوين 
التعليمية  موؤ�س�ساتنا  اأن  كما  مرتفعة،  مازالت  العربي  العالم  في  االأمية 
والتربوية مازالت �سعيفة، وتوفير التكنولوجيا الجديدة ل�سعوبنا مازال 
ناق�سا، والماآالت الموؤ�سفة لبع�ض الدول الكبرى والمهمة تجعلني اأعتقد 

اأننا مازلنا بعيدين عن االنخراط في هذا الرهان.
يبقى اأن بع�ض البلدان العربية تطورت في هذا المجال، وهي االآن تقطع 

اأ�سواطا في محاولة ا�ستيعاب هذه التكنولوجيا 
وتوظيفها، لكنها مازالت في مرحلة اال�ستهالك 
ال االإبداع.. ما يلزمنا االآن هو تكوين االإن�سان 
الكبرى  التحديات  بهذه  النهو�ض  على  القادر 

المدرك لرهانات الم�ستقبل.
�إعالم �سابق و�لآن وزير ثقافة،  ب�سفتكم وزير 
حول  �لحديث  يثار  �لموؤتمر�ت  وخالل  د�ئماً 
ثقافة  تعزيز  في  �لمحوري  ودوره  �لعالم 
�لتباينات  هذه  ظل  في  �لن�ساني،  �لحو�ر 
كيف  و�أدو�ته  �لإعالم  و�سائل  في  �لو��سحة 

يمكن �للتقاء؟
ومن  العالم،  في  ومهم  خطير  دور  لالإعالم 
ي�سيطر على و�سائل االإعالم ي�سيطر على الراأي 
المرتبطة  التفا�سيل  كل  وعلى  العام و�سناعته 

بوجودنا ويومياتنا واختياراتنا وم�سائرنا.
ال�سورة،  تحكمها  مجتمعات  �سرنا  والأننا 
كبيرة،  وبِن�سٍب  مركزيا  �سار  لها  وا�ستهالكنا 
ماآالتنا  العالم  م�ستوى  على  رهّنا  قد  فاإننا 

لدكتاتورية و�سائل االإعالم المنفلتة.
وال�سراعات  الحروب  اأغلب  اأن  يكفي 
نتاج  من  هي  الفهم  واإ�ساءات  واالنق�سامات 
في  رهائن  اأننا  واالأمّر  االأدهى  بل  االإعالم، 
ر  ُت�سخَّ التي  الو�سائل  لهذه  المتغطر�سة  اليد 
بين  العالقات  وت�سميم  ال�سراعات،  لتاأجيج 
والعن�سرية،  الكراهية  دائرة  وتو�سيع  الب�سر، 
ودفع المجتمعات اإلى االنغالق داخل �سياجات 
عن  الُم�َسبَّقة  واأحكامها  ال�سيقة،  هويتها 

بع�سها البع�ض.
الدور  ذلك  يوؤدي  خا�سة  الغربي  االإعالم  اإن 
كما  قديما،  اال�ست�سراق  به  يقوم  كان  الذي 
بناء  في  �سعيد،  اإدوارد  الراحل  المفكر  حّلله 
وترويجها  مثال،  ال�سرق  عن  نمطية  �سورة 
هة، ترّوج  االأجيال، وخلق ردود فعل موجَّ عبر 
لكلي�سيهات كاريكاتورية عن ال�سعوب المختلفة 

وح�ساراتها.
االإعالمي،  للف�ساء  اأخلقة  اإلى  نحتاج  لهذا 
تنت�سر  التي  التوا�سلية  الف�ساءات  وت�سجيع 
باالختالف،  والقبول  والت�سامح،  الحوار  لقيم 
ومحاربة  االإن�سانية،  للنزعات  والترويج 
والنظرة  المتعالية،  والغطر�سة  العن�سرية 
االحتقارية. والعودة للقيم التي اأكد عليها بيان 
عن  بنبل  والدفاع  العالمي،  االإن�سان  حقوق 
�سرورة العي�ض الم�سترك، والقبول باختالفات 
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من  يخرج  اأن  الغرب  على  يجب  كما  االآخر، 
ذهنية التمركز حول الذات، التي ما زالت ترى 
في ال�سعوب مجرد اأهالي وبدائيين ال حظ لهم 

من الح�سارة.
االإعالم  و�سائل  بع�ض  في  المالحظ  اأن  كما 
العربية، في الفترة االأخيرة، اأنها هي االأخرى 
الطائفية  لل�سراعات  الترويج  فخ  في  �سقطت 
م�سداقيتها  اأفقدها  مما  والقومية،  والدينية 
ب�سبب رغبتها في تاأجيج ال�سراعات والحروب 

واالنق�سامات في العالم العربي.
االإعالم،  اأخلقة  اإلى  الدعوة  من  البد  لهذا 

و�سبطه بقوانين تحارب كل ما من �ساأنه اأن يم�ض بقيم التعاي�ض والتحاور 
واالختالف المتنور.

لخدمة  و�لإنترنت  �لتقنية  لت�سخير  تبذل  �لتي  للجهود  معاليكم  تقييم  ما 
�لإ�سالم وثقافته وموروثه �لحقيقي، و�لإفادة منه؟

الثورة  وفي  الحداثة،  منظومة  في  الكامل  باالنخراط  محكومون  اإننا 
التقنيات  هذه  في  بالتحكم  مطالبون  نحن  بل  والرقمية،  التكنولوجية 
والأن  للعالم،  ح�سارية  ر�سالة  اأ�سحاب  الأننا  وجه،  اأح�سن  على  واإتقانها 
والمعرفة،  العلم  طلب  على  ال�سمح  جوهره  في  ينبني  االإ�سالمي  الدين 
اأن  ريب  وال  ي�ستطيع..  ما  اأ�سمى  اإلى  باالإن�سان  االرتقاء  على  والحث 
على  باالإيجاب  �سينعك�ض  اإليه،  و�سلت  ما  اأرقى  في  المعرفة  من  التمكن 
والقرون،  االأجيال  عبر  تراكم  الذي  الثقافي  ور�سيدنا  الح�ساري،  اإرثنا 
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و�سيتيح لنا المحافظة عليه، والبحث فيه بعمق، واكت�ساف ما يختفي فيه 
من اأ�سرار وقيم ونفائ�ض تبقى قابلة للتاأويل المتجدد، والقراءة المفتوحة، 
والمقاربات العلمية الدقيقة. وقد �ساهم التطور العلمي في اإ�ساءة الكثير 
من جوانب هذا التراث واإلقاء ال�سوء عليها بروؤى مغايرة، واأدوات اأكثر 
دقة، وم�سطلحات اأكثر اإحاطة . واالإ�سالم بمتنه الح�ساري والعقدي قابل 
عقل  دين  الأنه  عليها،  وي�سجع  والعلمية،  التقنية  التطورات  على  لالنفتاح 

وعلم واجتهاد.
تن�سئة  يمكن  كيف  و�لإ�سالمية،  �لعربية  للهوية  حقيقية  مهدد�ت  هناك 
على  ومحافظة  و�لتقنية،  �لعلمية  �لتطور�ت  على  منفتحة  �سابه  �أجيال 

هويتها وقيمها؟
اأعتقد اأن مفهوم الهوية يجب اأن ينظر اإليه في �سوء التغيرات واالأحداث 
اإذ هو مفهوم ملتب�ض، وقابل الأن يت�سمن  العالم وي�سهدها،  التي �سهدها 
م�سطلح  و�سع  يجب  لهذا  للتناق�ض..  اأحيانا  ت�سل  محموالت،  عدة 
»الهوية« بين قو�سين والتعامل معه بحذر منهجي ومفهومي الإخراجه من 

بالنزعات  لتربطه  اأحيانا  ت�سيق  التي  حدوده 
اأت�سورها  كما  واالإنّية  الهوية  االنغالقية.. 
ت�سكل  هي  بل  ونهائيا،  ثابتا  �سيئا  لي�ست 
م�ستمر، وبناء مفتوح، ي�ستوعب كل المعطيات 
كيانا  ت�سكل  التي  والت�سورات  واالأفكار 
وتمّيزه..  خ�سو�سيته  وتعطيه  ما  ح�ساريا 
وهو ما ن�سميه من موقع اآخر ثقافة �سعب من 
بالتاريخ،  احتكاكه  نتاج  تعتبر  التي  ال�سعوب 
التي �سكلت  الوجودية  التجربة  وانخراطه في 
اأ�سعدة،  عدة  على  بمي�سمها،  وطبعته  كيانه، 
خالل  من  لح�سوره،  ما  معنى  يعطي  وجعلته 
له.  الم�سكلة  للف�سيف�ساء  وخالق  ذكي  تجميع 
لهذا ال خوف على االأجيال ال�سابة من االنفتاح 
بالمعرفة  نَّاَها  ح�سَّ اإذا  التكنولوجيا،  على 
الخالق،  والوعي  ال�سامية،  والقيم  والعلم، 
واالبتعاد  الجمعي،  للكيان  المنفتح  والفهم 
واالأوهام  ال�سامة،  الدوغمائيات  عن  بها 
قدرنا  هي  التقنية  اإن  الظافرة..  االأيديولوجية 
هو  عليه  نلح  اأن  يجب  ما  لكن  الحتمي،  وماآلنا 
ال�سلبي،  اال�ستهالك  دائرة  في  نبقى  ال  اأن 
لننتقل اإلى االإبداع والم�ساهمة في هذه التقنية، 
وتكييفها مع خ�سو�سياتنا، وت�سخيرها لما فيه 
الخير للجميع، اإذ من غير المعقول اأاّل يتجاوز 
 %  3 العربّية  باللغة  الرقمي  العربي  المحتوى 
وهي اأكبر من ف�سيحة لو قارّنا ذلك بما تقّدمه 

دول مثل اليونان اأو ال�سويد..
اإعطائنا  هذه  ل�سعادتكم  ن�سكر  الختام  في 
الوقت  هذا  الت�سجيلة  مجلتكم  قراء  واإعطاء 
والتي  الهامة  الق�سايا  من  كثير  حول  للحديث 
كما  عنها  يتحدث  من  خير  اأنكم  تاأكيد  وبكل 
لي�ست  وهذه  ال�سيافة  ح�سن  على  ن�سكركم 

غريبة على اإخواننا في الجزائر الحبيبة.
هو  الجزائر  في  ووجودكم  اللقاء  بهذا  �سعيد 
اللقاء  هذا  يكون  اأن  اآماًل  بلدكم  في  وجودكم 
واآماًل  القارئ  ينتظره  ما  لكل  ووافيًا  �سافيًا 
تطلعات  م�ستوى  على  القادم  يكون  اأن  اأي�سًا 
فاإننا  تكاتفنا  ما  متى  فنحن  الجميع  واآمال 

ن�ستطيع اأن نحقق الكثير.
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طليطلة تحتضن حفـل جائزة الترجمة
األمير عبد العزيز بن عبد الله: دور المملكة العربية 

السعودية تعزيز المعرفة وإثراء الفكر اإلنساني. دد
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بجائزة  الفائزين  ت�سليم  حفل  موؤخرًا  االإ�سبانية  طليطلة  مدينة  �سهدت 
دورتها  في  للترجمة  العالمية  �سعود  اآل  العزيز  عبد  ن  اهلل  عبد  الملك 
ومقرها   2006 االأول  اأكتوبر/ت�سرين  في  ان�ساوؤها  تم  والتي  الثامنة 
تمنح  تقديرية  جائزة  وهي  بـالريا�ض،  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
�ساحب  رعى  حيث   ، واإليها  العربية  اللغة  من  المترجمة  لالأعمال  �سنويا 
وزير  نائب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  االأمير  الملكي  ال�سمو 
رئي�ض  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  الخارجية 
،حفل  للترجمة  العالمية  ال�سريفين  الحرمين  خادم  جائزة  اأمناء  مجل�ض 
ت�سليم الجائزة للفائزين في دورتها الثامنة الذي اأقيم في جامعة كا�ستيا 
المنت�سا بمدينة طليطلة االإ�سبانية بح�سور �ساحب ال�سمو االأمير من�سور 
اإ�سبانيا  مملكة  لدى  ال�سريفين  الحرمين  �سفير خادم  عبداهلل  بن  بن خالد 
بن  في�سل  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  ومعالي   ،
معمر ، ورئي�ض اإقليم كا�ستيا ال منت�سا ، ورئي�ض جامعة كا�ستيا ال منت�سا 
اإلى عدد من النخب وال�سفراء والمثقفين. اإ�سبانيا ، باالإ�سافة   في مملكة 

واأهداف  م�سيرة  عن  تعريفي  فلم  بعر�ض  الحفل  وبدئ 
ال�سابقة. الدورات  فيها  اأقيمت  التي  والدول  الجائزة   ور�سالة 
بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  االأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  األقى  ذلك  بعد 
عبدالعزيز كلمة رحب فيها بالجميع في حفل توزيع الجائزة في دورتها 

الثامنة بمملكة اإ�سبانيا ال�سديقة بال�سراكة مع جامعة كا�ستيا ال منت�سا.
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با�سمه  ال�سكر  المنا�سبة  بهذه  �سموه  ورفع   
لخادم  المكتبة  اإدارة  مجل�ض  اأع�ساء  وبا�سم 
الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
للجائزة  دعمه  على  اهلل-،  حفظه   - �سعود  اآل 
التوا�سل  تعزيز  في  النبيلة  اأهدافها  لتحقيق 
والثقافات  واالإ�سالمية  العربية  الثقافة  بين 
االأخرى، واإثراء المكتبة العربية باحتياجاتها 
من م�سادر المعرفة التي تدعم خطط وبرامج 
واالإبداعي  الثقافي  بالنتاج  والتعريف  التنمية 

والعلمي العربي على الم�ستوى 
العالمي.

من  الجائزة  �سموه  وعد 
غر�سها  التي  الخير  م�ساريع 

بن  عبداهلل  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم 
�سمن  اهلل-  رحمه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 
في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبات  م�سروع 
وبكين  بالمغرب  البي�ساء  والدار  الريا�ض 
التوا�سل  بهدف  ال�سعبية،  ال�سين  بجمهورية 
المعرفي بين االأمم والثقافات، واإقامة ج�سور 
ترجمة  عبر  الح�سارات  مختلف  بين  ثقافية 

العلوم واالآداب والمعارف المختلفة من اللغات االأجنبية اإلى العربية، ومن 
العربية اإلى لغات العالم الحية.

�سنوات وفق  انطلقت منذ ع�سر  العالمية  الجائزة  اإن هذه  �سموه  واأو�سح 
روؤية الملك عبداهلل بن عبدالعزيزـ  رحمه اهللـ  لدعم الحوار بين اأتباع االأديان 
المتنوعة. والثقافات  اللغات  بين  الترجمة  دور  تفعيل  بغية   والثقافات 

من  العديد  في  توزيعها  اعتماد  تم  فقد  الجائزة  لعالمية  تعزيزًا  اأنه  وبّين 
عوا�سم العالم وفي هذا العام تم اختيار مملكة اإ�سبانيا لتكون مقرًا لتوزيع 
اإ�سبانيا  مملكة  بدور  واإيمانًا  2016م  لعام  الثامنة  دورتها  في  جوائزها 
واالإ�سبانية  العربية  اللغة  بين  الحديث  الع�سر  في  والمعرفي  الح�ساري 
اأنجزت  فقد  االإ�سالمي  والعالم  اإ�سبانيا  بين  اأو 
مدار�ض الترجمة االإ�سبانية اأعمااًل عديدة اأ�سهمت 
باالطالع على الثقافات العربية ونقل العلوم اإلى 
الميالدي. العا�سر  القرن  منذ  والعالم   اأوروبا 
الكعبة  الم�سلمين  قبلة  ال�سعودية وهي تحت�سن  العربية  المملكة  اأن  واأكد 
الم�سرفة ومهوى اأفئدة اأكثر من مليار و�ستمائة مليون م�سلم وبما تملكه 
بالترجمة  احتفاء  العالمية  الجائزة  هذه  تقدم  وهي  وح�سارة  تاريخ  من 
والمترجمين اإنما تهدف اإلى ما يعزز دور المعرفة ويثري الفكر االإن�ساني 
المتبادل ويوؤ�س�ض لثقافة الحوار وال�سالم عبر الحدود وهي اأركان اأ�سا�سية 
المعرفة  اإال و�سيلة من و�سائل تعزيز  الجائزة  المملكة وما هذه  في روؤية 
واالعتدال  الو�سطية  وتر�سيخ  الح�سارات  �سدام  دعوى  اأمام  والحوار 

ا يمثلون 9 دول
ً
13 فائز

 في 
ً
الجائزة  تلقت 118 عمالً مترجما

فروعها الخمسة لدورتها الثامنة
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ال�سعوب. بين  وال�سالم  التعاي�ض  وت�سجيع  والتطرف  الغلو   مقابل 
اإ�سبانيا  مملكة  في  العام  هذا  الجائزة  فعاليات  اإقامة  اأن  �سموه  واأ�ساف 
كان  الذي  والح�ساري  المعرفي  التطور  لم�سيرة  امتدادًا  يعد  ال�سديقة 
الإ�سبانيا دور مميز من خالل حركة الترجمة التي انطلقت من هذه البالد 
ذاع  التي  للترجمة  توليدو  فمدر�سة  النه�سة  ع�سر  اإلى  الب�سرية  وقادت 
�سيتها واأ�سبحت مالذًا لكبار المفكرين والم�ست�سرقين في اأوروبا التي 
اأ�سهم في  للترجمة  يقام الحفل في رحابها كانت وال زالت مركزًا عالميًا 
الدور  بهذا  يذكرنا  ما  ولعل  للعالم  الح�ساري  االإ�سعاع  في  اإ�سبانيا  دور 
)جيرارد  بها  قام  التي  الترجمة  اأعمال  هو  تاريخيًا  طليطلة  لمدر�سة 
الكرموني( عندما نقل )71( كتابًا من اللغة العربية اإلى اللغة الالتينية في 

القرن الحادي ع�سر الميالدي.
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  جهود  على  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  االأمير  واأثنى 
العامة في االإ�سراف على الجائزة في جميع مراحل التر�سيح لها، وكذلك 
الفائزين بها، معبرًا �سموه عن تقديره  اإعالن  التحكيم حتى  اأعمال لجان 
االأثر  اأطيب  لها  كان  التي  التحكيم  لجان  واأع�ساء  الجائزة  اأمانة  لجهود 
العام.  لهذا  بها  والفائزة  للجائزة  المر�سحة  االأعمال  م�ستوى  تميز  في 
التوفيق  لهم  متمنيًا  الثامنة  دورتها  في  بالجائزة  الفائزين  �سموه  وهناأ 
التبادل  جهود  تدعم  التي  الترجمة  اأعمال  من  المزيد  تقديم  في  والنجاح 
في  وفعااًل  مهما  قدرًا  يحقق  بما  واالإبداعي،  العلمي  والتوا�سل  الثقافي 

اإقامة ج�سور معرفية بين مختلف الح�سارات االإن�سانية.
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الجائزة تجدد القيم النبيلة للمعرفة

واألقى معالي الم�سرف العام على مكتبة الملك 
جائزة  اأمناء  مجل�ض  ع�سو  العامة  عبدالعزيز 
للترجمة  العالمية  ال�سريفين  الحرمين  خادم 
من  معمر  بن  عبدالرحمن  بن  في�سل  االأ�ستاذ 
حفل  في  بالم�ساركين  فيها  رحب  كلمة  جانبه 
الثامنة  دورتها  في  بالجائزة  الفائزين  تكريم 
دوام  لهم  متمنيًا  للفائزين  تهانيه  عن  معربًا  
التوفيق والنجاح والم�سي قدمًا في اأداء هذه 
الر�سالة الثقافية الرفيعة موؤكدًا عالمية ر�سالة 
اإلى  تحملها  التي  المعرفية  واالأبعاد  الترجمة 

كل اأرجاء االأر�ض.
عن  معمر  بن  في�سل  االأ�ستاذ  معالي  وتحدث 
منذ  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  جهود 
واإ�سهاماتها  عامًا   28 من  اأكثر  قبل  اإن�سائها 
الثقافية وم�ساريعها التثقيفية والتنويرية التي 
تنبثق من اأهمية الكتب والمكتبات في �سياغة 
الفهر�ض  باإعداد  تقوم  حيث  االإن�ساني  الفكر 
المكتبات  جميع  يخدم  الذي  الموحد  العربي 
للجميع  القراءة  برنامج  وتقدم  العربية 
ومو�سوعة المملكة العربية ال�سعودية ال�ساملة 
والمكتبة العربية الرقمية والم�سروع الثقافي 
من  وغيرها  بالكتاب  ال�سلة  لتجديد  الوطني 
وعلى  الرائدة  الثقافية  والم�ساريع  البرامج 
ال�سريفين  الحرمين  خادم  جائزة  راأ�سها 

العالمية للترجمة.
الجائزة  هذه  تقدم  وهي  المكتبة  اأن  واأ�ساف 
االأبعاد  هذه  من  انطالقًا  تقدمها  اإنما  العالمية 

التي  العالمية  المعرفية 
التوا�سل  قيم  توؤ�س�ض 
وتطل  االإن�ساني  والحوار 
على  ملمو�ض  عملي  ب�سكل 
االإن�سانية  تنتجه  ما  كل 

واآداب  وفل�سفات  وثقافات  وعلوم  معارف  من 
وفنون الأن الترجمة هي الج�سر الحا�سن لنتاج 
الج�سر  اأي�سًا  وهي  جهة  من  االإن�ساني  الفكر 
المو�سل لهذا النتاج في مختلف اأرجاء العالم 

من جهة اأخرى.
ل�سان  هي  والمعرفة  الترجمة  اأن  اإلى  واأ�سار 
االأمم المتعدد الثري المتنوع موؤكدًا اأن المملكة 
االإ�سالمي  العالم  مركز  ال�سعودية  العربية 
دائمًا  ت�سعى  وح�ساراته  ثقافاته  بكل  وقبلته 

بما  واإثرائها  الترجمة  مجاالت  تعميق  اإلى 
تفعيل  اإلى  وال�سعوب  االأمم  وحاجات  يتنا�سب 
والتقني  العلمي  المجال  في  الترجمة وخا�سة 
للفائزين  الجائزة  بت�سليم  االحتفال  اأن  موؤكدًا 
النبيلة  القيم  كل  يعزز  عام  كل  يتجدد  والذي 
للمعرفة والتي تتجدد مع المبدعين في كل وقت لت�سبح اأفقًا فعليًا للتقريب 
اأن  كما  العالمية  الثقافات  بين  الفجوة  ت�سييق  في  وت�سهم  الثقافات  بين 
االإرهابيين  لمكافحة  و�سيلة  اأف�سل  هو  الح�سارات  بين  التوا�سل  هذا 

والمتطرفين في كل مكان.
: 

ً
9دول و 13 فائزا

قدم اأمين جائزة خادم الحرمين ال�سريفين العالمية للترجمة الدكتور �سعيد 
لتحقيق  التحكيم  لجان  عن  �سرح  مع  بالجائزة  الفائزين  اأ�سماء  ال�سعيد 
بالمعايير  العلمي  تحكيمها  مراحل  جميع  في  والتزامها  المو�سوعية 
دول  ت�سع  من  م�ساركًا  ع�سر  ثالثة  ح�سد  حيث  الئحتها،  في  المعتمدة 

لت بين الرياض والدار البيضاء وباريس 
ّ

تنق
وبكين وبرلين وساوباولو وجنيف
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 : التالي  النحو  على  وكانت  الخم�سة  الفروع  في  الثامنة  الدورة  جوائز 
في  الترجمة  وجائزة  والهيئات،  الموؤ�س�سات  لجهود  الترجمة  جائزة 
العلوم االإن�سانية من اللغات االأخرى اإلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة 

في العلوم االإن�سانية من اللغة العربية اإلى اللغات 
الطبيعية  العلوم  في  الترجمة  وجائزة  االأخرى، 
وجائزة  العربية،  اللغة  اإلى  االأخرى  اللغات  من 
الترجمة لجهود االأفراد. ونالت الجائزة في الفرع 

االأول )جهود الموؤ�س�سات والهيئات( مدر�سة طليطلة للمترجمين بجامعة 
كا�ستيا المنت�سا في مملكة اإ�سبانيا، التي تاأ�ّس�ست عام 1994م، وهي امتداد 
ع�سر  والثالث  ع�سر  الثاني  القرنين  في  ازدهرت  التي  القديمة  للمدر�سة 
الجامعيين  االأ�ساتذة  من  نخبة  وت�سم  اإ�سبانيا،  ملوك  برعاية  الميالديين 
اأكثر  المدر�سة  وترجمت  ودولية،  عربية  جامعات  عدة  من  والمترجمين 
اإلى  الروايات واليوميات،  العربي؛ من  الفكري  التراث  كتابًا من   80 من 
االإ�سبانية، وتقّدم المدر�سة عدة دورات الإعداد المترجمين، وتدعم االأبحاث 

تقّدم  كما  الترجمة،  عن  العلمية  والدرا�سات 
برنامجًا للدرا�سات العليا با�سم )ماج�ستير في 
تخّرج  االإ�سبانية(،  اإلى  العربية  من  الترجمة 
من  طالب   )1500( على  يزيد  ما  االآن  اإلى  فيه 
اإ�سبانيا نف�سها ومن دول عربية اأخرى. وتنّظم 
العربية  اللغة  لتعليم  درا�سية  برامج  المدر�سة 
للمخت�سين في مجاالت محّددة، منها المجاالت 

الطبية واالأمنية واالجتماعية. 
العلوم  في  )الترجمة  مجال  في  الجائزة  ونال 
اللغات  اإلى  العربية  اللغة  من  االإن�سانية 
روبرتو  الدكتور  من:  كلٌّ  منا�سفًة  االأخرى( 
توتولي )اإيطالي( عن ترجمته كتاب )الموطاأ( 
اإلى اللغة االإيطالية، وهو  اأن�ض  لالإمام مالك بن 
اهلل  �سلى  النبي  الأحاديث  جامع  واٍف  كتاب 
الع�سور،  مّر  على  اأ�سيل  و�سلم، ومرجع  عليه 
وُيعّد من اأمهات الكتب العالمية التي تزخر بها 

خزانة التراث االإن�ساني. 
اأبطوي  محمد  الدكتور  الجائزة  و�ساركه 
)مغربي(، والدكتور �سليم الح�سني )عراقي(، 
المظّفر  )متن  كتابهما  ترجمتهما  عن 
االإ�سفزاري في علمي االأثقال والحيل( اإلى اللغة 
الأول  ال�سوء  الكتاب  هذا  وي�سّلط  االإنجليزية. 
العرب  وم�ساهمة  التطبيقية،  العلوم  على  مرة 

في مجال الميكانيكا النظرية والتطبيقية. 
وُمنحت الجائزة في مجال )الترجمة في العلوم 
االإن�سانية من اللغات االأخرى اإلى اللغة العربية( 
اإبراهيم  محمد  الدكتور  من:  لكلٍّ  منا�سفًة 
ال�سحيباني والدكتور عبد العزيز متعب الر�سيد 
جديديه  عامر  لطفي  والدكتور  )�سعوديان(، 
)تون�سيان(،  المذيوب  الهادي  عماد  والدكتور 
عن ترجمتهم كتاب )النظام المالي االإ�سالمي: 
المبادئ والممار�سات( 

من اللغة االإنجليزية. 
الكتاب،  هذا  ويقّدم 
مجموعة  اأّلفه  الذي 
مجال  في  قيمًة  اإ�سافًة  الموؤلفين،  من  كبيرة 
المكتبة  اإثرائه  حيث  من  االإ�سالمي  التمويل 
العربية واالأجنبية في اأحد اأهم المجاالت التي 
االأعمال  ورجال  االأكاديميين  باهتمام  تحظى 
على حدٍّ �سواء؛ اإذ يجمع بين اأ�سالة المو�سوع 
واأ�سوله ال�سرعية من ناحية، وحداثة االأنظمة 
واالأدوات المالية من ناحية اأخرى. و�ساركتهم 
�سليمان  بنت  هند  الدكتورة  منا�سفًة  الجائزة 

 فيصل بن معمر: 
 هنا مركز العالم اإلسالمي بتنوع 

ثقافاته وحضاراته
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الخليفة )�سعودية( عن ترجمتها كتاب )مقدمة 
لموؤّلفه  العربية(  للغة  الطبيعية  المعالجة  في 
وي�ستعر�ض  االإنجليزية،  اللغة  من  حب�ض  نزار 
واللغويات  الطبيعية  اللغة  معالجة  الكتاب 
وُيعّد  العربية،  باللغة  وعالقتها  الحا�سوبية 
مرجعًا �ساماًل في مجال اللغويات الحا�سوبية؛ 
في  المتنوعة  اللغوية  الظواهر  على  ال�ستماله 

اللغة العربية، وكيفية التعامل معها حا�سوبيًا. 
ونال الجائزة في مجال )الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات االأخرى 
الع�سيمي  دخيل  فهد  الدكتور  من:  كلٌّ  منا�سفًة  العربية(  اللغة  اإلى 
الطب  في  )مقدمة  الج�سدي  النف�سي  الطب  كتاب  ترجمته  عن  )�سعودي( 
النف�سي التوا�سلي( لموؤلِّفيه: جيم�ض ج. اآمو�ض، وروبرت ج. روبين�سون، 
�سارك  ثريًة جدًا،  علميًة  مادًة  الكتاب  االإنجليزية. ويت�سّمن هذا  اللغة  من 
في اإعدادها نخبة من الباحثين المتخ�ّس�سين في حقول علمية متنوعة من 
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الكتاب  ترجمة  وتحظى  وكندا،  واأ�ستراليا  االأمريكية  المتحدة  الواليات 
اإلى اللغة العربية باأهمية كبيرة وفائدة علمية لطالب العلوم الطبية. وفاز 
ال�سيد  اأحمد  ال�سيد  الدكتور  الع�سيمي  الدكتور  مع  منا�سفًة  بالجائزة 
نمو  ال�سناعية:  الحيوية  )التقنية  كتاب  ترجمته  عن  )م�سري(  اأحمد 
من  فاندام،  واإيريك  �سوتارت،  فيم  لموؤلفيه:  اقت�سادي(  ونجاح  م�ستدام 
الحيوية  التقنية  عن  حديثًا  مو�سوعًا  الكتاب  ويناق�ض  االإنجليزية.  اللغة 
بجودتها،  العلمية  مادته  وتتمّيز  منها،  المنبثقة  ال�سناعية  والتطبيقات 

عدد  تاأليفه  في  �سارك  اإذ  م�سادرها؛  وتنّوع 
من الباحثين المتخ�س�سين في علوم االأحياء، 
والريا�سيات،  والفيزياء،  والكيمياء،  والنانو، 
العلوم  من  وغيرها  والت�سويق،  واالقت�ساد، 

ذات ال�سلة. 
االأفراد(  )جهود  مجال  في  الجائزة  ومنحت 
غيدير  ماثيو  البروفي�سور  من:  لكلٍّ  منا�سفًة 
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الدكتوراه  �سهادة  على  الحا�سل  )فرن�سي(، 
في الل�سانيات والترجمة من جامعة ال�سوربون 
بباري�ض، وهو يراأ�ض منذ عام 2011م )كر�سي 
جامعة  في  ال�سرقية(  والدرا�سات  الترجمة 
االأبحاث  مركز  ويدير  الفرن�سية،  تولوز 
وهو  بباري�ض،  الترجمة  في  االإ�ستراتيجية 
الكتب  �سل�سلتي  على  العلمي  االإ�سراف  مدير 
والعالم  الترجمة  مجال  في  المتخ�ّس�سة 
الن�سر  دور  اإحدى  في  واالإ�سالمي  العربي 
العالمية في باري�ض، وراأ�ض في المدة )-2007 
2011م( كر�سي الترجمة التحريرية والترجمة 
الفورية في جامعة جنيف ب�سوي�سرا. واأ�سهم 
اإثراء  في  المترجمة  اأعماله  خالل  من  الفائز 
عن  وترجمات  بموؤلفات  الفرانكفونية  المكتبة 
اإذ  الترجمة؛  م�ستوى  ورفع  العربية،  اللغة 
ن�سر اأكثر من ثالثين كتابًا ومئة بحث عن اللغة 
بع�سها  ُترجم  واالإ�سالمية،  العربية  والثقافة 
الجائزة  و�ساركه  عالمية.  لغات  عدة  اإلى 
وهو  )�سوري(،  علماني  �سالح  الدكتور 
اإلى  االإ�سباني  االأدب  ترجمة  في  متخ�ّس�ض 

اللغة العربية، ويعمل مترجمًا حرًا من اللغة االإ�سبانية اإلى اللغة العربية منذ 
عام 1975م، وتنّوعت م�ساهماته واأن�سطته العلمية بين التاأليف والترجمة، 
وله م�ساركات في عدٍد من الموؤتمرات والندوات العلمية العالمية، واأ�سرف 
ب�سورة دورية على ور�ض عمل للترجمة االأدبية في معهد ثربانت�ض بدم�سق 
خالل المدة )2012 -2000م(. ونقل الدكتور علماني بع�ض االأعمال االأدبية 
للمرة االأولى من اآداب اأمريكا الالتينية واالأدب االإ�سباني اإلى اللغة العربية؛ 
اإيزابيل  اأعمال الروائي جابريل جار�سيا ماركيز، والروائية  مثل: ترجمة 
الليندي، وترجم اأكثر من 38 عماًل، جميعها ُت�سهم في فهم االآخر، وتخدم 
ر�سالة الترجمة في تحقيق التقارب الثقافي بين الح�سارات ونقل المعرفة. 

استمرارية  

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�سريفين  الحرمين  خادم  جائزة  عام  اأمين  عبر 
بالم�ستوى  ال�سعيد عن �سعادته  الدكتور �سعيد بن فايز  للترجمة  العالمية 
في  الثامنة  دورتها  في  الجائزة  لنيل  تر�سيحها  تم  التي  لالأعمال  الرفيع 
تقدمت  التي  االأعمال  والتنوع في  التميز  اأن  ، مو�سحًا  المختلفة  فروعها 
المترجمين في  ا�ستقطاب خيرة  يوؤكد نجاحها في  الجائزة  للتناف�ض على 
واالأكاديمية  العلمية   الهيئات  كبريات  اهتمام  على  وا�ستحواذها  العالم، 
جميع  »اإن  ال�سعيد   الدكتور  وقال  والترجمة.  العلمي  البحث  ومراكز 
االأعمال التي تقدمت للمناف�سة في الدورة الثامنة للجائزة خ�سعت لجملة 
من المعايير العلمية الدقيقة لتقييمها من حيث القيمة المعرفية واالأ�سالة 
العلمية، واحترام حقوق  الم�سطلحات  ا�ستخدام  الترجمة، ودقة  وجودة 
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نخبة  عليها  اأ�سرف  والتي  التحكيم  مراحل  من  عدد  عبر  الفكرية  الملكية 
من الخبراء واالأكاديميين والمحكمين الذين ينتمون اإلى موؤ�س�سات علمية 
اأفق  ا�ستوعبت  قد  المر�سحة  االأعمال  اأن جميع  للتاأكد من  دولية مرموقة 
المعتمدة  ال�سوابط  وفق  المنقولة،  المعارف  بحقوق  والتزمت  الترجمة 
وتفعيل  االأ�سلية  المعرفة  نقل  في  اأهدافها  يحقق  وبما  الجائزة  قبل  من 
الثقافات  بين  الح�ساري  التوا�سل  وتعزيز  العلمي،  التعاون  اأ�س�ض 
والح�سارات االإن�سانية. واأو�سح اأمين عام الجائزة اأن عدد االأعمال التي 
تقدمت للجائزة في دورتها الثامنة بلغ )118( عماًل مترجمًا من )24( دولة 
و)10( لغات، لي�سل اإجمالي عدد االأعمال التي تم تر�سيحها منذ انطالق 
مجاالت  كافة  في  لغة    39 من  باأكثر  عماًل   1132 على  يزيد  لما  الجائزة 
في  الجائزة  نجاح  يوؤكد  وهذا  وال�سحية،  والتطبيقية  االإن�سانية  العلوم 
تن�سيط حركة الترجمة من اللغة العربية واإليها في جميع فروع المعرفة 
العلمية والثقافية، وير�سخ عالميتها ومكانتها الرفيعة في �سدارة الجوائز 
الدولية المعنية بالترجمة، معربًا عن ثقته باأن االأعمال الفائزة بالجائزة 
خير  فيه  لما  العالمية  والمكتبات  العربية  للمكتبة  كبيرة  اإ�سافة  تمثل 

االإن�سانية وتقدمها وتعميق اأوا�سر التعاون بين اأبنائها. 
الذي  النجاح  هذا  ي�سجع  باأن  اأمله  عن  حديثه  ختام  في  ال�سعيد  واأعرب 
العربية  الدول  كافة  لتعاون  االأولى  دورتها  انطالق  منذ  للجائزة  تحقق 
العربية  الثقافة  في  المميزة  االأعمال  لترجمة  متكامل  م�سروع  تبني  في 
العلوم  الحديثة في  االإ�سدارات  اأهم  العالمية، وكذلك ترجمة  اللغات  اإلى 
العربية  اللغة  من  للترجمة  مر�سد  واإن�ساء  العربية،  اللغة  اإلى  الطبيعية 
واإليها لر�سد وقيا�ض كافة االأعمال في مجال الترجمة واإيجاد حلول لما قد 

يعتر�ض حركة الترجمة من معوقات.
8 أعوام حول عواصم العالم

والتي  للترجمة،  العالمية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  جائزة  تعتبر 
واأ�سحت  ممنهج   وثبات  واثقه  بخطى  الثمانية  اأعوامها  اأكملت 
مت�سدرة  بالترجمة،  المعنية  الدولية  الجوائز  من  نظيراتها  تقارع 
الترجمة  مجال  في  والخبرات  العلمية  الموؤ�س�سات  ا�ستقطاب  في 
تج�سير  باتجاه  اأهدافها  ونبل  عالميتها  لتوؤكد  االأر�ض،  اأ�سقاع  من 
والفكري  العلمي  التوا�سل  وتحقيق  العالم،  �سعوب  بين  الفجوة 
والح�سارات. االأمم  مخرجات  من  واال�ستفادة  والتقارب   بينهم 

هـ،   1427 العام  في  للجائزة  التر�سيح  اإعالن  منذ  االأولى  الدورة  فبداأت 
30 دولة عربية واأجنبية، في  186 عمال من  وو�سل عدد االأعمال المقدمة 
ا�ستهاللية توؤكد اأن المبادئ واالأهداف التي انطلقت منها الجائزة، ت�سمو 
 بالب�سرية والتالقي المعرفي وبما يثري الحراك والتبادل المعرفي العالمي.
ات�سمت  وما  االأولى  الدورة  لنتائج  كان  فاإنه  الثانية  الدورة  في  اأما 
الثقة  حجم  تزايد  في  كبير  دور  ومو�سوعية،  وحيادية  نزاهة  من  به 
الكبير  االإقبال  حجم  لتي�سير  اأهدافها  ونبل  الجائزة  م�سداقية  في 
تلت  التي  الدورات  جميع  في  عليها  والتناف�ض  فيها  اال�ستراك  على 
على  للمناف�سة  تقدمت  التي  االأعمال  عدد  بلغ  حيث  االأولى،  الدورة 
دولة.  25 تمثل  عمال   127 1429هـ  عام  الثانية  دورتها  في   الجائزة 
تناف�ض  التي  الثالثة  الدورة  خالل  النجاح  م�سيرة  الجائزة  ووا�سلت 

 23 تمثل  عمال   118 بها  الفوز  على 
تكريم  حفل  واأقيم  واأجنبية  عربية  دولة 
اليون�سكو  منظمة  بمقر  بالجائزة  الفائزين 
رموز  بح�سور  باري�ض  الفرن�سية  بالعا�سمة 
العالم. اأنحاء  جميع  من  والثقافة   الفكر 

 96 على  يزيد  ما  تناف�ض  الرابعة  الدورة  وفي 
ر�سخت  حيث  دولة،   20 من  اأكثر  تمثل  عماًل 
الم�سروع  هذا  اأن  الدورة  هذه  في  الجائزة 
اأ�سبح  الرائد  والمعرفي  والعلمي  الثقافي 
عالمة م�سيئة ودرة فريدة في عقد الم�سروعات 
للتقارب  الهادفة  العالمية  والعلمية  الثقافية 
عماًل   96 من  اأكثر  خالل  من  وذلك  االإن�ساني، 
التي  للجائزة،  تر�سيحها  تم  دولة   20 تمثل 
ا�ست�سافته  احتفال  في  للفائزين  ت�سليمها  تم 
الثقافي  الم�سروع  هذا  لتاأييدها  تاأكيدا  بكين 
في  به  للتعريف  و�سعيا  العالمي  والعلمي 
تفعيل  واالإفادة من  ال�سعبية  ال�سين  جمهورية 
االتجاهين. في  ال�سينية   - العربية   الترجمة 
الجائزة  ا�ستمر تكريم  الخام�سة،  الدورة  وفي 
الترجمة  ميدان  في  المتميز  العطاء  الأ�سحاب 
عليها  تناف�ض  حيث  العربية،  اللغة  واإلى  من 
 15 على  يزيد  بما  دولة   25 تمثل  عمال   162
ونخبة  برلين،  عمدة  الحفل  و�سهد  لغة، 
الذين  االألمان  والمبدعين  المفكرين  من 
اللغات. كل  على  الجائزة  بانفتاح   اأ�سادوا 

اأما الدورة ال�ساد�سة، تكرر م�سهد نجاح الجائزة 
في دورتها ال�ساد�سة لعام 2013م خالل الحفل 
لي�سل  بالبرازيل  �ساوباولو  بمدينة  اأقيم  الذي 
على  للتناف�ض  تر�سيحها  تم  التي  االأعمال  عدد 
 الجائزة اإلى 166 عمال تمثل اأكثر من 30 دولة .
جنيف،  في  اأقيمت  والتي  ال�سابعة  الدورة  ثم 
دولة   18 تمثل  عماًل   145 عليها  تناف�ض  حيث 
التي  للروؤية  تج�سيد   ذلك  وجميع  لغة  و13 
لتاأ�سيل  و�سيلة  الترجمة  باعتبار  عليها   قامت 
ثقافة الحوار وتر�سيخ مبادئ التفاهم والعي�ض 
االإن�سانية  التجارب  لفهم  ورافد  الم�سترك، 
التوا�سل  في  الأهدافها  تحقيقا  منها،  واالإفادة 
الفكري والحوار المعرفي والثقافي بين االأمم، 
االأمم وال�سعوب،  بين  التقريب  لتحقيق  و�سعيا 
نقاط  عن  والبحث  التعاون  دعائم  واإر�شاء 

االلتقاء بين الح�سارات االإن�سانية.
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 وردت ألمانة 
ً
مائة وثمانية عشر )118( ترشيحا

ح 
َّ

الجائزة ما بين عمل مترجم ومؤسسة ومرش
لجهود األفراد.

الجائزة في نسختها الثامنة

عشر)10( لغات مرشحة من الكتب المترجمة ، 
توزعت على ثمانية وثمانين )88( عمالً وال يشمل 

ذلك المؤسسات والهيئات المرشحة التي ترجمت 
من وإلى لغات مختلفة ال مجال لحصرها وال األفراد 

الذين ترجموا من وإلى لغات مختلفة.

أربعة وعشرون )24( دولة وردت منها 
الترشيحات.
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إنفوجرافيك يوضح مسيرة الجائزة منذ انطالقتها
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مديرو المكتبات الوطنية في فلسطين والعراق وقطر وتونس يتحدثون عن

 أهمية انضمام المكتبات الوطنية 

للفهرس وأثره المعرفي..

بداية ..
العالم مثل  الكبرى في  الوطنية  المكتبات  اإح�سا�ض  كان  لقد 
الوطنية  والمكتبة  البريطانية  والمكتبة  الكونجر�ض  مكتبة 
في  والتكامل  التعاوني  العمل  باأهمية  عقود  منذ  الفرن�سية 
اأف�سل  خدمات  لتقديم  منها  تقديًرا  والخدمات  المجموعات 
مكتبة  قامت  فقد  واالإمكانات.  للموارد  وتر�سيًدا  للباحثين 
الفهر�سة،   قواعد  بتطوير  المثال  �سبيل  على  الكونجر�ض 
ك�سيغة  مارك  وتطوير  الفهر�سة،  بطاقات  خدمة  وتوفير 

لتبادل البيانات ، واإن�ساء الملفات اال�ستنادية، ... الخ. وقد 
ا�ستفادت من هذه الخدمات المكتبات في اأمريكا وعلى م�ستوى 
اإننا  حيث  العربي؛  عالمنا  في  ينق�سنا  كان  ما  وهذا  العالم. 
نملك كثيًرا من الموارد، ولكن نحتاج اإلى اأن تقوم مكتباتنا 
الخدمات  وتوفير  العربية  المكتبات  تطوير  بقيادة  الوطنية 
في  ن�سترك  واإننا  ا  خ�سو�سً وتعاوني،  تكاملي  اأ�سا�ض  على 
وقد  الم�ستفيدين.  احتياجات  وتقارب  واالهتمامات  اللغة 
الملك  مكتبة  قدمته  بما  قوًيا  الموحد  العربي  الفهر�ض  ولد 

د. كلوديا لوكس:  سنعقد دورات وورش عمل مع الفهرس 

د. رجاء بن سالمة: اتجهنا للفهرس لمهارته في تنظيم المعلومات.

د. جمال العلوجي: الفهرس قدم استراتيجية تعليمية للمكتبات.

د. محمد الشريف: انضمامنا للفهرس سيكرس القضية الفلسطينية.
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عبدالعزيز العامة من دعم مادي ومعنوي واأي�ًسا تعاون المكتبات االأع�ساء 
النجاحات  بف�سل  ثم  اهلل  وبف�سل  الما�سية.  �سنوات  الع�سر  مدى  على 
المتتالية التي تحققت خالل الفترة الما�سية فاإن الفهر�ض ي�ستعد لمرحلة 
والمعيارية،  التقنية  التطورات  والتح�سين ومواكبة  بالتطوير  مليئة  قادة 
المعرفة  ع�سر  اإلى  لالنطالق  الوطنية  للمكتبات  قوية  بنية  يوفر  مما 
الرقمية والخدمات المتطورة التي تتنا�سب مع احتياجات االأجيال ال�سابة 
المت�سبعة بالمعارف والمهارت الحديثة. ومن هنا جاء هذا التحقيق مع عدد 
من مديري المكتبات الوطنية في العالم العربي ال�ست�سراف م�ستقبل زاهر 
العربي  العالم  في  المكتبات  اأ�سكال  ولجميع  الوطنية  للمكتبات  اهلل  باإذن 

بدعم وتكامل مع الفهر�ض العربي الموحد.
 تحدثت الدكتورة كلوديا لوك�ض مدير م�سروع 
ان�سمام  اأهمية  عن  الوطنية  قطر  مكتبة 
الموحد  العربي  للفهر�ض  الوطنية  قطر  مكتبة 
الوطنية  المكتبة  كونها  اإلى  قائلة:باالإ�سافة 
مركزًا  الوطنية  قطر  مكتبة  تعتبر  قطر  لدولة 
ثقافيًا ومعلوماتيًا يعك�ض تراث الدولة وتطورها 
مكتبة  تقوم  حيث  والثقافي،  واالأدبي  العلمي 
لتكون  مجموعاتها  ببناء  حاليًا  الوطنية  قطر 

57

الثون
ث والث

العدد الثال
ط�س 2016م

ذوالقعدة  1437هـ / اأغ�س

TASJEELA 33.indd   57 8/17/16   1:57 PM



لهذا  المكتبة،  افتتاح  عند  للم�ستفيدين  متاحة 
لتحميل  الموحد  العربي  الفهر�ض  ت�ستخدم 
الحا�سوبي  النظام  في  العربية  الت�سجيالت 
اإعداد  في  الوقت  يوفر  مما  قطر  لمكتبة 

الفهر�سة ب�سكل كامل. 
والحقيقة اإن م�ساركة مكتبة قطر الوطنية في 
تحقيق  في  ي�سهم  الموحد  العربي  الفهر�ض 
تراث  بين  المعرفة  ج�سور  مد  في  روؤيتها 
والم�ستقبل.  واالإ�سالمي  العربي  والعالم  قطر 
الإ�ستخدام  الوطنية  قطر  مكتبة  وتتطلع 
الذي  الموحد  العربي  الفهر�ض  ت�سجيالت 
�سُي�سهل الو�سول اإلى كل الم�سادر المن�سورة 
الوطنية  قطر  لمكتبة  والتابعة  قطر  في 
اإلى م�سادر من دول عربية اخرى.  باالإ�سافة 
التعاون  اأهمية  عن  كلوديا  الدكتورة  وتحدثت 
والمكتبات  الموحد  العربي  الفهر�ض  بين 
الوطنية في تطوير فهار�ض المكتبات في العالم 
المعلومات  تنظيم  م�ستجدات  وفق  العربي 
  RDA الجديدة  الو�سف  قواعد  تطبيق  مثل 
اإلى  الوطنية  قطر  مكتبة  قائلة:تهدف 
تنظيم  مجال  في  الم�ستجدات  اآخر  مواكبة 
تطبيق  في  بداأت  لذلك  الدولية،  الت�سجيالت 
االأول  منذ   RDA الجديدة  الو�سف  قواعد 
دورات  عدة  عقد  بعد   .2014 عام  فبراير  من 

تدريبية للُمفهر�سين، وتطوير �سيا�سة العمل الخا�سة باإن�ساء الت�سجيالت 
العربية وفقا لقواعد RDA، وحاليًا ت�سارك مكتبة قطر الوطنية في مبادرة 
الواليات  في  الببليوجرافي  لالإطار  المطورة  )ال�سركة  زيفيرا  �سركة  مع 
واإمكانية   )Bibframe  ( المعياري  النموذج  االأمريكية( الختبار  المتحدة 

تطبيقه في الفهار�ض العربية.
3500 مفهر�ض ومفهر�سة  وعن تدريب الفهر�ض العربي الموحد الأكثر من 
من من�سوبي المكتبات في جميع اأقطار العالم العربي على اأحدث مهارات 
تنظيم المعلومات وتنفيذ اأكثر من   100 دورة وور�سة عمل ا�سافت:يمكن 
المكتبات  الأخ�سائيي  التدريبية  االحتياجات  تحديد  الوطنية  للمكتبات 
داخل الدولة، كما يمكنها  الم�ساركة في عقد دورات وور�ض عمل بالتن�سيق 
العاملين في  الموحد، بما ي�سهم في تطوير مهارات  العربي  الفهر�ض  مع 
المكتبات بالدولة في حال  لم ت�ستطع المكتبات توفير تلك الور�ض للعاملين 

فيها. 
)اأ�سماء  باالأ�سماء  الخا�سة  اال�ستنادية  الت�سجيالت  بناء  جهود  وعن 
يمكن  قالت:  �سيادية  �سفة  من  لها  وما  الجغرافية(  واالأ�سماء  االأ�سخا�ض 
ملف  بتطوير  الموحد  العربي  الفهر�ض  مع  الوطنية  المكتبات  ت�سهم  اأن 
في  المفهر�سين  ي�ساعد  �سوف  وهذا  لالأ�سماء  �سامل  عربي  ا�ستنادي 
الح�سول على م�سدر موثوق لالإ�ستناد عليه عند الفهر�سة. واقترح اأن يتم 
في  مبا�سر  ب�سكل  �سي�ساهم  الوطنية  الببليوجرافيات  اأتمتة  عملية  تنفيذ 
تطوير ال�سبط الببليوجرافي العربي، و تفعيل خدمة االإعارة المتبادلة على 
الم�ستوى المحلي والعربي �ستكون بال �سك اإ�سافة ثرية اإلى خدمة بوابات 
الدول والخدمات االأخرى التي يقوم بها الفهر�ض العربي الموحد للمكتبات 
الوطنية في رفع م�ستوى  المكتبات  اإ�سهام  الوطنية. وختمت حديثها عن 
م�ستوى  رفع  في  الوطنية  المكتبات  قائلة:ت�سهم  العاملين  وتاأهيل  االأداء 
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عقد  خالل  من  قطر  دولة  اأنحاء  في  المختلفة  بالمكتبات  للعاملين  االأداء 
تعتبر عن�سرًا  التي  الالزمة  المعلومات والم�سادر  العمل  وتوفير  ور�ض 
جوهريًا في تطوير قدرات العاملين في المكتبات الوطنية بدولهم وهذا ما 
اإثراء دورها  ي�سهم في ارتقاء الم�ساركة الفٌعالة  للعاملين بالمكتبات في 

بالمجتمع.
وتنظم مكتبة قطر الوطنية العديد من البرامج  وور�ض العمل والمحا�سرات 
المحلية التي تهدف اإلى رفع م�ستوى العاملين في المكتبات.  كما تقوم 
با�ست�سافة العديد من ور�ض العمل والندوات مثل الندوات وور�ض العمل 
اأعوام ال�سابقة للمجموعة  التى نظمتها مكتبة قطر الوطنية خالل الثالث 
تقوم  والتي  العالمية  الرقمية  بالمكتبة  العربية  الجزيرة  ل�سبه  االإقليمية 
اأجل  من  �سويًا  والعمل  الرقمنة،  في  المكتبات  جهود  وتن�سيق  بجمع 
ومحاولة  بعملها،  وال�سلة  االأهمية  ذات  والموا�سيع  الق�سايا  مواجهة 

اإيجاد الحلول لها.  
وتحدثت �سعادة  المديرة العامة لدار الكتب الوطنية التون�سية  رجاء بن 
�سالمة  قائلة: اإنه وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي تعي�سها وتتاأثر بها 
االأجيال الحالية واأجيال الم�ستقبل يولد م�سروع الفهر�ض العربي الموحد 
باعتباره من الم�ساريع المهمة التي من �ساأنها اأن تمد الج�سور بين جميع 
اإلى مكتبات رقمية. لذا فاإن دار الكتب  مكتبات الوطن العربي بتحويلها 
الوطنية التون�سية باعتبار الموقع والتاريخ وما تزخر به من تراث فكري 
هائل ينبع من ح�سارات وثقافات مختلفة تعتبر نف�سها معنية اأكثر من اأي 
وقت م�سى لالإ�سهام في تي�سير االطالع على االنتاج الفكري واالإبداعي، بل 
وتعتبر المعرفة ملكا م�ساعا للب�سرية ناهيك عن عالمنا العربي واالإ�سالمي 
وع�سى اأن يكون الفهر�ض العربي الموحد خطوة لتقارب ال�سعوب العربية 

 .

اأ�سباب  فيه  تتوفر  م�سروع  كل  واأ�سافت:اإن 
ناجعة  عمل  وخطة  جيدة  درا�سة  من  النجاح 
علمية  بكفاءة  واأخ�سائيون  خبراء  فيه  ي�سارك 
حتمية  االإيجابية  نتيجته  تكون  رفيعة  ومهنية 
الذي  الموحد  العربي  الفهر�ض  ذلك  في  مثال 
مجال  في  هائلة  نقلة  اأحدث  انطالقته  منذ 
تتجه  لذا  للمكتبات  الفنية  العمليات  وظائف 
والمعرفة  بالكتاب  المعنية  الموؤ�س�سات  اأنظار 
ب�شفة عامة اإلى االنخراط في منظومة الفهر�ص 
اأحدث المهارات في  العربي الموحد الكت�ساب 
من  وا�ستغاللها  وتبويبها  المعلومات  تنظيم 
العربي  الفهر�ض  اأن  ، والحقيقة  الم�ستفيد  قبل 
الفكري  النتاج  لي�سمل  فقط   يت�سع  ال  الموحد 
الوطنية  المكتبات  لجميع  والمرئي  المكتوب 
بل يتجاوز في مهامه اإلى بناء وتوحيد القواعد 
البيبلوغرافية والملفات االإ�ستنادية بين مختلف 
دول العالم العربي واالإ�سالمي عن طريق تدريب 
واإقامة  المكتبات  من�سوبي  من  المخت�سين 
المهارات  الكت�ساب  عمل   وور�سات  دورات 

االزمة للمرحلة القادمة.
وختمت حديثها قائلة:تماهيا مع دور الفهر�ض 
العربي الموحد فاإن المكتبات الوطنية بدورها 
ت�سعى اإلى تطوير طرق عملها وتاأهيل العاملين 
بها عبر الم�ساركة وتعزيز التعاون بين الدول 
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التجارب  جميع  من  واال�ستفادة  االأع�ساء 
من  للرفع  الخبرات  وتبادل  والم�ساريع 
وتقلي�ض  الفهر�سة  مجال  في  العمل  م�ستوى 

الفوارق واالزدواجية في معالجة البيانات. 
العلوجي  المجيد  عبد  جمال  ال�سيد  وتحدث 
عن  العراقية  والوثائق  الكتب  دار  عام  مدير 
بالتعاون  الموحد  العربي  الفهر�ض  تد�سين 
لمكتبات  بوابات  لت�سع  الوطنية  المكتبات  مع 
قائاًل:  )فهار�ض وطنية موحد(  العربية  الدول 
يمثل الفهر�ض العربي الموحد اأهمية �سرورية 
للمكتبات الوطنية في الدول العربية الم�ساركة 
فهو ال�سبيل اإلى تنظيم المعرفة والو�سول اإلى 
الدول  تلك  في  المختلفة  المعلومات  م�سادر 
اإ�سافة اإلى ما يوفره من �سبط وتقنين ل�سمان 
تلك  في  العاملين  بين  العمل  توحيد  عملية 
توفير  في  حتمًا  �ست�ساعدهم  والتي  المكتبات 

الفهر�ض  يعمل  حيث  المفهر�سين  بين  االختالفات  ومنع  والوقت  الجهد 
المداخل  اأ�سكال  ا�ستخدام  في  والثبات  الدقة  على �سبط  الموحد  العربي 
للتطور  م�شاحبة  خدمة  تقديم  على  �شتعمل  بدورها  التي  االإتاحة  ونقاط 

التكنولوجي والمعلوماتي.
وتحدث �سعادته عن اأهمية التعاون بين الفهر�ض العربي الموحد والمكتبات 
م�ستجدات  وفق  العربي  العالم  في  المكتبات  فهار�ض  تطوير  في  الوطنية 
تنظيم المعلومات مثل تطبيق قواعد الو�سف الجديدة RDA واأداة االإطار 
الببليوجرافي Bibframe باأن التعاون في هذا المجال �سي�سهم دون �سك 
مجال  في  موؤ�س�ساتنا  بين  الثقافية  العالقات  اأوا�سر  وتعزيز  تحقيق  في 
علوم المكتبات والمعلومات وباالأخ�ض ما يتعلق بال�سبط والثبات والقواعد 
تلبي  اأن  �ساأنها  المتوفرة في مكتباتنا والتي من  للم�سادر  الببليوغرافية 
الحاجة الفعلية للم�ستخدمين على اعتبار اأن القارئ هو محور القواعد ومن 
معلومات  يطلبه من  ما  لكل  �سريع ومريح  با�سترجاع  اأن يحظى  الواجب 

تخ�ض مو�سوعه والمو�سوعات ذات ال�سلة.
ومن المعلوم لدى الجميع اأنه ال توجد قائمة مطبوعة واحدة للمداخل يمكن 
اأن تفي بكل االحتياجات، ذلك اأن اإعداد تلك القوائم اإنما يعتمد على ثقافة كل 
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مفهر�ض   3500 من  الأكثر  الموحد  العربي 
جميع  في  المكتبات  من�سوبي  من  ومفهر�سة 
اأقطار العالم العربي على اأحداث مهارات تنظيم 
المعلومات وتنفيذ اأكثر من   100 دورة وور�سة 
في  الرئي�ض  العامل  التدريب  يعتبر  فقال:  عمل 
بناء قدرات الموؤ�س�سات من اأجل اأن تكون اأكثر 
فاعلية في تاأدية ر�سالتها ومن اأجل ا�ستمرايتها 
الموحد  العربي  والفهر�ض  البعيد  المدى  على 
وهذا  التدريب  �سعيد  على  كبير  بجهد  قام 
الجهد يفر�ض علينا اأن نوجه له خال�ض �سكرنا 
وتقديرنا. والحقيقة اأن هذا النوع من التدريب 
تعليمية  اإ�ستراتيجية  بمثابة  هو  المتخ�س�ض 
الذي  النهج  اأو  التوجهات  تغيير  على  تعمل 
من  الفهر�سة  عملية  في  مكتباتنا  عليه  اعتادت 
اأجل التاأقلم ب�سكل اأف�سل مع التقنيات الحديثة 
هدف  اإلى  الو�سول  اأجل  من  والتغيييرات 
الموحد  العربي  الفهر�ض  بناء  وهو  م�سترك 
بناء  في  والثبات  الوحدة  على  يعتمد  الذي 
لدى  منه  اال�ستفادة  قاعدة  وتو�سيع  المداخل 
مكتبات البلدان الم�ستركة، لذلك ناأمل اأن تكون 
هناك دورات اأ�سا�سية ودورات تدريبية متقدمة 
عموم  لدى  منها  الق�سوى  اال�ستفادة  لتحقيق 

المكتبيين.
اال�ستنادية  الت�سجيالت  بناء  جهود  وعن 
االأ�سخا�ض  )اأ�سماء  باالأ�سماء  الخا�سة 
واالأ�سماء الجغرافية( وما لها من �سفة �سيادية 
ا�ستنادية  ت�سجيالت  بناء  اأن  المعلوم  من  قال: 
الجغرافية  المناطق  اأو  باال�سماء  خا�سة 

بلد وعاداته وتقاليده ونظام التربية والتعليم فيه واأن كل ما ظهر من قوائم 
في عدد من الدول العربية هي قوائم متوا�سعة ت�ستخدم على الم�ستوى 
المحلي وال تعلو اإلى م�ساف قوائم الدول االأخرى التي لها باع طويل في 
مجال علوم المكتبات والمعلومات اأو اأنها جاءت مترجمة عن قوائم عالمية 
خا�سة  المكتبات  في  االأهمية  من  بكثير  يحظى  اال�ستنادي  ال�سبط  والأن 
كونه  معًا  والمكتبي  للم�ستفيد  من خدمة  يوفره  لما  والكبيرة  المتو�سطة 
يعمل على تحقيق التوحيد والثبات في بناء المداخل وتجنب التكرار في 
العمل �سواء بالن�سبة لالأ�سماء اأو لروؤو�ض المو�سوعات فاإن اأغلب الم�ساكل 
التي تواجه ال�سبط اال�ستنادي العربي تتعلق اإما بطبيعة االأ�سماء العربية 
وتكوينها اأو بالم�سادر والكتب والقوائم العربية المتباينة اأو اإلى �سعف 
المفهر�سين للمواد واجتهاداتهم ال�سخ�سية في تحديد المداخل المنا�سبة 
المكتبات والمعلومات وخا�سًة  المتخ�س�سين في مجال  قلة  اإلى  اإ�سافة 
الموؤ�س�ساتي  العمل  غياب  ذلك  على  و�ساعد  الببليوغرافي،  العمل  في 
اأن تكون لها دور فعال في حل  اأي جهة عربية يمكن  الجدي وعدم تبني 
ومعايير  قواعد  وفق  موحدة  اإ�ستنادية  قائمة  اإ�سدار  في  الم�سكالت  تلك 
الفهر�ض  تدريب  عن  �سعادته  واإ�ساف  العربي.  الفكري  للنتاج  منا�سبة 
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ت�سعى  التي  االأهداف  من  الكثير  �سيحقق 
مكتبات الدول العربية الم�ستركة في الفهر�ض 

العربي الموحد..ومن هذه االأهداف:-
في  مقننة  كروؤو�ض  االأ�سخا�ض  اأ�سماء  توحيد 
ت�سمن  بحيث  الببليوجرافية،  الت�سجيالت 
بنف�ض  معين  لموؤلف  االأعمال  كل  ا�سترجاع 
المدخل، وتوفير المعلومات التي ت�ساعد على 

تمييزه عن االأ�سكال االأخرى التي ت�سبهه.
لكي  الفهر�ص  في  اأو و�شول  اإتاحة  نقاط  بناء 
يتمكن الم�ستفيدين من البحث ب�سهولة وي�سر.

على  م�ستركة  ا�ستنادية  ت�سجيالت  توفير 
الدولي،  اأو  االإقليمي  اأو  المحلي،  الم�ستوى 
مع  اال�ستنادية  الت�سجيالت  تبادل  بهدف 
والوقت،  التكلفة،  لتقليل  االأخرى  المكتبات 

والجهد.
الم�ستمرة  الدورية  والمراجعة  ال�سيانة 
مع  يتنا�سب  بما  للمداخل،  المختلفة  لالأ�سكال 

تطور الروؤو�ض.
تحقيق الترابط بين االأ�سكال المختلفة للمداخل 
عن طريق االإحاالت اأو غيره، وربط الت�سجيالت 

اال�ستنادية بالت�سجيالت الببليوجرافية.
اأف�سل عند  دقة  اال�ستنادية  الت�سجيالت  تعطي 
اال�ستدعاء، وبالتالي توفر وقت للم�ستفيد في 

البحث، فعدم وجود ال�سبط اال�ستنادي يوؤدي اإلى زيادة معدل اال�ستدعاء 
على ح�ساب التحقيق.

فهي  عالية:  جودة  ذات  فهار�ض  خلق  في  اال�ستنادية  الت�سجيالت  ت�سهم 
المفهر�ض  دقة  مدى  وتبين  البيانات،  قاعدة  في جودة  مهمًا  عاماًل  ت�سكل 
في تطبيقه للقواعد واالإجراءات التي توؤدي اإلى التقليل من االأخطاء واإزالة 

الت�سجيالت المتكررة.
المكتبات  تهم  الإ�سافة خدمات جديدة  اقتراحاته  واأ�ساف في حديثه عن 
الوطنية بالتعاون مع الفهر�ض العربي الموحد مثل اأتمتة الببليوجرافيات 
والعربي  المحلي  الم�ستوى  على  المتبادلة  االإعارة  وخدمة  الوطنية 
بالقوائم  تبادل  هنالك  يكون  اأن  المجال  هذا  في  اقتراحاتنا  تكمن  بقوله: 
الببلوغرافية التي ت�سدرها المكتبات الوطنية في البلدان الم�ستركة حيث 
وباإمكان  بلد  لكل  الوطني  الفكري  النتاج  ح�سر  على  القوائم  هذه  تعمل 
الفهر�ض العربي الموحد اأن يقوم بتوحيد هذه القوائم هجائيًا �سواء ح�سب 
توثق  معتبرة  �سنويًا وهي خدمة  لي�سدرها  للموؤلفات  عنوان  اأو  الموؤلفين 
لنتاجاتهم  الالزمة  الدعاية  لهم  وتوفر  وغيرهم  واالأدباء  الكتاب  لنتاجات 
تقليديًا واآليًا وباالإمكان االتفاق على خدمة االعارة المتبادلة على الم�ستوى 
المحلي اأو العربي نظرًا لما توفره تلك القوائم من معلومات مف�سلة. وعن 
العاملين  وتاأهيل  االأداء  م�ستوى  رفع  في  الوطنية  المكتبات  اإ�سهام  مدى 
فاإنها  والوثائق  الكتب  بدار  الوطنية  للمكتبة  قائاًل:بالن�سبة  حديثه  ختم 
العراق  في  العامة  المكتبات  الأمناء  التدريبية  الدورات  با�ستمرار  تقيم 
وم�ساعديهم وهذه الدورات عادة ما تكون حول بناء المجموعات المكتبية 
في مجال الفهر�سة والت�سنيف اأو في مجال المكتبات الرقمية على اعتبار 
ان المكتبة الوطنية في العراق هي المكتبة االأم التي ت�سرف على العمليات 
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الفنية في تلك المكتبات كما تقوم المكتبة الوطنية بتلبية دعوات المكتبات 
المتخ�س�سة في الموؤ�س�سات العلمية كافة اأو مكتبات الوزارات في مجال 
التدريب والتاأهيل، اإ�سافة اإلى ما تقدمه من مطبوعات على �سبيل االإهداء 

لتعزيز مقتنيات تلك المكتبات.
عن  الفل�سطينية  الكتب  دار  مدير  ال�سريف  فايز  محمد  الدكتور  وتحدث 
اأنه يعتبر  ان�سمام المكتبة الوطنية الفل�سطينية للفهر�ض العربي الموحد 
�سمن  اأ�سبحت  الأنها  الوطنية،  للمكتبة  نوعية  واإ�سافة  وتطويرًا  اإنجازًا 
منظومة المكتبات الوطنية الموجودة في الوطن العربي في اإطار الفهر�ض 
الفل�سطينية  الوطنية  الكتب  في  اهتماما  يمثل  وهذا  الموحد؛  العربي 
البحوث  ومراكز  المكتبات  بين  المتبادل  للتعاون  وتج�سيًدا  الموجودة 
�سيء  كل  في  الفل�سطينية  الق�سية  وجود  الجهد  هذا  و�سيكر�ض  العربية. 
جمع  في  م�سكور  بجهد  الموحد  العربي  الفهر�ض  وقام  فعالية.  وكل 
فهار�ض المكتبات العربية في قاعدة واحدة من اأجل ت�سهيل عملية البحث 
التاأليف  اأجل توحيد الجهود المبذولة في  لدي الباحثين الدار�سين ومن 

وعدم التكرار في التاأليف ومعرفة الكتب ذات العالقة والمت�سابهة.
الوطنية  والمكتبة  الموحد  العربي  الفهر�ض  بين  التعاون  اأهمية  وعن 
الفل�سطينية قال: اإنها تاأتي في زيادة معرفة الكتب الموجودة في الوطن 
العربي وت�سهيل حركة التعرف الي الكتب الوطنية المن�سورة عبر و�سائل 
وتذليل  ت�سهيل  في  والبارز  الهام  دورها  لها  التي  الحديثة  التكنولوجيا 
التدريبية  الدورات  بخ�سو�ض  اأما  والدار�سين.  الباحثين  اأمام  ال�سعاب 
في  العاملين  الموظفين  تدريب  في  اأكثر  االهتمام  يتم  اأن  ناأمل  فاإننا 
والدورات  والمحا�سرات  االأن�سطة  من  العديد  وعقد  الوطنية  المكتبات 
منهم  �سريحة  اأكبر  اإلى  الو�سول  في  العاملين  من  ممكن  عدد  الأكبر 

لمعرفتهم با�ستخدام الفهر�ض.
اأن تن�سم جميع المكتبات الفل�سطينية  ونتمنى 
العربي  الفهر�ض  في  غزة  وقطاع  ال�سفة  في 
لنتمكن  واأي�ًسا  الفهر�ض  من  لت�ستفيد  الموحد 
من  الموحد  العربي  الفهر�ض  مع  بالتعاون 
والمكتبة  الفل�سطينية  المكتبات  بوابة  اإن�ساء 
اأجل ت�سهيل  الفل�سطينية الموحدة من  الرقمية 
حركة البحث وتبادل المعرفة والفكري العربي 
وت�سهيل حركة االإعارة والتبادل بين المكتبات.
رفع  في  الوطنية  المكتبات  اإ�سهام  مدى  وعن 
حديثه  ختم  العاملين  وتاأهيل  االأداء  م�ستوى 
جدا  كبير  دور  لها  الوطنية  المكتبة  قائاًل: 
طريق  عن  فيها  العاملين  وتاأهيل  تطوير  في 
دورات  وعقد  درا�سية  بعثات  تخ�سي�ض 
بالتطوير  عالقة  لها  ونداوت  وموؤتمرات 
ينعك�ض  الذي  الحديث  والمعرفي  التكنولوجي 
لهذه  العاملين  اخ�ساع  مع  العمل  طبيعة  على 
فاعلة  �سراكة  اإلى  ونتطلع  والدورات.  البعثات 
مع الفهر�ض العربي الموحد والمكتبات العربية 

من المحيط اإلى الخليج.
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الفهرس يشارك بالمؤتمر 22 لجمعية 
المكتبات المتخصصة ويقيم دورة تدريبية

المسند متحدثًا رئيسًا في المؤتمر : يجب أال نتخلف عن الركب العالمي 

تحت عنوان التحديات المستقبلية لمهنة المكتبات والمعلومات.
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الحمود  ال�سالم  �سباح  �سلمان  ال�سيخ  معالي  الموؤتمر  راعي  عن  نيابة 
المجل�ض  ورئي�ض  ال�سباب  ل�سوؤون  الدولة  ووزير  االإعالم  وزير  ال�سباح 
الوطني  للمجل�ض  العام  االأمين  افتتح  واالآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 
الموؤتمر  اأعمال  اليوحة  علي  المهند�ض  واالآداب  والفنون  للثقافة 
المتخ�س�سة،  المكتبات  لجمعية  والع�سرين  الثاني  ال�سنوي  والمعر�ض 
اأبريل   21-19 من  الفترة  خالل  عقد  والذي  العربي  الخليج  فرع 
والمعلومات«. المكتبات  لمهنة  الم�ستقبلية  »التحديات  عنوان   تحت 

وترحيبه  �سروره  فيها  ذكر  كلمة  الحفل  بداية  في  اليوحة  األقى  حيث 

والمعر�ض  الموؤتمر  افتتاح  في  بالم�ساركين 
المكتبات  لجمعية  والع�سرين  الثاني 
والذي  العربي،  الخليج  فرع  المتخ�س�سة 
اأت�سرف بافتتاحه نيابة عن راعي هذه التظاهرة 
ال�سالم  �سباح  �سلمان  ال�سيخ  معالي  الثقافية 
الحمود ال�سباح - وزير االإعالم ووزير الدولة 
الوطني  المجل�ض  ورئي�ض  ال�سباب  ل�سوؤون 
نبيلة  رعاية  وهي  واالآداب-  والفنون  للثقافة 
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توؤكد ما لهذه التظاهرة من مكانة متميزة �سمن 
واأ�ساف:  الكويت.  لدولة  الثقافية  االهتمامات 
بالمجل�ض  ممثلة  الكويت  دولة  حكومة  اإن 
الوطني للثقافة والفنون واالآداب، تقدر اأهمية 
دور المكتبات ومراكز المعلومات الحيوي في 
عملية التنمية الب�سرية، والنهو�ض بالمجتمعات 
العلمي. والبحث  والمعرفة  الثقافة   وخدمة 

والمعر�ض  الموؤتمر  واإقامة  ا�ست�سافة  وتمثل 

تاأكيدًا  والع�سرين،  الثاني 
لمكانة  وتعزيزًا  م�سافًا 
من  عليه  تعول  وما  موؤتمركم، 
االلتقاء،  في  واعدة  فر�ض 
والمناق�سات  االأبحاث  وتقديم 
الهادفة لو�سع تو�سيات ناجعة 
مفيدة، ت�سهم في تطوير اأن�سطة 
دول  بين  المكتبات  وخدمات 
الخليجي،  التعاون  مجل�ض 
تفعيل  في  تطلعاتنا  وتحقق 
الوطنية  المكتبات  ر�سالة 
دور  وتكري�ض  لالأمم،  كذاكرة 
دعم  في  المتخ�س�سة  المكتبات 
اأهمية  واإبراز  والمعرفة،  العلم 
يغذي  كرافد  المعلومات  مراكز 
وتنمية  التطوير  وبرامج  خطط 

المجتمعات.
عظيم  الثقافة  دور  اإن  واأ�ساف: 
رقي  في  البناءة  الم�ساهمة  في 
اإلى  الرانية  ال�سعوب،  وتح�سر 
وم�ستقبلها  حا�سرها  مواجهة 
الراأي  وتقبل  الفكري  باالنفتاح 
الو�سطية،  وتكري�ض  االآخر 
المعرفة،  اآفاق  وتو�سيع  ون�سر 
لتح�سين  فعالة  اأداة  باعتبارها 
وتهذيب  والنا�سئة،  ال�سباب 
نفو�سهم واإنارة عقولهم  لم�سالك 
ال�سالح، والمواطنة الحقة التي 
الوالء واالنتماء  قيم  بها  تتجلى 
االأخالق  فيها  وت�سمو  للوطن، 
الحميدة وال�سلوكيات االإيجابية 
 والمبادرات النبيلة في المجتمع.

الموؤتمر  هذا  ي�سهم  اأن  متمنيًا 
في تعزيز وتطوير اآفاق التعاون 
المكتبات  بين  والفني  العلمي 
دول  في  والمتخ�س�سة  الوطنية 
والمتوقع،  بالماأمول  ونتائجه  تو�سياته  تخرج  واأن  العربية.  الخليج 
لقطاع  الم�ستمر  التطوير  على  الم�ساعدة  والروؤى  الت�سورات  لو�سع 

المكتبات وتنمية م�سادر المعلومات.
كلمة  الجليل  العبد  كامل  الوطنية  الكويت  مكتبة  مدير  األقى  جانبه  ومن 
في حفل االفتتاح ذكر فيها: انه وبوافر االعتزاز وال�سرور ترحب مكتبة 
والمعر�ض  الموؤتمر  في  الم�ساركين  الكرام  بال�سيوف  الوطنية  الكويت 
الثاني والع�سرين لجمعية المكتبات المتخ�س�سة - فرع الخليج العربي-، 
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طرح اأفكاركم ومناق�سة التحديات التي تواجه 
التي  المهنة  هذه  المعلومات  و  المكتبات  مهنة 
 كانت وال تزال اأ�سا�ض م�سادر المعرفة المتنوعة .

ال�سنويو  المعر�ض  الموؤتمر  وي�ساحب  وقال: 
ال�سركات  واأهم  اأرقى  يحت�سن  الذي 
المتخ�س�سة في مجال المكتبات والمعلومات، 
من  الق�سايا  من  العديد  الموؤتمر  طرح  كما 
قبل  من  نظمت  التي  العمل  ور�ض  خالل 
خالله. المنعقدة  النقا�ض  وحلقات   الموؤتمر 
مكتبة  عن  ت�سجيلي  فيلم  عر�ض  تم  وقد  هذا 
نادرة  كتب  من  تت�سمنه  وما  الوطنية  الكويت 
والمعرفة،  العلم  فروع  �ستى  في  ومخطوطات 
والمعاجم  االإ�سالمية  الكتب  �سيما  وال 
والمخطوطات احتفاء بالكويت عا�سمة للثقافة 
اإعداد  من  والفيلم   ،2016 عام  االإ�سالمية 

واإخراج كامل العبد الجليل.

الذي ُيقام تحت رعاية معالي ال�سيخ �سلمان �سباح ال�سالم الحمود ال�سباح 
– وزير االإعالم ووزير الدولة ل�سوؤون ال�سباب ورئي�ض المجل�ض الوطني 
بدولة   2016 اإبريل   21-19 من  الفترة  خالل  واالآداب  والفنون  للثقافة 

الكويت .
لجمعية  والع�سرين  الثاني  والمعر�ض  الموؤتمر  �سيتيح  اأنه  وذكر 
لتفاعل  الفر�سة   - العربي  الخليج  فرع   - المتخ�س�سة  المكتبات 
العملية  الحلول  وطرح   ، والخبرات  المعلومات  تبادل  في  الم�ساركين 
للموؤتمر  كبيرة  قيمة  ، مما ي�سيف  المكتبات  بيئة عمل  المهنة في  لذوي 
. الماأمولة  والبناءة  االإيجابية  بالنتائج  متميزًا  حدثًا  ويجعله   والمعر�ض 
مجل�ض  ورئي�ض  المركزية  زايد  مكتبة  مدير  األقى  كما 
الخليج  فرع  المتخ�س�سة  المكتبات  جمعية  اإدارة 
فيها: جاء  كلمة  علين  عبدالرحمن  را�سد  ال�سيد   العربي، 

لمهنة  الم�ستقبلية  »التحديات  عنوان  تحت  الموؤتمر  هذا  تنظيم  ي�سعدني 
دائما  عودتنا  التي  الكويت  دولة  في  المنعقد  والمعلومات«  المكتبات 
على احت�سان هذا النوع من الموؤتمرات العامة على الم�ستوى االإقليمي 
مراكز  في  والعاملين  المكتبيين  من  النخبة  يحت�سد  خاللها  من  والتي 
. بينهم  الم�ستركة  الق�سايا  من  العديد  لمناق�سة  والمعلومات   البحوث 

واأ�ساف: اإن موؤتمرنا لهذا العام يفتح اأبوابه اأمامكم لالإبداع والتميز في 
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المتحدث الرئيس في المؤتمر:

مدير  الموؤتمر  في  الرئي�ض  المتحدث  وكان 
مركز الفهر�ض العربي الموحد الدكتور �سالح 
االفتتاحية  كلمته  في  تناول  الذي  الم�سند 
ومراكز  المكتبات  م�ستقبل  عن  الحديث 
والتحديات  الخليج  دول  في  المعلومات 
�سوء  في  المقترحة  والحلول  تواجهها  التي 
والم�ساريع  والتنظيمية  التقنية  التطورات 
وحققت  انطلقت  التي  المعرفية  والمبادرات 
كما  متعددة.  مجاالت  في  وتقدم  نجاحات 
تطرق الحديث اإلى االأطر العامة لبرامج علوم 
المكتبات والمعلومات وفق حاجة المجتمعات 
الخليجية. وعن مبادرة مركز الفهر�ض العربي 
البوابات  من  العديد  تد�سين  في  الموحد 
على  نوعية  كنقلة  العربية  والثقافية  المعرفية 
طريق توحيد المحتوى الفكري لالأمة وال�سير 
قدما نحو اآفاق ثقافية وفكرية اأرحب ، وتحدث 
�سرورة  بات  المكتبات  توحد  اإن  �سعادته: 
م�سوؤولية  جميعًا  علينا  واأن  اإغفالها  يمكن  ال 
النهو�ض بالثقافة عبر المكتبات وا�ستخدام كل 
و�سائل التقنية الحديثة لعدم التاأخر عن الركب 

العالمي في هذا المجال .

تكريم:

ح�سين  علي  المهند�ض  �سعادة  الحفل  راعي  كرم  االفتتاح  حفل  وخالل 
مدير  واالآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  للمجل�ض  العام  االأمين  اليوحة 
تقديرًا  الم�سند  محمد  بن  �سالح  الدكتور  الموحد  العربي  الفهر�ض  مركز 
من  واالإ�سالمية  العربية  للثقافة  الموحد  العربي  الفهر�ض  يقدمه  لما  منه 
اإليها المكتبات  خدمات جليلة ويعد ظاهرة ح�سارية وحاجة ملحة تتطلع 
العربية بكل اأ�سكالها واأنواعها حيث يمثل واجهة عربية واحدة جامعة لكل 
الفهار�ض العربية؛ واأي�سا يمثل الفهر�ض ينبوعًا معرفيًا وفكريًا يمتد لي�سمل 
جميع اأنواع واأ�سكال م�سادر المعلومات العربية، واأي�سا يعد بيئة تدريبية 
افترا�سية واأداة مو�سوعية عملية تتيح الفر�سة للتدريب عليها ، علمًا باأن 
معالي  وت�سريف  بح�سور  موؤخرًا  مكتباتها  بوابة  اطلقت  الكويت  دولة 
ال�سيخ �سلمان �سباح ال�سالم الحمود ال�سباح وزير االإعالم ووزير الدولة 
ل�سوؤون ال�سباب ورئي�ض المجل�ض الوطني للثقافة والفنون واالآداب، الذي 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تقوده  والذي  الكبير  العربي  التجمع  بهذا  اأ�ساد 

العامة بالعا�سمة الريا�ض .
معرض مصاحب:

 وفي نهاية حفل االفتتاح الر�سمي قام االأمين العام م. علي اليوحة يرافقه 
مدير المكتبة الوطنية كامل العبدالجليل وال�سيد را�سد بن عبدالرحمن علي 
مدير مكتبة زايد المركزية ومدير مركز الفهر�ض العربي الموحد الدكتور 
والقيام  للموؤتمر  الم�ساحب  المعر�ض  افتتاح  الم�سند  محمد  بن  �سالح 
الموؤتمر  بجولة على معر�ض المكتبات العربية والعالمية المرافق الأعمال 
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اإليها  تو�سلت  التي  الرقمية  الو�سائل  واأحدث  الن�سر  جديد  على  للتعرف 
المكتبات في و�سائل ن�سر المعرفة والعلوم. ، وقد تم االطالع على جناح 
مركز الفهر�ض العربي الموحد وما يحتويه من مطبوعات وو�سائل تعريف 

بالم�سروع وما يقدمه من خدمات.
إقامة دورة متخصصة:

ومن جانب اآخر وعلى هام�ض الموؤتمر و في رحاب الجامعة االأمريكية اأقام 
مركز الفهر�ض العربي الموحد دورة تدريبية بعنوان » االإجراءات الفنية 
للفهر�ض العربي الموحد والممار�سات المقننة » �سارك فيها )30( متدربًا 
ومتدربة من )11( جهة كبرى من من�سوبي المكتبات االأع�ساء في الكويت 
، وتناولت الدورة ب�سكل عام التعريف بقواعد الفهر�سة االأنجلو اأمريكية 
والخا�سة في فهر�سة الكتب تطبيقًا على معيار مارك 21 ووفقًا لممار�سات 
االإجراءات  على  اأي�سًا  الدورة  تركز  كما  الموحد.  العربي  الفهر�ض 
التي  الخدمات  من  اال�ستفادة  كيفية  في  الموحد  العربي  للفهر�ض  الفنية 
المكتبات  مجال  في  التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام  وكيفية  الفهر�ض،  يقدمها 

والمعلومات وذلك لرفع م�ستوى المهارة لدى المتدربين.
لقاءات وزيارات:

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  الموحد  العربي  الفهر�ض  مركز  وفد  زار 
بالهيئة  المعلومات  وتقنيات  المكتبات  بعميد  الوفد  والتقى  والتدريب 
التعاون  �سبل  لبحث  بالمكتبة  الفنية  االإجراءات  ومدير  وم�ساعده 
الم�سترك، الذي يج�سد تطلعات القائمين على المكتبات نحو بناء مجتمع 
المعرفة ،وتبادل الحديث حول الفهر�ض العربي الموحد والمكتبة الرقمية 

والحاجة  التعليمية  للهيئة  واأهميته  العربية 
لمثل هذه المبادرات التي توحد الجهود وتزيد 
من العمل العربي الم�سترك وت�سيف الخبرات 
اإلى الجميع، وخل�ض اللقاء واالتفاق على تفعيل 

ا�ستخدام الفهر�ض واال�ستفادة من خدماته.
المركز  الموحد  العربي  الفهر�ض  زار وفد  كما 
والتكنولوجية  العلمية  للمعلومات  الوطني 
في  وكان  العلمية  لالأبحاث  الكويت  بمعهد 
االأ�ستاذة  الم�سند  �سالح  الدكتور  ا�ستقبال 
الم�سترك  العمل  اآفاق  لبحث  وذلك  نظر  غنيمة 
الفهر�ض  لخدمات  المكتبة  ا�ستخدام  لتفعيل 
العربية،  الرقمية  والمكتبة  الموحد  العربي 
اأهمية  عن  الم�سند  �سالح  الدكتور  وتحدث 
ما  بكل  قرب  عن  للوقوف  الزيارة  هذه  مثل 
واإننا  الموحد  العربي  الفهر�ض  بعمل  يحيط 
في هذا المركز الوطني والذي يعنى باالأبحاث 
اأتم  وعلى  ينجزه  وبما  به  فخورون  العلمية 
في  يلزم  ما  وكل  خدماتنا  لتقديم  ا�ستعداد 
تواجد  باأن  غنيمة  االأ�ستاذة  وذكرت  نهو�سه، 
الفهر�ض في المركز الوطني للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية مهم للغاية و�سنبني معه �سراكة 

مهمة لنا ونتمنى اأن نوفق في القادم. 
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عرض: الدليــل العربي للفهرسة باستخدام 
قواعد التقنين الدولي لوصف وإتاحة الموارد 

الببليوجرافية ووفقا لمعيار مارك 21..

ل
قا

م
إعداد  : محمد عادل القاضي

تمهيد

وتخزين  االت�ساالت  تكنولوجيا  مجال  في   الهائلة  التطورات  األقت 
الو�سف  وعملية  عامة  المكتبات  على  بثقلها  البحث  وتقنيات  المعلومات 
الببليوجرافي ب�سكل خا�ض ، وكذلك تطورت  حاجيات الم�ستفيد واأ�ساليب 
وطرق  اأ�ساليب  في  النظر  اإعادة  بال�سرورة   ا�ستدعى  مما  بحثه  وطرق 
الفهر�سة في العموم،  ومنذ اإقرار-  التقرير النهائي للمتطلبات الوظيفية 
للت�سجيلة الببليوجرافية عام 1997 ال�سادر عن اللجنة الدائمة المنبثقة عن 
ق�سم الفهر�سة باالإفال والذي  اأعلن  مع �سدوره  والدة عالم ببليوجرافي 
الجديدة  العمل  بيئة  تنا�سب  ومبادارت  ت�سورات  اإ�ستحداث  فر�ض  جديد 
م�ستوى  على  �سواء  الهائلة  التكنولوجية  التطورات  تواكب  وكذلك  هذه 
اأو م�ستوى تخزين وا�سترجاع المعلومات وب�سبب هذه الطفرة  االت�سال 
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اأ�سكال  ح�سر  على  ا�سا�سي  ب�سكل  المبنية   2 قاف  تعد  لم  التكنولوجية 
فيها  اأ�سبحت  التى  الجديدة  للبيئة  مالئمة  المعلومات   اأوعية  وو�سائط 
و�سائط التخزين تتطور ب�سكل ملفت �سواء في ال�سكل المطبوع اأو الملمو�ض 
اإلى ال�سكل غير الملمو�ض مثل مواقع االإنترنيت مما يتطلب ظهور قواعد 
و�سف جديدة تنا�سب هذه البيئة ومبينة على المتطلبات الوظيفية لتقرير 
فربر ،وتلبي حاجيات الم�سفيد التى تطورت ب�سكل ملفت اأي�سا  وا�ستجابة 
لجنة  واإتاحتها عن  الم�سادر  الكبير  �سدرت قواعد و�سف  التطور  لهذا 
و   ،RDATOOLKIT موقع    على  والمتاحة    .JSC الم�سترك  التوجيه 
يعتبر هذا التقنين الجديد هو بوابة الدخول ال�ستيعاب التغييرات والتوافق 
مع هذه المبادرات في هذه العالم الببليوجرافي الجديد، ومن هنا جاءت 
مبادرة الفهر�ض العربي بالتعاون مع �سركة ن�سيج لخدمة مجتمع المكتبات 
عملي   دليل  اأول   باإ�سدار  وذلك   ؛  العرب  المفهر�سين  وبخا�سة  العربي 
جانب  من  اللغة  حاجز  على  ليق�سى  العربية  باللغة  القواعد   هذه  يتناول 
ومن جانب اآخر لين�سر بين المفهر�سين العرب القواعد الجديدة ليتمكنوا 
وكذلك  العربي  المن�سور  خ�سو�سية  تالئم   ممار�سة  اإلى  الو�سول  من 

الح�سارة  العربية.
التعريف بالعمل

هو دليل عملي للفهر�سة با�ستخدم قواعد وام موجه للمفهر�سين العرب، 
ولي�ض ترجمة حرفية لقواعد وام.  يقدم فهم للقواعد باأ�سلوب متخ�س�ض 
يفهمه المفهر�سون العاملون بالمجال، مع االإ�سارة اإلى رقم القاعدة ح�سب 
مع   بها،   الخا�ض  االإلكتروني  الموقع  على  للقواعد  االأ�سا�سى  الم�سدر 
بعدد  ودعمه  الملمو�ض  العربي  الواقع  تحاكي  باأمثلة  القواعد  التو�سيح 
من المالحق التى ت�ساعد على اإتمام وتوحيد عميلة الفهر�سة بين مختلف 
للفهر�ض  الفنية  لل�سيا�سات والممار�سات  اإلى تو�سيح  باالإ�سافة  الجهات، 

العربي حول تطبيق قواعد وام.

األهداف 

التمهيد للدخول المكتبة العربية للعالم الببليوجرافي الجديد ومبادراته.
وطريقة  القواعد  فهم  للمفهر�سين  ي�سهل  مهنية   بلغة  عملي  دليل  تقديم 

تطبيقها .
مواكبة المفهر�ض العربي للتغييرات التى تمت على القواعد  لتطويعها بما 

يتوافق مع الكتاب العربي.
الق�ساء على حاجز اللغة نظرا ل�سدور القواعد باللغة االإنجليزية .

اأن  حيث  العربية  للمكتبات  النفقات  تر�سيد 
الجديدة   القواعد  على  للح�سول  اال�ستراك 

بمقابل مادي.
اأكثر  ا�ستخدام  ت�ستت  على  الق�ساء  محاولة 
بتقديم  وذلك  ؛  المفهوم  لنف�ض  م�سطلح  من 
اأوعية  فهر�سة  تالئم  عربية  م�سطلحات  قوائم 

المعلومات العربية التراثية القديمة والحديثة 
قواعد  على  طراأت  التي  التغييرات  تو�سيح   
الفهر�سة  قواعد  عن  اأي�سا  والمختلفة   RDA

االأنجلو اأمريكية  .
التنظيم والهيكلة 

بو�سع  الدليل  اإعداد  على  القائمون  حر�ض 
على  االطالع  الم�ستفيد  على  ت�سهل  هيكلة 
بتق�سيمه  وذلك  وي�سر  ب�سهولة  المعلومة 
الببليوجرافي،    21 مارك  معيار  ح�سب  حقول 
جانب  من  ومعرفة  قبوال  االأكثر  المعيار  وهو 
ا�ستخدام  اإلى  باال�سافة  العربي،  المفهر�ض 
مفاتيح اإر�سادية بداخله ل�سهولة الفهم والتمييز 

للقواعد .
تعريب المصطلحات 

المتعلقة  للم�سطلحات  تعريبًا  الدليل   قدم 
االإنجليزي  الم�سطلح  وام،  مع و�سع  بقواعد 
المقابل لها وكذلك تقديم ترجمة عربية  بكافة 
المحتوى  نوع  المرتبطة بحقول  الم�سطلحات 

والو�سيط والحامل.
سياسية الفهرس العربي 

تترك القواعد الجديدة العديد من االأمور لتقدير 
�سيا�سية  هناك  تكون  وحتى  المفهر�ض،  وحكم 
الو�سف  كفاءة  من  وترفع  للتطبيق  موحدة 
وتوحيده، ي�ستمل الدليل على بع�ض الممار�سات 
م�ستخدما  الموحد  العربي  بالفهر�ض  الخا�سة 
في ذلك مفتاحًا اإر�ساديًا خا�ض بتو�سيح وتنبي 
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ل
قا

م

هذه الممار�سة .

7.معالجة االأعمال التراثية 
كتب  معالجة  لكيفية   وافي  �سرح  الدليل  وفر 
التراث والمخطوطات العربية، وكذلك تف�سير 
مارك  لمعيار  وفقا  العالقات  ت�سجيل  لكيفية  
تقديم  مع  الفهر�ض،   ممار�سات  وتو�سيح   21
بين  غالبا  تظهر  التى  العالقات  الأغلب  عر�ض 
لم  والتي  العربية  التراثية  االأعمال  مختلف 

تراعى في قواعد  وام 
8. المفاتيح االإر�سادية

االإر�سادية  المفاتيح  من  مجموعة  الدليل  يقدم 
المقدمة  المعلومات  فهم   في  ت�ساعده  التى 
واأهميتها  وتحديد ماهيتها وكونها اختيارية،  
بالفهر�ض  اأو ممار�سة خا�سة  اأو قاعدة بديلة، 
العربي الموحد والتى تظهر  من خالل الجدول 

التالي :- 
التحديثات 

 21 مارك  تحديثات  تحت  الدليل  اأ�سدر 
وتحديثات قواعد RDA حتى  اإبريل 2014 .

10.المحتويات 
في  رئي�سة  اأق�سام  ع�سرة  على  الدليل  يحتوي 
367 �سفحة مكونة مع بع�سها البع�ض وحدة 

متكاملة مدعومة بالنماذج واالأمثلة تجعل لدى المفهر�ض القدرة على فهم 
لمعيار  وفقا  االإ�ساردات  و  التعليمات  تطبيق  وطريق  وفل�سفتها،  القواعد 

مارك 21 وفيما يلي عر�ض لهذه االأق�سام :- 
المقدمة

ت�ستمل على تعريف بالدليل واأهميته .   
محتويات وعرض الدليل

الدليل وتنظيم المعلومات بداخله من حيث     ت�ستمل على طريقة ترتيب 
القواعد و�سمات الحقول والجديد ح�سب معيار مارك 21.

مفاهيم أساسية

تو�سح المفاهيم المرتبطة بقواعد وام لكى ي�سهل على المفهر�ض التعامل 
مع التعليمات   واالإر�سادات الخا�سة بكل مفهوم .

   
فلسفة بناء قواعد )وام(

نظرًا  الجديدة؛  القواعد  عليها  بنيت  التى  للفل�سفة  تو�سيح  على  ت�ستمل 
الختالف اأ�س�ض بناء هذه      القواعد عن القواعد القديمة وكذلك تقديم لمحة 

عن البيئة الجديدة لعملية الو�سف   الببليوجرافي ومكوناتها.    
أساسيات الوصف

عبارة عن مجموعة من االإر�سادات  والتعليمات التى تتعلق بتحديد ال�سمات 
اأو  البوؤرية  العنا�سر  تحديد  وكذلك  الو�سف،  للعنا�سر  والخ�سائ�ض 
االأ�سا�سية المطلوبة للت�سجيلة الببليوجرافية اإلى جانب تو�سيح التغييرات 

اال�ستخدامالرمز

اختيارية؛ اإ�سافة اختيارية اإ�سافات  اأو  بديلة  ا�ستخدامها كقواعد  تم  هي م�سطلحات 
نتيجة الإقرار بع�ض الحلول المختلفة بم�سكلة ما، واختالف م�ستويات 
واإن  المختلفة،  للمواقف  منا�سبة  تكون  �سوف  والتحديد  التف�سيل 
تقرير بع�ض البدائل واالختيارات هي م�ساألة �سيا�سة وكالة الفهر�سة.

حذف اختياري

قاعدة بديلة

اأهمية«  ذو  اعتبر  »اإذا 
اأو  الذاتية  تحديد  الأجل 

االإتاحة

الإعطاء  الحاالت  بع�ض  في  المفهر�ض  حكم  العتماد  ت�ستخدم  عبارة 
 21 مارك  تحديثات  اإلى  لالإ�سارة  البيانات  بع�ض  ت�سجيل  في  الحرية 

بذكر تاريخ التحديث بال�سهر والعام الميالدي
»وام«  قواعد  �سمن  و�سعت  التي  الجديدة  التعليمات  اإلى  لالإ�سارة 

والمختلفة عن قواعد الفهر�سة االأنجلو اأمريكية.
االأنجلو  الفهر�سة  قواعد  عن  المختلفة  الترقيم  عالمات  اإلى  لالإ�سارة 

اأمريكية.

ممار�سة الفهر�ض العربي الموحد
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التى تتطلب و�سف جديدا، وطريقة ت�سجيل االأرقام والحروف اإلى جانب 
تعليمات عن و�سف المثيالت والم�ستن�سخات، وكذلك تو�سيح للتب�سرات 

وطريقة كتابتها.
 حقول مارك 

يحتل هذا الق�سم اأكبر ق�سم داخل الدليل العلمى ؛ الأنه يتناول كافة الحقول 
الخا�سة بالت�سجيلة الببليوجرافية التى تمت تغطيتها داخل الدليل، وتم 
تقديم المعلومات عن كل تاج بنف�ض الن�سق اإذا توافرت كافة البيانات ؛ لكى 
ت�سهل عملية البحث واالطالع على المعلومات ؛ حيث يعر�ض رقم الحقل 
لت�سجيل  وام  وقواعد  الفرعية  وموؤ�سراته وحقوله  وم�سماه وخ�سائ�سة 

البيانات مع اإعطاء اأمثلة عربية للتو�سيح.
 االستنساخ والمثيالت

خ�س�ض الدليل هذا الق�سم لتناول عملية الو�سف الخا�سة بالم�ستن�سخات،  
الفهر�ض  �سيا�سية  تو�سيح  وكذلك  باالأمثلة  مدعمة  للقواعد  تو�سيح  مع 

العربي لهذه المعالجة.
 تسجيل العالقات

ت�سجيلها  وكيفية  بالعالقات  التعريف  الق�سم  هذا  العملي  الدليل  اأفرد 
لكونها  نظرا  واأمثلة  نماذج  اإعطاء  مع  الت�سجيل،  في  الفهر�ض  و�سيا�سة 
العالقة  بنوع  كامل  ملحق  تخ�سي�ض  مع  العربي،  للمفهر�ض  ماألوفة  غير 

الم�ستخدمة في و�سف العالقة بين العمل واالأعمال المرتبطة به.
المالحق

والعالقات  لالأدوار  تو�سيفا  تقدم  جدا  مهمة  مالحق  خم�سة  الدليل  �سم 
االألفاظ  اختيار  في   المفهر�ض  وت�ساعد  العمل   والوظائف وتحديد هوية 
على  يق�سى  مما  ي�ستخدمها  مرة  كل  في  وتوحيدها  حالة  لكل  المنا�سبة 
اأكثر من م�سطلح لنف�ض المفهوم؛ مما ي�سهل من عمل  ظاهرة  ا�ستخدام 

المفهر�ض وينعك�ض على جودة اال�سترجاع   وتت�سمن المالحق التالية:-
الملحق األول :

ملحق باالأدوار المنوطة بمن�سئ المحتوى الفكري والفني:-
 ي�ستمل على اأغلب االأدوار المتعلقة باإنتاج واإتاحة العمل مع وجود تعريف 
التراثية  باالأعمال  الخا�سة  االأدوار  على  والتركيز  دور  لكل  مخت�سر 
وتعتبر  فهمها،   في  العربي �سعوبة  المفهر�ض  يجد  ربما  والتى  العربية 
هذه المالحق من المالحق المهمة التي لها تاأثير على دقة عملية الفهر�سة، 

وخا�سة ما يتعلق بتحديد المدخل الرئي�ض للعمل.
الملحق الثاني :

 ملحق بالعالقات بين االأعمال والتعبيرات والمظاهر المادية
جاء هذا الملحق ك�سرورة من ال�سروريات التى اأو�سى بها تقرير الفربر 
العالقة  تو�سيح  ب�سرورة  اأو�سى  وام؛ حيث  قواعد  عليه  ا�ستندت  الذي 
بين مختلف االأعمال والتعبيرات المظاهر المادية، لذا  ا�ستمل الدليل على 
هذا الملحق  الذي يتكون من  قائمتين: االأولى تو�سح العالقة  بين االأعمال 
والتعبيرات، والثانية تعطى ت�سمية للعالقة بين االأعمال والمظاهر المادية 

الم�ستخدم  التاج  رقم  اإ�سافة  مع  المختلقة 
ح�سب معيار مارك 21.

الملحق الثالث : 

والمظهر  والتعبيرة  العمل  بمحددات  ملحق 
المادي

العمل   تميز  التى   ال�سمات  كافة  على  ي�ستمل 
المادي  وفق معيار مارك  والتعبيرة والمظهر 

. 21
مفهر�سة  بنماذج  ملحق   : الرابع  الملحق 
با�ستخدام قواعد )وام( للموادر الببليوجرافية

الخا�سة  النماذج  مجموعة  الملحق  هذا  يعطى 
وام،  لتقنين  وفقا  المعلومات  موارد  بفهر�سة 
المعلومات  اأ�سكال  اأغلب  تغطية   والتى حاول  
ت�سجيل  كيفية  وتو�سح  المفهر�ض،  تقابل  التى 
با�ستخدم   )وام(  لتقنين  وفقا  الو�سف  بيانات 

قالب مارك 21 .

الملحق الخامس:

 ملحق بالتعريفات المرتبطة بـ)وام(
يعطى الملحق تعريف لكافة البيانات 

الببليوجرافية المطلوبة وفقا لتقنين وام، 
مع تقديم تعريف كل بيان حتى ي�سهل على 
المفهر�ض ا�ستخال�ض البيانات وت�سجيلها 

بال�سكل ال�سحيح داخل الحقول المعدة لها.

المراجع

كافة  يو�سح  الدليل  بنهابة  ثبت  و�سع  تم 
االإلكترونية  والمواقع  والمراجع  الم�سادر 
الدليل والتى  اإعداد  اإليها في  الرجوع  تم  التى 

بلغت 29 مرجع عربيًا واإنجليزيًا.
اإلتاحة

المفهر�سين  لكافة  مجاني  ب�سكل   متاح  الدليل 
العرب  و تم اإ �سداره ب�سكل اإلكتروني  وقريبا 
ب�سكل  متاح  اأنه  كما  مطبوع  ب�سكل  �سيتاح 
الخا�ض  الرقمية  المكتبة  موقع  على  مجاني 

بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
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 MARC21 = 21معالجة مارك
ألسماء األشخاص االستنادية 

RDA في معيار الـ
إعداد / محمود سيد محمود يوسف

ل
ــا

قـــ
م
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  : ا

 ا  ن أآ ه ا ا
 ،ا ،ا ،ا ،ا و ا

،ا ،اا .رح ...اا  ا هو
 (RDA)  ر ا وا م 

 ء، وذا و  لا  
دي وا ا   ة ا

ا  ل    ق واا 
  اوت.

 ا  ن ا  ةوآ
 ا  أ  لا اء  –ا

 أو ه ً نأآ–  د ا  و
 ا  ر أوآا ا  ن ا

د ا زاد و  إ ،أو أآ أر  
 ذ هك اا ا وا  أن 
 ا ا وه ،أو ا ا  
 ا  ا  أو دور ا  و
 ا اه  دور رة إ ا ا
إذا   ه ا ا)  ،رك، 

 ، ، ، ،م ،ا ،ر
.ر... إ  

  أي  د ط ال ا 
ا  ار ا ت أو  أي 
 و ، آ  أو  م  ء
  ا  واردة ى هت أ أي
  اردةت ان ا و ،ا

ر اا ، أو آ  ت 
 أو ا ت ا  اردةت اا 
 ا ا  رج ا 

.زا ا اوا  

   ه ا ادي :

 وا ام اا دي ها ا
 ل اء وات واو اة

  سا  ؤوسة آا وا
 واء اإ  ف و  إ
ا  ات اا وات 
 وآ دا دت اا  أي دا

 أس، أي أن اا  م ت اا
ا ا  ديرس.ا   

  اض  ا ادي :

1  ةل اا و و 
.ا  

2 .وا ا وا ا  
3 .آ دت ا   
4 .ا  
5 ت وا0ا  
6 .ا  
7 .سا و   
8 .ما و   
9 ا .تا   
  

21  =MARC21  ت  رك 
RDA : 

رع ا م و   ن
MARC21  رات  وRDA إ 

ار ات وأء رؤوس ل ة  إ
MARC21   :046، 370 ،371 ،372 ،

373 ،374 ، 375 ،376 ،377، 378 ،380 ،
381ا ا أوه . دت ا

 ا  ة  ح وا م ء
  ا دو وو  ر  

  RDA :  رؤوس ال  م 

: دت ان ا 
  ا وا    000اج 

   ات  ال    008اج  
  ا اةاار     046  اج

  ا     100اج  
  ع اى    336اج  

ا اى  أو     368اج  
ا  

  اآ ا    370اج  
  او    371اج  
  ل اط    372اج  
  ا ا    373اج  
  ا    374اج  
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  ا    375اج  
  ت  ا    376اج  
  ا    377اج  
  ا ا  ا     378اج  
   ا    380اج  
 ا اى  أو     381اج  
ا  
   اداء    382اج  
  ا ا  ا    383اج  
  () اح    384اج  
   أ     400اج  
   أ أ     500اج  
  ت ار دة     670اج  
  ت ر /      678اج  
   ر     700اج  
  ا او و ال    856اج  
  ا ا    880اج  

و ف ض تن ا ه
دص  ا ا MARC21 
 ارو RDA   ا  أ 
   ا ا : 880إ اج  046ا اج 

 ج  –أو046ا  = ارا :Special 
Coded Dates : 

ار ا ا  د  م 
  .وة وة اطو

  : ر 046اج 

  : اات

   ف #ا اول : 

 : ا ف #ا   

: ل اا أه  

f$  دا رBirth date (غ م)  

g$  ةا رDeath date (غ م)  

s$  طا ا رStart period (غ م)  

t$  ر طا End period (غ م)  

u$  ت ا وت ار ا
=Uniform Resource Identifier (م)  

v$  تر ا Source of 
information(م)  

 أ:  

   د و /أوا ر ا  
ا  ا ة ا ة أوا.  

046 $  ##f 1920 g$ 1992  
  1920[و و  1992[  

046 $  ##s 17 t$ 18  
 ا   ةا  ا ]17 

  ]18و
  
   ج ا ارا  : ر

046   وإن آ  ها  
ه  100اار ا ج 

دا ارا  
046 $  ##g 1280 .هـ  
046 $  ##g 1864  

  و

100 1 $ aأ ،  ا   
،ا$d 11941282هـ.  

046 00 f$ 20  م هـ،  1194ذي اg$ 
 $tهـ،  s$ 1220هـ 1282دي اول م  7

ار:   u$ هـ. 1270
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9
%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9

%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%
D8%A8%D8%A7_%D8%A8%D8%

B7%D9%8A%D9%86  v$  : ما
س ا  ال واء  اب 
 ا   / وا وا

  .97، ص 4ارآ، ج. 
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 ً–  ج100ا :  ا : 

 ا  ا ا ه 
: ا ا  ا  

  :  ر 100اج 

  اات : 
  ا اول : 

0 ا   ا  
  ا ب 1
3  ا  

 : ا ف #ا   
  

 أه: ل اا  
$a  (غ م) ا ا 
$b  (غ م)  ا 
$c   ى ات اب واا

   (م)
$d  (غ م)  ا ارا  
$g  (غ م)    ت  
$j   (م)      
$ q (غ م)  آا ا 

 أ:  

100 1$ #a $ .رد فن، رq  ردر)
$ ،(d 19181988  

100 0$ #a $ سران آb $ ،ولاc  
$ ،إd 1938   

  
 ً–  جى =  336اع ا :

Content Type : 
  

ا  ى أع ا ل و
 ا ى واا    ُ يا
  ،)   إدراآ  ا

: .ب، ... إ  ،و  

 

 

  : ر 336اج 

  : اات
  

  اغ 0ا اول : 
 : ا اغ 0ا  

  
 أه: ل اا  

  
$a ىع ا    (م)  
$b ىرع ا    (م)  
$2    م آا ر ا

  (غ م)   21رك 
$3  (.ب، ... إآ) دة اد (م)  

   د  ال ا ؛ 
 ا  أن a$  ،ا ول وها 

 ا  أن ن  $3وول، أم اا 
ن دا  ؛ آ  $2و  $bان 

 وه ل اا  أن رة إر ا
  م إذا  ا ذb$ .و  3$ًا 

  :  336أاع اى  اج 

آ ، رة آ  ،داة، 
 ا رة ،ا رة ،و 

 رة ، ،ب  ،آ ،
رة آ ذات  ،رة آ ذات 

   أد.

أ :  

336 00 $a $b txt $2 ى وام  
336 00 $a  $2 ى وام  
336 00 $a  داة $2 ى وام  
336 00 $a $b txt $2 ى وام  

300 00 $a xi, 358 pages :$b 
illustrations $c 28 cm. + $e CD

ROM 
336 00 $3 book $a text $2 

rdacontent  
336 00 $3 CD $a text $2 rdacontent  
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 ًج  –راى  368اا ا :
: أو ا  

  
م  اب وات اى 

: ا   

  : ر 368اج 

  : اات
  

   ف #ا اول : 
 : ا ا#  ف  

  
 أه: ل اا  

  
$c   (م) ىب أأ  
$d ا      (م)  
$s   (غ م) ةا ا  
$t    (غ م)  ةا   
$u   (م) را  ان اا  
$v   (م)  تر ا  

  
  ت اام : 

  
  $ ا اd   :  

ب واا ا  ىت ا
$ اc   

   جر اق   368آم ا  
$ ا  ا اراs  أو 

$t    .ا    
   جر اق   368آم ا  

$ ا اu  أو $v    
 .ا  

أ :  

100 0$ #a $ ،وc را$ ،رd 
1896 1993  

368 $ ##c ررا  
 368و $ ##d ررا    

  

 ً–  ج370ا  = ا آا :
Associated Place : 

آ ا  ة،  م
 ،و ، ، ن  د دو

.أو ه أو إ أو و ا  

ر   ود ات  370 واج
 ا ا  و اs$  $وt  
.   آ  

  ر : 370اج 

  اات :

   ف #ا اول : 

 : ا ف #ا   

: ل اا أه  

a$ ن ا    د  Place of birth(غ م)  

b$ ةن ا     Place of death (غ م)  

c$      Associated 
country (م)  

e$ ن ا   Place of 
residence/headquarters (م)  

f$   ىأ آأ   Other 
associated place (م)  

s$ طا ا ر     Start period (غ م)  

t$  ر طا    End period (غ م)  

u$ (م) ت ا وت ار ا  

$v (م)  تر ا  
    
(غ [  رؤوس ات] ار  $2

  م)  
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  ت : 

 ا اs$  ا و اt$   
 ل ااc$ ،e$ ،f$  

  :  ت اام
  
   آء اأ  ا و ا

ات اؤوس ا  ةا.   
370  $ ##  a () را$ b دا  

   ؛  را  و]
[ د  

   نا ا ا م  ،  و 
$ ا ل : 2ا ،  

  
370  $ ##a  (ا) آواه  

 370و ## $a ا ،آواه  
  

   دو  2$   لا / ا  أن 
 ا$a   أي   ،  ا

$ ا ل ااs ,$t , $u ,$v   
370 $ ##e $ ن2  رؤوس  

  s 2003$  ات
  
   ا ا  ارا  $s أو $t 

ا. إ أو ا هه إذا ا   
   جر اق  370آم ا  2$   

  .ا آا   
   جر ا370آ   ارق ام ا  

$ ا  اs $أوt    
  .ا آا  

  
370 $ ##e $ ا2ا    
370 $ ##e $ 2    $s 1957 t$ 1959 

 1957[أم ا ؛ آ أم   م  
 دره 1959[  

  
   جر ا370آ  ق ام ا  

$ اu أو $v   .ا    

 

 

أ :  

100 00 $a ،دةز$d 18861941  

370 ## a$  م () ةم. 1886ا
b$  م ةهم1941ا $u   

:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8

%A7%D8%AF%D8%A9  

  [ وت  اة  و هة ]

370 ## e$ ،ن ،وتs$  1900 t$ 
1907   

370 ## e$ ، ،ةها s$1907 t$ 
1941  

   ن وت  ]1900  1907 ؛
  ةه1907ا 1941[$u   

:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85
%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8

%A7%D8%AF%D8%A9  

 ًد–  ج371ا  = وا :
Address : 

ن  : و ن ا  م
 ان ا أو رل اأو ا ا

.وا ج وا371  ادا ج ه370 
 م  تدن و  ا 

ل أأو ا  را  ا.  

ج ا371 : ر  

  اات :

   ف #ا اول : 

 : ا ف #ا   

: ل اا أه  
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a$  اناAddress (م)  

b$  اCity (غ م)  

$c (غ م) ا  

d$  اCountry (غ م)  

e$  يا اPostal code (غ م)  

m$  وا اElectronic mail 
address (م)  

 s$  طا ا رStart period (غ م)  

t$  ر طا End period (غ م)  

u$ (م) ت ا وت ار ا  

v$  تر ا Source of 
information(م)  

z$  انل ا  Public note 
  (م)

  ت اام : 
  

    ا و  م
ةا  ص.  

  
   وا ان اا 

 ا  صا ا
 ا u   ج856. 

  
    تم اأر  : ر

 ا ا$z     
  
   ا ا  ارا  

$s $أوt  أو ا هه إذا ا ا. إ  
  

   جر اق  371آم ا  
$ ا  ا اراs 

  .  اوt  أو$
  

   جر اق  371آم ا  
$ ا اu $أوv    

 .ا  

أ :  

100 01 $a،  ،$d 1942  

371  ##a$34 رع أ ا    أرض
ـ إ ا b$ ةاd$m$ 

hosni_labib@yahoo.com 
e$12421u$ 

http://www.almolltaqa.com/vb/archiv
e/index.php/t29945.html  

371 $ ##a  .2456ص. ب $b $ ضاd 
 دا ا اe$ 11451 m$ 

sendme_80@yahoo.com   $ z  .ت
 4676111  ،4676148 آ ،

4676162  
  

371 $ ##a  ت ها  
 dا ارة $ b$ 2280ار، ص. ب 

$ داz  8151610ه56318489 ،
 آ8151610  
 ً–  جط =  372ال ا :Field 

of Activity : 

... ط ا و ت  م
.إ  

  ر : 372اج 

  اات :

   ف #ا اول : 

 : ا ف #ا   

: ل اا أه  

a$  طل اField of activity (م)  

s$  طا ا ر(غ م)  
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t$  ر ط(غ م) ا  

u$  وت ار ا(م) ت ا  

v$  تر ا(م)  

$2   ر ا رؤوس  ]
  (غ م) ات]

  ت اام : 
  
    ا .ة إط أو ال ا 

  . 374آ ج 
  
   ا و .ة إط أو ال ا 

إ  دا  ة2ا$    ]
  رؤوس ات]

  
   ل  دال  ا م  

 ،طا   أو ا  را و
و ، $ ا ا 2  

  
    نآ آ ا  دةت اا 

:  اه  
  
   دون   ت اا 

  .ت
  
    د   ةت اا 

ا  (ا آل) إ إذا آن 
  ق أو  ط ل اإن ه وا

ا  ا د ا.  
  
  دو  2$   لا / ا  أن 

 ا$a   أي   ،  ا
   s ,$t , $u ,$v $ال ا ا

  
   ا ا  ارا  $s أو $t 

  إ إذا ا ها ه أو ا.
   
   جر اق  372آم ا  2$   

  . ات
    

   جر ا372آ   ارق ام ا  
$ ا  اs $أوt    

  .ت اط
  
   جر ا372آ  ق ام ا  

$ اu $أوv   .ا    

أ :  

372 $  ##a $ وء ااa  تا
$ 2ا aucsh  

  
372  $ ##a $ ء ا2ا aucsh  

 372و  $ ##a $ ء2ا aucsh  
  

372  $ ##a اا   $ 2 aucsh  
  

372 $  ##a ت اا   $ 22 
aucsh $s 1956 $t 1980  

  
372 $  ##a $ خ2ا aucsh $s 1912   

  
372 $  ##a $ ر2ا aucsh   

  

100 01 $a ،ظ $d19112006  

372  ##a$ دب ااs$  م1936 t$ 
2004u$ 

http://naguibmahfouz.shorouk.com/  

 ً–  ج373ا  = ا ا :
Associated Group : 

  ا  ا م
 أو و أو ا ا  ت

ا ... إ. ا ، آ  أن 
 أ ً ا   ا أو 

  نآ ا ،ا ،ل ا  
  ا  ،ار اء.
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الجديد في تنظيم المعلومات:

التغييرات ما بين معيار وصف 
 )RDA( )المصادر وإتاحتها )وام

وقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية 
.)AACR2( )2ق(

إعداد / محمود سيد محمود يوسف

الحلقة الرابعة
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ن و دو آ  ا 
 واة    264 و 260

  درة  و   ،
ام وا جا 264 ة ات 
 ا   د ا 

،ا  جو وا  و 
)  ن   (  ةا 
 ا ا ا ج ،وو 

 ا  ا دئ
،وا   رو جا 

264  ت آ RDA ةا.  

  

 :  264ج اRDA  ت

ا جا 264  اا  ( 
RDA 2.7  2.11 ))ت ،جا 

،ا ،زا وا رو  
ا ( آ  : 

ت 2.7 را ن ا جا  
( 0# 264 )     

ت 2.8 را ن ا ا  ( 
1# 264 )      

ت 2.9 را ن ا 
ز( 264 #2 )     ا 

ت 2.10 را ن ا 
( 264 #3 )   ا 

ت 2.11 را ا ر ة 
 ( 264 #4 )  ا  

  

ا جا 264 : 

 ت  264 جا م
RDA را   ول اا 

 ،ما وا أو ( وا 
ا(، و  ا ا ا 

   ،ا  ،ا
  .وا وازع،

  

 :  264وا  260ا  اق

●  آ ا  ول اا 
(#) 3 و ،2 و غ،ا 

  260جا  ا ا ي ●
 ا ) (#غا 

) أن  ول اا وا  
جا 260 رة آ  ) #  و ((#  

  264جا  ا ا ي ●
  0) ،1 ،2 ،3 ،  4( 

 ل  260  جا ي ●
 ه :  

a$ ن ،ا ،زا  م(ا(  

b$ ا ،زع، اا  م(ا( 

c$ ر ،ا ،زا  م(ا( 

e$ ن أو ا  م(ا( 

f$ ا أو ا  م(ا( 

g$ ر أو ا  م(ا( 

ً تقنيا
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 )م غ(دة  اد 3$

6$  م غ(ا( 

8$ ر ا ور  م(ا(  

ل   264  ي اج  ●
  ه: 

a$ ن ،جا ،ا ،زا ا 
 )م(

 b$ا ،ا ،زع، اا ا 
 )م(

c$ ر ،جا ،ا ،زا 
أو ا  م( ا( 

 )م غ( دة اد 3$

 6$م غ (ا( 

 8$ر ا ور م(ا(  

●  جت 264 ادة اا 
 ج260 (ا ،ا ،زا أي( ا 

ت ا ((imprint و إ 
ا  ا: 

1 جا:    )آ (، 
 fabrication ، ءإ 

construction ، ر ا   
 ر. 

2 ا:  ، زةاإ release ، 
 ر issue إارة

3 زا : ،ز زعن،/ازا 
 ر/ار ز ر   

 ر

4  ا:  ، 
ارduplication ،   ) 

   ر ا( casting ، ر
 .ر

5 ر   ا : ر   
 أو ا  ن   إدء

  . م أي

  

  ج آ264ا  :
ل اات واا  

  : 21رك 
1  جا و  ،ز ، ،جإ)

(ا  ،  

2    ا2، 1، 0( ا ،
3 ،4 (  

3 ) ل ات ا آa$ ،
b$ ،c$ ،m$(
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ات  اا  ل اا  
    ا  اول

  
  

  اج

# 0 a$ ن جا 
b$ ا ا 
c$ ر جا  

  
  

ا  

# 1 a$ ن ا 
b$ ا ا 
c$ ر ا  

  
  

زا  

# 2 a$ ن زا 
b$ زع اا 
c$ ر زا  

  
  

ا  

# 3 a$  ن ا 
b$  ا ا 
c$  ر ا  

  
ا   

# 4 c$  ر  ة  ا  
 ار  ℗ و ©  

 

  اام  ج264ا :  

●   جا ر  ري
 در ادرة    ر

 آ  أول ن  آر،  ●
 آ ا رو ، أول 

 ررةدر ا  

●  ،ن ا  ءد أو  
زا :  

 

 

 

 

  ،را ، آ ت ا ا
 ذ ء إذا اا  ة أ

.  

  آ ن ا  را ا
 ج اة إذا ا وأ ،  

●  وف وا  ن ا  
  ن   رةم ا

ن ا  ، ام: ن [
 ]ف

[Place of publication not identified]  

ا  ن ا  وف، و
 ًر زن ا core  

ً عنصراً بؤريا
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  ن دو  و :  
   ن [ن ا  ف]

●  ا أو دو ا ن ا 
  دا]”د؟]ا“.  

ام  إذا آن ا ا  وف ●
  [ا  ف]ن : 

   core ا ازع رً و   

 و  م ود ا زع : 
 ًر ا اcore  

● ا) اس ام اا  ]
إذا آن ار ذًا  رج ]) 

 .ار

● :ا ر دم و    

    ،ء وا  دات 
  : ام

     ر][ف  ا  

    ًر زا ر  وه
core  

  : ز ر دم و  و
 ًر ا  ر core  

  : ا ر دم و  و
 ًر ا  ر core  

    ا  ر.  

 أ ا  ج264 :  

    ل:   

264 0# a$ ةها : b$  
  .c$ 2013 m$ 1434اهة،

502 ##  a$وأ b$ رادآ c$ 
 ةها d$ 2013.  

 : آ  أ  

264 #1 a$ : [ة؟ها]b$ ارا]
 ،[ا اc$ ]2010[ 

264 1# a$ [ف  ن ا]
:b$ ،[ف  ا]c$ 2009.  

264 #2 a$ : ةهاb$   ز
  ]c$]2009 اهام،

264 3# a$  : ضاb$  
  ]c$ ]2005اهاء، 

264 4# a$  ©2005.  

264 10 $a ردنن، ا $:b دار 
 $c$ 2012 m، واز  اوق

]1422.[  

   لزن ا : 

 ر: دار اا 2009 
  ز  اهام، اهة

264 #1 a$  [ف  ن ا]
:b$ ،دار اc$ 2009.   

264 #1 a$ : [ةها]b$ ،دار اc$ 
2009.  

264 #2 a$ : ةهاb$   ز
  ]c$]2009 اهام،
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 :  ل  ا :را 
 ،و2010ا    ز

دا    

264 #1 a$ : [دا]b$  ا]
  ]2010[$  cف]،

264 #2 a$ : [ة]b$    ز
،دا c$]2010 [  

264 #3 a$  [ف  ن ا]
:b$ ،وا  ا 

c$.2010  

  لزا ا :   
  و 2009اان: ام، 

اآ اد  :  اان
ث وا  

264 1# a$ : ماb$  آا
 ،ث وا داc$ 2009.  

    لىا    ت :
  2010.وه  زو  

264 1# a$  [ف  ن ا]
:b$ ،[ف  ا] c$ 2010.  

264 1# a$ : [ةها]b$   ا]
  . c$ 2010ف]،

264 2# a$  : ةهاb$   ز
 ،وهc$ ]2010[  

    لزا ر :   
  ا ان : اا

ن، اوا ،   
 ز :ان2009ا  

264 1# a$  : اb$  ا
[ر اc$  ا  وان، 

   ف]

264 1# a$  : اb$  ا
  ]?c$ ]2009ا  وان، 

   :  ل ا  
 ا ،   آ ز

 ،د2010ا.  

264 1# a$ : [دا]b$  ا
،c$ [ف  ا ر]  

264 1# a$ : [دا]b$  ا
،c$]2010[  

264 2# a$ : [دة، ا]b$ 
،دا   آ زc$ 

2010.  

    لن ا :  
   :ردار  2009ا 

  ،زدق 2009اا  ،
ون ت ، ار، اض

 ز  

264 1# a$  [ف  ن ا]
:b$  ،دار اc$ 2009.  

264 1# a$ : [راتا ،د]b$  دار
 ،اc$ 2009.    

264 3# a$ : ضاb$  
 ،رزدق ااc$ 2009.  

    لأو ا ا ا : 
  ت : ا وا 

ل
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 ،اآ2010  ءار ا؛ ا– 
ا .  

264 1# a$ : اآb$   ا]
  .c$ 2010ف]، 

264 3# a$ : ءار ااb$  
 ،اc$]2010[  

   :  ل ت : رةا 
2009  ، أآ  ،
2009زت ا ون .  

264 1# a$  [ف  ن ا]
:b$،[ف  ا]c$ 2009.   

264 3# a$  [ف  ن ا]
:b$، أآc$  2009.  

264 3# a$ : [؟را]b$ أآ
،c$  2009.  

    ل ،زا ،ا ر 

 ا RDA (2.11.1.3) :  

   ه ا  ر
 ر ،جا ر  ،
 ر ،زا ر ،ا

ا  
 ر  ري  ه ا 

 ر أو ا ر نإذا آ
    از  وف

  ً ا  ار 
 م ارا  دات ار
 ا  تم أو آرآ 

1.8  

  ا   را أو © أ
 ر�   

أ ل : "  (RDA 1.9.2)اة 
ا آن ار (اار)  ام إذ

 "  

 : RDA 2.8.6.6, 2.11اة  

   ار ت :

وا :  

264 1# a$  : ةهاb$ رف، دارا 
c$ [ف  ا ر]  

ا :  

264 4# c$  ©2010.  

ا :  

264 1# a$  : ةهاb$ ،رفدار ا 
c$ ]2010[  

اا :  

264 1# a$  : ةهاb$  ،رفدار ا
c$ ]2010[؟  

  ل يا ان : اا 
  ا، اهة.

 :  ان : أولا  
 2003د.  

:  RDA 2.8.6.6, 2.10.6.3اة 
  ن :

  

ء

ء
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وا :  

264 1# a$  : ةهاb$ ،وقدار ا 
c$ ]?2003.[    

ا :  

264 1# a$  : ةهاb$  ،وقدار ا
c$ [ف  ا ر]  

ى  أأ جا 264 :  

] a$ 1# 264ةها: [ b$ دار 
 $c م،ااهb$   ارف :

  ]؟[ 2012

] a$ 1# 264ن ا  ف: [ 
b$ ]ا  ف[، c$ ] 

2012 [ 

] a$ 1# 264د؟ا[ : b$ ]دار 
  ]2010 و  2000[ $c ،]ارف

 a$ 1# 264ةها : b$  
؛ ا a$ وت : b$ ب دارا 
،2000. ا c$  

264 #1 $a Amsterdam : $b 
Elsevier, Academic Press, $c 

[2013] 

 a$ 1# 264]،وت ن: [ b$  دار
  $c [2011 ] ، اوق

264 4# c$ © 2011  

 a$ 1# 264]ن؟: [ b$ ن، دارا 
c$  [ 2002 ] 

 a$ 2# 264]،وت ن: [ b$ ا 
ا 

 a$ 3# 264را : b$ أآ 
، c$  [ 2009 ]  

2011 © c$ 4# 264 

 a$ 1# 264ةه؛ ا a$ وت ؛ a$ 
د : b$ دار ،ا c$ 2010 ]؟[ 

2010 c$ 3# 264  

1999 © c$ 4# 264 

 a$ 1# 264ةها : b$  
ا ،ا c$  [ 2014 ] 

2005 ℗ c$ 4# 264 

264 1# a$ : ...b$  ،...c$ 2014   

264 1# a$ : ...b$  ،...c$ 1979 – 
1988.  

264 1# a$ : ...b$  ،...c$ 1982 
] ،ي ه1990 – ]1973ا  

 ن وا آ  أ
  : RDAر 

1    / ا  إ ا
اهة :   ، ادي .

  م. 1971

000   00735cam  2200229 i 4500  

020     9777317122  
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040        a$ SARIAUC b$ ara 
e$ rda d$ SARIAUC  

082        a$ 025.3 b$  2ع م م$ 
21 

100 #1   a$  ،ديا   
e$ .  

245 21   $aا إ  ا 
$/c   ديا  

264  10   $aةها $:b  ،
c$ 1979 m$ 1399.  

300         a$461 ؛ c$ 24 
. 

336 ##   a$  txt b$ 2$  
rdacontent  

337 ##   a$ دون و b$ n 2$ 
rdamedia  

a$   ## 338 دون rdacarrier 
2$ nc b$   

504     a$   .ا  

650 70   a$ا 2$ا 
aucsh.  

  

2  ت ا ادارة اا
 .  د /–  .1ط .  ة : دارها

 ،زوا  مم. 2011ا  

000         00735cam  2200229 i 
4500  

020         9789773802815  

040        a$ SARIAUC b$ ara 
e$ rda d$ SARIAUC  

082        a$ 027.7 b$  2ق م ا$ 
21 

100 #1   a$ ، د زآ e$ 
.  

245 21   $a دارةا اا 
  . دc /$ ا ت

250 ##   a$ .وا ا  

264 10   $a ةها $:b م دارا 
 زوا ،c$ 2011 m$ 1431.  

300         a$315 ؛ c$ 24 
. 

336 ##   a$  txt b$ 2$  
rdacontent  

337 ##   a$ دون و b$ n 2$ 
rdamedia  

a$   ## 338 دون rdacarrier 
2$ nc b$   

504     a$   .ا  

650 70   a$ تا ا 
$x2$ إدارة aucsh.  

  

ء

ء
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3  ا  ر آ : ا ا
.  1ط.  وا  /  ااوي .

–   ةردن : دار ان، ا
 ،وا زم. 2001هـ/ 1422وا  

000         00735cam  2200229 i 
4500  

040        a$ SARIAUC b$ ara 
e$ rda d$ SARIAUC  

082        a$ 350 b$  2ف ف س$ 
21 

100 #1   a$ ،اويا   e$ 
.  

245 21   $a ا ا $:b 
 Publicوا ا  آ ر

Policy : Macro Perspective in 
Structure and Analysis  $/c 

  اويا.  

246  01  a$ Public Policy : 
Macro Perspective in 

Structure and Analysis    

250 ##   a$ .وا ا  

264 10   $a ردنن، ا $:b  دار
 ،وا زوا  ةاc$ 

2001 m$ 1422.  

300         a$335 ؛ c$ 24 
. 

336 ##   a$  txt b$ 2$  
rdacontent  

337 ##   a$ دون و b$ n 2$ 
rdamedia  

a$   ## 338 دون rdacarrier 
2$ nc b$   

504     a$   .ا  

650 70   a$ ما 2$ ا 
aucsh.  

650 70   a$ دارة ا2$ ا 
aucsh.  

4   درا : ا دئ ا
   /    

ن، اردن : دار  –.  1ط.  ااوي .
 ،وا زوا  ة1422ا 

  م. 2001هـ/

000         00735cam  2200229 i 
4500  

040        a$ SARIAUC b$ ara 
e$ rda d$ SARIAUC  

082        a$ 320 b$  21 $2ع و م 

100 #1   a$ ،اويل او   
e$ .  

245 01   $a دئ ا ا $:b 
درا      $/ 

cلو  اويا.  

250 ##   a$ .وا ا  

ل
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264 10   $a ردنن، ا $:b دار 
أ  زوا ،c$ 2003 m$ 

1423.  

300     a$135 ؛ c$ 24 . 

336 ##   a$  txt b$ 2$  
rdacontent  

337 ##   a$ دون و b$ n 2$ 
rdamedia  

a$   ## 338 دون rdacarrier 
2$ nc b$   

504     a$   .ا  

650 70   a$ ما 2$ ا 
aucsh.  

650 70   a$ دارة ا2$ ا 
aucsh.  

  

5  ا ا /   
  دة   ؛ أرن

 .   .1ط  .–  ،ض : اا
  م. 1991هـ/ 1412

000         00735cam  2200229 i 
4500  

040        a$ SARIAUC b$ ara 
e$ rda d$ SARIAUC  

082        a$ 351.003 b$  ا ج ص
2$ 21 

100 #1   a$ ،نرأ  e$ 
.  

245 01   $a  ا ا =b$ 
Public Policy Making $/ c 

  اآر  ؛ أرن  د.
  .  دة

246 01   a$ Public Policy 
Making.  

250 ##   a$ .وا ا  

264 10   $a ضا $:b   ا]
  . ،c$ 1991 m$ 1412ف]

300         a$302 ؛ c$ 24 
. 

336 ##   a$  txt b$ 2$  
rdacontent  

337 ##   a$ دون و b$ n 2$ 
rdamedia  

a$   ## 338 دون rdacarrier 
2$ nc b$   

500     a$  ه / ا ا
  م. 1984ررت و ون، رك، 

504     a$  ص ص : ا
279292.  

650 70   a$ ما 2$ ا 
aucsh.  

650 70   a$ دارة ا2$ ا 
aucsh.  

 #1 700  a$ ، دة  
 $ e.  

: اا  
1 264 ا ا ق ال وا 

 و  260 ت ادإ / ا 
 ا  : ا ض، ا

muawwad@yahoo.com  

2  رك  اتا 21أه   ا
 –/  ا ض  RDAر 

muawwad@yahoo.com –  ا
http://www.slideshare.net/Muawwad/

rda?related=121  

 3 264 Production, Publication, 
Distribution, Manufacture, and 
Copyright Notice 

http://www.oclc.org/bibformats/en/2x
x/264.html  

4 Bibliographic Processing 
Cataloging Rules 

https://www.libraries.psu.edu/psul/ca
taloging/training/bpcr/264.html  
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 #1 700  a$ ، دة  
 $ e.  

: اا  
1 264 ا ا ق ال وا 

 و  260 ت ادإ / ا 
 ا  : ا ض، ا

muawwad@yahoo.com  

2  رك  اتا 21أه   ا
 –/  ا ض  RDAر 

muawwad@yahoo.com –  ا
http://www.slideshare.net/Muawwad/

rda?related=121  

 3 264 Production, Publication, 
Distribution, Manufacture, and 
Copyright Notice 

http://www.oclc.org/bibformats/en/2x
x/264.html  

4 Bibliographic Processing 
Cataloging Rules 

https://www.libraries.psu.edu/psul/ca
taloging/training/bpcr/264.html  
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د. �سالح بن محمد الم�سند
مدير مركز الفهر�ض العربي الموحد

التحول بحاجة ثقافة جديدة

التنمية بم�ساريعها االقت�سادية واالجتماعية  بارًزا في نجاح خطط  الثقافة دوًرا  تلعب 
وال�سيا�سية وتحقيق اأهدافها وغاياتها في كل ما فيه م�سلحة الوطن والنا�ض. وقد ال نبالغ 
اإن قلنا اأن الثقافة هي اأ�سا�ض كل م�ساريع التنمية وعاماًل مهًما في نجاحها فهي بمعناها 
العميق بناء االإن�سان ليكون مواطًنا �سالًحا و�سطًيا في تدينه ومعتداًل في اأفكاره ومعتًزا 
ببناء  تعنى  اإذًا  العالمية.  الثقافات  على  ومنفتًحا  االآخر  مع  ومت�سامًحا  وعروبته  بهويته 
والخارج،  الداخل  في  غيره  مع  وعالقاته  وت�سرفاته  و�سلوكه  وعقله  فكره  في  االإن�سان 
ووجود هيئات عامة للثقافة تكون اأقرب اإلى العمل من التنظير والبيروقراطية هو بمثابة 
تجاه  المطلوب  الوجه  على  لعملها  واأدائها  اليومية  الحياة  في  الثقافة  اأهمية  ا�ست�سعار 
تقاطع  هناك  اأن  وبما  الم�ستويات.  جميع  على  التفاعل  في  الح�ساري  ودورها  االأوطان 
الموؤ�س�سات  ن�ساطات  وبين  للثقافة  العامة  الهيئات  ن�ساطات  بين  والغايات  االأهداف  في 
االإعالمية، وهيئات ال�سياحة واالآثار، فمن المنا�سب اأن يكون اأول م�ساريع التطوير التي 
القلب  فهي  العامة  بالمكتبات  اأكبر  ب�سكل  االهتمام  هي  الجهات،  هذه  تتبّناها  اأن  يمكن 
الناب�ض للمجتمعات المحيطة بها ثقافًيا ومعرفًيا وتربوًيا واجتماعًيا، وتكمل دور المدر�سة 
اأهداف االأندية االأدبية لت�سمل الثقافة بمفهومها  اأن تو�سيع  في التعليم مدى الحياة. كما 
ال  اأنه  كما  العلمية.  المعرفة  خا�سة  اأ�سكالها؛  بجميع  المعرفة  ن�سر  �سيتيح  مما  الوا�سع 
يخفى على اأحد اأهمية المتاحف العامة والمتخ�س�سة في ن�سر الثقافة العلمية والتاريخية 
ذات العالقة بالوطن ومنجزاته الح�سارية. كما اأن االأهداف تلتقي جلها كتنمية واقت�ساد 
ومعرفة وترفيه من خالل واحات العلوم فهي مراكز علمية يحتاجها ال�سباب واالأطفال في 
تب�سيط النظريات العلمية والمفاهيم المتخ�س�سة وفي مواكبة التطورات العلمية والتقنية. 

ولعل التو�سع في اإن�ساء هذه المراكز اأمر بالغ االأهمية لمردوده االإيجابي على االأفراد.
كما اأن البدء بم�سروع حقيقي وعالي الجودة والكفاءة لدعم اأدب االأطفال وال�سباب ال يقل 
اأهمية عن ما �سبق؛ حيث اإن ما ينتج عربًيا في هذا المجال ال يرقى اإلى الم�ستوى الفكري 
المن�سود.  الم�ستقبل  نـحو  واالنطالق  االإبداع  تحفز  التي  الق�سايا  يعالج  وال  المطلوب 
وي�سمل اأدب االأطفال وال�سباب كل االإنتاج الفكري والمعرفي والفني الموجه اإلى هذه الفئة 
العري�سة والتي يعول عليها اإنجاح م�سروعات التحول التي اأطلقتها معظم الدول العربية 
والخليجية، واأي�سا روؤية المملكة العربية ال�سعودية للتحول 2030 بقيم را�سخة وفكر بناء 

ومهارات علمية وتقنية راقية.
اأما على ال�سعيد الخارجي، فتلعب الثقافة دوًرا مهًما في التعريف باإن�سان هذه االأر�ض 
العربية وح�سارته ومنجزاته في الما�سي والحا�سر ، مما يتوجب علينا اإعادة النظر في 
الفر�ض  وا�ستثمار  الخارجية  المنافذ  والعريقة من خالل  االأ�سيلة  لثقافتنا  تقديمنا  كيفية 

التي تتاح ب�سكل اأف�سل ، فقليل م�ستمر خير من كثير منقطع .

وعلى المحبة نلتقي

TASJEELA 33.indd   96 8/17/16   1:58 PM



دعوة للمشاركة

املكتبة الرقمية العربية

وسيلة لترتيب
العالقات الثقافية

والمعرفة اإلنسانية

املكتبة الرقمية العربية
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الفهرس العربي الموحد
عصر حديث للمعرفة العربية

ز التقارب بين المكتبات العربية والصينية..املكتبة الرقمية العربية
ّ
تعز

في حفل حضره وزراء وسفراء عـرب:

قصر الثقافة يشهد إطالق بوابة الجزائر
وزير الثقافة الجزائري:

السعودية سندنا وجهود الملك سلمان كبيرة
بن معمر:

فلسطين في الوجدان وسنطلق بوابة إلنتاجها الفكري

مكتبة الملك 
عبدالعــــــــــزيز
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