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الثون
العدد الرابع والث

رب 2016م
لأول  1438هـ / دي�سم

ربيع ا

مجلة دورية ت�سدر عن مركز الفهر�س العربي الموحد | مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
العدد الرابع والثالثون | ربيع الأول 1438هـ | دي�سمبر 2016م

ال�سابع  م�ؤتمرهم  عبر  لاللتقاء  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأع�ساء  يع�د 
والذي تحت�سنه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عا�سمة المملكة العربية 
يع�د  العربية،  للمكتبات  معرفية  خدمات  من�سة  عن�ان:  تحت  ال�سع�دية 
الخدمات  الم�ستجدات وبحث  اأعمالهم في  واأوراق  لمناق�ساتهم  الأع�ساء 
، كما  الدول  ب�ابات  اإطالق  الم�حد من  العربي  الفهر�س  اإليه  وما و�سل 
يلتقي من�س�ب� المكتبات ببع�سهم في دورات تدريبية على هام�س الم�ؤتمر 
لتاأهيلهم في كل ما يخدم عملهم ويدفع بهم للتعامل مع التط�رات الجديدة.

كما يقدم عدد الت�سجيلة تغطية لإطالق ب�ابة مكتبات الجمه�رية الإ�سالمية 
الم�ريتانية والتي رعاها معالي الم�سرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة الأ�ستاذ في�سل بن معمر ومعالي وزير التعليم العالي الم�ريتاني 
والبحث العلمي الدكت�ر �سيدي �سالم والتي تاأتي تت�يجًا للجه�د التي بذلت 
والزي�رات التي ق�م به� مركز الفهر�س العربي الموحد لنواك�شوط وت�أهيل 
العاملين في المكتبات الم�ريتانية واللتقاء بم�س�ؤوليها لتلتحق بب�ابات 
الما�سية،  ال�سن�ات  خالل  الفهر�س  مركز  اأطلقها  التي  العربية  الدول 
ال�س�داني الطيب ح�سن  الثقافة  اإلى لقاء خا�س مع �سعادة وزير  اإ�سافة 
بدوي لالإجابة عن العديد من الأ�سئلة التي تهم ال�ساأن الثقافي العربي وما 
و�سل اإليه وكيفية خلق فر�س جديدة لبناء ثقافة عربية م�ستركة وعن راأيه 
في الفهر�س العربي الم�حد والقيم التي �ساهم بها لت��سيع دائرة المعرفة 

العربية وتنظيمها واإتاحتها.
المرحلة  ح�ل  متن�عة  وتحقيقات  وتقارير  درا�سات  العدد  يطرح  كما 
الجديدة للفهر�س العربي الم�حد والتي تاأتي �سمن ا�ستراتيجيتها لتعزيز 
اأف�سل  خدماتها المقدمة للمكتبات العربية باأعلى معايير الج�دة، وتبني 

الممار�سات واأحدث التقنيات واإتاحتها لالأع�ساء ومكتباتهم. 

مدير التحرير
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مدير مركز الفهر�س العربي الموحد
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العربية  المملكة  عا�سمة  الريا�س  ت�ست�سيف 
الفهر�س  لأع�ساء  ال�سابع  اللقاء  ال�سع�دية 
من�سة  )نح�  عن�ان  تحت  الم�حد  العربي 
الفهر�س  العربية:  للمكتبات  معرفية  خدمات 
والذي  الجديدة(  مرحلته  في  الم�حد  العربي 
ينعقد في رحاب مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
الم�افق  1438هـ  الأول  ربيع   9-8 الفترة  في 
اأع�ساء  ي�ستمر  حيث   ، 2016م  دي�سمبر   8-7
وطم�حات  وباآمال  الم�حد،  العربي  الفهر�س 
ت�سهد  والتي  الدورية  لقاءاتهم  عقد  في  كبيرة 
المكتبات  اخت�سا�سيي  من  كبيًرا  ح�س�ًرا 
مراكز  و  المكتبات  م�س�ؤولي  و  ومديري 
المكلفين  الفنية  الأق�سام  وروؤ�ساء  المعل�مات 
و  الأع�ساء  المكتبات  في  الفهر�س  بملف 
مجال  في  والخبراء  والأكاديميين  الباحثين 
الدور  عزز  ما  وهذا  المعل�مات،  و  المكتبات 
العربي  الفهر�س  به  يق�م  الذي  الريادي 
من  النتفاع  في  ال�سادقة  والرغبة  الم�حد 
حيث  وا�سع،  نطاق  على  ون�سرها  خدماته 
رقعة  تت�سع  الم�حد  العربي  الفهر�س  اإن 
كبيرة  ب�سرعة  فيه  والم�ساركة  ا�ستخدامه 
اإ�سهامات  ويقدم  اأرحب،  اآفاق  نح�  وينطلق 
دور  له  و  الجاد،  التعاوني  العمل  في  م�ؤثرة 
كبير في تبنى المعايير و التقنينات وتط�يرها 

مرحلة جديدة ومنصة للخدمات المعرفية 

الرياض تستضيف اللقاء السابع 

ألعضاء الفهرس 
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والإ�سافة اإليها وتطبيقها ب�س�رة م�حدة، كما 
الفنية  الأق�سام  ت�ؤدي  اأن  على  الفهر�س  �ساعد 
ت�فير  مع  اأف�سل  نح�  على  عملها  بالمكتبات 
لل�قت و الجهد، بل اإنه �ساعد اأي�سا على تط�ير 
باأق�سام  المعل�مات  تنظيم  مقررات  تدري�س 

المكتبات و المعل�مات العربية. 
وهذا اللقاء يهدف اإلى عر�س التط�رات الحديثة 
في الفهر�س العربي الم�حد واإجراءات العمل 
خدماته  من  الإفادة  اآليات  وتعزيز  المعتمدة 
الفهر�س،  بجديد  الأع�ساء  اإعالم  ثم  ومن 
اإ�سافة اإلى تفعيل اإ�سهامات الأع�ساء في جه�د 

البعد  تاأكيد  عن  ف�ساًل  الإيجابية،  الم�ساركة  على  الفهر�س وحثهم  تط�ير 
الدولي للفهر�س العربي الم�حد، ويت�سمن اللقاء اأوراق عمل و درا�سات 
التي  للخدمات  جذري  تط�ير  من  الفهر�س  �سي�سهده  ما  ح�ل  ومداخالت 
يقدمها لبل�رة خططه التف�سيلية للمرحلة القادمة في كل ما يخدم تط�ير 

المكتبات العربية وال�ل�ج اإلى ع�سر المعرفة الرقمية. 
كما اأن اللقاء �سيتناول جملة من الفعاليات الم�ساحبة من جل�سات علمية 
لتد�سين  وا�ستعرا�س  ت�ساورّية  ولقاءات  تدريبية  ودورات  عمل  وور�س 
ب�ابات مكتبات الدول الأع�ساء والتي تعتبر نافذة جديدة للباحثين في كل 
اأرجاء العالم للبحث في مقتنيات وتراث المكتبات العربية، حيث �ستن�سم 
بع�س الب�ابات المت�قع اإطالقها قريبًا بالتن�سيق بين الدول الراغبة ومركز 
الفهر�س العربي الم�حد اإلى بقية ب�ابات الدول التي �سبقتها والتي كان 
اآخرها الب�ابة الم�ريتانية والتي �سهد اإطالقها معالي الم�سرف العام على 
التعليم  ووزير  معمر  بن  في�سل  الأ�ستاذ  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة 
�سالم  بن  �سيدي  الدكت�ر  ال�سقيقة  الم�ريتانية  الجمه�رية  في  العالي 
وال�فد المرافق له وذلك في مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالريا�س ، 
كما اأن مركز الفهر�س العربي الم�حد يطرح روؤيته الجديدة  التي اعتمدها 
�ستك�ن  الأع�ساء حيث  المكتبات  العطاء مع  �سن�ات من  بعد مرور ع�سر 

نه�سة جديدة للمكتبات العربية ل تقل عن مثيالتها في مكتبات العالم.
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إقامة دورتان تدريبيتان  على هامش أعمال اللقاء

يقيم مركز الفهر�س العربي الم�حد خالل فعاليات اللقاء ال�سابع دورتان تدريبيتان بح�س�ر يتجاوز مئة متدرب ومتدربة 
تحت�سنها قاعة التدريب في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة  الأولى با�سم: فهر�سة الم�اد المطب�عة وفق ق�اعد وام ومعيار 
مارك 21 )الكتب – الدوريات - الر�سائل الجامعية - الأعمال التحليلية( وذلك في 4-6 دي�سمبر 2016م، وتهدف هذه الدورة 
للتعريف بق�اعد و�سف الم�سادر واإتاحتها RDA، ومعرفة الفروق بين ق�اعد الأنجل�-اأمريكية AACR2 و RDA وتطبيق 

ق�اعد RDA على حق�ل مارك 21.
وتت�سمن م��س�عات ومحاور الدورة: 

• مدخل لمعرفة ق�اعد 	
• 	 RDA و�سف الم�سادر واتاحتها
• 	.RDA اأهداف ومزايا
• 	.RDA المفاهيم الأ�سا�سية لبناء
• 	.RDA حق�ل مارك 21 الخا�سة بتطبيق
• تمارين تطبيقية.	

والدورة الثانية با�سم: اأف�سل المعايير والممار�سات لمعالجة المحت�ى الرقمي وذلك في 6 دي�سمبر 2016م. 
وتهدف  هذه الدورة اإلى  اإحاطة الم�ساركين باأف�سل الممار�سات المتبعة لرقمنة المجم�عات في المكتبة والأر�سيف والمتاحف 
والأر�سيف  المكتبة  خدمات  لتط�ير  اأهميتها  مدى  واإبراز  المجم�عات  وت�سنيف  لت��سيف  الدولية  بالمعايير  وتعريفهم 
والمتاحف  ومناق�سة الإ�سكاليات والتحديات التي تعتر�س �سبيل اإدارة واإتاحة المحت�ى الرقمي مع طرح الحل�ل المالئمة 
للتغلب عليها كما تهدف اإلى تدريب الم�ساركين على �سبل واآليات اإدارة واإتاحة المحت�ى الرقمي واإك�سابهم مهارات اإدارة 

واإتاحة المحت�ى الرقمي.
موضوعات ومحاور الدورة

• المحت�ى الرقمي في المكتبات والأر�سيف والمتاحف.	
• التعريف والأهداف.	
• المحت�ى الرقمي في العالم العربي.	
• معايير واأدوات واليات العمل الفنية لإدارة واإتاحة المحت�ى.	
• اأف�سل الممار�سات المتبعة في التح�يل الرقمي.	
• المعايير الدولية لت��سيف وت�سنيف المقتنيات.	
• حل�ل اإدارة واإدارة المحت�ى الرقمي.	
• تدريب عملي على اأدوات بناء المحت�ى الرقمي.	
• اأهم الق�سايا والتحديات التي ت�اجه عمليات اإدارة واإتاحة المحت�ى.	
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يعقد مجل�س الفهر�س العربي الم�حد اجتماعه الثاني في دورته الثالثة وذلك 
على هام�س اللقاء ال�سابع لأع�ساء الفهر�س العربي الم�حد والذي 

م�ست�سار  معمر  بن  عبدالرحمن  بن  في�سل  الأ�ستاذ  معالي  ع�س�يته  في  ي�سم 
العامة  الملك عبدالعزيز  العام على مكتبة  ال�سريفين الم�سرف  خادم الحرمين 
على  العام  الم�سرف  نائب  الزيد  عبدالرحمن  بن  عبدالكريم  والدكت�ر  رئي�سًا، 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نائبًا للرئي�س، والمهند�س عبدالجبار العبدالجبار 
الدكت�ر  المتط�رة ع�س�ًا، والأ�ستاذ  العربية  النظم  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
اإدري�س خروز مدير المكتبة ال�طنية المغربية ع�س�ًا، ومعالي الأ�ستاذ الدكت�ر 
ح�سين الأن�ساري مدير جامعة الك�يت ع�س�ًا، الدكت�ر �سريف �ساهين الأ�ستاذ 
بق�سم المكتبات بحامعة القاهرة ع�س�ًا، الدكت�ر خالد الحب�سي مدير المعهد 
م�ؤ�س�سة  مدير  نائب  جنجار  محمد  والدكت�ر  ع�س�ًا،  بت�ن�س  للت�ثيق  العالي 
الملك عبدالعزيز اآل �سع�د للدرا�سات الإ�سالمية والعل�م الإن�سانية في المغرب 
اأمينًا  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  الم�سند  �سالح  والدكت�ر  ع�س�ًا، 

للمجل�س.
العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  نائب  �سعادة  رحب خالله 
�ساكرًا  المجل�س،  اأع�ساء  والتقاء  المجل�س  بانعقاد  الزيد  عبدالكريم  الدكت�ر 
وعلى  الفهر�س،  ون�ساطات  اأعمال  ومتابعة  الح�س�ر  على  حر�سهم  ومقدرًا 
اآخر يناق�س المجل�س من خالل اجتماعه الثاني ال�ستراتيجية الجديدة  جانب 
التي يطرحها المركز والن�ساطات والخدمات التي يعزم على تقديمها واإطالع 
الببلي�جرافية  وال�ستنادية  القاعدة  في  اإنجازاته  اأهم  على  المجل�س  اأع�ساء 

ون�ساطات التدريب.

انعقاد اجتماع المجلس 
في دورته الجديدة..
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زار مدير قناة العرب الف�سائية الأ�ستاذ جمال 
الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  خا�سقجي 
وما حققه من  فيه  العمل  �سير  على  والطالع 
العربي  الثقافي  العمل  �سعيد  على  منجزات 
مدير  �سعادة  ا�ستقباله  في  وكان   ، الم�سترك 
مركز الفهر�س العربي الم�حد الدكت�ر �سالح 
 : وقال  الزيارة  بهذه  رحب  والذي  الم�سند 
تاأتي زيارة الأ�ستاذ الإعالمي المعروف جمال 
وكتاب  اإعالميين  لزيارة  ا�ستمرارًا  خا�سقجي 
وم�س�ؤولين من جميع الدول العربية لالطالع 
على مركز الفهر�س العربي الم�حد والتعرف 
ليحقق  اإليها  و�سل  التي  الإمكانات  على 
المكتبات  جميع  من  واللتفاف  التميز  هذا 
والمعرفة،  والأدب  ال�ثائق  ومراكز  العربية 
لم  الفهر�س  مركز  باأن  نرى  دائمًا  ونحن 
وحظي  �ساقًا  عماًل  اأنجز  فقط  لأنه  ينجح 
الجميع  لأن  نجح  ولكنه  الم�س�ؤولين  باهتمام 
حديثة  معرفة  ل�سناعة  اأداة  واعتبره  به،  اآمن 
لهذه  وبالن�سبه   ، اإليها  الحاجة  باأم�س  نحن 
خا�سقجي  جمال  الأ�ستاذ  من  الطيبة  الزيارة 
فقد حظيت بحديث متن�ع ح�ل العقبات التي 

 خاشقجي يزور مركز الفهرس ويغّرد عبر حسابه:
تعرفت على واحد من أفضل المشاريع 

المعرفية العربية

ت�اجه المثقف العربي وكيف يمكن تجاوزها وكيف حقق الفهر�س العربي 
الم�حد معادلة العمل العربي الم�سترك في ال�قت الذي لم يكتب لم�ساريع 

اأخرى النجاح .
العربي  الفهر�س  لمركز  زيارتي  باأن  خا�سقجي  جمال  الأ�ستاذ  وتحدث 
الإنتاج  لح�سر  مهم  منجز  من  حققه  ما  على  اطالعي  بعد  اأتت  الم�حد 
الت�ا�سل  م�اقع  على  ح�سابي  عبر  اأبحث  بالفعل  وكنت  العربي  الفكري 
الثقافية  اأدواتنا  الجتماعي عن محرك بحث عربي ن�سنعه ويك�ن �سمن 
التي ندفع بها للجيل القادم ، ثم اإن معرفتي بهذا الم�سروع العظيم كانت 
و�سعدت  معه  بالحديث  �سعدت  الذي  بمديره  واللتقاء  زيارته  علي  تحتم 
اأي�سا بما يح�يه المركز من قاعة للتدريب واأ�سل�ب للعمل ونماذج �سع�دية 
يقّدم  اأن  يمكن  ما  اأهم  وتجعله  العمل  بهذا  تنه�س  اأن  ا�ستطاعت  م�سرفة 
نقّل  العربي فنحن ل  الم�اطن  العربي وحتى  العربية والباحث  للمكتبات 
اأبدًا عن الدول المتقدمة عنا في اأمريكا واأوروبا وغيرها اإل اأننا نحتاج فقط 
اأن نثق بما نريد عمله وننجزه بال�سكل المطل�ب ، وتحدث بعد زيارته وعبر 
ح�سابه قائال:  �سعدت الي�م بزيارة مكتبة الملك عبدالعزيز وتعرفت على 
واحد من اأف�سل الم�سروعات المعرفية العربية "الفهر�س العربي الم�حد" 

ادخل عليه الأن فثمة ما يهمك.
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 مركز الفهرس يلتقي 
بمسؤولي وزارة الخدمة المدنية

العربي  الفهر�س  مركز  مدير  �سعادة  التقى 
الم�حد الدكت�ر �سالح الم�سند ورئي�س اإدارة 
الأ�ستاذ  بالمركز  المهارات  وتنمية  التدريب 
الخدمة  وزارة  مقر  في  ال�سل�م  عبدالعزيز 
المدنية بالأمين العام لل�زارة �سعادة الأ�ستاذ 
في  التدريب  اإدارة  وم�سرف  الخثالن  محمد 
ال�سرحان  اإبراهيم  الأ�ستاذ  �سعادة  ال�زارة 
ل��سع الإطار العام لعتماد الدورات التدريبية 
الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  يقدمها  التي 
�سعادة  وقال  المدنية،  الخدمة  وزارة  لدى 
الأمين العام ل�زارة الخدمة المدنية: اإن مركز 
الفهر�س العربي الم�حد بما يقدمه من دورات 
مهمًا  مركزًا  اأ�سبح  الج�دة  عالية  تدريبية 
الكثير  ي�سيف  اأنه  وبالتاأكيد  تخ�س�سه.  في 
على  نحر�س  جعلنا  ما  وهذا  الدولة  لم�ظفي 

هذا اللقاء ون�سعد بالإخ�ة من مركز الفهر�س والذين يحمل�ن بالتاأكيد ذات 
الرغبة في البحث عن كل ال�سبل التي ت�ؤهل الم�ظفين وترفع من كفاءاتهم.

وتحدث مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد الدكت�ر �سالح الم�سند قائاًل : 
نحن �سعداء بهذا اللقاء المثمر ون�سعى بالتاأكيد مع الإخ�ة في وزارة الخدمة 
المدنية لعتماد الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لك�نه معتمدًا في 
مجال تنظيم المعل�مات، واأ�ساف �سعادته: مركز الفهر�س العربي الم�حد 
اأ�سبح اأحد بي�ت الخبرة المتخ�س�سة في تنظيم المعل�مات وقدم دوراته 
العاملين في كل  العربية والإ�سالمية وطّ�ر من مهارات  الدول  في جميع 
ال�زراء وال�سفراء  العديد من  باإ�سادات وا�سعة من قبل  المكتبات وحظي 
العرب الذين ح�سروا افتتاح العديد من دوراته واأي�سا روؤ�ساء الجامعات 
الدورات  من  العديد  مكتباتها  لأق�سام  وقدم  المركز  مع  ت�ا�سل�ا  الذين 
يتميز  �سمة  باتت  حيث  لل�سراكات  دائمًا  ن�سعى  قائاًل:  وختم   ، التدريبية 
بها مركز الفهر�س العربي الم�حد ويقدم من خاللها العمل الم�سترك على 

العمل المنفرد.
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الق�اعد  ترجمة  نح�  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  �سعي  اإطار  في   
الدولية الجديدة )وام( والتي تاأتي �سمن المرحلة الجديدة للمركز والذي 
يرى اأن التقنين الدولي ل��سف واإتاحة الم�ارد الببلي�جرافية المعروف 
با�سم RDA Resource Description  and Access ه� اأحد التط�رات 
المهمة في مجال الفهر�سة، وتت�سارع حاليا حركة ترجمة هذا التقنين اإلى 
كثير من لغات العالم ليحل محل الق�اعد الأنجل�اأمريكية للفهر�سة )قاف 
2( ، ولذا فاإن  ترجمة م�سطلحات هذا التقنين وتعريفاتها اإ�سافة مهمة 
نح�  الفهر�س خط�ات جادة  بداأ  الم�حد. وقد  العربي  الفهر�س  لأع�ساء 
تعريب الق�اعد والم�سطلحات بالتفاهم مع اللجنة الم�سيرة لهذه الق�اعد.

 
هذه  تعتبر  قائاًل:  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  �سعادة  وتحدث 
الم�ساهمة من المركز ذات ج�انب ثالثة مهمة: الأول ال�سعي اإلى تعريب 
�سهلة  عربية  بلغة  العربي  المفهر�س  متناول  في  لتك�ن  الق�اعد  كامل 
المعل�مات  اأوعية  جميع  فهر�سة  في  تطبيقها  ي�ستطيع  بحيث  ومي�سرة 
اإلى  العربية  مكتباتنا  �سينقل  الأمر  وهذا  الدولية،  التقنينات  اأحدث  وفق 
الخدمات  وتقديم  العربية  المعرفة  تنظيم  في  وي�ساعدها  الرقمية  البيئة 
الم�سطلحات  بتعريب  يتعلق  الثاني  وال�سق  الم�ستفيد.  يحتاجها  التي 
الم�ستخدمة في هذه الق�اعد حتى تت�حد في قالب عربي يقلل من التفاوت 
�سينعك�س  مما  العربية  اللغة  اإلى  ال�احد  المفه�م  نقل  في  والختالف 
اإيجاًبا على التطبيق وعلى التاأليف والبحث واإجراء الدرا�سات ح�ل هذا 
المعيار الجديد. واأي�ًسا ي�سعى الفهر�س اإلى تط�ير دوراته التدريبية التي 
تعنى باإك�ساب المفهر�سين العرب المهارات الالزمة لتنظيم المعل�مات في 
ع�سر المعرفة. ول يمكن ت�سميم دورات تدريبية فاعلة دون اأن يك�ن لدينا 

تعريب للق�اعد وم�سطلحاتها.
 

الفهر�س  مركز  في  الفنية  الإدارة  مدير   ( ال�سليل  طارق  الدكت�ر  وقال 
العربي الم�حد (: تاأتي اأهمية نقل الم�سطلحات في اأي مجال من مجالت 
فروع  اأحد  في  الم�سدر  اللغة  اأهمية  من   ، اأخرى  اإلى  لغة  من  المعرفة 
المعرفة المتخ�س�سة بالن�سبة للمتحدثين باللغة المق�سد . ومن المعروف 

مصطلحات القواعد الجديدة للفهرسة 
"وام" وتعريفاتها خطوات على طريق 

التعريب
بلغ  قد  والمعل�مات  المكتبات  علم  اأن  الآن 
�ساأوا بعيدا في اللغة الإنجليزية وبع�س اللغات 
. ولذلك  الما�سي  القرن  الأخرى منذ منت�سف 
باتت الترجمة من اللغة الإنجليزية اإلى العربية 
في هذا التخ�س�س ، في ظل التط�رات التقنية 
الم�ا�سفات  مجال  في  �سيما  ول  الحديثة 
اأ�سا�سيا  مطلبا   ، الببلي�جرافية  والتقنينات 
واأ�سبحت   ، الحديثة  التط�رات  تلكم  لم�اكبة 
ترجمة م�سطلحات تلك اللغة الم�سدر اإلى اللغة 
عمليات  لتي�سير  الطبيعية  ال�سبل  اأحد  المق�سد 

الترجمة تلك .
 

العربي  الفهر�س  مركز  في  نرى  واأ�ساف: 
نفع  ذات  �ستك�ن  الخط�ة  هذه  اأن  الم�حد 
تطبيق  في  بداأوا  الذين  العرب  للمفهر�سين 
العربية  المكتبات  بع�س  في  الجديدة  الق�اعد 
ول �سيما مع ظه�ر اأ�سكال جديدة من الم�ارد 
الببلي�جرافية ، وال�عي ب�ج�د تحٍد كبير لبد 
هذا  في  المتخ�س�سين  قبل  من  م�اجهته  من 
المجال ل�سبط مثل هذه الم�ارد بهدف اإتاحتها 
المعل�مات  نظم  خالل  من  و�سه�لة  بي�سر 
المتكاملة. كما ي�ساعد ذلك كله على التعرف على 
الرقمية   البيئة  في  للمحت�ى  الجديدة  الق�اعد 
ت�سافر  اإلى  حاجة  في  المجال  اأن  �سك  ول 
التقنين  لتعريب  الم�ستركة  العربية  الجه�د 
الجديد ليك�ن اأداة فعالة لل�سبط الببلي�جرافي 
خالل  من  العربية  المكتبة  في  ال�ستنادي  و 

الفهر�س العربي الم�حد.
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لقاء  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  اأقام 
الجديدة  الع�س�ية  �سيا�سة  مناق�سة  ح�ل  عمل 
بالفهر�س العربي الم�حد والتي تاأتي ا�ستجابة 
المركز  اإدارة  تقدمها  التي  التط�يرية  للخطط 
الم�ؤتمر  خالل  عنها  الإعالن  �سيتم  والتي 
الم�حد  العربي  الفهر�س  لأع�ساء  ال�سابع 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  ت�ست�سيفه  والذي 
العامة في الريا�س ويناق�س العديد من الق�سايا 
الم�حد  العربي  الفهر�س  اأع�ساء  تهم  التي 
به،  يق�م�ن  الذي  الدور  تعزيز  في  وت�سهم 
مركز  مدير  الم�سند  �سالح  الدكت�ر  قدم  حيث 
ح�ل  فنيًا  عر�سًا  الم�حد  العربي  الفهر�س 
بالفهر�س  للع�س�ية  الجديدة  ال�سيا�سة  مقترح 
والتي ت�ستند على الت�جهات الجديدة للفهر�س 
العربي  العالم  في  المكتبات  واقع  ودرا�سة 
للفهر�س  يمكن  وكيف  ال�سناعة؛  وت�جهات 
معايير  باأعلى  اأع�سائه  خدمة  في  ال�ستمرار 
واأحدث  الممار�سات  اأف�سل  وتبني  الج�دة، 
التقنيات واإتاحتها لالأع�ساء ومكتباتهم، وقال 
الي�م  اإننا  الم�سند:  �سالح  الدكت�ر  �سعادة 

ا�ستراتيجياتنا  الع�س�ية والتي تقع �سمن اطار  لمناق�سة �سيا�سة  نجتمع 
الجديدة والتي روؤي فيها انها تعزز الخدمات التي يقدمها مركز الفهر�س 
العربي الم�حد لأع�سائه، والحقيقة اأن الجتماع كان مثمرًا من قبل اللجنة 

وقد اأخذت مقترحاتها وروؤيتها التي تم اإبداوؤها لأهميتها.
العالم  في  اأع�ساءه  من  مختار  عدد  على  الدع�ة  وجه  قد  المركز  وكان 
العربي للم�ساركة في تط�ير �سيا�سة الع�س�ية الجديدة وتقديم مرئياتهم 
الفهر�س  دعم  في  الأع�ساء  م�ساهمة  وكيفية  الأع�ساء  �سرائح  ح�ل 
العربي الم�حد. وقد اطلع الأع�ساء على م�س�دة �سيا�سة الع�س�ية قبيل 
التفاق  وتم  ح�لها.   الراأي  واإبداء  ال�سيا�سة  مناق�سة  وتمت  الجتماع 
الفهر�س  بم�ساندة  الأع�ساء  يق�م  اأن  �سرورة  على  الم�ساركين  قبل  من 
العربي الم�حد في اعتماده على نف�سه و اأبدوا مالحظات قيمة على مقترح 

ال�سيا�سة.  وتم التفاق على اأن يعيد المركز النظر فيها وفقا لذلك.
 و�سارك في الجتماع كال من: : -

د. عدنان ال�سريف – ال�سع�دية
د. خالد الحب�سي - ت�ن�س

د عبداهلل ال�سايع – ال�سع�دية
د. �سيف الجابري - عمان
د. ع��س عثامنة - الأردن

الفهرس يلتقي أعضائه لمناقشة سياسية 
العضوية
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العالمية  �سي  اإل  �سي  اأو  �سركة  من  وفد  زار 
المتخ�س�سة في خدمات المكتبات ح�ل العالم 
في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  م�ؤخرًا 
الريا�س لالطالع على نم�ذج متقدم للمكتبات 
تقدمها  التي  الخدمات  و  ال�سع�دية  العربية 
للم�ستفيدين. و�سمل ال�فد كال من ال�سيد اإيرك 
فان ل�بيك نائب رئي�س ال�سركة لل�س�ق العالمية 
ال�ست�ساري  ت�سارلدروب  فان  راين  ال�سيد  و 
من  ممثلين  ال�فد  رافق  كما  ال�سركة.  في 
ح�سام  محمد  ال�سيد:  برئا�سة  ن�سيج  �سركة 
واطلع  المعرفية.  الأ�س�ل  قطاع  رئي�س  الدين 
ال�فد على الخدمات التي تقدمها مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة والمرافق المختلفة فيها كما 
بالإ�سافة  فيها  التاريخية  ال�س�ر  زار معر�س 
والتق  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  اإلى 
بمدير المركز �سعادة الدكت�ر �سالح الم�سند. 
المنا�سبة  والروؤى  الأفكار  الطرفين  وتبادل 
ال�فد  واأ�ساد  بينهما.  فيما  والتعاون  للتط�ير 
الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  يقدمه  بما 
وا�ستطلع  خدمات،  من  العربية  للمكتبات 
مجالت  في  التعاون  اإمكانيات  النقا�س 

المعل�مات المرتبطة Bibframe وو�سف واإتاحة الم�سادر RDA وغيرها 
من الم�ا�سيع ذات العالقة. 

التي  الزيارة  بهذه  �سعدنا  اإننا  الزيد:  عبدالكريم  الدكت�ر  �سعادة  وذكر 
تاأتي ا�ستكماًل لزيارات اأخرى فقد �سبق اأن التقت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة ومعالي الأ�ستاذ في�سل بن معمر الم�سرف العام على مكتبة الملك 
المتخ�س�سة  العالمية  �سي  اإل  �سي  اأو  �سركة  من  ب�فد  العامة  عبدالعزيز 
في خدمات المكتبات ح�ل العالم برئا�سة الدكت�ر جي ج�ردان، وتم على 

�س�ئها ت�قيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ال�سبط الببلي�غرافي.  
العربي  الفهر�س  مركز  مدير  الم�سند  �سالح  الدكت�ر  �سعادة  وتحدث 
ال�ستفادة من خبرتها  للتعاون في   �سي   اإل  �سي  اأو  ن�سعى مع  الم�حد: 
لتخزين  باعتباره �سيغة جديدة  الببلي�غرافي  الإطار  اختبار وتطبيق  في 
البيانات الببلي�غرافية وتداولها، وقد ناق�سنا التعاون في مجال التدريب 
وترجمة وتعريب الأدوات لل�سبط الببلي�غرافي، وقد اأف�سى الجتماع اإلى 

درا�سة المقترحات من الطرفين وا�ستمرارية اللقاءات.
المكتبة  واأبحاث  لخدمات  �سي هي منظمة غير ربحية  اإل  اأو�سي  اأن  يذكر 
الرقمية تهدف اإلى اأغرا�س عامة من تعزيز فر�س الح�س�ل على المعل�مات 
1967 وتعمل  ي�لي�   6 المنظمة في  تاأ�س�ست  تكاليفها.  العالم وخف�س  في 
هذه  وت�ستفيد  ومنطقة  دولة   86 في  مكتبة   72000 من  اأكثر  مع  الي�م 
والحفاظ  وت�س�يق  وحيازة  م�قع  لتحديد  ال�سركة  خدمات  من  المكتبات 
دبلن،  في  مقرها  ويقع  كيغ�ر  فريد  المنظمة  اأ�س�س  المكتبة.  م�اد  على 

اأوهاي�، بال�ليات المتحدة.

OCLC تزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
وتلتقي مدير الفهرس

13

الثون
العدد الرابع والث

رب 2016م
لأول  1438هـ / دي�سم

ربيع ا

TASJEELA 34.indd   13 12/4/16   8:02 AM



يناقش عددًا من القضايا عبر جلسات وأوراق عمل:

المؤتمر السابع..
حراك معرفي وحضور بارز..
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العربي  الفهر�س  م�سيرة  انطالق  على  م�سى 
نجاحًا  خاللها  حقق  �سن�ات،  ع�سر  الم�حد 
كبيرًا فاق الت�قعات حيث تجاوز عدد المكتبات 
الأع�ساء التي ت�ستفيد من خدمات الفهر�س اأكثر 
من )4500( مكتبة وجامعة ومركز بحث م�زعة 
على )25( دولة. كما تمكن الفهر�س من اإن�ساء 
قاعدة بيانات قيا�سية لأوعية المعل�مات العربية 
عدد  وتجاوز  الدولية  المعايير  لأحدث  مطابقة 
الفهر�س  قاعدة  في  الببلي�جرافية  الت�سجيالت 
 )2،100،000( األف  ومائة  ملي�نين  الرئي�سة 
ت�سجيلة. ونظرا لمعايير الج�دة التي التزم بها 
الم�ست�ى  اأهم م�ؤ�س�سة على  يعد  فاإنه  الفهر�س 
للمداخل  ال�ستنادي  بال�سبط  تهتم  العالمي 
الفهر�س  تمكن  وقد  العربية،  باللغة  ال�ستنادية 
من بناء اأ�سخم ملف ا�ستنادي لالأ�سماء العربية 
بلغ حجمه )528،000( ت�سجيلة، كما بنى اأ�سمل 
ملف ا�ستنادي اإلكتروني لروؤو�س الم��س�عات 
 )320،000( تجاوزت  ت�سجيالته  عدد  العربية 

األف مدخل معتمد.
واللقاءات  الأع�ساء  مع  التفاعل  �سعيد  وعلى 
ال�سن�ية معهم، فقد عقد الفهر�س �ستة لقاءات، 
ع�ا�سم  ثالث  في  وارتحل  الريا�س،  في  ثالثة 
الأخيرة؛ حيث كانت  الثالث  لقاءاته  عربية في 
في مدينة العين الإماراتية، والعا�سمة الأردنية 
المغربية  المملكة  في  البي�ساء  والدار  ان،  عمَّ
عن  ف�سال  متميز.  ومهني  ر�سمي  بح�س�ر 
العالم  ح�ل  التطبيقية  العمل  ور�س  ع�سرات 
الت�ا�سل  م�اقع  على  الكبير  والتفاعل  العربي 

الجتماعي للفهر�س مع اأع�ساءه وجمه�ره.
في  الفهر�س  لأع�ساء  ال�سابع  اللقاء  وياأتي 
والت�س�رات  الروؤى  ليعر�س   2016 دي�سمبر 
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تنقل في العواصم العربية وعاد 
إلى المملكة العربية السعودية

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
تستعد الستقبال أعضاء الفهرس 
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العربي  للفهر�س  الجديدة  الإ�ستراتيجية 
ال�سن�ات  خالل  الرئي�سة  وت�جهاته  الم�حد 
تحقيق  اإلى  تهدف  والتي  القادمة  الع�سر 
�سمن  خدماته  وتط�ير  له  ناجحة  ا�ستدامة 
اإطار  وفي  لالأع�ساء  التعاوني  العمل  مبادئ 
التكامل والتعاون العربي والعالمي وبما يخدم 
ح�سن ا�ستيعاب المكتبات العربية لم�ستجدات 
الرقمية، في ظل  البيئة  في  المعل�مات  تنظيم 
بها  تمر  التي  الكبيرة  والتحديثات  التط�رات 
على  والمعل�مات  المعرفة  واإدارة  المكتبات 

ال�سعيد العالمي.
وي�فر اللقاء فر�سة ممتازة لمناق�سة وعر�س 
�سيا�سة الع�س�ية في الفهر�س العربي الم�حد 
ي�سمن  وبما  الجديدة  مرحلته  مع  بالت�ازي 
ا�ستمراريته وي�فر الم�سادر ال�سرورية للقيام 
وال�سرورية.  المتعددة  التط�يرّية  بالأعمال 
اأع�سائه  لإحاطة  فر�سة  اللقاء  ي�فر  كما 
خدمات  �ست�سهدها  التي  الكبرى  بالتط�يرات 
لتط�ير  بالإ�سافة  حيث  الحالية  الفهر�س 
وتن�يع الخدمات المتعلقة بالعمل الفني داخل 
متقدمة  خدمات  ا�ستحداث  ف�سيتم  المكتبة، 
تهتم بباقي ن�ساطات المكتبة. وه� ما �سيتيح 
الأع�ساء  مرئيات  على  للح�س�ل  الفر�سة 
التي ين�ي  الم�ساريع الكبرى  بخ�س��س هذه 
مكتبة  غرار  على  اإطالقها  العربي  الفهر�س 
روؤو�س  قائمة  ال�سحابية،  الرقمية  الفهر�س 
واإتاحة  الإلكترونية،  العربية  الم��س�عات 

اقتناء الملفات ال�ستنادية للفهر�س.
تظاهرة  اهلل-  –باإذن  اللقاء  هذا  �سيك�ن 
م�س�ؤول�ن  يح�سرها  ن�عية  عربية  ثقافية 
المعرفة  بتط�ير  معني�ن  واخت�سا�سي�ن 
واإتاحتها  ورقمنتها  �سبطها  واأدوات  العربية 

من المحيط اإلى الخليج.
أهداف اللقاء:

• الفهر�س 	 م�سروع  ا�ستمرارية  تعزيز 
العربي الم�حد كم�سروع ثقافي تعاوني 

غير ربحي.
• الفترة 	 واآليات  بت�جهات  التعريف 

الجديدة ومتطلباتها وميزاتها
• الع�س�ية 	 ب�سيا�سة  الأع�ساء  م�ساركة 

م�سيرة  ل�ستكمال  واأهميتها  الجديدة 
الفهر�س

• التعريف والتقديم لجملة من الخدمات الم�سافة التي �سيتم اإطالقها	
• التركيز على الدور الريادي الذي يق�م به الفهر�س في مجال ا�ستيعاب 	

وتطبيق التقنيات والمعايير الجديدة في عالم المعل�مات.
• الم�ستقبلية 	 التط�يرية  الفهر�س  لم�ساريع  الأولية  الت�س�رات  عر�س 

واأخذ مرئيات ومالحظات الأع�ساء ح�لها
المحاور:

الكلمات الرئيسة:

ا�ستعرا�س م�سيرة الفهر�س ال�سابقة والإ�ستراتيجية الم�ستقبلية
ا�ستعرا�س التط�ير على الع�س�ية وخدمات الفهر�س

الأع�ساء  مرئيات  على  والح�س�ل  للفهر�س  التط�يرية  الم�ساريع  عر�س 
عليها

الحضور المستهدف:

مديرو وم�س�ؤول� المكتبات ومراكز المعل�مات الأع�ساء في الفهر�س.
روؤ�ساء الأق�سام الفنية والمكلف�ن بملف الفهر�س في المكتبات الأع�ساء.

وبناء  المعل�مات  تنظيم  بمجالت  المعني�ن  والأكاديمي�ن  الباحث�ن 
المحت�ى الرقمي.
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البرنامج العام

الم�قعالبرنامجال�قتالتاريخ

الثالثاء
1438/3/7 هـ 

الم�افق
2016/12/6م

الت�سجيل وال�ستقبال06:45 - 07:00 م

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
فرع الخدمات وقاعات الطالع

الريا�س
الفتتاح الر�سمي07:00- 07:45 م

ا�ستراحة07:45  - 08:00م

الأربعاء
1438/3/8 هـ 

الم�افق
2016/12/7م

الجل�سة الأولى08:30-9:45 �س

مة
لعا

ز ا
عزي

دال
 عب

ملك
ة ال

كتب
م

الع
لط

ت ا
اعا

وق
ت 

دما
لخ

ع ا
فر

الجل�سة الثانية10:00-11:15 ظ

الجل�سة الثالثة11:30-12:10 ظ

12:40-01:40 ظ
ور�سة عمل )الفهر�س العربي الم�حد والنتقال اإلى 

ال�ب الدللي(

ور�سة عمل )الحل�ل ال�سحابية للمكتبات العربية(12:40-01:40 ظ

�س
خمي

ال
2م

01
6/

12
/8

هـ  
 14

38
/3

الجل�سة الرابعة08:30-9:30 �س9/

مة
لعا

ز ا
عزي

دال
 عب

ملك
ة ال

كتب
م

الع
لط

ت ا
اعا

وق
ت 

دما
لخ

ع ا
فر

الجل�سة الخام�سة09:45-10:45 �س

11:30-12:00 ظ

ور�سة عمل )م�سروع قائمة روؤو�س الم��س�عات 
العربية الإلكترونية(

ور�سة عمل )المكتبة الرقمية - التطلعات 
والمتطلبات(

الجل�سة الختامية01:00-01:30 ظ
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البرنامج التفصيلي

الأربعاء 1438/3/8هـ الم�افق 2016/12/7م
الجلسة األولى

رئيس الجلسة:  د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

د.محمد بن �سالح الخليفيتقييم م�سيرة الفهر�س خالل الع�سرية الأولى20 د08:30-08:50 �سباحًا
د. �سالح بن محمد الم�سندالإ�ستراتيجية الجديدة للع�سرية الثانية20 د08:50-09:15 �سباحًا
تعقيب ومناق�سات30 د09:15-09:45 �سباحًا

ا�ستراحة15 د19:45-10:00 ظهرًا
الجلسة الثانية

رئيس الجلسة :  م. عبدالجبار العبدالجبار
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

اأ.ح�سن عليةجيل جديد من خدمات الفهر�س العربي الم�حد25د10:00-10:25 ظهرًا
م.وجدي طحم��سالمكتبة الرقمية: اأولى خدمات الفهر�س الجديدة20د10:25-10:45 ظهرًا
تعقيب ومناق�سات30د10:45-11:15 ظهرًا
ا�ستراحة15د11:15-11:30 ظهرًا

الجلسة الثالثة

رئيس الجلسة :  د. صالح بن محمد المسند
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

د.خالد الحب�سيتط�ير برنامج ع�س�ية الفهر�س العربي الم�حد20د11:30-11:50 ظهرًا
تعقيب ومناق�سات20د11:50-12:10 ظهرًا

ال�سالة30د12:40-12:10
ورشة عمل

المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت
اأ. تي�سير الحان�تيالحل�ل ال�سحابية للمكتبات العربية60د12:40-01:40 ظهرًا
د. �سالح الم�سند، اأ. ح�سن عليهالفهر�س العربي الم�حد والنتقال اإلى ال�ب الدللي60د12:40-01:40 ظهرًا

الخمي�س 1438/3/9هـ الم�افق 2016/12/8م
الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة:  د.أدريس خروز
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

اأ. محمد تط�ير خدمات الفهر�س الأ�سا�سية لتحقيق قيم اإ�سافية لالأع�ساء15 د08:30-08:45 �سباحًا
عادل

اأ. ح�سن عليهالخدمات الفنية الإ�سافية الم�ساندة لدعم الأع�ساء15 د08:45-09:00 �سباحًا
تعقيب ومناق�سات30د.09:00-09:30 �سباحًا
ا�ستراحة15د09:30-09:30 �سباحًا
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الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة : أ. د. يوسف أبوالعدوس
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

اأ. �سعد المفلحاآفاق خطة الفهر�س الم�ستقبلية للتدريب ونقل المعرفة15 د9:45-10:00 �سباحًا
اأ.محم�د م�سروةم�سروع تط�ير الملفات ال�ستنادية للفهر�س العربي الم�حد15 د10:15-10:00 �سباحًا

تعقيب ومناق�سات30 د10:15-10:45 ظهرًا
ا�ستراحة15 د10:45-11:00 ظهرًا

ورشة عمل
المحا�سرالبرنامجالمدةال�قت

اإيمان محمد و محمد عادلم�سروع قائمة روؤو�س الم��س�عات العربية الإلكترونية90د11:00-12:30 ظهرًا
90د11:00-12:30 ظهرًا

وجدي المكتبة الرقمية العربية -التطلعات والمتطلبات م.  الم�سند،  د.�سالح 
طحم��س

ال�سالة30د01:00-12:30
الجلسة الختامية

رئيس الجلسة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد والدكتور صالح بن محمد المسند
البرنامجالمدةال�قت

نتائج اللقاء30د01:00-01:30 ظهرًا
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الجلسة األولى:

رئيس الجلسة: د.عبدالكريم بن 
عبدالرحمن الزيد

جامعة  في  والمعل�مات  المكتبات  دكت�راه 
الإمام محمد بن �سع�د الإ�سالمية في الريا�س 
مكتبة  على  العام  الم�سرف  نائب  1995م.  عام 
في  م�ساعد  اأ�ستاذ  العامة،  عبدالعزيز  الملك 
ق�سم المكتبات والمعل�مات، ع�س� في العديد 
الكثير من  من الجمعيات واللجان، �سارك في 
العلمية  والمحا�سرات  والندوات  الم�ؤتمرات 
من  العديد  له  ودوليًا،  وعربيًا  محليًا  الثقافية 

الأبحاث العلمية المن�س�رة .

تقييم مسيرة الفهرس العربي الموحد خالل العشرية األولى

يقدمها : الدكتور محمد بن صالح الخليفي

دكت�راه في علم المكتبات والمعل�مات بجامعة كلية لندن عمل اأ�ستاذًا في 
ق�سم درا�سات المعل�مات بجامعة الإمام ، وحاليًا عميدًا ل�س�ؤون المكتبات 
بجامعة الإمام على. تن�عت م�ساركاته في الم�ؤتمرات واللقاءات العلمية. 
ال�سع�دية  المكتبات  وجمعية  البريطانية  المكتبات  لجمعية  ع�س�  وه� 

وجمعية المكتبات المتخ�س�سة فرع الخليج العربي.
نبذة عن المداخلة:

الفهر�س  عمر  من  الأولى  الع�سرية  انق�ساء  بمنا�سبة  المداخلة  تعر�س 
لدرا�سة  الجديدة  الت�سغيلية  المرحلة  اإطالق  وبمنا�سبة  الم�حد  العربي 
تقييمية لم�سيرة الفهر�س العربي الم�حد لل�ق�ف على ما تم تحقيقه من 
اأهداف معلنة وعلى ما يزال يحتاج لتحقيق. وقد اعتمدت الدرا�سة على ما 
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ن�سر في الم�قع الر�سمي للفهر�س العربي الم�حد، وت�سريحات القائمين 
وقد  الدرا�سة.  ل�ساحب  اأتيحت  التي  الفنية  للتقارير  بالإ�سافة  عليه، 

ا�ستخدم الباحث المنهج ال�ستقرائي التحليلي لإنجازها.
اإلستراتيجية الجديدة للعشرية الثانية

يقدمها : الدكتور صالح بن محمد المسند

مكتبات  دكت�راه  على  حا�سل  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير 
ومعل�مات في جامعة بت�سبرج في اأمريكا. ع�س� هيئة التدري�س في جامعة 
1421هـ  الإمام محمد بن �سع�د الإ�سالمية وجامعة الملك �سع�د من عام 
حتى الآن، عمل م�ست�سارًا غير متفرغ في عدد من ال�زارات وع�س�ًا في 
بع�س  ترجمة  في  تمثل  علمي  نتاج  �سالح  الدكت�ر  لدى  متعددة.  لجان 
الم�ؤلفات وكتابة العديد من المقالت العلمية واإعداد البح�ث والدرا�سات .
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نبذة عن المداخلة:

الجديدة  الإ�ستراتيجية  المداخلة  هذه  تقدم 
الروؤية والأهداف والتخطيط  للفهر�س متناولة 
نجاًحا  الفهر�س  يحقق  حتى  القادمة  للمرحلة 
المرحلة  خالل  حققه  لما  مماثاًل  فيها  كبيًرا 

الأولى.
الجلسة الثانية

رئيس الجلسة : م.عبدالجبار العبدالجبار

بكال�ري��س في هند�سة النظم من جامعة الملك 
الرئي�س  الدمام.  في  والمعادن  للبترول  فهد 
المتط�رة.  العربية  النظم  ل�سركة  التنفيذي 
المعل�مات والت�سالت في  رئي�س لجنة تقنية 
ع�س�  بالريا�س.  ال�سناعية  التجارية  الغرفة 

في كثير من المجال�س العلمية والإدارية .
جيل جديد من خدمات الفهرس العربي 

الموحد

يقدمها: أ. حسن عليه

العليا  الدرا�سات  �سهادة  على  حا�سل 
المتخ�س�سة في اإدارة المكتبات الجامعية �سنة 
بت�ن�س.  للت�ثيق  الأعلى  المعهد  من  2000م 
منذ  المتط�رة  العربية  النظم  ب�سركة  التحق 
المكتبات  خدمات  كا�ست�ساري  2005م  �سنة 
الفنية.  الخدمات  ق�سم  مدير  حاليًا  وي�سغل 
كم�ست�سار  �سن�ات  خم�س  لمدة  عمل  قد  وكان 
المكتبات  ح��سبة  لم�سروع  عام  ومن�سق 
ا�ست�سارية  لمهام  اإ�سافة  الت�ن�سية  الجامعية 

بالمكتبة ال�طنية الت�ن�سية .
نبذة عن المداخلة:

من  الجديد  الجيل  المداخلة  هذه  ت�ستعر�س 
في  لتقديمها  الفهر�س  ي�سعى  التي  الخدمات 
لمتطلبات  �ست�ستجيب  والتي  القادمة  الأع�ام 
المرحلة  المعل�مات في  المكتبات وم�ؤ�س�سات 
القادمة مثل ال�ب الدللي والخدمات ال�سحابية 
المكتبات  ت�فرها  اأن  جًدا  ي�سعب  والتي 
حققه  ما  على  بناًء  وذلك  منفردة،  العربية 
في  نجاحات  من  الم�حد  العربي  الفهر�س 
المعل�مات  لأوعية  الفنية  المعالجة  مجال 
العربية واإر�ساء الفهر�س التعاونية بين مختلف 

المكتبات العربية.

المكتبة الرقمية : أولى خدمات الفهرس الجديدة

يقدمها: م. وجدي طحموش

السيرة الذاتية

حا�سل على ماجي�ستير في هند�سة الكمبي�تر، وه� مدير الحل�ل التقنية 
في �سركة ن�سيج - ق�سم اإدارة المعرفة - منذ العام 1999. ه� الم�س�ؤول 
عن ت�سميم وتط�ير البرمجيات الخا�سة بنظم اإدارة المكتبات والمكتبات 
اللغة  لدعم  البحث  نظام  �سّمم  الذي  وه�  ن�سيج،  �سركة  في  الرقمية 
المكتبات  اإدارة  15 �سنة في نظم  العربية. وجدي يمتلك خبرة لأكثر من 
والمكتبات الرقمية، وهم ملم بالمعايير العالمية الم�ستخدمة وط�ر العديد 
�سركة  في  عمله  اإلى  اإ�سافة  المختلفة.  المعايير  بين  التح�يل  اأنظمة  من 
ن�سيج، وجدي يحا�سر كاأ�ستاذ زائر ويدر�س مادة المكتبات الرقمية في 

الجامعة اللبنانية، كلية الإعالم، ق�سم عل�م المكتبات.
نبذة عن المداخلة:

الروؤية  من حيث  العربية  الرقمية  المكتبة  م�سروع  المداخلة  هذه  تتناول 
اأكبر  بناء  التعاون والتكامل في  واأ�س�س  والأهداف والمعايير والخدمات 
العربي  لفهر�س  المتميزة  التجربة  م�ستلهمة  مرتقب  عربي  رقمي  مخزن 

الم�حد اإر�ساء اأكبر قاعدة بينات ببلي�غرافية عربية مرجعية.
الجلسة الثالثة

رئيس الجلسة : د.صالح بن محمد المسند

مكتبات  دكت�راه  على  حا�سل  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير 
ومعل�مات في جامعة بت�سبرج في اأمريكا. ع�س� هيئة التدري�س في جامعة 
1421هـ  الملك �سع�د من عام  الإمام محمد بن �سع�د الإ�سالمية وجامعة 
حتى الآن، عمل م�ست�سارًا غير متفرغ في عدد من ال�زارات وع�س�ًا في 
بع�س  ترجمة  في  تمثل  علمي  نتاج  �سالح  الدكت�ر  لدى  متعددة.  لجان 
الم�ؤلفات وكتابة العديد من المقالت العلمية واإعداد البح�ث والدرا�سات .

" تطوير برنامج عضوية الفهرس العربي الموحد"

يقدمها: د.خالد الحبشي

حا�سل على الدكت�راه في عل�م المعل�مات والت�سال من جامعة ب�ردو3، 
الجامعة  للت�ثيق،  العالي  بالمعهد  المعل�مات  عل�م  اأ�ستاذ  و   ، فرن�سا 
ذات  والم�ا�سيع  المعل�مات  نظم  ح��سبة  في  متخ�س�س   ، الت�ن�سية 
العالقة ، له ع�سرات الم�ؤلفات واأدلة العمل باللغتين العربية والفرن�سية ، 

وحاليًا مدير المعهد العالي للت�ثيق بت�ن�س.
نبذة عن المداخلة:

العربي  الفهر�س  ل�سيا�سة ع�س�ية  الجديدة  الروؤية  المداخلة  هذه  تعر�س 
اإطالق خدمات  بناًء على ما تحقق من نجاحات منذ  التي ط�رت  الم�حد 
الفهر�س قبل ع�سر �سن�ات حيث تم خاللها م�ساعدة مئات المكتبات العربية 
من  مفهر�سيها  تاأهيل  اإلى  بالإ�سافة  الإلكترونية  فهار�سها  تاأ�سي�س  على 
خالل دورات التدريبية متن�عة. و�ستتناول المداخلة الأ�س�س التي روجعت 
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بناًء عليها �سيا�سة الع�س�ية وتحديد ر�س�م الع�س�ية وم�ساركة الأع�ساء 
خ�س��سيات  مراعاة  مع  القادمة  المرحلة  في  الت�سغيل  كلفة  تحمل  في 

المكتبات العربية.
ورشة عمل الحلول السحابية للمكتبات العربية

يقدمها: أ. تيسير الحانوتي

نبذة عن الورشة :

في  بامتياز  الغد  تقنية  ب�سفتها  ال�سحابية  التقنية  ال�ر�سة  هذه  تناق�س 
تعرف  كما  المكتبات،  مجال  في  وتطبيقاتها  المعل�ماتية  مجالت  جميع 
بمزاياها وف�ائدها للمكتبات الأع�ساء مما �سي�ساعدها على اتخاذ القرار 
تقلي�س  له  يت�افر  اأف�سل  م�ستقبل  نح�  ال�سحيحة  والنطالقة  ال�سائب 

الكلفة وج�دة الخدمة.

ورشة عمل الفهرس العربي الموحد واالنتقال إلى الوب الداللي 
نبذة عن الورشة : 

ومراحل  الدللي  ال�ب  اإلى  لالنتقال  الفهر�س  خطة  ال�ر�سة  هذه  تناق�س 
تنفيذها التي بداأت على اأر�س ال�اقع. و�سيطرح في ال�ر�سة اآليات الإفادة 
والتي  البيانات  معالجة  مجال  في  الدللي  لل�ب  الن�عية  الإمكانات  من 
�ستتاح من خالل قدرة الآلة على فهم دللة البيانات والتعامل معها ربطا 
في  لالنخراط  العربية  المكتب�ت  ق�طرة  ليكون  الفهر�س  ويطمح  ون�شرا 

ع�سر ال�ب الدللي.
الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة : د.أدريس خروز

» تطوير خدمات الفهرس األساسية لتحقيق قيم إضافية«

يقدمها: أ. محمد عادل

على  حا�سل  ن�سيج  -�سركة  -القاهرة  الفنية  العمليات  ق�سم  رئي�س 
المهنية  المقالت  عدد من  له   ، 2000 جامعة حل�ان  عام  اآداب  لي�ساني�س 
الفنى داخل المكتبات  وقدم  كذلك العديد من الدورات  المتعلقة بالعمل 
والآلية  ال��سفية  الفهر�سة  مثل  الفنية  العمليات  مختلف  على  التدريبية 
والت�سنيف والتحليل م��س�عي وفقا ق�اعد قاف2 و RDA. كما اأ�سرف 
على تنفيذ العديد من م�سروعات الفهر�سة والت�سنيف وال�سبط ال�ستنادي

نبذة عن المداخلة:

تط�ير  في  الفهر�س  يبذلها  التي  الكبيرة  الجه�د  المداخلة  ت�ستعر�س 
المرحلة  بداية  مع  العربي  المعل�ماتي  لل�عاء  الفنية  المعالجة  خدمات 
الثانية وذلك للتاأكيد الأهمية التي اأولها ول يزال الفهر�س العربي الم�حد 
بالمعالجة الفنية اإذ لن يكتفي الفهر�س بما حققه في مجال المعالجة الفنية 

بل �سي�سعى جاهدا لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال.
الخدمات الفنية اإلضافية المساندة لدعم األعضاء

يقدمها: أ. حسن عليه

المكتبات  اإدارة  في  المتخ�س�سة  العليا  الدرا�سات  �سهادة  على  حا�سل 

الأعلى  المعهد  من  2000م  �سنة  الجامعية 
العربية  النظم  التحق ب�سركة  للت�ثيق بت�ن�س. 
المتط�رة منذ �سنة 2005م كا�ست�ساري خدمات 
الخدمات  ق�سم  مدير  حاليًا  وي�سغل  المكتبات 
�سن�ات  خم�س  لمدة  عمل  قد  وكان  الفنية. 
ح��سبة  لم�سروع  عام  ومن�سق  كم�ست�سار 
لمهام  اإ�سافة  الت�ن�سية  الجامعية  المكتبات 

ا�ست�سارية بالمكتبة ال�طنية الت�ن�سية .
نبذة عن المداخلة:

تتناول هذه المداخلة التعريف بالخدمات الفنية 
التي ل تندرج �سمن الخدمات الأ�سا�سية نظًرا 
لطبيعتها المحلية اأو نظرا لحجم العمل الكبير 
اإتاحتها  الفهر�س  ين�ي  التي  تتطلبه  الذي 
على  الفهر�س  حر�س  على  بناًء  وذلك  لأع�سائه 
�ستتناول  كما  اأع�سائه.  احتياجات  كل  تلبية 
المداخلة اآليات تقديم هذه الخدمات عند الطلب 
بخالف الخدمات الأ�سا�سية التي يح�سل عليها 
الفهر�س  ع�شوية  في  االنخراط  عند  االأع�ش�ء 

العربي الم�حد.
الجلسة الخامسة

رئيس الجلسة : د. يوسف بن مسلم أبو 
العدوس

على  التميز حا�سل  اإدارة مركز  رئي�س مجل�س 
بريطانيا   – مان�س�ستر  جامعة  من  دكت�راه 
تخ�س�س بالغة ونقد ت�لى العديد من المنا�سب 
جامعة  رئي�س  منها  والأكاديمية  الإدارية 
الج�ائز  من  العديد  على  حا�سل  الزرقاء، 
لجان وجمعيات ومجالت محكمة،  في  وع�س� 
والندوات  الم�ؤتمرات  من  العديد  في  �سارك 
الكتب  من  العديد  وله  والدولية،  المحلية 

العلمية.

» آفاق خطة الفهرس المستقبلية 
للتدريب ونقل المعرفة

يقدمها: أ.سعد المفلح

المكتبات  في  الماج�ستير  على  حا�سل 
المعل�مات  نظم  اإدارة  تخ�س�س  والمعل�مات، 
الإدارة  معهد  في  مدربًا  يعمل  والمحف�ظات، 
و�سمم  هـ،   1408 عام  منذ  بالريا�س  العامة 
وقدم  التدريبية  والحقائب  البرامج  من  العديد 
العديد من الدرا�سات ال�ست�سارية و عمل اأي�سًا 
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عدد املكتبات 
النشطة يف 

استخدام الفهرس 
العربي املوحد 

(3195) مكتبة.

عدد امللفات 
االستنادية للموضوعات 

العربية (323.000).

عدد التسجالت املحملة 
واملنزلة من قبل 
املكتبات األعضاء 

(250.000) تسجيلة.

دورات تدريبية استفاد منها (102) 
مكتبة و(566) متدربًا ومتدربة - 

كما بلغ عدد املستفيدين من 
خدمة التدريب (3856) متدربًا 

ومتدربة، بعدد (211) دورة تدريبية 
منذ البدء بالدورات التدريبية.

عدد امللفات االستنادية 
لألسماء (528.000) تسجيلة 

كأضخم ملف استنادي.

عدد التسجيالت الببلوجرافية 
يف قاعدة الفهرس العربي 

املوحد الرئيسية، كأكبر قاعدة 
تحقق اإلنتاج الفكري العربي وفق 
أحدث املعايير الدولية 2.100.000 

تسجيلة لعدد 25 دولة.

عدد إصدارات الفهرس 
العربي املوحد (21) كتابًا 

مؤلفًا ومترجمًا و (33) عدد 
من مجلة التسجيلة.

س 9 سنوات

ىلع الفهر
ى 

ض
م

عدد الدول 25 دولة
ضاء 4.425 عضوًا

عدد األع

ت 528 جهة
عدد الجها

عدد تحميل السجالت من قبل 
األعضاء ىلع قاعدة بيانات 

الفهرس (1.870) مكتبة - 
بتحميل (78.000) تسجيلة 

ببلوجرافية.

ا�ست�ساري المكتبات والمعل�مات في الفهر�س 
العربي الم�حد.

نبذة عن المداخلة:

العربي  الفهر�س  جه�د  المداخلة  ت�ستعر�س 
الفنية  الك�ادر  مهارات  تط�ير  في  الم�حد 
�سن�ات  الع�سر  خالل  العربية  المكتبات  في 
فهر�سة  العربي  ال�عاء  معالجة  في  الما�سية 
كما  الدولية.  والتقنينات  المعايير  اأرقى  وفق 
مجال  في  الفهر�س  خطة  المداخلة  �ستقدم 
في  الم�ستجدات  وفق  المتخ�س�س  التدريب 
على  التركيز  مع  المعل�مات  تنظيم  مجال 

. RDA تطبيقات ق�اعد ال��سف
» مشروع تطوير الملفات االستنادية 

للفهرس العربي الموحد

يقدمها: أ. محمود مسروة

حا�سل على ماج�ستير في المكتبات والت�ثيق 
كمكتبي  ا�ستغل  الجزائر)2001(،   جامعة 
في  البحث  مركز  في  باحث  ثم  متخ�س�س 
بالجزائر   CERIST والتقني  العلمي  الإعالم 
ثم اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم المكتبات والمعل�مات 
�سهادات  عدة  على  تح�سل  الجزائر.  بجامعة 
 2005 منذ  يعمل  دولية.  واعتمادات  علمية 
لدى  والمعرفة  المكتبات  خدمات  كا�ست�ساري 
يعمل  حيث  المتط�رة،  العربية  النظم  �سركة 
الببلي�جرافية  الم�ساريع  وتنفيذ  اإدارة  على 
لل�سركة، مثل الفهر�س العربي الم�حد. له عدة 
اأبحاث من�س�رة في دوريات محكمة وترجمات 

لكتب في مجال تنظيم المعل�مات.
نبذة عن المداخلة:

التي  الطم�حة  الخطة  المداخلة  هذه  تقدم 
لتط�ير  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأعدها 
من  لالأع�ساء  واإتاحتها  ال�ستنادية  الملفات 
اأحدث  خالل خدمة جديدة متميزة وذلك وفق 
�سي�ساعد  مما  الدولية  والممار�سات  المعايير 
العربية  المكتبات  فهار�س  ج�دة  �سبط  في 
ودقة ا�سترجاع المعل�مات في البيئة الرقمية 
الم�ستفيدين  احتياجات  لتلبية  عالية  بكفاءة 

بكافة فئاتهم

ورشة عمل

مشروع قائمة رؤوس الموضوعات العربية اإللكترونية

نبذة عن الورشة :

 ت�ستعر�س ال�ر�سة الجه�د التي بذلها الفهر�س العربي الم�حد في تط�ير 
 )300.000( على  احت�ى  العربية  الم��س�عات  لروؤو�س  اإلكتروني  ملف 
الم�حد  العربي  الفهر�س  خطة  ال�ر�سة  و�ستناق�س  وم�حد.  مقنن  مدخل 
لبناء قائمة روؤو�س م��س�عات اإلكترونية معيارية مبنية على ال�سند الأدبي 
العربية؛  الرقمية  والمكتبة  العربي  الفني  للعمل  الأ�سا�سي  الرافد  لتك�ن 
و�ست�ستطلع ال�ر�سة الآراء والمقترحات ح�ل م�ساركة المكتبات الأع�ساء 
في بناء هذه القائمة لتك�ن في م�ست�ى التطلعات ومناظرة للجه�د الدولية 
الك�نجر�س وقائمة  المجال مثل قائمة روؤو�س م��س�عات مكتبة  في هذا 

رام� الفرن�سية.
ورشة عمل

المكتبة الرقمية العربية-التطلعات والمتطلبات:

 نبذة عن الورشة :

الم�حد  العربي  الفهر�س  اأعدها  التي  الطم�حة  الخطة  ال�ر�سة  تناق�س 
لإن�ساء المكتبة الرقمية العربية وذلك اعتمادا على ما تحقق من اإنجازات في 
مجال بناء الفهر�س العربي الم�حد في ع�سريته الما�سية وحاجة المكتبات 
ي�فر  م�حد  رقمي  م�ست�دع  بناء  في  وتكاملي  تعاوني  جهد  اإلى  العربية 
الجهد والكلفة ويرتقي بالمعايير. و�ستناق�س ال�ر�سة الآراء والمقترحات 
الكفيلة باإنجاح هذا الم�سروع التعاوني المهم وال�سروري لثقافتنا العربية 
ولتلبية احتياجات الم�ستفيدين والباحثين والمهتمين في الإنتاج الفكري 

العربي في العالم العربي وخارجه.
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عدد املكتبات 
النشطة يف 

استخدام الفهرس 
العربي املوحد 

(3195) مكتبة.

عدد امللفات 
االستنادية للموضوعات 

العربية (323.000).

عدد التسجالت املحملة 
واملنزلة من قبل 
املكتبات األعضاء 

(250.000) تسجيلة.

دورات تدريبية استفاد منها (102) 
مكتبة و(566) متدربًا ومتدربة - 

كما بلغ عدد املستفيدين من 
خدمة التدريب (3856) متدربًا 

ومتدربة، بعدد (211) دورة تدريبية 
منذ البدء بالدورات التدريبية.

عدد امللفات االستنادية 
لألسماء (528.000) تسجيلة 

كأضخم ملف استنادي.

عدد التسجيالت الببلوجرافية 
يف قاعدة الفهرس العربي 

املوحد الرئيسية، كأكبر قاعدة 
تحقق اإلنتاج الفكري العربي وفق 
أحدث املعايير الدولية 2.100.000 

تسجيلة لعدد 25 دولة.

عدد إصدارات الفهرس 
العربي املوحد (21) كتابًا 

مؤلفًا ومترجمًا و (33) عدد 
من مجلة التسجيلة.

س 9 سنوات

ىلع الفهر
ى 

ض
م

عدد الدول 25 دولة
ضاء 4.425 عضوًا

عدد األع

ت 528 جهة
عدد الجها

عدد تحميل السجالت من قبل 
األعضاء ىلع قاعدة بيانات 

الفهرس (1.870) مكتبة - 
بتحميل (78.000) تسجيلة 

ببلوجرافية.
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وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي في لقاء خاص:

الفهرس قدم خدمة كبيرة للثقافة العربية 
والسعودية تحيطنا بالحب واالحترام

 تأخرنا في المشروع الثقافي العربي
سبب مشاكلنا اليوم

ار
ـو

حــــ
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حاوره : رئيس التحرير

نرحب بكم س���عادة الوزير في ه���ذا اللقاء الذي 
نبح���ر به في مواضي���ع مختلف���ة ولكنها تلتقي 
في جهة واح���دة )الثقافة الس���ودانية والعربية 
والتحديات التي تحيط بها( وأيضا في إطالعكم 
عل���ى مرك���ز الفه���رس العرب���ي الموح���د والذي 
انطل���ق م���ن مكتب���ة المل���ك عبدالعزي���ز العام���ة 
ليقود عماًل تكامليًا عربيًا يسهم في إبراز الكنوز 
الثقافية والمعرفية في ش���تى أقطارنا العربية 

واإلسالمية فأهاًل وسهاًل بسعادتكم..

أه���ال بك وأنا س���عيد بهذا اللقاء ال���ذي أتمنى 
أن يجيب عن استفساراتكم وأن يضيف لكم ما 

تأملون.

نطلب إعطاءنا مساحات أوسع في 
صناعة القرار العربي

لتتطور اللغة العربية يجب أن تتطور 
مشروعات أخرى مواكبة لها
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الم�شروعات  اأهمية  �شعادتكم  يرى  كيف 
الثقافية ونتائجها من خالل الفهر�س العربي 
العربية  للمكتبات  قدمته  وما  الموحد 

والإنتاج الفكري العربي؟
الفهر�س العربي الم�حد قدم خدمة كبيرة بال 
�سك للثقافة العربية من خالل العمل الم�سترك 
لجميع المكتبات العربية والإ�سالمية ولعل ما 
عددهم  تجاوز  الذين  اأع�سائه  اأرقام  من  قدمه 
�ستى  في  المكتبات  اآلف  يتبعها  جهة   350
التكامل  هذا  مثل  اأهمية  ي��ّسح  العالم  اأقطار 
ب�سكل  الأهداف  و�سعت  ما  متى  واأنه  العربي 
ونحن  �سك،  بال  الأهداف  هذه  �ستتحقق  جيد 
الن�سمام  في  ال�سبق  لنا  كان  ال�س�دان  في 
لهذا الم�سروع العربي الكبير منذ بدايته وتم 
اطالق ب�ابة مكتبات ال�س�دان من قبل م�ساعد 
ميرغني  ال�سادق  جعفر  ال�س�داني  الرئي�س 
خالل م�ؤتمر التحاد العربي للمكتبات الثاني 
الخرط�م  ا�ست�سافته  والذي  والع�سرين 

اآنذاك.
كيف ترون اأهمية مثل هذه البوابة المعرفية 

ومثيالتها في كل الدول؟
ال�س�دانية  المكتبات  على  نافذة  انها  بالتاأكيد 
ال�س�دان،  في  العربي  الفكري  التراث  وعلى 
بين  الت�ا�سل  حلقات  من  حلقة  بمثابة  وهي 
من  مهًما  ورافًدا  العربية  الثقافة  مك�نات 
نحن  ولذلك  العربي  الفكر  واأدوات  روافد 
القّيمة  المبادرات  هذه  لمثل  كبيرة  بحاجة 

والتي تدعم النه��س العربي والم�سترك الثقافي
واقعه  عن  حدثنا  الجميع  يراه  كما  والنخوة  الإخاء  بلد  ال�شودان 

الثقافي؟
اأ�سل الثقافة في ال�س�دان فطري وتك�نت مع تك�ن الإن�سان ال�س�داني، 
كما اأن التقاء كثير من الح�سارات العريقة والعميقة المت�سامحة مع الإن�سان 
�ساهمت في ذلك، والثقافة هي اأ�سل من ن�ساأة اأهل ال�س�دان ولذلك �ستظل 
ال�س�داني  الإن�سان  و�سيظل  مكان  لكل  ووا�سلة  وق�ية  وحا�سرة  �سامية 
بهذا التميز الكبير وهذا نلم�سه حقيقة ونجده ب�سكل وا�سح، واأنا لم�ست 
الذين  ال�س�دانيين  اإخ�تهم  ال�سقيق ر�سا كبير عن  ال�سع�دي  ال�سعب  من 
في  الإخ�ة  من  لم�ست  وبالمقابل  ال�سع�دية  العربية  المملكة  في  يقيم�ن 
�سفارة ال�س�دان مدى الحب والحترام والرعاية الذي يحاط�ن به من قبل 
خادم الحرمين ال�سريفين والإخ�ة الم�س�ؤولين وال�سعب ال�سع�دي الكريم.
تعملون على ما ي�شمى )خارطة الثقافة( في ال�شودان، هل بالإمكان 
منها،  تاأملون  وماذا  �شماتها،   وابرز  الخارطة  هذه  عن  لمحات  اأخذ 

وماذا حققت اإلى الآن؟
ال�س�دان بلد متن�ع والتن�ع مرّكب وتن�ع قيمي واأخالقي و�سل�كي، كما 
اأن تن�عًا وفروقات اأهل ال�س�دان اأفرزت تن�ع في القيم الثقافية الكلية،  
وت�ظفه  تديره  لخارطة  بالطبع  يحتاج  الكبير  الحجم  بهذا  التن�ع  وهذا 
وهذا ما قمنا به ون�سعى من خالله لال�ستفادة من ما لدينا من كن�ز ثقافية 
ومعرفية،  فال�س�دان الذي اأنتج علماء اأفذاذًا مثل الطيب �سالح وغيره من 
اإلى م�سروع يحفظ ويرعى هذه  المفكرين والمبدعين ثروة ثقافية تحتاج 
الثروة ويط�رها لي�س�نها ومن ثم ي�ظفها لخدمة ال�سالم وال�ستقرار من 
جهة،  واأي�سًا لخدمة الت�ا�سل بين اأهل ال�س�دان و�سي�فهم واأ�سدقائهم 
الثقافية  التنمية  مح�ر  تخاطب  الخارطة  فهذه  لذلك  اأخرى،   جهة  من 
والت�ا�سل  ال�س�داني  الثقافي  التن�ع  تعزيز  مح�ر  وتخاطب  ال�س�دانية 

بهذا المنت�ج الثقافي مع الآخر .
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ماهي اأبرز �شمات الخارطة لالهتمام بالإنتاج المعا�شر، وماذا قدمت 

وزارتكم الموقرة لهم؟
الإنتاج المعا�سر يرتكز على اأن الثقافة �ساأن مجتمعي مما يجعلها تتميز 
اأن  على  وم�س�ؤول  معني  فالمجتمع  ولذلك  ال�س�دان،  في  اأكبر  ب�سكل 
ت�سطلع  كذلك  والدولة  القيم،   هذه  يعزز  واأن  الثقافية  قيمه  على  يحافظ 
بم�س�ؤولياتها كجانب تكميلي بالرعاية وتن�سيق الجه�د والتبادل الثقافي 
بين ال�س�دان والدول ال�سقيقة وال�سديقة بالإ�سافة اإلى التنظيم الثقافي 
الداخلي،  لكن المرتكز الأ�سا�سي للم�سروع الثقافي ال�طني انه م�سروعًا 
الثقافي  تراثهم وحراكهم  من خالل  ال�س�دان  اأهل  يديره  اأهليًا  مجتمعيًا 

 ويخرج من 
ً
على المثقف أن يظل مبادرا

دائرة اإلحباط وأن يظل في محطات 
الحدث. 
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مختلفة  باأ�سكال  القيم  من  كثير  اإظهار  عبر 
والحتفالت  والم�روثات  كالمنا�سبات 

المتن�عة.
 هل الحداثة �شت�شيف لها اأم تعيقها؟

الحداثة  بع�امل  تتاأثر  الثقافة  بالطبع 
وال��سائل  الحديثة  الم�سروعات  من  �س�اًء 
اأي�سًا، وجميع  الحديثة  الحديثة والف�ساءات 
الثقافة  ترتقي  اأن  تتطلب  ال��سائل  هذه 
الإنتاج  رقمنة  ي�سمى  لما  وم�سروعاتها 
الثقافي وو�سع هذا الإنتاج في مقدمة خارطة 

عالم الي�م.
والمفكرين  بالمبدعين  ال�شودان  ت�شتهر 
الوزير  �شعادة  عملتم  ماذا  والأدباء، 

لك�شبهم وعدم فقدهم؟
الدولة ال�س�دانية في رئا�ستها ت�لي اهتمامًا 
واأن�ساأت  والمفكرين  المبدعين  لرعاية 
�س�ؤونهم  متابعة  على  تق�م  م�ؤ�س�سات 
المبدعين،   رعاية  �سندوق  مثل  ورعايتهم 
المجتمع  بين  ما  التن�سيق  اإلى  بالإ�سافة 
الحك�مة  وبين  الخا�س  والقطاع  المدني 
نف�سها، ولدينا تجربة ل�سركة زين فهي تنفق 
م�ساحات من اأم�الها للم�س�ؤوليات المجتمعية 
في  وت�ستخدم  الثقافي  الم�سروع  اإطار  في 
الفكري  الإنتاج  وت�سجيع  الكتاب  ت�سجيع 
والثقافي وطباعة هذا الإنتاج وقدمت جائزة 
العالمية لخم�س  الطيب �سالح  �سميت جائزة 

االبداع العربي حاضر وموجود ويقاوم 
رغم الظروف المحيطة
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الجهات  تتقاطع  لذلك  عليها،   نعمل  والخام�سة  منها  اأربعًا  اأنهت  دورات 
التعليم  م�ؤ�س�سات  ومع  المجتمع  ومع  الحك�مة  مع  لتحمل  المختلفة 
ومراكز البح�ث م�س�ؤولية تبني الم�سروع الثقافي ال�طني ورعايته وهذا 
الم�سروع يلتقي لدينا بما ي�سمى النفير وه� عبارة عن م�سروع يلتقي فيه 

النا�س بالدفع والم�ساهمات لأنه عن�ان اأهل ال�س�دان وحياة اأهلها.
كيف ترى توا�شل وزارة التربية والتعليم واأي�شاً التعليم العالي من 

خالل الجامعات معكم ومع اأهدافكم؟
الم�سروع الثقافي لدينا ل يت�قف عند وزارة الثقافة وحدها ولكن ي�سمل 
وهي  العالي  التعليم  وزارة  اإلى  كذلك  ويمتد  والتعليم  التربية  وزارة 
الم�س�ؤولة عن الجامعات ال�س�دانية ومراكز البح�ث والدرا�سات ولديها 
الثقافي ال�طني ويمتد هذا الأمر  اإطار الم�سروع  تن�سيق ودور كبير في 
اإلى وزارة الإعالم وله دور اأ�سا�سي في التعبير عن هذا الم�سروع الثقافي 

وزارة  واأي�سًا  وحفظه  وحمايته  ال�طني 
الإر�ساد والت�جيه والتي تطرح مبادرات قّيمه 
جميع  ولذلك  الم�سروع،   م�سلحة  في  ت�سب 
هذه الجهات تتكامل مجه�داتها واأفكارها من 

خالل عمل وهدف وطني واحد.
اأين الأدب ال�شوداني اليوم؟

ال�س�داني والثقافة  ال�س�داني والإبداع  الأدب 
ال�س�دانية جرى عليها مثل ما جرى على واقعنا 
القت�سادية  الإ�سكالت  اإطار  العام في  العربي 
ي�سهدها  التي  الكبيرة  التح�لت  واقع  وعلى 
رغم  يقاوم  فالإبداع  ذلك  ورغم  الي�م،   العالم 
كل الظروف القت�سادية واإن كان ل ي�سر اأو ل 

قدمت جائزة سميت جائزة الطيب 
صالح العالمية لخمس دورات

 
ً
الدولة السودانية تولي اهتماما

لرعاية المبدعين والمفكرين
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ي�سل للرغبة المن�س�دة،  ولكن ظل الم�سروع 
الخرط�م  د�سنت  ولقد  داعمًا  الثقافي  ال�طني 
تم  �س�دانيين  لمثقفين  كتاب  لمئة  م�سروعًا 
وم�ج�د  حا�سر  الإبداع  م�ؤخرًا،   طباعتها 
في  وي�سهم  بالبلد  للنه�سة  وي�سعى  ويقاوم 

النه�سة الثقافية العربية.
من  بالمنطقة  يحيط  ما  �شعادتكم  يرى 
مخاطر،  ما هو م�شروعكم في هذا الجانب 
ثقافياً  ال�شوداني  المواطن  لتوعية  تحديدًا 

ومعرفياً لتح�شينه وحمايته؟
التن�ع  وهذا  الثقافي  التن�ع  بلد  ال�س�دان 
الق�مي  الأمن  ويعزز  نعمه  يك�ن  اأن  يمكن 
للبالد ويمكن اأن يك�ن نقمه وُي�ستغل وي�سبح 
ال�س�داني،   الثقافي  الأمن  مهددات  من 
مربطًا  اهلل  جعلها  التي  بجغرافيته  ال�س�دان 
الب�ابة  لتك�ن  العربي  والعالم  اإفريقيا  بين 
لديها  اأن  عن  ف�ساًل  كلها،   لأفريقيا  العربية 
مكن�نًا ح�ساريًا قديمًا وممالك تاريخية قديمة،  
ولذلك يقع علينا التحدي في هذا الآمر بالطبع 
واحدًا  بلدًا  نظل  اأن  كبيرة  اأدوار  في  ونتطلع 
رغم التن�ع الكبير واأن نجعل هذا التن�ع عاماًل 
ذكرى  تاأتي  عندما  لذلك  ال�حدة،   ع�امل  من 
ل�زارة  وا�سعة  م�سروعات  تك�ن  ال�ستقالل 
الثقافة حتى تعزز القيم ال�طنية في اإطار حب 
مرتكزات  من  اأ�سا�سي  مح�ر  ولدينا  ال�طن 
اإدارة الثقافة ال�طنية في ال�س�دان وه� تعزيز 
اإدارة التن�ع الثقافي والتعبير عن هذا التن�ع 

من خالل وحدة اآهل ال�س�دان.
كيف يحافظ العرب على هويتهم العربية؟

وزراء  م�ست�ى  على  اجتماعًا  م�ؤخرًا  ح�سرنا 
كان  والحديث  وممثليهم  العرب  الثقافة 
الثقافي  التبادل  في  العربية  اللغة  دور  عن 
والتما�سك الثقافي ال�طني والإن�ساني واإعطاء 
دائرة  خارج  الإن�ساني  الدور  العربية  اللغة 
بال  لأنها  العرب  والمثقفين  العربية  الثقافة 
الم�سروع  في  تاأخرنا  اإن  والحقيقة  حدود،  
الثقافي العربي في م�اكبة التحديات الراهنة 
�سبب فيما يجري علينا من تحديات �س�اًء في 
المجتمعي  الإطار  في  اأو  القت�سادي  الجانب 
نحن  ولذلك  الي�م،   نراه  وما  العربية  لالأمة 
كم�س�ؤولين مطالب�ن اأن نبتكر من الم�سروعات 
الدول فيما ي�سهم بحل  الثقافية ما يعين قادة 

هناك فجوة بين المثقف العربي 
والسياسي العربي ومطلوب 

سدها.

ترتقي اللغة العربية عندما ترتفع 
الشعوب العربية وتواكب حضارتها 

وتصبح أكثر ريادة.
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الإ�سكالت الراهنة واأي�سًا نطلب من قياداتنا في العالم العربي اأن ي�ل�ا 
العربي  القرار  �سناعة  في  اأو�سع  م�ساحات  العربي  الثقافي  الم�سروع 
العربية حتى ن�سهم معهم في  الدول  الدول ومنظ�مات جامعة  من خالل 

م�اجهة التحديات.
هل اللغة العربية تحتاج تطويرًا في طرق التعليم والتدري�س؟

العربية  ال�سع�ب  حالة  مع  المراحل  كل  في  العربية  اللغة  حالة  تتطابق 
ريادة  اأكثر  وت�سبح  ح�سارتها  وت�اكب  العربية  ال�سع�ب  ترتفع  فعندما 
اللغة  تتراجع  واالإحب�ط  التراجع  يح�شل  وعندم�  العربية،   اللغة  ترتفع 
ولذلك حتى  الكبير  العربي  ال�اقع  مكن�ن  تعبر عن  و�سيلة  فهي  العربية 

تتط�ر اللغة العربية يجب اأن تتط�ر م�سروعات اأخرى م�اكبة لها .
كيف ترى واقع المثقف العربي؟

هناك فج�ة بين المثقف العربي وال�سيا�سي العربي ومطل�ب اأن ن�سد هذه 
العرب  القرار  و�سّناع  المثقفين  بين  الت�ا�سل  تعزيز  خالل  من  الفج�ة 
المبدع�ن  فيه  ي�سهم  م�ستركًا  تبادليًا  م�سروعًا  ن�سنع  اأن  ن�ستطيع  حتى 
اإ�سكالت  معالجة  في  والثقافي  الفكري  باإنتاجهم  العرب  والمثقف�ن 
من  العربي  القرار  �سانع  فيها  وي�سهم  تحدياته  وم�جهة  العربي  العالم 
خالل الإرادة ال�سيا�سية الق�ية ومن خالل الإرادة القت�سادية التي تمّكن 
اأن  ن�ستطيع  وبذلك  الإ�سكالت  معالجة  في  الإ�سهام  من  العربي  المثقف 

نغلق كثيرًا من المنافذ التي اأ�سبح من خاللها 
العربي  العالم  منه  يت�سرر  الذي  ال�سر  يدخل 

الآن .
لدى المثقف العربي حما�شاً كبيرًا ولكن قد 
يريد  والبع�س  ال�شيا�شية  الأبعاد  يعرف  ل 
اأن يخ�شع القرار ال�شيا�شي لروؤيته الفكرية،  
اأم  الأبعاد  يدرك  اأن  المثقف  على  يجب  هل 

ل؟
عالم الي�م ل ينفع معه الحما�س ل�حده،  عالم 
اأخذ  من  فيه  ولبد  الت�ساركية  فيه  ينفع  الي�م 
جدًا  كبير  ب�سكل  الإ�ستراتيجي  التخطيط 
المثقف  من  مطل�ب  واأي�سًا  الأدوار.  وتبادل 
االإحب�ط  دائرة  من  يخرج  واأن  مب�درًا  يظل  اأن 
واأن يظل في محطات الحدث في �سناعة القرار 
ينتج  اأن  العربي  لالإبداع  الحاجة  باأم�س  فنحن 
التطرف في مثل هذه  تنبذ  م�سروعات و�سطية 
الظروف وتنبذ بع�س ح�الت الت�شدد واالإحب�ط 

والال م��س�عية .
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 بحضور وزير التعليم العالي الموريتاني
والمشرف العام على المكتبة

الفهرس يطلق بوابة موريتانيا..
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بت�سريف من معالي الم�سرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
الأ�ستاذ في�سل بن معمر و معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
بن  محم�د  محمد  الأ�ستاذ  �سعادة  وح�س�ر  �سالم،  �سيدي  الدكت�ر 
محمد �سفير الجمه�رية الإ�سالمية الم�ريتانية و�سخ�سيات م�ريتانية 
مع  بالتعاون  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  متن�عة د�سن  وعربية 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  الم�ريتانية  ال�طنية  المكتبة 
الأربعاء الم�افق 20 رجب 1437هـ الم�افق 27 ابريل 2016م الب�ابة 
المعرفية لمكتبات الجمه�رية الإ�سالمية الم�ريتانية بالفهر�س العربي 
الم�حد على �سبكة الإنترنت في حفل احت�سنته مكتبة الملك عبدالعزيز 
الم�ريتانية  للمكتبات  المعرفية  الب�ابة  وتعتبر  بالريا�س،  العامة 
�سبق  حيث  الدول،  مكتبات  ب�ابات  �سل�سلة  �سمن  العا�سرة  الب�ابة 
اأتم  حيث  العربية  الدول  في  المكتبات  كبريات  مع  التعاون  للفهر�س 
الإمارات  ودولة  ال�سع�دية  العربية  المملكة  مكتبات  ب�ابات  تد�سين 
الها�سمية  الأردنية  والمملكة  ال�س�دان  وجمه�رية  المتحدة  العربية 
ومملكة البحرين والمملكة المغربية ودولة الك�يت واأخيًرا الجمه�رية 
اأهمية ب�ابة المكتبات الم�ريتانية في ك�نها جزًءا  الجزائرية. وتبرز 
من منظ�مة الفهر�س العربي الم�حد لدعم برامج البنى التحتية العربية  
العربي  الفكري  الإنتاج  وح�سر   ، والمعل�مات  المكتبات  مجال  في 
 4000 وتدريب   ، فريدة  ت�سجيله  األف  ومئتي  ملي�نين  تجاوز  والذي 
متدرب ومتدربة في 16 دولة عربية ، وعدد اأع�ساء بلغ 528 جهة يتبعها 

4425 مكتبة في 25 دولة .
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للحركة  مهمة  اإ�سافة  الب�ابة  هذه  وتعتبر 
في   العلمي  والبحث  والأكاديمية  الثقافية 
الثقافة  خدمة  في  اأهدافها  ولتحقق  م�ريتانيا 
التكامل  اأ�س�س  لبناء  والإ�سالمية  العربية 
الفكري  الت�ا�سل  المعرفية من خالل  لل�حدة 
على  والمحافظة   ، والمغرب  الم�سرق  بين 
الأمن الفكري في ظل التجاذبات والنحرافات 
وجغرافيتنا  تاريخنا  تهدد  باتت  التي  الفكرية 
لغٍد  والمتطلعة  ال�سابة  فاأجيالنا   ، وه�يتنا 
ومدارة  متط�رة  لمكتبات  بحاجة  اأف�سل 
اإليه  ت��سل  ما  واأحدث  المعايير  باأرقى 
من  تمكنهم  وو�سائل  تقنيات  من  العلم 
. م�سدرها  من  الم�ث�قة  للمعل�مة   ال��س�ل 

واأعرب معالي الم�سرف العام على مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة الأ�ستاذ في�سل بن معمر في 

كلمة القاها عن �سعادته بهذا الحتفال الذي ي�سهد من خالله تد�سين ب�ابة 
احتفاًل  يعتبر  والذي  الم�حد  العربي  بالفهر�س  الم�ريتانية  المكتبات 
باإ�سهامات كل الأ�سقاء العرب في تحقيق اأهداف م�سروع الفهر�س والذي 
بداأ قبل 10 �سن�ات وبمباركة ودعم خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز - رحمه اهلل - في المحافظة على م�سادر المعرفة في العالم 
العربي ، م�ؤكدًا حر�س مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بت�جيهات ومتابعة 
رئي�س مجل�س اإدارتها �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز على تط�ير هذا الم�سروع الكبير لإتاحة كل التراث والنتاج 
العلمي والمعرفي والإبداعي العربي وتي�سير الطالع عليه باأقل جهد وتكلفة 
اإنجاز جديد لبناء قاعدة  اأن تد�سين ب�ابة المكتبات الم�ريتانية  . م�ؤكدًا 
�سبقها  حيث  العربية  البلدان  في  المعرفة  م�سادر  لكل  م�حدة  معل�مات 
اأي�سا عدد من ب�ابات الدول العربية الأخرى والتي ا�سهم مركز الفهر�س 
في  الأع�ساء  الدول  في  ال�طنية  المكتبات  مع  بالتعاون  الم�حد  العربي 
اطالق ع�سر ب�ابات حتى الآن ول يزال ي�سع خطط اطالق ب�ابات الدول 
العربية  المكتبات  في  العاملين  لتاأهيل  اإمكاناته  جميع  وي�سخر  الأخرى 

ية
ط

تغ

36

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

TASJEELA 34.indd   36 12/4/16   8:02 AM



المجيد. وتراثهم  ثقافتهم  ليخدم�ا  وجه  اأكمل  على  ب�اجبهم   ليق�م�ا 
الدكت�ر  م�ريتانيا  في  العلمي  والبحث  التعليم  وزير  اأعرب  جانبه  من 
�سيدي بن �سالم عن �سعادته بتد�سين ب�ابة المكتبات الم�ريتانية، م�ؤكدًا 
الم�ريتانية  ال�سع�دية  العالقات  لبنة جديدة ل�سرح  اإ�سافة  اأن ذلك يمثل 
ال�طيدة وتعبير �سادق عن متانة ج�س�ر الت�ا�سل العلمي والثقافي بين 
البلدين ال�سقيقين ، حيث قال : ها نحن الي�م ُن�سيُف َلِبَنًة جديدة اإلى �َسْرِح 
التاريخ.  في  اأَْطناَبها  اٍرَبِة  ال�سَّ ال�سع�دية  الم�ريتانية  الأخ�ة   عالقاِت 
التاريخية والثقافية والقت�سادية والجتماعية  الأْبعاُد  فيه  ُد  ُتَج�سِّ �َسْرٌح 
ولقد  ال�سقيقين.   البلدين  بين  وال�سداقة  الأُخ�ة  لعالقات  زاهيًة  �س�رًة 
البلدْين  قائَدْي  ِلإِرادَتْي  َتْج�سيدًا  با�ستمرار  ُز  َتَتعزَّ العالقات  هذه  ظلت 
عبد  ولد  محمد  ال�سيد  الم�ريتانية  الإ�سالمية  الجمه�رية  رئي�س  فخامة 
ملك  العزيز  عبد  بن  �سلْماْن  الملك  ال�سريفين  الحرمين  وخادم  العزيز 

المملكة العربية ال�سع�دية.
للمكتباِت  ِة  الَمْعِرِفيَّ الب�ابِة  لتد�سيِن  الي�م  اجتماعنا  اإنَّ  واأ�ساف: 
الم�ريتانيِة َلُهَ� تعبيٌر �سادٌق عن متانِة ُج�س�ِر التَّ�ا�ُسِل العلمي والثقافي 

الُخْط�ِة  بهذه  ناَ  اإنَّ ال�سقيقين.  البلدين  بين 
التَّ�ا�ُسُل  فيها  كان  مرحلٍة  من  َنْنتقُل  الكبيرة 
َيِتمُّ  العلميِة  ُنَخِبنا  بين  التقليدي  الثقافي 
الَ��ساِئِط  مرحلِة  اإلى  تقليديٍة  ماديٍة  ِبَ��ساِئَط 
العلَم  ُت�سيُع  التي  الحديثة  التكن�ل�جية  الفنيِة 

ُل َتبادلها. والثقافة وُت�َسهِّ
الم�حد  العربي  الفهر�س  م�سروع  اإن  وقال« 
من الم�ساريع الرائدة والأ�سيلة وه�  م�سروع 
المملكة  ُتْنِجُزُه  واأَ�سيل  راِئد  اإ�سالمي  عربي 
وق�ته  اهلل  بح�ل  ُق  و�سُيحِقّ ال�سع�دية  العربية 
التكامل بين المكتبات العربية َوُيتيُح لالإن�سانية 
العربية  المعاِرف  اإلى  اْلُ�ل�ِج  اإمكانية  جمعاء 
ٍد ه� الفْهر�س العربي  الإ�سالمية َعْبر وعاٍء  ُم�حَّ
الم�حد. ول ي�سعني اإل اأن اأُهنِّئ القاِئمين على 
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وم�سروًعا  الثقافة  معالم  من  معلًما  اأ�سبح  حتى  العامة  عبدالعزيز  الملك 
معرفًيا تعاونيًا عربًيا مميًزا. 

نم�ذًجا  يقّدم  الم�حد  العربي  الفهر�س  زال  ل   : قائاًل  �سعادته  وا�ساف   
وداعمة  ثابتة  بخطًى  ي�سير  حيث  العربية،  الدول  بين  الحقيقي  للتعاون 
لبناء  الم�ستقبل واأهميته  الإ�سالمي م�ست�سرفا  العربية والم�روث  للثقافة 
الباحثين  تطلعات  بها  لنخدم  الأمم  بها  ن�سارك  التي  الإن�سانية  المعرفة 
باإطالق  احتفاًء  الي�م  نلتقي  نحن  وها   والإ�سالمية،  العربية  المعرفة  عن 
ب�ابة المكتبات الم�ريتانية تج�سيًدا للجه�د المبذولة بين المملكة العربية 
هذا  ياأتي  حيث  الم�ريتانية،  الإ�سالمية  الجمه�رية  و�سقيقتها  ال�سع�دية 
العمل الثقافي التعاوني الم�سترك ترجمًة لإرادة قادة بلدينا حفظهم اهلل، 
ورواد  والدرا�سين  الباحثين  وخدمة  والثقافي  العلمي  التعاون  بتعزيز 

المعرفة الذين ينتظرون مّنا الكثير .
المكتبة  مع  بالتعاون  الم�ريتانية  المكتبات  ب�ابة  تد�سين  اإن   : واأ�ساف 
الوطنية الموريت�نية وج�معة نواك�شوط حدث مهم و�شعيد للغ�ية كونه ي�أتي 
ا�ستكماًل للعمل الم�سترك الذي نعي�سه في هذا التجمع المكتبي الكبير، الذي 
ي�سكل اأهمية في حفظ الإنتاج الفكري كما اأنه يحفظ لالأمة مكانتها العلمية 
الأخرى،  الثقافات  وبين  بينها  ويقارب  والح�سارية  والثقافية  والمعرفية 
ولذلكـ  وبف�سل اهللـ  ثم بالجه�د المبذولة من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
اهتمام  محل  العمل  هذا  اأ�سبح  الأع�ساء  الجهات  مع  المتبادل  والتعاون 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة على هذا الإِْنجاز 
اأمتنا  ُعلُ�َّ منزلِة  الح�ساري القّيم الذي يعك�س 

العربية والإ�سالمية.
من جهته اأو�سح مدير مركز الفهر�س الم�حد 
التي رحب  الم�سند  في كلمته  الدكت�ر �سالح 
عبدالرحمن  بن  في�سل  الأ�ستاذ  بمعالي  فيها 
بن معمر  الم�سرف العام على المكتبة ومعالي 
العالي  التعليم  وزير  �سالم  �سيدي  الدكت�ر 
الإ�سالمية  الجمه�رية  في  العلمي  والبحث 
الم�ريتانية و�سعادة الأ�ستاذ محمد محم�د بن 
محمد �سفير الجمه�رية الإ�سالمية الم�ريتانية 
وقال  والمخت�سين  المهتمين  من  والح�س�ر 
والمعرفة  العلم  ايام  من  بي�م  نـحتفي   :
الجمه�رية  لمكتبات  الفعلي  بالن�سمام 
والعلم  الخير  بلد  الم�ريتانية،  الإ�سالمية 
والتاريخية  العلمية  المكانة  ذات  والعلماء، 
ال�سع�ديين  نف��س  في  والعميقة  الخا�سة 
والعرب على مر ال�سنين، اإلى منظ�مة الفهر�س 
مكتبة  ورعته  اأطلقته  الذي  الم�حد  العربي 
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كبيرة  عالمية  باإ�سادات و�سراكات  اأجمع وحظي  العالم  في  المعنيين  من 
ومهمة ، والحقيقة اأن الفهر�س العربي الم�حد بما يت�سكل عنه وما يقدم 
من خدمات ه� تفعيل حقيقي للدور الذي ن�سطلع به جميعًا لنحافظ على 
المكتبة  م�سروع  وما  م�ستقبلنا،  ون�ست�سرف  حا�سرنا  ونبني  و  ما�سينا 
انطلقت  الم�حد، حيث  العربي  الفهر�س  انبثق عن  الذي  العربية  الرقمية 
مرحلة تك�ينها الأولى بخط�ات مت�ساعدة واآمال عربية متدفقة اإل �سع�رًا 
بالم�س�ؤولية الملقاة على عاتقنا كمكتبيين ومثقفين في جميع اأرجاء ال�طن 
العربي ، فالمكتبة الرقمية العربية باتت �سرورة لحفظ اله�ية ودعم اللغة 
العربية؛ وهذا ما يت�سح من خالل عقد الم�ؤتمرات والندوات في العديد من 
اإلى مجتمع المعرفة نعي�سها الآن حيث  الدول العربية؛ فمرحلة النتقال 
اأ�سحى القت�ساد والتنمية والتعليم والثقافة يعتمد على المعرفة. ورغم اأن 
هناك مبادرات عديدة على الم�ست�ى المحلي والإقليمي والعربي للنه��س 
ب�سناعة المعرفة واأدواتها م�اردها اإل اأن حجم المعل�مات الرقمية باللغة 
%3 من المعرفة الكلية المتاحة في �سبكة الإنترنت.  العربية ل يزيد عن 
في  العربي  الرقمي  المحت�ى  تر�سد  عربية  رقمية  مكتبة  اإن�ساء  فاإن  لذا 
اأماكن وج�ده وتتيح للم�ستفيدين ال��س�ل اإليه من مكان واحد �سرورة 
في هذا ال�قت اأكثر من اأي وقت م�سى لتعزيز المحت�ى العربي الرقمي 
المهمة  الم�سروعات  اأحد  الرقمية  المكتبة  وتعد  للم�ستفيدين.  واإتاحته 
للباحثين  خدمات  من  ت�فره  ما  لأهمية  الرقمية  بالفج�ة  ي�سمى  ما  ل�سد 
والم�ستفيدين ول�ج�د حجم كبير من التراث على هيئة ورقية بحاجة اإلى 

معالجة لحفظه واإتاحته. وتعد المكتبة الرقمية 
التي  العربية  الثقافية  الم�سروعات  اأهم  اأحد 

يجب عدم التاأخر في تنفيذها. 
وختم �سعادته حديثه بالت�جه بال�سكر والعرفان 
بن  عبدالعزيز  الأمير  الملكي  ال�سم�  ل�ساحب 
مجل�س  رئي�س  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
لهذا  المحدود  غير  دعمه  على  المكتبة  اإدارة 
اإدارة  ولمجل�س  الرائد  العربي  الم�سروع 

المكتبة على متابعتهم الم�ستمرة.
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شخصيات موريتانية: 

 الفهرس ينهض بالعمل العربي
 واإلسالمي المشترك والبوابة الموريتانية
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م�ريتانيا  لمكتبات  المعرفية  الب�ابة  الم�حد  العربي  الفهر�س  باإطالق 
وطيدة  عالقات  ال�سع�دية  العربية  بالمملكة  تربطها  التي  ال�سقيقة، 
الفكري  بالتراث  التعريف   واإن�سانية واجتماعية كبيرة، يك�ن  وم�ستركة 
والمعرفي الذي تزخر به م�ريتانيا بات فاعاًل ومن�سجمًا مع بقية ب�ابات 
الدول الأخرى ، وقد بداأت الخط�ات لتد�سين الب�ابة منذ ما يقرب العامين 
بدع�ة ر�سمية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الم�ريتاني اآنذاك 
ال�سيد البكاي ولد عبدالمالك، الذي ا�ستقبل وفد الفهر�س العربي الم�حد 
في نواك�شوط ممثال بمدير مركز الفهر�س العربي الموحد �شع�دة الدكتور 
�سالح الم�سند وال�فد المرافق له ، لمناق�سة اآليات التعاون بين الفهر�س 
اثرها  على  و�سدر  م�ريتانيا،  في  الجامعية  والمكتبات  الم�حد  العربي 
الفهر�س،  لع�س�ية  الجامعات  ان�سمام جميع  على  ال�زير  �سعادة  م�افقة 
في  العاملين  لتدريب  دورات  بتنفيذ  الفهر�س  يق�م  اأن  على  والتفاق 
المكتبات الجامعية ، وهذا ما بداأ مبا�سرة لتمكين العاملين في المكتبات 
من اأداء اأدوارهم ورفع اإمكانياتهم خالل فترة ال�ستعداد لإطالق الب�ابة 
حيث كانت الخط�ات الم�ريتانية لإن�ساء ب�ابتها المعرفية ال�سابقة متتابعة 
الم�سرف  بنائب  واللتقاء  الريا�س  الم�ريتاني�ن  الم�س�ؤول�ن  زار  حيث 
العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة �سعادة الدكت�ر عبدالكريم الزيد 
والتعبير عن رغبتهم باإطالق الب�ابة باأقرب فر�سة لما لها من دعم كبير 
للنه�سة الثقافية والعلمية في م�ريتانيا كما انها تعبر عن التقارب الأكثر 
وجه  لذلك   ، الأخرى  العربية  الدول  بب�ابات  اأ�س�ة  العربي  المحيط  في 
مجل�س اإدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برئا�سة �ساحب ال�سم� الملكي 
الأمير عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز باعتماد اإطالق ب�ابة الجمه�رية 

الإ�سالمية الم�ريتانية وت�فير ما يلزم لت�سهيل ذلك .
ثم قام وفد الفهر�س العربي الم�حد برئا�سة الدكت�ر �سالح الم�سند اآنذاك 
بزيارة للجمه�رية الإ�سالمية الم�ريتانية في خطة عمل لإلقاء محا�سرات 
ت��سيحية ودورات تدريبية واللتقاء بمختلف الجهات الثقافية والمعرفية 
والمكتبية ، حيث زار وزيرة الثقافة وال�سباب والريا�سة الم�ريتانية فاطم 
العربي  الفهر�س  مركز  بين  التعاون  لمناق�سة  مكتبها  في  اأ�س�ينع  فال 
عنه  نتج   ، للمخط�طات  ال�طني  والمركز  ال�طنية  والمكتبة  الم�حد 
ال�طني  والمركز  ال�طنية  المكتبة  ان�سمام  على  ال�زيرة  معالي  م�افقة 
بتنفيذ  الفهر�س  يق�م  اأن  على  والتفاق  الفهر�س،  لع�س�ية  للمخط�طات 
دورة لتدريب العاملين في المكتبة ال�طنية والمركز ال�طني للمخط�طات، 
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اتفاق التدشين :

العربي  الفهر�س  مركز  مدير  قدم  ذلك  بعد 
الم�سند  �سالح  الدكت�ر  �سعادة  الم�حد 
الم�حد  العربي  بالفهر�س  للتعريف  محا�سرة 
)الفهر�س  ا�سم  حملت  ن�اك�سط  جامعة  في 
العربي الم�حد في خدمة الثقافة الم�ريتانية(

والخدمات  بالفهر�س  التعريف  ال�رقة  تناولت 
مكتبات  ا�ستفادة  وكيفية  يقدمها  التي 
بناء  في  الفهر�س  من  العربي  المغرب  دول 
ال�ستنادية  والملفات  الببلي�جرافية  الق�اعد 
والتدريب، باعتباره المنجز الثقافي والمعرفي 
الذي اأ�س�س لتكامل عربي وتعاون م�سترك، ثم 
الم�حد  العربي  الفهر�س  خدمات  ا�ستعر�س 
المعل�مات  مجتمع  بناء  في  ون�ساطاته 
�سبكة  اإن�ساء  على  ال�س�ء  بت�سليط  العربي 
وب�ابات  العربية،  المكتبات  ت�سم  معل�مات 
المترجمة،  الكتب  وب�ابة  الدول،  مكتبات 
ال�ستنادية،  والملفات  التدريب،  ون�ساطات 
�سعادته  واأو�سح  الببلي�جرافية.  والقاعدة 
اأن حجم القاعدة الببلي�جرافية ينم� ب�س�رة 
اأ�سكال  جميع  مغطية  ون�ًعا  كًما  م�سطردة 
جامعية  ور�سائل  كتب  من  المعل�مات  اأوعية 
من  وغيرها  اإلكترونية  وم�سادر  ومخط�طات 
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الأوعية.
في  والت�ثيق  الثقافة  ومراكز  المكتبات  تعريف  ذلك  من  الهدف  وكان 
الجمه�رية الم�ريتانية وتجهيزها للمرحلة التي �ستنطلق لديهم من خالل 
اإن�ساء الب�ابة واأهمية ال�ستفادة منها بالطريقة ال�سحيحة التي �ستنعك�س 

اإيجابا على طريقة الأداء الأمثل .
قالوا عن تدشين البوابة :

وال�سباب  الثقافة  وزيرة  قالت  مهم  ثقافي  كحدث  الب�ابة  اإطالق  وعن 
والريا�سة الم�ريتانية �سابقًا الدكت�رة فاطم فال ا�س�ينع: اإنني �سعيدة 
حقًا اأن يت�اجد الفهر�س لدينا واأن ن�ؤ�س�س من خالله لم�ستقبل ثقافي كبير، 
والحقيقة اأن هذا الم�سروع الكبير والذي يعتبر هدية من خادم الحرمين 
العربية  لأمته   _ اهلل  رحمه   _ عبدالعزيز   بن  عبداهلل  الملك  ال�سريفين 
والإ�سالمية يذكر في�سكر، ونحن الم�ريتانيين نقدر كل ما يقدمه ونتطلع 

كثيرًا لل�سراكة وتقديم كل ما ي�سهم في تعزيز العالقات بين البلدين«.
ولد  محم�د  محمد  الدكت�ر  الم�ريتانية  ال�طنية  المكتبة  مدير  وتحدث 
محمد الأمين: اإطالق ب�ابة المكتبات الم�ريتانية يعد مك�سبًا كبيرًا �سيع�د 
بالنفع على كن�ز المعرفة لدينا، فالحقيقة اإننا بحاجة كبيرة اإلى الن�سمام 
للفهر�س العربي الم�حد ولأي م�سروع عربي واإ�سالمي ي�سيف لمعرفتنا 
المكتبات  مع  ت�اجدنا  اأن  نق�ل  اأن  ون�ستطيع  الكثير،  وه�يتنا  وثقافتنا 
كبيرًا  تقدمًا  يعد  الفهر�س  ل�اء  تحت  المن�س�ية  والإ�سالمية  العربية 
بناء  للتعاون في  ا�ستعداد كبير  باأ�سرع وقت، ونحن على  �سيترجم نفعه 
ب�ابة المكتبات الم�ريتانية مع الفهر�س وت�سخير جميع الجه�د لل��س�ل 
اإلى هذه المنفعة الكبيرة والتي تعني لنا ال�سيء الكثير، فعالقتنا الأخ�ية 

وم�ريتانيا  ال�سع�دية  جمعت  والتي  والثقافية 
متينة  اأ�س�س  على  بنيت  الما�سية  العق�د  طيلة 

ومثمرة .
جامعة  مدير  اإدري�س  عبداهلل  البرفي�س�ر  وقال 
نواك�شوط: المملكة العربية ال�شعودية دائمً� م� 
تك�ن قريبة من كل ما يفيد اأ�سقائها، والحقيقة 
الم�حد  العربي  الفهر�س  بحجم  م�سروع  اإن 
اأهم  من  يعتبر  العربية  الرقمية  والمكتبة 
الم�سروعات في الع�سر الحديث ، بل انه يحمل 
العربي  بالعمل  تنه�س  عديدة  نجاح  �سمات 
والإ�سالمي الم�سترك وتزيد من فاعلية مثل هذه 
اللقاءات وتعطي المعرفة بعدًا كبيرًا ل�ستمرار 
دائمًا  ت�اجهنا  التي  العقبات  وتخطي  تقدمنا 
وزير  نائب  بت�اجد  �سعداء  بالقريب  وكنا   ،
بين  الت�اجد  هذا  فمثل  ال�سع�دي  الخارجية 

الأ�سقاء يفرحنا ويك�سبنا روحًا جديدة.
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 جهود كبيرة بذلت خالل ثالث سنوات..

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
تطلق بوابتها المعرفية ل
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الب�ابة  اإطالق  ع�نه  وح�سن  اهلل  بحمد  تم 
المعرفية للمكتبات الم�ريتانية ومن المفارقات 
العجيبة اأن م�ريتانيا تمثل هي بدورها  ب�ابة 
بين  و�سل  وهمزة  الإ�سالمي  العربي  للعالم 
غرب  ال�اقعة  اإفريقيا  و�سع�ب  العربي  العالم 
ال�س�رة  تكتمل  وبذلك  الكبرى.  ال�سحراء 
بمختلف دللتها الرمزية في الزمان والمكان،  
الإ�سالم  منذ ظه�ر  الزمن  عبر  تكررت  �س�رة 

وانت�ساره في اأ�سقاع العالم.
واإنه لي�سرفني اأن اأتناول القلم لأعبر عما يجي�س 
في نف�سي من م�ساعر ال�سعادة والتفاوؤل المفعم 
تد�سين  نكمل  ونحن  والإنتاج  العمل  بروح 
اإن  الم�ريتانية.  للمكتبات  المعرفية  الب�ابة 
جه�د  وليد  كان  الي�م  اأنجزناه  الذي  العمل 
ال�سخ�سيات  من  مجم�عة  بها  قام  كبيرة 
اأمتنا  روؤية  في  الأمل  يحدوهم  الذين  الأكفاء 
العلمية  تتب�اأ مكانتها  الإ�سالمية وهي  العربية 
والح�سارية طبقا لما يمليه عليها ديننا الحنيف 

الذي بداأ د�ست�ره بق�له تعالى: »اقراأ«.
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ظه�ر  منذ  بالعلم  الم�سلم�ن  العرب  اهتم  لقد 
الإ�سالم، كيف ل وهم اأمة »اقراأ«.  ولقد ابتعث 
مل�ك الدولة الإ�سالمية  علماء  اإلى مناطق �ستى 

من العالم  لجمع الأعمال العلمية  وترجمتها.
لقد انطلقت الح�سارة العربية والإ�سالمية في 
العل�م  العظيمة من ترجمة  العلمية  اإنجازاتها 
اإلى  وي�نانية  وفار�سية  هندية  من  القديمة 
على  له  ومخطط  منظم  ب�سكل  وذلك  العربية 
الأوروبية  النه�سة  اأن  كما  الدولة.  م�ست�ى 
والي�نانية  العربية  العل�م  اأكتاف  على  قامت 
المنق�لة للعربية بترجمتها اإلى اللغة الالتينية 

في القرن الثاني ع�سر للميالد. 
الإن�ساني  العلمي  التراث  العرب  تبنى  لقد 
الفار�سي  اأو  الإغريقي  اأو  الهندي  منه  �س�اء 
�سحة  الي�م  العربية  المخط�طات  اأثبتت  وقد 
هذا الأمر حيث اإن منهج الترجمة الذي اتبعه 
من  الكثير  ترجمة  خ�لهم  العرب  العلماء 
الأعمال العلمية لالأمم التي �سبقتهم ول�ل تلك 
الترجمة ل�ساع الكثير من المكت�سفات العلمية 
الكبرى  القيمة  تتجلى  هنا  ومن  المبهرة. 

التي تح�ي م�سادر قيمة لأ�سناف �ستى  للمخط�طات العربية الإ�سالمية 
من العل�م اأ�سهم العرب في تقدهما ب�سكل كبير. ونخ�س منها الريا�سيات 

والهند�سة والطب والفلك..
اأما في ع�سرنا الحا�سر فقد بداأ اهتمام الغرب بالتراث العربي الإ�سالمي  
الأوربية  المكتبات  في  محف�ظة  كثيرة  مخط�طات  نجد  حيث  يتجدد 
تيار الهتمام بم�سم�نها. ففي كبريات  انبعث من جديد  والأمريكية وقد 
الهتمام  قليلة  �سن�ات  منذ  يتجدد  بداأ  والأمريكية  الأوربية  الجامعات 

ب�لتراث العربي االإ�شالمي المخطوط. 
ما  بح�سب  الم��س�ع  لهذا  متفاوتا  اهتماما  العربية  الدول  وت�لي  هذا 
ب�أهمية  الوعي  وبح�شب  المخطوط  العربي  التراث  من  ر�شيد  من  تمتلك 
الم��س�ع والقدرة على الخلق والإبداع وو�سع الحل�ل المنا�سبة. و ياأتي 
تنفيذها  على  تعكف  التي  الذكية  الم�ساريع  تلك  العربية  الدول  مقدمة  في 
العربي  الفهر�س  م�سروع  وخا�سة  الريا�س  في  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
الم�حد. فقد »ك�سفت درا�سة ح�ل )جه�د المملكة العربية ال�سع�دية في 
العربية  المملكة  امتالك  عن  بها(  والعناية  الإ�سالمية  المخط�طات  حفظ 
والإ�سالمية  العربية  المخط�طات  مجم�ع  من   %27 من  لأكثر  ال�سع�دية 
الأ�سلية في الدول العربية. وعن تبنيها لخطة عمل مبنية على نظام حماية 
بدء  في  هذه  المملكة  �شي��شة  �ش�همت  وقد  ب�لمملكة.  المخطوط  التراث 
الكثير  بداأ  حيث  الإ�سالمية  العربية  المخط�طات  تنقل  في  عك�سي  ت�جه 
اأن عا�س فترة ط�يلة مغتربا  الأ�سلي بعد  اإلى ح�سن مجتمعه  منها يع�د 

في المكتبات الغربية. 
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مفرو�سا  ن�سيبا  م�ريتانيا   لبلدي  كان  ولقد 
العلم  تجاه  التاريخية  الم�س�ؤولية  تحمل  من 
والمعرفة حيث حملت م�ريتانيا م�سعل الثقافة 
العربية الإ�سالمية حتى اأو�سلته اأق�سى مناطق 
الغرب الإفريقي جن�ب ال�سحراء. لقد تم ذلك 
والعل�م  المعرفة  و�سائط  تكن  لم  فترة  في 
لقد  الي�م.   الحال  ه�  كما  متط�رة  واأوعيتها 
ا�سطلع »ال�سناقطة« بتلك المهمة الجليلة بف�سل 
ما حباهم اهلل به من  قدرة على حفظ الن�س��س 
عن ظهر قلب فكان من بينهم من األف الكتب دون 
بل  مكت�ب  م�سدر  اأو  مرجع  اأي  اإلى  الرج�ع 
بالعتماد على الذاكرة فح�سب.  ثم دار الزمن 
وتغيرت الأح�ال ولم يعد بالإمكان الي�م اعتماد 
نف�س ال��سائل القديمة في حفظ ون�سر التراث 

والعل�م. فتناولت المملكة العربية ال�سع�دية الم�سعل وحملته خفاقا عاليا 
بتكري�س الجه�د عن طريق ا�ستغالل ال��سائط التكن�ل�جية الحديثة في 
حفظ ون�سر التراث العلمي والثقافي والح�ساري العربي الإ�سالمي.   لقد 
تم ذلك بالفعل عن طريق م�سروع مركز الفهر�س العربي الم�حد » الذي 
المهني  الأداء  تط�ير  اإمكانية  اأتاح  تعاونًيا  عربًيا  ثقافًيا  م�سروًعا  يعتبر 
للتنظيم وتقديم خدمات  الالزمة  الأدوات  واأوجد   ، العربية  المكتبات  في 
العربية  المكتبات  لتاأ�سي�س  التحتية  الُبنى  اأر�سى  معل�مات متط�رة. كما 
اأحدث المعايير والتقنينات الدولية واأحدث نقلًة كبيرًة في  الرقمية وفق 
البرامج التدريبية حيث درب الآلف من المفهر�سين والخت�سا�سين في 

المكتبات العربية لتلحق بركب المكتبات المتط�رة بالعالم«.
اأ�سكالها  تلك  في  التدريب  برامج  لم�ريتانيا ن�سيب وافر من  كان  ولقد 
للمكتبات  المعرفية  الب�ابة  بتد�سين  الي�م  الجهد  ذلك  ويت�ج  المختلفة 

الم�ريتانية.
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لقد تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
تعيين  منذ  جديدة  اإ�ستراتيجية  م�ريتانيا  في 
لها  وزيرا  �سالم  ولد  �سيدي  الدكت�ر  معالي 
والبحث  العالي  التعليم  ع�سرنة  اإلى  تهدف 
مع  وتنا�سبا  تناف�سية  اأكثر  وجعلهما  العلمي 
متطلبات تنمية المجتمع الم�ريتاني وقد مكن 
الإ�ستراتيجية في تحقيق  تنفيذ هذه  البدء في 
تمثلت  العالي،  التعليم  مجال  في  ن�عية  نقلة 
في ا�ستكمال الإ�سالحات الكبرى القائمة على 
عرو�س  وت��سيع  الج�دة،  تح�سين  مبادئ 
وبين  بينها  والم�اءمة  وتن�يعها،  التك�ين 

الحاجات التنم�ية لبالدنا.
وقد ا�ستملت هذه الإ�ستراتيجية الجديدة على 
مح�ر خا�س بتح�سين  البنى التحتية والخدمية 
الجامعية ومنها على وجه الخ�س��س المكتبة 
المركزية الجامعية حيث من المت�قع اأن ت�سل 
اإجمالي  من   %62 الرقمي  المحت�ى  ن�سبة 
عن  بعد  عن  التعليم  ومركز  المكتبية  ال�ثائق 
طريق م�سروع الجامعة الفترا�سية الإفريقية. 
ال�جه  على  الطم�حات  هذه  مثل  تحقيق  اإن 

التخطيط  من  تمكن  دقيقة،  معطيات  قاعدة  من  النطالق  يتطلب  الأكمل 
العلمي للم�سروعات، كما يتطلب اآلية �سارمة للتق�يم والمتابعة والإنجاز. 
الخبرات والتجارب مع  التعاون وتبادل  اآفاق  وف�ق ذلك كله يتطلب فتح 
نظرا  ال�سع�دية  العربية  المملكة  راأ�سها  وعلى  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 
اإلى تجاربها الرائدة في الرفع من ج�دة مخرجات التعليم العالي، وزيادة 
الطاقات  وت��سيع  والبتكار  الإبداع  وت�سجيع  العلمي،  البحث  فاعلية 
ال�ستيعابية للم�ؤ�س�سات مع ت�فير البني التحتية العلمية الالزمة. وفي هذا 
الإطار يندرج التعاون القائم بين المكتبات الم�ريتانية ومكتبة الملك عبد 
للمكتبات  المعرفية  الب�ابة  باإطالق  اأخيرا  ت�ج  الذي  الريا�س  في  العزيز 

الم�ريتانية.
لقد كانت ق�سة بناء الب�ابة ق�سة جميلة وعجيبة ودر�سا كبيرا في اأهمية 
الإيمان بالأهداف والقدرة على م�ا�سلة الجهد من اأجل تحقيقها. ذلك ما 

اأثبتته تجربتي مع اإخ�تي في الفهر�س العربي الم�حد. 
ف�سكرا ل�سعادة الدكت�ر / �سالح بن محمد الم�سند مدير مركز الفهر�س 
العربي الم�حد على روؤيته الحكيمة وعلى �سبره الدءوب وعلى قدرته على 

بعث الأمل في النف��س.
و�سكرا لالأ�ستاذ �سالح عبد الكريم ال�سمري على ما بذل من جه�د في �سبيل 
وال�سكر  واجهتنا..  التي  والعقبات  ال�سعاب  كل  رغم  الب�ابة  هذه   اإنجاز 

م��س�ل لكل من �ساهم من قريب اأو بعيد في هذا العمل. 
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لقد تمكنا من اإعداد محت�ى الب�ابة المعرفية للمكتبات الم�ريتانية ومن 
اإطالقها في وقت قيا�سي بع�ن من اهلل وح�سن تدبيره  وتم التد�سين  ثم 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  �سالم  ولد  �سيدي  الدكت�ر  معالي  بح�س�ر 
العلمي في حك�مة الجمه�رية الإ�سالمية الم�ريتانية و معالي الأ�ستاذ/ 
عبد  الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  معمر  بن  الرحمن  عبد  بن  في�سل 

العزيز العامة،
بما  التعريف  في  كبير  �ساأن  الب�ابة  لهذه  يك�ن  اأن  اهلل  بح�ل  ونت�قع 
خا�سة  معرفية،  كن�ز  من  الم�ريتانية  الإ�سالمية  الجمه�رية  به  تزخر 
اآلف  ع�سرات  عددها   يبلغ  التي  الإ�سالمية  العربية  المخط�طات  منها 

المخط�طات م�زعة على مئات المكتبات.
العلمي  التط�ر  حركة  الم�ريتانية  المكتبات  ب�ابة  تعك�س  اأن  ناأمل  كما 
والثقافي والفكري الذي �سهدته م�ريتانيا في ظل الع�لمة والتح�ل نح� 
ع�سر المعرفة عن طريق ق�اعد بيانات المكتبات الع�سرية ومنها على وجه 
الخ�س��س المكتبة ال�طنية الم�ريتانية والمكتبة الجامعية المركزية... 
واأملنا كبير في اأن م�ساركتنا في الفهر�س العربي الم�حد عبر هذه الب�ابة 
�سي�سهم في دعم البحث العلمي عن طريق ت�فير م�سادر المعرفة العربية 

وتي�سير و�س�ل الباحثين والدار�سين اإليها.
اإنه م�سروع عربي رائد واأ�سيل �سيحقق التكامل بين المكتبات العربية عبر 
ربط مكتبات العالم العربي في �سبكة واحدة وفقا للمعايير الدولية المتبعة 

لالإن�سانية  ويتيح  والت�سنيف  الت�ثيق  في 
العربية  المعارف  اإلى  ال�ل�ج  اإمكانية   جمعاء 
الفهر�س  هي  م�حد  وعاء   عبر  الإ�سالمية 

العربي الم�حد .
عبد  الملك  لمكتبة  وهنيئا  جميعا  لنا  فهنيئا 
على  الم�حد  العربي  الفهر�س  ولمركز  العزيز 
هذا النجاز الح�ساري الرائع، واإلى مزيد من 

العطاء، واهلل الم�فق.
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 بوابات الدول العربية تتكامل
تحت مظلة الفهرس العربي الموحد..
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يعد مركز الفهر�س العربي الم�حد والذي بداأ قبل 10 �سن�ات وبمباركة 
ودعم من خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه 
اهلل - في المحافظة على م�سادر المعرفة في العالم العربي والنه��س 
الملك  مكتبة  قامت  حيث   ، الكبرى  الدول  لم�ساف  لل��س�ل  بقدراتها 
حلمًا  كان  اأن  بعد  لتنفيذه  اإمكاناتها  كامل  بت�سخير  العامة  عبدالعزيز 
70 عامًا وح�لته في  لأكثر من  العرب  المتخ�س�سين والمثقفين  يراود 
اإلى منجز ح�ساري وتاريخي  الزمن-  ب�سيطة -بعمر  �سن�ات  غ�س�ن 
ثقافي �سخم. فاأولت اإدارة مركز الفهر�س العربي الم�حد التخطيط له 
اآراء  اإلى  ا�ستندت  كما  ق�س�ى،  اأهمية  اأقنيته  وتحديث  عمله  وتفا�سيل 
الخبراء وحاكت اأكبر واأعظم التجارب العالمية في هذا المجال، فكان اأن 
تحقق الحلم �سيئا ف�سيئا، وكان اأن ت�سجعت كافة الجامعات والمكتبات 
اإيمانا   ، اإلى الن�س�اء  تحت مظلته  الثقافة والت�ثيق  العربية ومراكز 
الم�سترك،  العربي  الثقافي  العمل  م�سيرة  ا�ستكمال  في  باأهميته  منها 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  ومتابعة  بت�جيهات  وذلك 
العامة �ساحب ال�سم� الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
وحر�سه الم�ستمر على تط�ير هذا الم�سروع الكبير لإتاحة كل التراث 
عليه  الطالع  وتي�سير  العربي  والإبداعي  والمعرفي  العلمي  والنتاج 
باأقل جهد وتكلفة كعمل تعاوني م�سترك ، حتى اأ�سحى واحدا من اأعظم 
الحية  ال�س�اهد  واأحد  المعا�سر  تاريخها  في  العربية  الثقافة  منجزات 
الأمتين  خدمة  في  ال�سع�دية  العربية  المملكة  تلعبه  الذي  الدور  على 
الثقافي ودعمه تقنيا وت�سهيل  الم�روث  العربية والإ�سالمية عبر حفظ 
ال��س�ل اإليه، وه� ما ي�ؤكد ال�سعي الحثيث للفهر�س العربي الم�حد في 
هذا الجانب. وقد عا�س الم�سهد الثقافي العربي في وقت ق�سير تظاهرة 
علمية ومعرفية كبرى، تمثلت في اإطالق الفهر�س العربي الم�حد للعديد 
من الب�ابات المعرفية للدول العربية، بما ي�اكب معطيات ع�سر المعرفة 
في ظل الم�ستجدات العلمية والتكن�ل�جية والحتياجات المتزايدة من 
قبل الم�ستفيدين لتقديم خدمات فاعلة وم�ؤثرة خا�سة بالتعريف بالإنتاج 
الم�ؤ�س�سات  كافة  بين  والتعاون  الم�ساركة  ومحققة  العربي  الفكري 
العربية من خالل ب�ابات تحفظ الإنتاج الفكري والثقافي والتراثي لكل 
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الق�ة  اأهم م�سادر  فالمعرفة هي  دولة عربية. 
في  الأمم  فيه  تت�سابق  الذي  الع�سر  هذا  في 
والتقدم  الرقي  �سلم  في  متقدمة  مقاعد  حجز 
حياة.  ومنهج  �سالًحا  والمعرفة  العلم  متخذة 
من  اأ�سبح  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأن  كما 
الأدوات المهمة لخدمة لغتنا وثقافتنا العربية 
نه�ستنا  ومعين  ه�يتنا  اأ�سا�س  هي  التي 
في  �سي�سهم  اأنه  فيه  �سك  ل  ومما  وتقدمنا. 
تبادل المعل�مات والمعرفة والرتقاء بالباحث 
والعالمية  العربية  ثقافته  وتعزيز  العربي 
واإطالع العالم على تط�ر ال�سع�ب العربية في 
واإبراز  وا�سترجاعها  المعل�مات  حفظ  مجال 
النه�سة  معامل  اأهم  وتط�ير  معرفتها  كن�ز 
الحقيقية؛  وقيمتها  المكتبات  عبر  الفكرية 
بالتط�ير عالمة  الم�ستمر  الم�سهد  هذا  ليك�ن 
العربي  الثقافي  العمل  م�ست�ى  في  فارقة 
لمفه�م  ال�ا�سعة  ال�ساحة  ودخ�له  الم�سترك 
في  التن�ع  بهذا  وربطها  المعل�ماتية  التقنية 

الم�سامين المعرفية.   
بوابة اإلمارات العربية المتحدة :

الأمين  ال�سام�سي  فاطمة  الدكت�رة  ود�سنت 
جامعة  مقر  في  الإمارات  لجامعة  العام 
الإمارات في منطقة المقام بمدينة العين ب�ابة 
دولة الإمارات تحت رعاية معالي ال�سيخ نهيان 
العالي  التعليم  وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن 
لجامعة  الأعلى  الرئي�س  العلمي،  والبحث 
الإمارات، وذلك في اللقاء الذي نظمته الجامعة 
ومركز  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  مع  بالتعاون 
نقطة  اللقاء  ويعد  الم�حد.  العربي  الفهر�س 
العربي،  الثقافي  المنحى  في  جذري  تح�ل 

العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تطلقها  معرفية  ب�ابة  اأول  بانطالق  وذلك 
دولة  احت�سنته  الذي  الم�حد  العربي  الفهر�س  لأع�ساء  الرابع  اللقاء  في 
الإمارات ال�سقيقة. وقد اأ�سادت ال�سام�سي بجه�د مكتبة الملك عبدالعزيز 
المعنية  الثقافي والعلمي بين الجهات والم�ؤ�س�سات  التعاون  لدعم  العامة 
العربية،  الإمارات  دولة  في  ومثيالتها  ال�سع�دية  العربية  المملكة  في 
وقالت: »لقد اأ�سبح وا�سحًا وجليًا اأن دولة الإمارات العربية المتحدة مع 
كل جهد طيب، ومع كل يد تمتد لخدمة وطنها العربي واأمتها الإ�سالمية، 
له  المغف�ر  الم�ؤ�س�س  القائد  بداأها  التي  الحكيمة  ال�سيا�سة  هذه  اإطار  في 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وي�ستمر في حمل اأمانتها واأداء ر�سالتها 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان« حفظه اهلل« ،كما ي�ؤكد روح 
التعاون التي ت�س�د بين الفهر�س العربي الم�حد والدول الراعية للمكتبات 
الأع�ساء والمتج�سدة في جه�دهم المثمرة والإيجابية في تحقيق اأق�سى 
قدر من الإفادة من خدماته، ويج�سد قدرة الإن�سان العربي على الت��سل 

لحل�ل اإيجابية لم�سكالته الي�مية، وت�سخير اإمكاناته في �سالح اأمته » .
بوابة جمهورية السودان:

ثم د�سنت الجمه�رية ال�س�دانية ب�ابتها كثاني دولة ت�سارع لهذه الخط�ة    
وذلك بح�س�ر عدد من كبار الم�س�ؤولين في الدولة في مقدمتهم ممثل رئي�س 
الجمه�رية،  رئي�س  م�ساعد  الميرغني  ال�سادق  جعفر  ال�سيد  الجمه�رية 
الذي د�سن  الب�ابة المعرفية للمكتبات ال�س�دانية واأعلن  انطالقتها. حيث 
قال : اإن هذه النافذة الم�سرعة على الثقافة ال�س�دانية وعلى التراث الفكري 
اأدوات مجتمع المعرفة، وهي بمثابة حلقة  اأداة من  العربي في ال�س�دان 
من حلقات الت�ا�سل بين مك�نات الثقافة العربية ورافًدا مهًما من روافد 
واأدوات الفكر العربي ، ف�ساًل عن اأنها  تد�سين لكًمّ معرفي هائل تحت�يه 
مكتبات بلد غني بثقافته وتراثه كجمه�رية ال�س�دان ، وختم حديثه قائاًل 
العربي  الفهر�س  على  القائمين  قبل  من  المبذولة  بالجه�د  ن�سعد  اإننا   :
ل�سائر  واإنما  فح�سب  لل�س�دان  لي�س  معرفية  منارة  يعتبر  والذي  الم�حد 

الدول العربية .
بوابة الكتب المترجمة:

بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الأمير  الملكي  ال�سم�  �ساحب  د�سن  كما 
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عبدالعزيز رئي�س مجل�س اإدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ب�ابة الكتب 
الحرمين  بجائزة خادم  الفائزين  اأ�سماء  اإعالن  فعاليات  المترجمة خالل 
ال�سريفين العالمية للترجمة بح�س�ر �سي�ف مهرجان الجنادرية ونخبة 
خدمة  على  حري�سة  المكتبة  باأن  كبيرًا  بعدًا  اأعطى  مما  المهتمين،  من 
الإنتاج  مفردات  جميع  ح�سر  في  منها  رغبة  والعالمية  العربية  الثقافة 
الباحثين  لت�ساعد  واحدة،  قاعدة  في  العربية  اللغة  اإلى  المنق�ل  الفكري 
العربية،  اللغة  اإلى  نقل  ما  معرفة  في  والتعريب  بالترجمة  والم�ستغلين 
كتاب  األف  وع�سرين  مئة  على  تحت�ي  والتي  الترجمة  ب�ابة  تعتبر  حيث 
المنق�ل  الفكري  الإنتاج  مفردات  لح�سر  ن�اة  لت�سكيل  تعريفية  ومادة 
والإ�سالمية  العربية  الح�سارة  اأن  على  تاأكيدًا   ، واليها  العربية  اللغة  من 

منفتحة على الح�سارات العالمية اأخًذا وعطاًء.  
بوابة المملكة العربية السعودية:

اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خادم  رعاية  وتحت 
�سابقًا  والإعالم  الثقافة  وزير  معالي  د�سن  – كما  اهلل  – يرحمه  �سع�د 
الدكت�ر عبدالعزيز بن محيي الدين خ�جة ب�ابة المملكة العربية ال�سع�دية 
وذلك خالل مرا�سم افتتاح معر�س الريا�س الدولي للكتاب ، وذكر معالي 
ال�سع�دية نافذة  المكتبات  باأن تد�سين ب�ابة  الدكت�ر عبدالعزيز خ�جة  
لالطالع على مقتنيات المكتبات ومراكز المعل�مات في ال�سع�دية، التي 
تح�ي كثيرا من الكن�ز المعرفية  وتقدم خدماتها للباحثين والدار�سين 
الإلكتروني  للن�سر  بناء  لبنة  اإنها  حيث  وخارجها،  المملكة  داخل  من 
ولأوعية المعرفة والمعل�مات المت�افرة بالمكتبات المحلية عن الح�سارة 
العربية والإ�سالمية وهذا جهد كبير تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

ومركز الفهر�س العربي الم�حد .  
بوابة المملكة األردنية الهاشمية :

اأخليف  الدكت�ر  ال�سابق  الأردنية  الجامعة  رئي�س  معالي  رعاية  وتحت 
الأردنية  الجامعة  في  الثاني  عبداهلل  الملك  م�سرح  احت�سن  الطراونة 
اأن  الحقيقة   : ، وذكر معاليه  الأردنية  للمكتبات  المعرفية  الب�ابة  تد�سين 
لهذه  ح�ساري  وجه  لبناء  الأكيدة  ال�سمانات  هي  الم�سروعات  هذه  مثل 
الأمة لأنها تنطلق من بناء معرفي يج�سد لحمة اله�ية والثقافة بعيدًا عن 
الآمال والطم�حات غير المدرو�سة اأو التي تفتقر ل�سبل الديم�مة ، وكذلك 

فاإن مثل هذه الب�ابة مطلب مهم و�سرورة لبناء 
من  لكثير  واأ�سا�س  الأردني  المعرفي  المجتمع 
الخدمات التي يحتاجها الباحث�ن والدرا�س�ن 
حيث  الأردني  الفكري  بالإنتاج  والتعريف   ،
يثمن  عالم  في  ن�عية  نقلة  الب�ابة  هذه  تمثل 
اقت�ساد  مق�مات  اأهم  ويجعلها  المعل�مات 
المعرفة الذي ت�سعى اإليه الأردن بخطى حثيثة  
رافًدا  فيها  البحث  ومراكز  جامعاتها  لتك�ن 
يق�دها  التي  والنماء  التط�ر  م�سيرة  في  مهًما 

جاللة الملك عبداهلل بن الح�سين حفظه اهلل. 
بوابة مملكة البحرين:

منامة  في  الثقافي  عي�سى  مركز  مظلة  وتحت 
البحرين ورعاية كريمة من �سم� ال�سيخ عبداهلل 
عي�سى  مركز  اأمناء  رئي�س  خليفة  اآل  خالد  بن 
الثقافي وعدد من ال�سفراء والمفكرين وممثلي 
الملحقيات الثقافية ، د�سن �سم� ال�سيخ عبداهلل 
بن خالد اآل خليفة ب�ابة مكتبات مملكة البحرين 
، وقد ن�ه �سم� ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 
بتد�سين ب�ابة مكتبات مملكة البحرين وو�سفه 
باأنه خط�ة م�فقة في ظل ما ت�سهد حركة ن�سر 
الكتب ال�رقية والإلكترونية من ازدهار يتطلب 
والباحثين  للدار�سين  لت�فر  المكتبات  تعاون 
المعرفة.  م�سادر  على  الح�س�ل  والقراء 
واأ�ساف: تدعم ب�ابة المكتبات لمملكة البحرين 
الجه�د التي تبذل على م�ست�ى الدولة في بناء 
الح�سارية  النه�سة  ظل  في  المعرفة  مجتمع 
حمد  الملك  الجاللة  �ساحب  عهد  في  ال�ساملة 
بن عي�سى اآل خليفة كما اأن هذه الب�ابة خط�ة 
الرقمنة،  ع�سر  في  التعاون    لح�سد  متقدمة 
والتحالف  التكامل  اأهمية  للجميع  ليتج�سد 
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الم�ست�يات.  باأرقى  الخدمات  وتقديم 
ولت�سيف هذه الب�ابة التي قدمها اإخ�اننا في 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومركز الفهر�س 
العربي  المعرفي  للر�سيد  الم�حد  العربي 
الكثير من خالل اإطالع العالم على ما تحت�يه 
كبير  ثقافي  م�روث  من  البحرين  مملكة 

ولتتكامل مع بقية ب�ابات الدول الأخرى. 
مان:

ُ
بوابة سلطنة ع

اآل  تيم�ر  ال�سيد  ال�سم�  وتحت رعاية �ساحب 
ال�سلطان  جامعة  رئي�س  نائب  وح�س�ر  �سعيد 
العمانية  ال�سخ�سيات  من  كبير  وعدد  قاب��س 
د�سن الفهر�س العربي الم�حد ، ب�ابة مكتبات 
�سمن  ال�سابعة  الب�ابة  وهي  عمان،  �سلطنة 
وذكر  الدول،  مكتبات  ب�ابات  تد�سين  �سل�سلة 
ال�سلطنة  مكتبات  ب�ابة  تد�سين  اأن  �سمّ�ه 
المملكة  بين  الم�سترك  التعاون  اأوجه  يعزز 
وي�سهم  عمان،  و�سلطنة  ال�سع�دية  العربية 
والجه�د  ال�سلطنة  في  الثقافة  عجلة  بدفع 
العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  بها  تق�م  التي 
حيث   ، الم�حد  العربي  الفهر�س  في  ممثلة 
الإيجابي  الأثر  لها  �سيك�ن  الب�ابة  هذه  اإن 
في دفع عملية البحث العلمي والن�سر وخدمة 
قاعدة  اإتاحة  خالل  من  والثقافة  العل�م 
الباحثين  على  ت�سهل  متكاملة  رقمية  بيانات 
من  المعل�مات  على  الح�س�ل  والدار�سين 
من  المختلفة  الفئات  وتمكن  متعددة،  م�سادر 
طالبي المعرفة من القيام بالأبحاث وفق اآخر 
التكامل  عملية  ويدعم  العلمية،  الم�ستجدات 
لتمثل  وخارجها،  ال�سلطنة  في  المكتبات  بين 
اإ�سافة جديدة للثقافة العربية والإ�سالمية في 
التي  والجه�د  المعرفية  النه�سة  ع�سر  ظل 
بن  قاب��س  ال�سلطان  الجاللة  �ساحب  يق�دها 
�سعيد للتح�ل نح� مجتمع المعرفة واقت�ساد 
مهمة  واأداة  رئي�ًسا  رافًدا  ولتك�ن  المعرفة 
لتقديم كن�ز المعرفة العمانية للعالم عبر �سبكة 

الإنترنت. 

بوابة المملكة المغربية:

كما ا�ست�سافت م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز اآل �سع�د للدرا�سات الإ�سالمية 
والعل�م الإن�سانية بالدار البي�ساء في المملكة المغربية حفل اإطالق ب�ابة 
اأحمد  الدكت�ر  المغربي  الأوقاف  وزير  بح�س�ر   ، المغربية  المكتبات 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزير  للم�ؤ�س�سة،  العام  المدير  الت�فيق، 
محمد  الدكت�ر  الثقافة  ووزير  الداودي،  الح�سن  الدكت�ر  الأطر  وتك�ين 
الرحمن  عبد  محمد  ال�سريفين  الحرمين  خادم  و�سفير  ال�سبيحي،  الأمين 
اأحمد  الدكت�ر  وذكر  عربية.  ومعرفية  ثقافية  نخب  وبح�س�ر  الب�سر، 
الت�فيق وزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية المدير العام لم�ؤ�س�سة الملك 
هذا  اأن  الإن�سانية،  والعل�م  الإ�سالمية  للدرا�سات  �سع�د  اآل  العزيز  عبد 
الم�سروع العربي الرائد والذي انطلق من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
جامع،  �سل�سال  في  و�سّمـها  العربية  المعرفة  رقمنة  جه�د  ي�حد  �س�ف 
كما �سي�ساعد البلدان العربية على القت�ساد في المال لك�سب رهان اإلحاق 
بين  الفا�سلة  الرقمية  اله�ة  وتج�سير  الك�ني  بالزمن  العربية  المعرفة 
العربي يحتاج  العالم  اأن  واأ�ساف  المتقدم.   التكن�ل�جي  العرب والغرب 
اإلى مثل هذه الم�ساريع الثقافية والمعرفية واأن هناك حاجة ملحة للتن�سيق 
ثمارها  وا�ستثمار  الرقمية،  الث�رة  بركب  اللحاق  بغية  الجه�د  وت�حيد 
العربية  الأقطار  كل  تطمح  الذي  الحديث  المعرفة  مجتمع  م�سروع  في 

لتاأ�سي�سه.
الي�م  متاحا  اأ�سبح  ال�سبيحي:  اأمين  محمد  المغربي  الثقافة  وزير  وقال 
المكتبات من خالل ب�ابة واحدة من�ساأة بتقنيات وتكن�ل�جية  ول�ج هذه 
عالية الج�دة، كما اأنها خدمة كبيرة للثقافة العربية باإطالق ب�ابات تحفظ 
تراثها واإنتاجها الكبير من �ستى اأن�اع الثقافة، وهذا جهد م�سك�ر ولي�س 
المبادرات  طرح  في  ال�سع�دية  العربية  المملكة  في  اإخ�اننا  على  بغريب 
التي ي�ستفيد منها الجميع، وها نحن ن�ساهد اإطالق ب�ابة مكتبات المملكة 

المغربية نرى اأهمية اأن نعزز �سراكاتنا وندفع بعملنا اإلى الأمام.
بوابة دولة الكويت:

وتحت رعاية وزير الإعالم ووزير الدولة ل�س�ؤون ال�سباب ورئي�س المجل�س 
�سباح  �سلمان  ال�سيخ  �سم�  بالك�يت  والآداب  والفن�ن  للثقافة  ال�طني 
في  ال�سريفين  الحرمين  خادم  �سفير  وبح�س�ر  ال�سباح،  الحم�د  �سالم 
ال�سع�دي  الثقافي  والملحق  الفايز  عبدالعزيز  الدكت�ر  الك�يت  دولة 
ح�سين  الدكت�ر  الك�يت  جامعة  ومدير  ال�سبانات  عبدالمح�سن  الأ�ستاذ 
الب�ابة  �سمّ�ه  د�سن   ، والثقافية  الإعالمية  النخب  من  وعدد  الأن�ساري 
المعرفية للمكتبات في دولة الك�يت ، حيث قال : اإن تد�سين ب�ابة مكتبات 
للتعاون  مهمة  الم�حد خط�ة  العربي  الفهر�س  في  وربطها  الك�يت  دولة 
الثقافي العربي واأ�ساف �سم� ال�سيخ �سلمان الحم�د ال�سباح : اأن الدعم 
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عبدالعزيز  الملك  ومكتبة  ال�سع�دية  في  الأ�سقاء  من  والكريم  الكبير 
الدول  بين  الثقافي  التبادل  واأهمية  الثقافي  الم�سير  وحدة  ي�ؤكد  العامة 
الدقيقة  المرحلة  اأبنائها و�سبابها في هذه  لتعمل دائما على دعم  العربية 
دائمًا  �سباقه  ال�سع�دية  العربية  فالمملكة   ، العربي  العالم  بها  يمر  التي 
نن�سى وقفاتها  العربي والإ�سالمي ول  العالم  لكل دول  الع�ن  يد  اإلى مد 
الب�ابة المهمة �سيتيح  اأن وج�د هذه  مع الك�يت �سعبًا وحك�مة ، وذكر 
المجال اأمام الباحثين والمثقفين وكل من يريد الطالع على الكتب حيث 
تاأتي “في وقت نحتاج فيه اإلى دور اأكبر للثقافة العربية والت�عية لأجيالنا 
واأبنائنا اآمال للب�ابة النجاح الم�ستمر والت��سع اأكثر في مكتباتنا الك�يتية 
المتخ�س�سة لربطها مع المكتبات العربية في الم�ستقبل لتتط�ر دائما”. 
واأعرب عن ال�سكر الكبير لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولمركز الفهر�س 
العربي الم�حد واإدارته في المملكة العربية ال�سع�دية على ما قدم�ه من 

دعم لنا في هذا المجال .
بوابة الجزائر

ميه�بي،  عزالدين  الأ�ستاذ  الجزائرية  الثقافة  وزير  معالي  رعاية  وتحت 
ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. طاهر حجار، وبح�س�ر 
�سيادة  ال�سيدة ن�رية بن عبريط، وم�ست�ساري  الجزائرية  التربية  وزيرة 
مركز  د�سن  العرب.  ال�سفراء  من  وجمع  ب�تفليقة  عبدالعزيز  الرئي�س 
الفهر�س العربي الم�حد الب�ابة المعرفية للمكتبات الجزائرية في حدث 
كبير احت�سنه ق�سر الثقافة ، حيث اأ�ساد معالي وزير الثقافة الجزائرية 
الأ�ستاذ عزالدين ميه�بي بالفهر�س العربي الم�حد ودوره في دعم الثقافة 
الفكري  التراث  بجمع  تعنى  التي  الم�ساريع  اأهم  اأحد  باعتباره  العربية 
ويجمعها  الجزائرية  الثقافة  يخدم  بدوره  والذي  والإ�سالمي  العربي 
بنظيراتها في الدول العربية الأخرى وهذا لي�س بغريب على اأ�سقائنا في 
ال�سع�دية حيث تربطنا باإخ�اننا في المملكة �سالت لي�ست جديدة، فهي 
�ساربة في التاريخ، بل اإننا يمكن اأن نذكر فقط ببع�س الماآثر في عالقتنا 
بهذا البلد ال�سقيق فاإن المملكة ال�سع�دية العربية البلد الذي عر�س على 
-رحمه  في�سل  الملك  خالل  من  1955م،  عام  مرة  لأول  المتحدة  الأمم 
اآنذاك،  المتحدة  الأمم  دفتر  في  الجزائرية  الق�سة  و�سع  الذي  ه�  اهلل- 
كما اإّن المملكة كانت �سندًا للث�رة الجزائرية، من خالل الملك �سلمان بن 
عبدالعزيز الذي راأ�س في اأيام الث�رة التحريرية لجنة دعم الث�رة، وجمع 
والتاريخي  ال�سيا�سي  بعدها  بالأم�س  لها  كان  الم�اقف  وهذه  التبرعات، 
والإن�ساني والق�مي، وكذلك الي�م، وهذا ي�ؤكد اأننا في النهاية نعمل �سمن 
الم�ستقبل  ول�سالح  بيننا  الم�سترك  ل�سالح  نعمل  اأننا  وهي  واحدة  روؤية 

الذي نعمله لالأجيال مرة«.
»لقد  العلمي-:  والبحث  العالي  التعليم  وزير   - حجار  طاهر  د.  وقال 
ي�سهل  والذي  الرائد  العربي  الم�سروع  هذا  المملكة  لنا في  اإخ�انًا  تبّنى 

من  العربية  الجامعات  وطالب  الباحثين  على 
منذ  به  طالبنا  ما  وه�  مقتنياتها،  من  الإفادة 
ع�سرين عام، وهاهم في مركز الفهر�س العربي 
ولم  بكثير،  اأو�سع  بنظرة  اإليه  نظروا  الم�حد 
ت��سعت  واإنما  الجامعات،  في  مح�س�رة  تبق 
اإلى كل مجالت المعرفة، وها نحن الي�م ن�سهد 
الفهر�س  بب�ابات  الجزائرية  الب�ابة  التحاق 
باأّن  كعربي  فخ�ر  اأنا  وبذلك  الم�حد،  العربي 
و�سكرا  المجالت،  جميع  تم�س  �سبكة  لدينا 
جزياًل لالإخ�ان في المملكة العربية ال�سع�دية، 
وجزاهم اهلل خيرًا على هذا العمل الكبير الذي 

يقدم�نه لالأمه العربية والإ�سالمية«.
بوابة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية:

والبحث  التعليم  وزير  معالي  د�سن  كما 
�سيدي  الدكت�ر  م�ريتانيا  بجمه�رية  العلمي 
مكتبات  ب�ابة  له  المرافق  وال�فد  �سالم  بن 
وذلك  الم�ريتانية  الإ�سالمية  الجمه�رية 
في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  مقر  في 
العام  الم�سرف  معالي  وبح�س�ر  الريا�س 
الأ�ستاذ  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  على 
بن معمر ونخب عربية  عبدالرحمن  بن  في�سل 
، حيث اأعرب وزير التعليم والبحث العلمي في 
م�ريتانيا الدكت�ر �سيدي بن �سالم في كلمته عن 
�سعادته بتد�سين ب�ابة المكتبات الم�ريتانية ، 
م�ؤكدًا اأن ذلك يمثل اإ�سافة لبنة جديدة ل�سرح 
ال�طيدة  الم�ريتانية  ال�سع�دية  العالقات 
الت�ا�سل  ج�س�ر  متانة  عن  �سادق  وتعبير 
ال�سقيقين. البلدين  بين  والثقافي   العلمي 
الم�حد  العربي  الفهر�س  م�سروع  اإن  وقال" 
من الم�ساريع الرائدة والأ�سيلة التي اأنجزتها 
تفاوؤله  عن  معربًا   ، ال�سع�دية  العربية  المملكة 
بين  التكامل  الم�سروع  هذا  يحقق  باأن  وثقته 
جمعا  لالإن�سانية  ويتيح  العربية  المكتبات 
اإمكانية ال�ل�ج والطالع على المعارف العربية 

الإ�سالمية عبر وعاء م�حد.
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�سعادة الدكت�رة فاطمة ال�سام�سي الأمني 
 العامة جلامعة الإمارات تد�سن ب�ابة 

الإمارات العربية املتحدة

�ساحب ال�سم� امللكي الأمري عبدالعزيز 
بن عبداهلل رئي�س جمل�س اإدارة مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة يد�سن ب�ابة الكتب املرتجمة

وزراء الثقافة والتعليم العايل والرتبية 
يد�سن�ن ب�ابة اجلمه�رية اجلزائرية

وزير الإعالم ووزير الدولة ل�س�ؤون ال�سباب 
ال�سيخ �سلمان احلم�د ال�سباح يد�سن ب�ابة 

الك�يت

وزراء الثقافة والأوقاف والتعليم العايل 
يد�سن�ن ب�ابة اململكة املغربية

وزير الثقافة والإعالم ال�سابق 
الدكت�ر عبدالعزيز خ�جة يد�سن 

ب�ابة اململكة العربية ال�سع�دية

ممثل رئي�س اجلمه�رية ال�سيد
جعفر ال�سادق املريغني يد�سن

ب�ابة ال�س�دان

 �ساحب ال�سم� ال�سيد 
تيم�ر اآل �سعيد يد�سن ب�ابة 

�سلطنة عمان

وزير التعليم والبحث العلمي 
الدكت�ر �سيدي بن �سامل يد�سن

ب�ابة اجلمه�رية الإ�سالمية امل�ريتانية

نائب رئي�س جامعة الأردن يد�سن ب�ابة 
اململكة الأردنية الها�سمية

�سم� ال�سيخ عبداهلل بن خالد يد�سن ب�ابة 
مملكة البحرين.
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تعتبر المكتب���ات من أوائل المؤسس���ات التي أدخلت 
الحوس���بة ف���ي اإلدارة والعمل الفن���ي إيماًنا بأهمية 
ه���ذه اآللة في تنظيم المعلومات واس���ترجاعها. وقد 
ب���دأت مكتب���ة الكونج���رس من���ذ منتصف الس���تينيات 
الميالدية في تطويع القواعد والتقنينات التي طورت 
في األساس لفهارس البطاقية. ولكن بعد التطورات 
التقني���ة المذهلة وظهور محركات البحث في اإلنترنت 
وم���ا تبعها من توس���ع دائرة مس���تخدمي المعلومات 
أصبح من الض���روري تطوير قواعد تنظيم المعلومات 
 RDA مما آذن بظهور قواع���د وصف الموارد وإتاحتها
لتتناس���ب م���ع البيئ���ة اإللكتروني���ة ومح���ركات البحث. 
وس���تمر المكتبات ف���ي العالم أجمع بمرحل���ة انتقالية 
لتطبي���ق ه���ذه المس���تجدات ف���ي الفض���اء المعرفي 
العالمي. ولذلك الب���د من تطوير نظم المكتبات في 
العالم العربي لتستوعب المتغيرات التقنية والقواعد 
الجدي���دة، كما أنه البد م���ن تدريب العاملين بالمكتبات 
العربي���ة وتهيئتهم ليمتلك���وا المه���ارات الالزمة التي 
بمعايي���ر  مكتباته���م  فه���ارس  تجهي���ز  م���ن  تمكنه���م 
ومواصف���ات عالمي���ة. وقد اضطلع الفه���رس العربي 
الموحد بهذه المسؤولية وأعد خطة متكاملة اشتملت 
عل���ى آليات تطوير القاع���دة الببليوجرافي���ة والملفات 
االس���تنادية وفق القواعد الجديدة. كما طور الفهرس 
البرام���ج التدريبية الت���ي يقدم لتأهي���ل العاملين في 
المكتبات العربية وإكس���ابهم المه���ارات الحديثة. وقد 
بدأ الفه���رس بإعداد أدلة للفهرس���ة بدأها بكتاب حول 
الفهرس���ة وفق القواعد الجدي���دة. واالتصاالت جارية 
أيًضا مع جمعية المكتبات األمريكية للحصول على حق 

.RDA ترجمة القواعد الوصف
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بعد  الإلكترونية  الم�سادر  ث�رة  اأحدثت   لقد 
لدى  وتطبيقاتها  الذكية  الأجهزة  انت�سار 
الم�ستفيدين  من  ومختلفة  وا�سعة  قطاعات 
مجالت  في  المخت�سين  لدى  وا�سعًا  حراكًا 
�سرورة  اأدرك�ا  حيث  المعل�مات،  تنظيم 
التي  والتقنيات  والأدوات  ال��سائل  تط�ير 
ومراكز  المكتبات  في  تطبيقها  على  م�سى 
لجنة  اجتمعت  فقد  ط�يلة.  عق�دًا  المعل�مات 
)ال�ليات  �سيكاغ�  في  الم�سترك  الت�جيه 
 28 و   14 بين  الفترة  في  الأمريكية(  المتحدة 
ق�اعد  تحديث  لدرا�سة   2005 ابريل  �سهر  من 
ترقى  تعد  لم  التي  اأمريكية  الأنجل�  الفهر�سة 
فر�سه  الذي  الجديد  التحدي  م�ست�ى  اإلى 
حيث  وتعددها،  الرقمية  الم�سادر  تط�ر 
تمخ�ست هذه الجتماعات عن عقد ور�س عمل 
لما �سمي فيما بعد و�سف واإتاحة الم�سادر” 
وام    “. وقد انخرطت مكتبات كبرى في هذا 
الم�سروع ، حيث قررت في عام 2007 كبريات 
المكتبات العالمية دعم تقنين “ وام “ وو�سع 
خطة للبدء بالعمل به. وعملت اللجنة على عقد 
العالم  من  متعددة  مناطق  في  متعددة  لقاءات 
الم�سطلحات  لتعريب  القاهرة   لقاء  كان منها 
في  الملح�ظات  واأخذ  الق�اعد  ومناق�سة 
وقد  للق�اعد.  النهائية  ال�سياغة  العتباراأثناء 
ق�اعد  بتطبيق  فعليًا  الك�نجر�س  مكتبة  بداأت 
انق�ساء  بعد   ،2013 مار�س   31 منذ   “ “وام 
طرحت  وقد  والتدريب.  الختبارات  فترة 
من  عدد  على  الم��س�ع  هذا  الت�سجيلة”   “
في  وعاملين  اأكاديميين  من  المتخ�س�سين 
قطاع تنظيم المعل�مات للتعرف على مرئياتهم 
هذه  لتطبيق  العربية  المكتبات  ا�ستعداد  حيال 

الق�اعد الجديدة.
الم�سند  �سالح  الدكت�ر  تحدث  البداية  في 
مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد عن خطة 
الفهر�س لتطبيق تقنين و�سف واإتاحة الم�ارد 
 “ وام        الم�ارد  اإتاحة  و�سف   “ قائاًل 
الأنجل�  الفهر�سة  لق�اعد  نا�سخة  ق�اعد  هي 
وتطبق  محلها  تحل  حيث   ،2 قاف  اأمريكية 
الكبرى  المكتبات  جميع  كاماًلفي  تطبيقًا 
والختالف  وجيزة،  فترة  خالل  العالم  في 
الج�هري بين “ وام “ و” قاف 2 “ اأن ق�اعد 
على  بناًء  تاأ�س�ست  اأمريكية  الأنجل�  الفهر�سة 

بينما   ، التقليدية  المكتبات  في  رئي�سة  كاأداة  البطاقي  الفهر�س  متطلبات 
اإمكاناته  بكل  الدللي  ال�ب  بيئة  في  ال��سف  على  “تعتمد  “ وام  ق�اعد 
من خالل العتماد على النم�ذج المفه�مي المعروف بالمتطلبات ال�ظيفية 
الأ�سا�س  هذا  وعلى  ال�ستنادية.  وللت�سجيالت  الببلي�جرافية  للت�سجيالت 
على  ج�هريًا  تغييرًا  �سيدخل  الم�ارد  واإتاحة  و�سف  تقنين  تطبيق  فاإن 
عملية الفهر�سة الآلية على اأكثر من م�ست�ى و�سيخدم في تح�سين عمليات 
اأن  اإلى  الم�سند  الدكت�ر  واأ�سار  وم�سم�نًا.  �سكاًل  المعل�مات  ا�سترجاع 
العالمية  المكتبات  في  يجري  ما  ي�اكب  وحتى  الم�حد  العربي  الفهر�س 
فقد و�سع خطة لالنتقال اإلى التطبيق الكامل لهذا التقنين الجديد ابتداأها 
لأع�ساء  ال�ساد�س  للقاء  العلمي  البرنامج  �سمن  الم��س�ع  هذا  بطرح 
الفهر�س الذي انعقد بالمغرب في �سهر اأكت�بر الما�سي ، وعقد حلقة نقا�س 
ح�سرها اأكثر من اأربعين متخ�س�سًا ومتخ�س�سة من جميع اأقطار العالم 
العربي وناق�س فيها الخطة التي بداأ تنفيذها. وت�سمل هذه الخطة تعريب 
الرئي�سة، والت�ا�سل مع  الق�اعد وتف�سيرها ، وتعريب الم�سطلحات  اأهم 
الت�سجيالت  لتح�يل  ا�ستراتيجية  وو�سع  والخبراء،  العالمية  المكتبات 
الببلي�جرافية والملفات ال�ستنادية وفق التقنين الجديد، وتط�ير برامج 
تدريبية تقدم للمخت�سين في مجال تنظيم المعل�مات، و�سينم ت�سكيل لجنة 
وجهات  على  والتعرف  النتقالية  المرحلة  في  والت�ساور  العمل  لت�سيير 
النظر المختلفة حتى نتمكن من التطبيق ال�سل�س والمرن ، وبالتالي ت�حيد 

الممار�سات في جميع المكتبات العربية باإذن اهلل.
المكتبات  عل�م  اأ�ستاذ  خليفة  �سعبان  الدكت�ر  الأ�ستاذ  تحدث  كما 
والمعل�مات بجامعة القاهرة عن تط�ر تنظيم المعل�مات في العالم العربي 
الغربي  والعالم  وكندا  المتحدة  ال�ليات  في  المكتبات  اأن  الحقيقة  فقال: 
عم�ما هي دول متقدمة جدًا وتتابع خط�ات الإنتاج الفكري اأول ًا باأول ،  
وبالتالي فاإن عمليات ال��سف اأي�سًا تتط�ر لمتابعة هذا التقدم الرهيب في 
الغرب هي  المكتبة في  اأن  والحقيقة  المختلفة.  المعل�مات  اإنتاج م�سادر 
يق�ل�ن  المفكرين  بع�س  لدرجة جعلت  الفكرية  الحياة  من  يتجزاأ  ل  جزء 
اإلى جنب، فاإي دولة  اأن الأمم العظيمة والمكتبات العظيمة ت�سيران جنبًا 
عظيمة قام تقدمها على المكتبات ، فبالتالي فاإن المكتبات الكبيرة ل تنم� 
اإل في تربة دولة عظيمة. لذلك عندما ننظر اإلى الدول العربية ل نجد ت�ازنًا 
المكتبات والإنفاق  اإن�ساء  التقدم في  اأنها �سديدة  المكتبات، رغم  في نم� 
العلمي  البحث  دورة  مثاًل في  المكتبة كجزء مهم  ت��سع  لم  ولكن  عليها، 
انف�سال  هناك  زال  فما  العامة.  المكتبة  في  الم�اطن  حياة  في  وكجزء 
ن�سير  المكتبات. ونحن  تنم� فيها هذه  التي  البيئة  المكتبات وبين  مابين 
اإلى متابعة الجديد في م�سادر المعل�مات في الدول  في بع�س المكتبات 
الغربية وتطبيقها. وق�اعد و�سف واإتاحة الم�ارد وه� و�سف للم�سادر 
بع�س  في  مثاًل  جدًا،  قليلة  ولكنها  العالمية،  المكتبات  بع�س  في  وطبق 
الأ�س�ل  ذات  فالمكتبات   ، العربي  ال�طن  في  اأما  الأمريكية.  المكتبات 
الغربية الم�ج�دة في ال�طن العربي هي التي تبادر في تطبيق التط�رات 
لي�س  العربية تطبق بع�سها ولكن  المكتبات  اأنما هنالك بع�س  الم�ج�دة، 
كظاهرة عامة في كل المكتبات. واأ�سار الدكت�ر �سعبان خليفة اإلى اأنه بقدر 
ما هناك من مكتبات رقمية في ال�طن العربي بقدر ما �سيك�ن هناك اهتمام 
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بهذه الق�اعد الجديدة وتطبيقها تاأثير على و�سف الم�سادر الإلكترونية 
والم�سادر الرقمية. وقد بداأت بالفعل بع�س مكتبات الجامعات والمكتبات 
المتخ�س�سة باإن�ساء مكتبات رقمية. واأرى اأنه �سيحدث تاأثير كبير ونقلة 
المكتبات  مكتباتنا هي  اأكثر  لأن  الرقمية،  المكتبات  قلة  على  ن�عية حتى 
عددها  والمتخ�س�سة  الجامعية  والمكتبات  العامة،  والمكتبات  المدر�سية 
قليل، وبقدر ما يك�ن هناك مكتبات رقمية بقدر ما �سيحدث تاأثير من خالل 

هذا ال��سف الجديد.
واأكد الدكت�ر �سعبان خليفة على اأنه لن يك�ن لتطبيق هذا ال��سف �سلبيات 
المكتبات مع ماه� مطبق في  اأق�سام  يدٌر�س في  اإل في حالة اختالف ما 
المكتبات العربية. فحتى ندٌر�س التقنيات الحديثة في اأق�سام المكتبات ل 
بد اأن يك�ن هناك تطبيق في المكتبات العربية بحيث عندما يتخرج الطالب 
واأ�ساليب  التقنية  في  بالجديد  م�سلحًا  والمعل�مات  المكتبات  اأق�سام  من 
واقع  في  تعلمها  التي  مهاراتها  يطبق  اأن  في�ستطيع  المعل�مات  تنظيم 
له  ، فهذا �سيك�ن  ال�اقع  اإن كان ما در�سه �سيئًا يختلف عن  اأما  العمل. 
انعكا�سات �سلبية �ست�اجه تطبيق هذا ال��سف الجديد. الفهر�س العربي 
قاعدة  اإن�ساء  ه�  حلم  عندي  وكان  جميعًا  تراودنا  اأمنية  كان  الم�حد 
1315 هـ حتى الآن، وقد تحققت  بيانات كتاب العربي المن�س�ر من �سنة 
الأمنية في الفهر�س العربي الم�حد. وعندما يبداأ الفهر�س العربي الم�حد 
المكتبات ومراكز  الجديدة �س�ف يق�د تط�ير فهار�س  التقنيات  بتطبيق 
في  رائدًا  الم�حد  العربي  الفهر�س  يك�ن  فعندما  العربية.  المعل�مات 
تطبيق التقنيات الجديدة �س�ف ي�ساعد في �سائر الفهار�س الم�ج�دة في 

المكتبات العربية.
المعل�مات  علم  اأ�ستاذ  قا�سم  ح�سمت  الدكت�ر  الأ�ستاذ  تحدث  ذلك  وعن 
المقترح  العلمي  التحقيق  في  بالم�ساركة  اأ�سرف  فقال:  القاهرة  بجامعة 
الفهر�س  م�سروع  “ في  واإتاحتها  الم�سادر  “ و�سف  معيار  تبني  ح�ل 
العربي الم�حد، ويتلخ�س راأي المت�ا�سع فيما يلي : نحن في الختيار 
المت�سرعة  الأحكام  فيها  ت�سلح  ل  م�اقف  اإزاء  التبني  وعدم  التبني  بين 
اأو النطباعية، ويتطلب اتخاذ القرار في هذا ال�سياق اإجراء درا�سة علمية 
اأي   ، اقت�سادية  اأ�س�س  على  عليه  وما  منها  لكل  ما   ، البديلين  بين  تقارن 
التحقق من تكلفة كل منهما وعائداته وعر�س كل من الخيارين على ميزان 
المنهج العلمي. وفيما يتعلق بخيار التح�ل فاإننا بحاجة لأن نتحقق من 
التكلفة المتمثلة في الجهد الب�سري الالزم ، وال�قت الم�ستنفد في التعديل 
من  يقدم  ما  وتاأثر  الإنجاز،  معدلت  وتباط�ؤ   التدريب،  اإلى  والحاجة   ،
خدمات للم�ستفيدين. وقد يتمثل العائد المحتمل لهذا الخيار في ارتفاع 
كفاءة التعامل مع النظام، وارتفاع م�ست�ى فعالية ما يقدم من خدمات . 
اأما عن خيار عدم التح�ل اإلى هذا المعيار فنحن بحاجة للتحقق مما يمكن 
اإلى انخفا�س م�ست�ى الكفاءة  اأن ي�ؤدي  اأن يترتب على ذلك ، فهل يمكن 
على اأي نح�؟ هل يمكن اأن ي�ؤدي اإلى �سع�بات في تعامل نظام الفهر�س 
الأع�ساء  المكتبات  من  معها  يتعامل  التي  الأطراف  مع  الم�حد  العربي 
والمرافق ال�راقية المناظرة في ا�ستيراد الت�سجيالت وت�سديرها اأو على 
اأكد الدكت�ر  القدرة على الت�سغيل التبادلي باأي �سكل من الأ�سكال ؟ وقد 
ح�سمت قا�سم اأن �ساأن درا�سة الجدوى هذه اأن تقدم للم�س�ؤول عن اتخاذ 

القرار الحقائق التي يمكن اأن ي�ستند اإليها في 
اأن ن�سع في  اختيار البديل المنا�سب. وينبغي 
الح�سبان اأن م�سروع الفهر�س العربي الم�حد 
 ، الظروف  هذه  في  لها  ح�سر  ل  ولأ�سباب   ،
حا�سر  على  حري�س   عربي  كل  م�سروع  ه� 
الم�سروع تعقد  اإن هذا  الأمة وم�ستقبلها.  هذه 
عبء  يتحمل  فاإنه  ثم  ومن   ، كثيرة  اآمال  عليه 
الريادة في في ا�ستثمار تقنيات المعل�مات في 
المكتبات العربية ، ف�ساًل عن م�س�ؤوليته تجاه 
باأ�سره.  العربي  والثقافي  العلمي  المجتمع 
بخدمات  للنه��س  عنها  غنى  ل  �سرورة  فه� 
التط�رات  وم�اكبة  والمعل�مات،  المكتبات 
الجارية في مجاله، وتنمية الم�ارد الب�سرية في 
�س�رة  وير�سم  والمعل�مات،  المكتبات  مجال 
في  المتمثلة  العربية  للثقافة  م�سرقة  ح�سارية 

نتاجها الفكري وثراء مكتباتها.
وتحدثت الدكت�رة اأماني  جمال مجاهد اأ�ستاذ 
المعارة  المن�فية  جامعة  الآداب  بكلية  م�ساعد 
القرى  اأم  جامعة  المعل�مات  علم  بق�سم  حاليًا 
اإن  يذيعه”.  اأن  بد  ل  كنزًا  يملك  “ من  فقالت: 
تمتلك  التي  الم�ؤ�س�سات  هي  العربية  مكتباتنا 
وتراث  تاريخ  وحفظ  لتجميع  وت�سعى  كن�زًا 
الأمة العربية والإ�سالمية بما تقتنيه من اأوعية 
البالغة  الأهمية  من  وهي  مختلفة.  معل�مات 
بها  للتعريف  ف�سيحًا  مجاًل  وتجد  تذاع  لكي 
حيث  والعالمي،  العربي  العالم  م�ست�ى  على 
وج�د  ول�ل  والداني.  القا�سي  منها  ي�ستفيد 
والت�سنيف  للفهر�سة  تحليلية  تنظيمية  ق�اعد 
الت�ا�سل  الجميع  ا�ستطاع  لما  عليها  متعارف 
لغاتها.  اختلفت  مهما  المكتبات  فهار�س  عبر 
عالمية  لمعايير  العربية  مكتباتنا  اإتباع  ويعد 
الطرق  ب�ستى  اإليه  ت�سعى  اأن  يجب  ملحًا  اأمرًا 
الم�ستفيدين في �ستى بقاع  لي�سهل على جميع 
العربي  الفكري  لالإنتاج  ال��س�ل  الأر�س 
العربية  الح�سارة  ونه�سة  تاريخ  ومعرفة 
بمراحلها المختلفة. وعلى المكتبات العربية اأن 
ت�سعى ب�ستى الطرق والأ�ساليب لتطبيق ق�اعد 
اإن  الإلكترونية حيث  الم�سادر  واإتاحة  و�سف 
جادة  خط�ات  تاأخذ  بداأت  العالمية  المكتبات 
في ا�ستخدام هذا المعيار والتعديل فيه بما يلئم 
احتياجاتها وهذا الدور هام جدًا ل بد اأن ت�سعى 
المعيار  هذا  بتطبيق  تق�م  حيث  مكتباتنا  له 
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المخطوط االأجنبي. كم� اأن من واجب�ت الفهر�س العربي الموحد اأن يخرج 
لنا ق�ائم ا�ستناد عربية م�حدة مجربة ومعدلة بما يالئم الإنتاج الفكري 
العربي �س�اء في الأ�سماء الحديثة و�سكل كتابتها اأو روؤو�س الم��س�عات 
الت�سنيف  خطط  تعديالت  في  ي�سارك  اأن  ونطمح  الت�سنيف  اأرقام  اأو 
اإخراج  فعال مميز في  دور  له  العربية ويك�ن  المكتبة  يالئم  بما  العالمية 
اأدوات عربية ت�ستفيد منها المكتبات على م�ست�ى الدول العربية واهلل من 
وراء الق�سد. وذكر الأ�ستاذ محمد �سابر ا�ست�ساري نظم المكتبات الآلية 
في جامعة طيبة قائاًل: اأعتقد اأن ال�قت منا�سب للبدء في فهم هذه التقنية 
الحديثة وفهم المرتبط بها، فهناك اأم�ر اأخرى �سابقة على ق�اعد و�سف 
واإتاحة الم�اردوهي المتطلبات ال�ظيفية للت�سجيالت الببلي�جرافية. هذه 
الأم�ر مهمة جدًا اأن ن�ست�عب مفاهيمها ومعاييرها ومدى تطبيقها. وهناك 
العربية ل�ستقبال  الك�ادر  بتاأهيل  تتعلق  البداية  اإ�سكالت �سن�اجهها في 
هذا ال�افد الجديد خ�س��سًا اأن لدينا م�سكالت ن�اجهها الآن في ا�ستخدام 
�سيغة مارك 21 وق�اعد الفهر�سة الأنجل� اأمريكية.فاإذا انتهينا من اإعداد 
الك�ادر الب�سرية ، يمكننا اأن نبداأ با�ستيعاب الأنظمة الآلية والتعرف على 
مدى ا�ستيعابها للتط�رات الجديدة في ق�اعد ال��سف وفربر، ول بد من 
والحقيقة  الآلية،  المكتبات  لأنظمة  والم�س�قة  المط�رة  ال�سركات  تعاون 
دورات  يقدم  فه�  ذلك  في  رائع  بدور  يق�م  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأن 
انتباهي  فلفت  ح�سرتها  اأن  لي  و�سبق  الإلكترونية  الم�سادر  فهر�سة  في 
اأن الفهر�س العربي الم�حد بداأ ي�سير اإلى الختالف بين ق�اعد الفهر�سة 
الفهر�س  فاإن  ولذلك  الم�ارد،  واإتاحة  و�سف  وق�اعد  اأمريكية  الأنجل� 
في  رئي�سي  فدوره  العربية  للمكتبات  تجمعًا   وب�سفته  الم�حد  العربي 
للت�سجيالت  ال�ظيفية  المتطلبات  تعريب  في  ال   ال��سف  ق�اعد  ترجمة 
الببلي�جرافية  وتدريب الك�ادر، ول بد من الإ�سارة اإلى اأن الفهر�س اأ�سبح 

ه� الأمل لتط�ير المكتبة العربية في هذا المجال.
وم�س�ؤولة  المعل�مات  اأخ�سائية  �سليماني  ت�رية  الأ�ستاذة  �سددت  وقد 
التزويد في المعهد المغربي لالإعالم العلمي والتقني على اأنه وقبل اأن تت�سع 
للبدء  التدابير الالزمة  العربية اتخاذ  اأ�سبح لزامًا على المكتبات   ، اله�ة 
، وتجاهله خطاأ  فالتغيير حتمي  الم�ارد.  واإتاحة  تقنين و�سف  تبني  في 
�سيك�ن اأب�سط ع�اقبه العزلة. واإذا كان ال�ستعداد للتغيير والتجهيز له ه� 
اأهم الخط�ات لنتقال �سل�س، �سليم وناجح، فاإن اأحد اأركان هذا ال�ستعداد 
ه� العمل الجماعي �سمن هيئة تت�لى الإ�سراف والتن�سيق، من اأجل تجنب 
�سياع ال�قت وت�ستت الجه�د اأو تكرارها. وهذا ما تمت الدع�ة اإليه خالل 
بالمغرب في  الذي عقد  الم�حد  العربي  للفهر�س  ال�ساد�س  اللقاء  فعاليات 
اأبرز ما يجب الحر�س عليه خالل هذه الفترة  2013. ولعل  �سهر �سبتمبر 
التقنين  تطبيق  اإلى  النتقال  ب�سرورة  المكتبات  ت�عية  ه�:  النتقالية 
الجديد، و�سع خطة زمنية للتطبيق ومتابعتها ل�سمان تطبيقها في الآجال 
المحددة، ترجمة التقنين اإلى اللغة العربية وت�حيد الم�سطلحات، تدريب 
فريق مخت�س يت�لى مهمة تدريب المفهر�سين في باقي المكتبات العربية، 
المكتبات،  على  وتعميمها  الإي�ساحية  وال��سائل  الإر�سادية  الدلئل  اإعداد 
اإعداد المفهر�سين القادمين وذلك باإدراج التقنين في المقررات الم�جهة 
اإلى المخت�سين في مجال الفهر�سة. اإن التطبيق الأمثل لـ “وام ....« لتجنب 
حدوث اأية اآثار �سلبية ي�ستلزم اتباع مجم�عة من الإجراءات ومنها: و�سع 

وترجمته وتط�يعه لخدمة م�سادر المعل�مات 
العربية والقيام بدور فعال في تعديله وو�سع 
ت�سارك  اأن  ويجب  عليه،  العربية  الب�سمات 
والم�اقع  المدونات  في  العربية  المكتبات 
التي تهتم بتطبيق هذا المعيار والأدوات التي 
ت�سعى لحل م�سكالت المكتبات عند ا�ستخدامها 
 http: // www. :للق�اعد مثل هذا الم�قع

  Rdatoolkit.org
على  الجديد  التقنين  لهذا  المت�قع  الأثر  وعن 
م�ساريع المكتبات الرقمية وخ�س��سًا المكتبة 
الرقمية العربية والتداعيات المحتملة لتطبيق 
في  الأداء  �سيا�سات  على  الجديدة  الق�اعد 
اأماني  الدكت�رة  اأ�سارت  العربية   المكتبات 
عالمي  ومعيار  ق�اعد  تطبيق  اأن  اإلى  مجاهد 
لي�سل  العربية  المكتبات  باأداء  يرقي  م�حد 
ت�سبط  اإنها  حيث  العالمي  للم�ست�ى  بها 
الأخطاء  لت�سحيح  وت�سعى  فهار�سها  ج�دة 
بها ، ويحتاج المجتمع العربي ل�سبط معايير 
اإخراج ال�عاء لي�سهل فهر�سته واإتاحته وبذلك 
الم�ست�ى  حيث  من  المنتج  ج�دة  ن�سمن 
وعاء  لإخراج  النا�سرين  وا�ستجابة  ال�سكلي 
اأداء  تح�سن  جانب  اإلى  معياري  معل�ماتي 
تك�ن  �س�ف  م�ؤلفاتهم  باعتبار  الم�ؤلفين 
عالمية. وعن تاأثير تطبيق التقنين الجديد على 
المنا�سبة  الآلية  وما  العربية  الفهار�س  بنية 
اآثار �سلبة  التي ي�سمن اتباعها لتجنب حدوث 
والدور الذي نت�قعه للفهر�س العربي الم�حد 
الجديد  التقنين  هذا  لتطبيق  التخطيط  في 
اأداة  يجعلها  ذلك  اإن  اأماني:  الدكت�رة   قالت 
نريد  ما  واإيجاد  البحث  فيها  ي�سهل  معيارية 
اإلى  اللج�ء  المكتبات  على  ويجب  ب�سه�لة 
المحترفة  الآلية  النظم  وبيع  ت�س�يق  �سركات 
الق�اعد  اإلى  فهار�سها  تح�يل  في  لت�ساعدها 
الفنية  العمليات  اأخ�سائي  الجديدة مع تدريب 
في  تحدث  قد  م�سكالت  بدون  للتح�يل  لديها 
فهار�سها. وللفهر�س العربي الم�حد دور هام 
اختيار  في  عليه  يعتمد  حيث  المجال  هذا  في 
مع  والم�ساركة  المعايير  هذه  مثل  وتجريب 
هذه  مثل  و�سع  في  المعنية  الأجنبية  الهيئات 
العربية  المعل�مات  اأوعية  ومراعاة  الق�اعد 
له  كانت  وقد  وم�سكالت.  تن�ع  من  فيها  بما 
تجربة �سابقة في تط�يع مارك 21 في فهر�سة 
عن  المعروفة  ب�ختالف�ته  العربي  المخطوط 
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الإ�سافة  التق�يم،  بالترقيم،  المرتبطة  الخيارات  ت�سطر  فهر�سة  �سيا�سة 
والحذف، اإعداد المفهر�سين عبر اإقامة دورات تدريبية مكثفة للتعرف على 
ال�ظيفية  بالمتطلبات  التعريف  تطبيقها،  على  والتدرب  الجديدة  الق�اعد 
للت�سجيالت ال�ستنادية  ال�ظيفية  الببلي�جرافية والمتطلبات  للت�سجيالت 
، باعتبارهما الإطار العملي ل “وام«، التاأكد من اأن النظام الآلي للمكتبة 
الخا�سة  الجديدة  والبيانات  الحق�ل  وي�ستخدم  ويميز  ويدخل،  يقبل، 
بالق�اعد  المفهر�سة  الت�سجيالت  مع  التعامل  كيفية  تحديد  بـ“وام«، 
القديمة، وطريقة اإدماج الت�سجيالت الجديدة المفهر�سة ب “وام«. وتبقى 
الغاية التي تطمح اإليها كل المكتبات باختالف اأن�اعها ه� تلبية احتياجات 
الم�ستفيد. وهذه اأي�سا هي اإحدى اأهداف و�سع تقنين “وام« حيث �سعى 
اإلى تمكين الفهار�س من تقديم الخدمات التي يترقبها الم�ستفيد ومالءمتها 
مع ال�سياق الحالي للبحث عن المعل�مات. وفي هذا الإطار، فتطبيق ق�اعد 
عم�ما،  العربي  المكتبات  ي��سل  باأن  كفيل  الم�سادر  واإتاحة  و�سف 
للم�ست�ى  الخ�س��س،  وجه  على  العربية  الرقمية  المكتبة  وم�سروع 
بالمرونة،  يت�سم  متنا�سق  عمل  اإطار  “وام«  تقنين  يعد  اإليه.  تطمح  الذي 
وباعتماده على كيانات ..... و ...... فه� بذلك ي�سلح لتغطية كافة اأن�اع 

و�ستك�ن  والعالقات،  وال��سائط  المحت�ى 
الفهار�س  اأداء  تح�سين  هي  بذلك  النتيجة 
المعل�مات  اإلى  ال��س�ل  على  وقدرتها  الآلية 
البيانات  لأن  ق�سير،  زمن  في  المطل�بة 
منف�سلة  اأنها  رغم  وال�ستنادية  الببلي�غرافية 
تك�ن مرتبطة مبا�سرة مع محت�يات الم�سدر. 
قادرا  الم�ستفيد  �سيك�ن  اأخرى،  جهة  من 
تمييزها،  المعل�مات،  م�سادر  اكت�ساف  على 
يالئم  ما  اختيار  وبالتالي  اإليها  ال��س�ل 
التي  “وام«  ح�سان  من  اأي�سا  احتياجاته/. 
�ستفيد المكتبة الرقمية، ت�فير بيانات وا�سحة 
اإتاحتها وا�سترجاعها على  البحث عنها،  يمكن 
الم�ست�ى العاملين وجعلها مرئية على م�ست�ى 
معايير  وفق  العمل  اأن  عن  ف�سال  هذا  اأكبر. 
م�ش�ريع  في  االنخراط  ي�شله  موحدة  دولية 
ع�لمية. اإن اأكبر م� يمكن اأن يهدد االنخراط في 
والتخ�ف.  التردد  ه�  الجديد  التقنين  تطبيق 
ولتبديد هذه المخاوف، تحر�س لجنة الت�جيه 
الجدية  الت�سجيالت  اأن  التاأكيد  على  الم�سترك 
الت�سجيالت  مع  تت�افق  “وام«  ب  المفهر�سة 
التعديالت؛  بع�س  اإجراء  فقط  يكفي  القديمة، 
جميعها  الت�سجيالت  »تتعاي�س«  اأن  ويمكن  بل 
في فهر�س هجين، اإلى اأن يتم تح�يل الكل اإلى 
اأخرى  مرة  الإ�سارة  وتجدر  الجديد.  التقنين 
واإتاحة  ل��سف  الجديد  التقنين  تطبيق  اأن 
اأن  يمكن  الذي  العزلة  قيد  �سيك�سر  الم�سادر 
اإن تباطاأت في اللحاق  يط�ق المكتبات العربة 
ذات  محطتها  في  ت�قف  الذي  التط�ر  بركب 
ي�م. اأما الدكت�ر اأعراب عبدالحميد اأ�ستاذ علم 
،فقال:  الجزائر2  بجامعة  والت�ثق  المكتبات 
عن  عبارة  بالفهر�سة  الخا�س  الجديد  التقنين 
متعلقة  والت�جيهات  الق�اعد  من  مجم�عة 
الت�سجيالت  اإلى  ال��س�ل  واإتاحة  ب��سف 
المعل�مات.  وا�ستعمال  ا�سترجاعه  لأغرا�س 
ال��سف  اأ�ساليب  من  �سبق  لما  وخالفا 
الببلي�غرافي فاإن هذا التقنين ل يقت�سر مجال 
ا�ستعماله على المكتبات فح�سب بل يتعدى اإلى 
في  المتمثلة  الأخرى  الذاكرة  م�ؤ�س�سات  بقية 
ه�  منه  والهدف  الأر�سيف  ومراكز  المتاحف 
ال�ستجابة لمتطلبات البيئة الرقمية وما يترتب 
في  م�سطرد  تزايد  في  رقمي  اإنتاج  من  عنها 
والمعالجة  لل��سف  منا�سبة  اأدوات  اإلى  حاجة 
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وفي  وال�ستغالل.  ال�سترجاع  ق�سد  البحث 
اأكت�بر  في  اتفق  والتطبيق  ال�ستعمال  مجال 
البريطانية  ال�طنية  المكتبة  من  كل   2007
الكندية  ال�طنية  والمكتبة  الك�نغر�س  ومكتبة 
التك�ين  طرق  يخ�س  فيما  التن�سيق  على 
مرحلة  الإجراء  هذا  تخلل  التطبيق.  وبرامج 
التدابير  باأخذ  المكتبات  لبقة  لل�سماح  انتقالية 
المنا�سبة لعتماد هذا التقنين. وفي عام 2010 
قامت ثالث مكتبات اأمريكية: مكتبة الك�نغر�س 
باختبارات  الطب  ومكتبة  الزراعة  ومكتبة 
الم�ا�سفة  اعتماد  قرار  اتخاذ  اإلى  اأف�ست 
ال�قت  وا�ستغالل   2013 من  ابتداء  الجدية 
وتح�سين  التقنين،  �سياغة  لمراجعة  الفا�سل 
وتح�يل   ،.... لم�قع  ال�ظيفي  الت�افق 
تكن�ل�جيا  مع  يت�افق  ب�سكل   21 مارك  نظام 
التقنين  هذا  اإعداد  يخ�س  فيما  اأما  الإنترنت. 
الببلي�غرافي  ال��سف  تقانين  بدل  الجديد 
المعم�ل بها في بقية اأنحاء العالم فاإن اتخاذ 
القرار يبدو في م�ست�يات مختلفة من التجاوب 
بق�سد  للتكفير  وقت  اإلى  يحتاج  الأقل  على  اأو 
والإجراءات  والنعكا�سات  التداعيات  تقديم 
الآمن  النتقال  ل�سمان  اتخاذها  ينبغي  التي 
الم�ستفيدين  لجمه�ر  والمفيد  للمعل�مات 

بالدرجة الأولى. فعلى �سبيل المثال:
لم تت�سرع الدول الأوروبية في الن�سمام ِغلى 
ت�ساءل  بل  اإ�سداره  ف�ر  التقنين  هذا  تطبيق 
العديد من الدول عن اإمكانية وقابلية ا�ستبدال 
التقنين  ل�سالح  الم�ستعملة  ال��سف  ق�اعد 
ال�س�ؤال تم ت�سكيل  الجديد ولالإجابة على هذه 
تطبيق  اإمكانية  في  للنظر  اأوروبية  عمل  فريق 
هذا التقنين. وبالفعل ت�سكل هذه الفريق ب�سكل 
الر�سمي  �سكله  اأخذ  ثم   2009 غير ر�سمي في 
في دي�سمبر 2011 تحت ا�سم: الفريق الأوروبي 
وذلك  الم�ارد   واإتاحة  بتقنين و�سف  المهتم 
ال�طنية  المكتبة  في  المنعقد  الجتماع  اأثناء 
الم�سالح  لترقية  بفرانكف�رت  الألمانية 
الجديد  التقنين  لم�ستعملي  الم�ستركة  المهنية 
في اأوروبا، واأن يك�ن الفريق مركز التن�سيق 
تطبيق  وطرق  مالءمة  يخ�س  فيما  والت�ساور 
الأوروبية،  الدول  مختلف  في  التقنين  هذا 
هذه  تكييف  اأو  تط�ير  اقتراحات  وتن�سيق 

فيما  والتن�سيق  الأوروبيين،  الم�ستفيدين  لحاجيات  لال�ستجابة  التقنين 
يخ�س ترجمة هذا التقنين اإلى مختلف اللغات الأوروبية. بناء على ما �سبق 
فاإن هذا التقنين رغم بع�س النتقادات التي وجهت له في اأمريكا ذاتها اإل 
اأنه لقي قب�ل واهتماما لدى العديد من الدول ك�نه ي�ؤ�س�س لمرحلة جديدة 
للتعامل مع المعل�مات في البيئة الرقمية. وقد اأ�سار الدكت�ر اأعراب اإلى 
اأنه بالن�سبة للمكتبات العربة لم ترق بعد اإلى م�ست�ى ردم الفج�ة الرقمية 
بدليل اأن المحت�ى العربي وفي �سبكة الإنترنت ل يتجاوز عتبة 3 – %2، 
علما اأن اللغة العربية تاأتي في المرتبة الخام�سة من حيث انت�سارها بما ل 
يقل عن 500 ملي�ن �سخ�س عبر العالم. واإلى جانب تدني حجم المحت�ى 
اإلى  تفتقر  العربي  العالم  في  الذاكرة  م�ؤ�س�سات  فاإن  العربي  الرقمي 
اأدوات تنظيم المعرفة على �سبكة الإنترنت والعمل التكاملي والإجراءات 
الم�ستركة للتقارب والتعاون من اأجل ت�حيد طرق واأدوات العمل ل�سمان 
الحد الأدنى من التفاعل مع الم�ستجدات والم�ساريع ذات البعد العالمي في 
�سقيه التقني والتكن�ل�جي. وبالإ�سافة اإلى غياب التعاون والتقارب بين 
المكتبات العربية فاإن هذه المكتبات متفاوتة من حيث الإمكانيات المادية 
والكفاءات الب�سرية مما ل ي�ؤهل الكثير منها لم�اكبة ما يجري ح�لها من 
تط�رات. وبالتالي فاإن تطبيق اأي اإجراء جديد على غرار التقنين المتعلق 
ب��سف واإتاحة الم�ارد يمكن اأن يك�ن قابال للتطبيق في العدد القليل من 
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المكتب�ت التي تفتقد ح�لي� اإلى اأدنى ال�شروط المتعلقة ب�لتنظيم والت�شيير 
مع  والتفاعل  التعامل  م�ست�ى  اإلى  بعد  ترق  لم  بذلك  وهي  وال��سائل 
البيئة الإلكترونية. فعال هناك مجه�دات كبيرة تبذل في العديد من الدل� 
العربية، لكنها ل تتعدى الم�ست�ى الفردي ول ترقى اإلى م�ست�ى التعاون 
المتمثل في ت�حيد الإجراءات الفنية التي تف�سي في النهاية بطريقة اأو 
باأخرى اإلى ربح ال�قت والجه�د والمال. من هذا 
الجانب ل تزال المكتبات العربية تعي�س في �ستات 
اإلى لتعاون والتن�سيق والت�ساور والتبادل  تفتقد 
والتكامل. وهذا التباعد ينعك�س عليها �سلبا كق�ة 
اإقليمية يمكن اأن ت�ستفيد كثيرا من التقارب والتكتل 
يفرقها  ما  ورغم  الأوروبي  التحاد  دول  غرار  على 
في الدين واللغة والعرق. وعلى �س�ء الم�ؤ�سرات 
ال�سلبية المتعلقة على العم�م بالدور والمهام التي 
القرن  العربية في  المكتبة  بها  تق�م  اأن  يفتر�س 
ال�احد والع�سرين اأرى اأن الم�سار الأمثل لتخطي 
الي�م  ت�اجهها  التي  التحديات  ورفع  العقبات  وتذليل 
مبينة  اإقليمية  ل�سيا�سة  ي�ؤ�س�س  ت�س�ر  اإيجاد  في  يتمثل 
والإجراءات  الجه�د  وت�حيد  والتعاون  الت�ساور  على 
واتخاذ القرارات التي تمليها الظروف الراهنة ومتطلبات 
الم�ستقبل. ويمكن اأن يتحقق هذا العمل الم�سترك من خالل 
الفهر�س العربي الم�حد الذي اأ�سهم في الرتقاء بالمكتبات العربية من 
خالل اإن�ساء اأكبر قاعدة ببلي�جرافية عربية واأ�سخم ملفات ا�ستنادية. ول 
�سك اأن ال��سع الحالية للمكتبات العربية ي�سكل عائقا حقيقيا يح�ل دون 
لما يجري ح�لها من تح�لت  العام  ال�سياق  في  بالن�سجام  لها  ال�سماح 
حجر  ت�سكل  التي  والمعارف  المعل�مات  في  للتحكم  ومت�سارعة  عميقة 
يجري  ما  م�سايرة  اإن  والع�سرين.  ال�احد  مجتمعات  بناء  في  الزاوية 
االأدنى من  المكتب�ت والمعلوم�ت م�شروط بتوافر الحد  اليوم في مج�ل 
الإمكانيات  حدود  في  وال��سائل  والتعاون  والتخطيط  والتنظيم  الكفاءة 
الإ�ستراتيجيات  و�سياغة  الأهداف  تحديد  في  الروؤية  و�س�ح  عن  ف�سال 
المنا�سبة والقتناع باأهمية ال�ستثمار في المعرفة  كم�رد اأ�سا�سي وركن 
ركين في تنمية وتطوير المجتمع�ت. فمن المهم جدا اأن تنخرط المكتب�ت 
العربية في الم�ساريع ذات البعد العالمي للتمكن من التفاعل مع التح�لت 
مجال  في  تط�رات  من  ي�ساحبها  وما  المعل�مات  مجال  في  المت�سارعة 
تكن�ل�جيا المعل�مات والت�سال لكن الأهم يكمن في القابلية والإجراءات 
العملية وال��سائل الم�سخرة لبل�غ هذه الغاية. في ال�قت الراهن م�ؤ�سرات 
عديدة تدل على اأن ال��سع الحالي للمكتبة العربية على وجه العم�م في 
الم�ست�ى  اإلى  بها  يرقى  الذي  بالقدر  ومراجعة  تق�يم  اإلى  ما�سة  حاجة 
م�سروع  على  الجديد  التقنين  لهذا  المت�قع  لالأثر  وبالن�سبة  المطل�ب. 
المكتبة الرقمية العربية تجدر الإ�سارة اإلى اأن هذا التقنين و�سيلة من بين 
ال��سائل الأخرى واأداة عمل ل تحمل في طياتها ع�امل النجاح اأو الف�سل 
النظرية  الناحية  ال�ستعمال. من  الجدية وكيفية  على  تت�قف  النتيجة  بل 
اأعد هذا التقنين لغر�س ال�ستجابة لمتطلبات البيئة الرقمية وبالتالي يمكن 

اأن ي�سكل الأر�سية المنا�سبة لتج�سيد م�سروع 
الم�ا�سفات  وفق  العربية  الرقمية  المكتبة 
العالمية التي ت�ؤهلها للتفاعل مع بقية المكتبات 
هذا  بق�اعد  العمل  اأن  ويفتر�س  العالم.  عبر 
�سياغة  في  اأكثر  التحكم  اإلى  ت�ؤدي  التقنين 
العربية  الرقمية  المكتبة  م�سروع  واإنجاز 
المبنية  المنا�سبة  الأر�سية  ت�افر  �سريطة 
مختلف  ف�سراك  المنا�سبة  ال�سيغة  اإيجاد  على 
على  ي�سمن  وهذا  بالم�سروع  المعنية  الجهات 
الأقل ت�حيد و�سف الم�ارد واإتاحة ال��س�ل 
وهذا  الم�ستفيدين  قبل  من  وا�سترجاعها  اإليها 
ت�ؤ�س�س  اأن  يمكن  عمالقة  خط�ة  ذاته  حد  في 
اأخرى يك�ن لها الأثر الإيجابي على  لخط�ات 
رفع م�ست�ى الأداء في المكتبات العربية. ول 
الفهار�س  بنية  على  ي�ؤثر  التقنين  هذا  اأن  �سك 
الآلية العربية الم�ج�دة حاليا بحكم الختالف 
في الأهداف وطرق ال��سف والت�سميم والنظم 
من  جملة  ي�ستدعي  مما  الم�ستعملة  والتقانين 
للمعل�مات  الآمن  التح�يل  ل�سمان  التدابير 
بها  المعم�ل  المتعددة  ال��سف  طرق  من 
الجديد.  ال��سف  اإلى  العربية  المكتبات  في 
الدقة  على مدى  الم�سروع  هذا  نجاح  ويت�قف 
التنفيذ عبر برنامج  التخطيط والجدية في  في 
التالية: تحديد  الأهداف  اأهم  اإلى تحقيق  يرمي 
فريق  تكليف  التن�سيق،  عن  الم�س�ؤولة  الجهة 
التطبيق،  واإمكانية  طريقة  في  للنظر  مخت�س 
المكتبات  ت�سمل  م��سعة  ا�ست�سارة  عقد 
ترجمة  الأر�سيف،  ومراكز  والمتاحف 
اإ�سعار المهنيين  اللغة العربية،  اإلى  الم�ا�سفة 
النتقال  الم�سروع،  باأهمية  القرار  واأ�سحاب 
التدريجي اإلى ال��سف الجديد، تك�ين واإعداد 
مبداأ  اعتماد  الم�سروع،  لتطبيق  الكفاءات 
المنا�سبة  ال�سيغ  اإيجاد  الم�سترك،  الفهر�سة 
الم�ستركة،  الفهر�سة  من  الجماعية  لال�ستفادة 
ولتنفيذ  التك�ين.  عبر  الم�ستفيدين  واإ�سراك 
اأن  اأرى  الحالي  ال�قت  في  الم�سروع  هذا 
الفهر�س العربي الم�حد بحكم مجال الهتمام 
والخبرة والمهنية يمكن اأن ي�سكل نقطة ارتكاز 
لتبني هذا الم�سروع الإقليمي ك�نه يمثل الإطار 
الأمثل لقيادته واإعداد الأر�سية لت��سيع دائرة 
مختلف  بين  والتعاون  والم�ساركة  الت�ساور 

الأطراف المعنية بالم�سروع.
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ستغطي أكبر قدر من المقتنيات المعرفية اإللكترونية:

المكتبة الرقمية تكثف لقاءاتها 
بدور النشر 
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العربية  الرقمية  المكتبة  بناء  جه�د  اإطار  في 
الثقافية  الم�سروعات  اهم  من  اأ�سبحت  والتي 
ملحة  وحاجة  الحديث  الع�سر  في  والمعرفية 
في ظل تنامي المعل�مات وتدفقها عبر و�سائط 
متعددة وتغير اأنم�ط ا�شتخدام المعلوم�ت لدى 
قطاعات وا�سعة من المجتمع. ي�سارع الفهر�س 
المرحلة  لإتمام  ن�ساطه  في  الم�حد  العربي 
العربية  الرقمية  المكتبة  م�سروع  من  الأولى 
معايير  على  العربي  الرقمي  المحت�ى  ببناء 
رقمنة  اإنجاز  تم  حيث  عالمية،  وم�ا�سفات 
ورفع ما تقتنيه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
اأ�سدرته  ما  وجميع  اأ�سلية،  مخط�طات  من 
جهات  واإ�سدارات  علمية،  واأعمال  مجالت  من 
اأخرى وافقت على اإدراج اأعمالها �سمن المكتبة 
مكتبة  اإ�سدارات  من  العناوين  ومئات  الرقمية 
العبيكان كن�اة للمحت�ى الرقمي العربي الذي 
ا�ستكمال  العامة  عبدالعزيز  الملك  تن�ي مكتبة 

بنائه على مراحل متعددة.
باعتبارها  الرقمية  المكتبات  الحديث عن  وعند 
المكتبات  عالم  في  ظهر  جديدًا  مفه�مًا 
ا�ستخدام  تزايد  بعد  وانت�سر  والمعل�مات 
الإنترنت وتزايد الن�سر الإلكتروني للمعل�مات، 
فقد اأعدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الخطط 
اإطار  في  العربي  الرقمي  المحت�ى  لتط�ير 
م�سروع المكتبة الرقمية العربية التي تت�سرف 
لالت�سالت  ال�طنية  الخطة  م�ساريع  بتنفيذها 
عقد  فقد  اأخرى  جهة  ومن  المعل�مات.  وتقنية 
النا�سرين  اتحاد  مع  متعددة  لقاءات  الفهر�س 
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العرب. ومكتبة العبيكان ب�سفتها من كبريات 
وبع�س  وال�سع�دية  العربية  الن�سر  دور 
جامعات  مع  وت�ا�سل  ال�سع�دية  الجامعات 
ودور ن�سر عربية اأخرى بهدف اإر�ساء عالقات 
والتفاق  العربية  الن�سر  لخدمة �سناعة  متينة 
العربي  المحت�ى  لت�فير  منا�سبة  �سيغة  على 
النا�سرين  مع  العالقة  ت�طيد  عبر  الم�سترك 

والم�ؤلفين ومراكز اإنتاج المعرفة.
المكتبة  على  العام   الم�سرف  نائب  واأو�سح 
الم�سروع  هذا  اأن  الزيد  عبدالكريم  الدكت�ر 
ترحيب  و�سط  تت�سكل  مالمحه  بداأت  والذي 
والعلمية  الثقافية  الم�ؤ�س�سات  كافة  من  كبير 
في الدول العربية يمثل امتدادا طبيعيا لجه�د 
تاأ�سي�سها  منذ  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة 
�سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  برعاية 
العربية  الثقافة  خدمة  في  اهلل-  -رحمه 
الإ�سالمية وال�ستفادة من كل التقنيات الحديث 
لتحقيق هذا الهدف وا�ستثمارًا للنجاح الكبير 
الذي تحقق لم�سروع الفهر�س العربي الم�حد 
والذي قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز من خالله 
نم�ذجا رائعا للم�سروعات العربية الم�ستركة 
المجالت  اأو  والمعرفي  الثقافي  المجال  في 
تبني  اأن  الزيد  الدكت�ر  واأ�ساف  الأخرى، 
والمعرفي  الثقافي  الم�سروع  لهذا  المكتبة 
ال�سخم بدعم من �ساحب ال�سم� الملكي الأمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير 
الملك  مكتبة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  الخارجية 
الم�سرف  معالي  ومتابعة  العامة،  عبدالعزيز 
العام للمكتبة معالي الأ�ستاذ في�سل بن معمر 
ياأتي �سمن الم�سروعات الهادفة لحفظ اله�ية 
الثقافية ودعم اللغة العربية، انطالقا من قناعة 
ب�ج�د حاجة حقيقة ل��سيلة يمكن من خاللها 
ترتيب العالقات الثقافية والمعرفة الإن�سانية، 
واأن نجاح التح�ل اإلى مجتمع المعرفة ي�سب 
ال�سامل،  بمفه�مها  التنمية  تحقيق  اتجاه  في 
من  ال�ستفادة  باأهمية  ال�عي  اإلى  بالإ�سافة 
التعريف  في  والت�سالت  المعل�مات  تقنية 
وتن�ع  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  بثراء 
اإ�سهاماتها في م�سيرة تط�ر الإن�سانية على مر 
الرقمية  المكتبة  تمثله  ما  خالل  من  الع�س�ر 
العلمي  النتاج  عالم  على  لالطالع  نافذه  من 
وج�د  ظل  في  ول�سيما  العربي  والفكري 
باللغة  الرقمية  المعل�مات  في  وا�سح  �سعف 

العربية والتي ل تمثل �س�ى ن�سبة �سئيلة للغاية من العارف الكلية المتاحة 
على �سبكة الإنترنت، وه� ما كان الدافع للبدء في اإن�ساء المكتبة الرقمية 
العربية لر�سد المحت�ى الرقمي العربي في جميع اأماكن وج�ده وتي�سير 
تم  والذي  الكبير  الم�سروع  هذا  خالل  من  واحد  مكان  في  اإليه  ال��س�ل 

اإقراره �سمن م�سروع الخطة ال�طنية لالت�سالت وتقنية المعل�مات.
ثقته  عن  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  على  العام  الم�سرف  نائب  وعبر 
وتفاوؤله باأن ي�سهم م�سروع المكتبة الرقمية في فتح اآفاق جديدة للتعاون 
بين المكتبة وكافة المكتبات من داخل المملكة وخارجها، في بناء ق�اعد 
بيانات للمحت�ى الرقمي العربي والم�ساركة في تزويد هذه الق�اعد بكل 
الأ�سا�سية  البنية  اأن  العربية، م�ؤكدا  الإلكترونية  الم�ارد  يثري  بما  جديد 
خالل  من  اإنجازها  تم  والتي  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تملكها  التي 
اإنجاز  زمن  اخت�سار  في  كثيرا  تفيد  �س�ف  الم�حد،  العربي  الفهر�س 

م�سروع المكتبة الرقمية.
الفهر�س  مدير مركز  الم�سند  بن محمد  الدكت�ر �سالح  اأو�سح  من جانبه 
العربي الم�حد ومدير م�سروع المكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد العزيز 
العامة - اأن المكتبة الرقمية بالإ�سافة اإلى دورها الكبير والمهم في اإثراء 
المحت�ى المعرفي الرقمي العربي. تتيح فر�س كبيرة لإبراز الم�سروعات 
مثل:  اأهدافها  تحقيق  على  قدرتها  دعم  ال�سع�دية  والمعرفية  الثقافية 
وم�سروع  بالكتاب  ال�سلة  لتجديد  ال�طني  والم�سروع  المملكة  م��س�عة 
لكل  وداعمة  عليا  مظلة  الرقمية  المكتبة  تمثل  حيث  المطارات،  مكتبات 
مبادرات الرقمنة ال�سع�دية وه� الأمر الذي ي�سهم في الحد من الزدواجية 
اأهمية  اإلى  بالإ�سافة  المعرفة،  مجتمع  اإلى  التح�ل  في  ال�طنية  التنم�ية 
م�سروع المكتبة الرقمية في دعم برامج التعامالت الإلكترونية الحك�مية 
المزايا  اإلى جانب  المعل�مات لكل فئات المجتمع  وتي�سير الح�س�ل على 
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اأو�سكت  والتي  والت�سغيل،  المتكامل  التط�ير 
المحت�ى  بجمع  والخا�سة  الأولى  المرحلة 
يلي  النتهاء،  على  ال�سع�دية  المكتبات  في 
ذلك مرحلة اأخرى تتطلب جه�دًا كبيرة لبناء 
كافة  مع  بالتعاون  العربي  الرقمي  المحت�ى 
اأعمال ح�سر مقتنياتها  العربية في  المكتبات 
ومن  متميزة  ومعايير  بم�ا�سفات  ورقمنتها 
الإنترنت  �سبكة  عبر  للم�ستفيدين  اإتاحتها  ثم 
التي  العالمية  الرقمية  المكتبة  غرار  على 
الت�جه  ي�اكب  بما  حاليًا  الي�ن�سك�  تن�سئها 
رقمية  ب�سيغة  المعل�مات  لحفظ  العالمي 

ت�سهل الطالع عليها.

المتعددة للم�سروع في تحقيق اأهداف الحملة ال�طنية لالت�سالت وتقنية 
المعل�مات في التح�ل اإلى مجتمع معل�ماتي ودعم ن�سر المحت�ى العلمي 

العربي بما يخدم ال�سيا�سية ال�طنية للعل�م والتقنية،
تغطي  �س�ف  العربية  الرقمية  المكتبة  اأن  اإلى  الم�سند  الدكت�ر  واأ�سار 
بم�سيئة اهلل تعالى اأكبر قدر من المقتنيات المعرفية الإلكترونية من الكتب 
يتمكن  بحيث  والفيدي�  ال�س�تية  الملفات  وال�س�ر  والن�س��س  الرقمية 
عبر  العربي  المعرفي  المحت�ى  اإلى  ال��س�ل  من  دار�س  اأو  باحث  اأي 
الم�سروع  في  العمل  �سير  اأن  م�ؤكدًا  و�سه�لة  ي�سر  بكل  الإنترنت  �سبكة 
ي�سمل تجميع المحت�ى الرقمي العربي من كافة المكتبات ال�سع�دية ثم 

المكتبات العربية ثم المقتنيات العربية الفريدة في المكتبات العالمية.
وح�ل المدة المت�قعة لإنجاز الم�سروع اأكد الدكت�ر الم�سند اأن المكتبة 
الرقمية اأ�سبه بكائن حي ل يت�قف تط�يره وتزويده بالمعل�مات، م�سيرًا 
ثم  الأولية  النماذج  وبناء  الدرا�سات  اإجراء  ت�سمل  العمل  خطة  اأن  اإلى 
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الفهرس بذل جهودًا كبيرة لتأسيس مكتبة مهنية عربية

المكتبات العربية وّفرت 12 مليون دوالر

في دراسة قدمها الخليفي وعلّيه بعد مرور عقده األول:
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التي  الأهداف  الم�حد  العربي  الفهر�س  حقق  مدى  اأي  اإلى  �س�ؤال  تحت 
عميد  الخليفي  محمد  الدكت�ر  قدم   ، الأول  عقده  خالل  اجلها  من  اأن�سئ 
�س�ؤون المكتبات والمعل�مات بجامعة الإمام محمد بن �سع�د الإ�سالمية 
والأ�ستاذ ح�سن علّيه ا�ست�ساري المكتبات ب�سركة النظم العربية المتط�رة 
، لمحًة تاريخيًة عن م�سيرة الفهر�س العربي الم�حد خالل العقد الأول من 
انطالقته والتي كان الفهر�س العربي الم�حد فيها مطلبا ملحا للمكتبات 
العربية طيلة العق�د العديدة الما�سية حيث تجلى ذلك من خالل ت��سيات 
باإن�ساء هذا  كل الم�ؤتمرات واللقاءات المهنية التي ل تخل� من المطالبة 
المرفق المهني وخ�ّس� بالذكر الم�ؤتمر الأول لالإعداد الببلي�غرافي للكتاب 
لالإعداد  الثاني  والم�ؤتمر   1973 �سنة  الريا�س  مدينة  في  المنعقد  العربي 
وت��سيات   1978 �سنة  بغداد  في  المنعقد  العربي  للكتاب  الببلي�غرافي 
الحاجة  عن  تعبيرا  الت��سيات  هذه  كانت  الالحقة. حيث  الم�ؤتمرات  جل 
الملحة لمرفق ببلي�غرافي عربي للقيام بمهام عدة منها �سبط المعالجة 
وتطبيق  الممار�سات  ت�حيد  العربي،  المعل�مات  ل�عاء  الببلي�غرافية 
المكتبات  م�ساعدة  والت�سنيف،  الفهر�سة  مجال  في  الدولية  المعايير 
العربية على ح��سبة ال�سق العربي من فهار�سها في وقت قيا�سي، تخفي�س 
تكلفة الفهر�سة من خالل الفهر�سة التعاونية. وتلبية لهذه الحاجة الملحة 
العربي  الفهر�س  مبادرة  ببعث  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  قامت 
والتق�يم  الدرا�سة  مرحلة  من  بداية  مراحل  بعدة  مرت  والتي  الم�حد 
التاأ�سي�س  ثم جاءت مرحلة   2005 اإلى   2003 من  �سنتين  ا�ستمرت  والتي 
والتي ا�ستمرت �سنتين من 2005 اإلى 2007 والتي ت�جت باإطالق الفهر�س 
للعم�م في اأبريل 2007 وو�س�ل للفترة الت�سغيلية الأولى و التي ا�ستمرت 
لدى  ون�سرها  الفهر�س  خدمات  تر�سيخ  خاللها  تم  كاملة  �سن�ات  ع�سر 
والتي  الثانية  الت�سغيلية  المرحلة  لإطالق  نعد  الآن  نحن  وها  المكتبات. 
�ست�سهد نقلة ن�عية لخدمات الفهر�س لت�سمل كل ج�انب ن�ساطات المكتبة 
وتطمح لتغطي �سناعة الثقافة ب�س�رة عامة. وفق اأهداف عديدة للفهر�س 
العربي  الفكري  للمنت�ج  قيا�سي  ببلي�غرافي  م�ست�دع  اإن�ساء  اأهمها 
والرفع من م�ست�ى ج�دة فهر�سة اأوعية المعل�مات العربية والرفع من 
كفاءة المفهر�س العربي وتمكينه من مهارات متقدمة واأي�سا تاأ�سي�س مبدا 

الفهر�سة التعاونية وتقا�سم اأعباء الفهر�سة بين المكتبات العربية .
وحتى يتمكن الباحثان من الإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة فلقد قاما باعتماد 
الم�ؤ�سرات  من  مجم�عة  وا�ستحداث  كمعايير  المعلنة  الفهر�س  اأهداف 

لقيا�سها: 
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ببلي�غرافي  م�ست�دع  اإن�ساء  الأول:  المعيار 
قيا�سي للمنت�ج الفكري العربي 

قيا�س تط�ر اإح�سائيات قاعدة الفهر�س 
تط�ر ن�سبة التغطية لالإنتاج الفكري )انخفا�س 
ن�سبة الت�سجيالت الجديدة مقارنة بالت�سجيالت 

المعالجة(
قيا�س م�ست�ى التغطية لالإنتاج الفكري الجديد
ت�زان تغطية المن�س�رات ح�سب مكان الن�سر
ت�ازن تغطية المن�س�رات الأق�سام المعرفية

حداثة ن�سر المن�س�رات الم�سجلة في الفهر�س 
قيا�س اأدوات ت��سيف المنت�ج الفكري. 

ج�دة  م�ست�ى  من  الرفع  الثاني:  المعيار 
فهر�سة اأوعية المعل�مات العربية 

قيا�س م�ست�ى ج�دة الت�سجيالت في الفهر�س 
العربي الم�حد.

الفهار�س  تط�ير  في  الفهر�س  اأثر  قيا�س 
المفت�حة للجمه�ر في المكتبات العربية.

في  الفهر�سة  معايير  مطابقة  مدى  قيا�س 
الفهر�س العربي الم�حد للمعايير الدولية. 

للتحديثات  الفهر�س  م�اكبة  مدى  قيا�س 
والم�ستجدات في مجال التقنينات.

قيا�س مجه�د ترجمة المعايير الدولية واأف�سل 

الممار�سات العالمية للغة العربية من قبل الفهر�س العربي 
مهارات  من  وتمكينه  العربي  المفهر�س  كفاءة  من  الرفع  الثالث:  المعيار 

متقدمة 
قيا�س الجهد التدريبي الذي قام به الفهر�س ل�سالح المفهر�سين العرب 

انطباعات فريق المعالجة الفنية 
اأعباء الفهر�سة  تاأ�سي�س مبدا الفهر�سة التعاونية وتقا�سم  المعيار الرابع: 

بين المكتبات العربية 
قيا�س تط�ر ع�س�ية الفهر�س 

قيا�س تط�ر ا�ستخدام الفهر�س من قبل المكتبات 
قيا�س م�ست�ى الت�فير المالي الذي تحقق للمكتبات الأع�ساء من الفهر�سة 

التعاونية
الر�سمي  الم�قع  المن�س�رة في  المعل�مات  بناء على  الدرا�سة  وتمت هذه 
اإدارة  اطلعت  التي  الداخلية  والتقارير   لالإح�سائيات  بالإ�سافة  للفهر�س 
الفهر�س عليها الباحثان. وقد تم ا�ستخدام المنهج ال�ستقرائي والتحليلي 

لهذه المعل�مات بغية قيا�س المعايير التي حددت للدرا�سة  
إنشاء مستودع ببليوغرافي قياسي للمنتوج الفكري العربي: 

تم اختيار �سبعة م�ؤ�سرات لقيا�س م��س�عية قاعدة بينات الفهر�س العربي 
الم�حد: 

اأ-1 قيا�س تط�ر قاعدة البيانات: لقد �سهدت قاعدة بيانات الفهر�س نم�ا 
200.000 ت�سجيلة �سن�يا ونجد فيما يلي جدول نم�  مطردا قدر بح�الي 

قاعدة البيانات ح�سب ال�سن�ات:
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2007200820092010201120122013201420152106ال�سنة

عدد 
الت�سجيــــالت 

بالآلف 
5178071007123014501600180019602100

2300

ونجد فيما يلي الر�سم البياني لنم� قاعدة بيانات الفهر�س: 

اأ-2 تط�ر تغطية المنت�ج الفكري: قام الباحثان بح�سر عدد الت�سجيالت 
المحملة على قاعدة بيانات الفهر�س ون�سبة الت�سجيالت الجديدة الناتجة 

على المعالجة في الجدول التالي:

20072008200920102011201220132014ال�سنة

320250250280320350450550الت�سجيالت المعالجة 

الت�سجيالت الم�سب�طة 
الج�دة 

300200200200200180170150

0.90.80.80.710.630.570370.27الن�سبة 

الرسم البياني : 

نالحظ من خالل قراءتنا للجدول ال�سابق باأن ن�سبة الت�سجيالت الجديدة 
من بين الت�سجيالت المحملة على قاعدة الفهر�س هي ن�سبة تنازلية بينما 
عدد الت�سجيالت المحملة في ت�ساعد م�ستمر مما اأدى اإلى تدني مردودية 
معالجة المكتبات المن�سمة حديثا للفهر�س وهذا ا�ستدعى الت�قف الكامل 
لتزويد  والت�جه  الفهر�س  على  الحديثة  المكتبات  فهار�س  تحميل  على 

الفهر�س بالت�سجيالت الجديدة مبا�سرة من عند النا�سرين.
وهذا يبرهن على اأن قاعدة بيانات الفهر�س العربي الم�حد اأ�سحت تغطي 

ن�سبة كبيرة جدا من المن�س�رات العربية. 
اأ-3 تط�ر تغطية الإنتاج الفكري الحديث: نظرا ل�سعف مردودية معالجة 
وه�  جديد  م�سدر  اإلى   2015 �سنة  منذ  الت�جه  تم  المكتبات  ت�سجيالت 
وقد  للنا�سرين  الحديثة  للمن�س�رات  الببلي�غرافية  البيانات  الح�س�ل 
في  نجدها  والتي  الأخيرة  �سن�ات  الخم�س  على  البينات  هذه  اقت�سرت 

الجدول التالي:

الت�سجيالت الم�ج�دة الت�سجيالت الجديدةاإجمالي الت�سجيالتعدد النا�سرينال�سنة
201550845.0003280012200
201653770.00052.00018.000

  

المهمة  القرائن  من  الن�سر:  بلد  ح�سب  المن�س�رات  تغطية  ت�ازن  اأ-4 
لمعرفة مدى قيا�سية قاعدة بيانات الفهر�س ه� ن�سبة ت�سجيالت كل دولة 
ومقارنتها بما ه� معل�م ح�ل حركة الن�سر عم�ما ونجد في ما يلي جدول 

بت�زيع عدد العناوين ح�سب بلد الن�سر:  

الفهرس واكب 
التطويرات والتحديثات 
على مستوى المعايير 
الدولية للعمل الفني 
ويستعد لنقله نوعية 
لخدماته   
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عددالدولة
298000ال�سع�دية

345500لبنان

624000م�سر

180200الأردن

114000�س�ريا

52000العراق

30500ت�ن�س

26070الجزائر

12500ليبيا

40000المغرب

400م�ريتنيا

7500اليمن

10500�سلطنة عمان

5463البحرين

47000المارات

12000قطر

90200الك�يت

10000اإيران

26000ال�س�دان

14000اأوربا 

8000اأمريكا

5000دول اإ�سالمية 

180000بدون مكان ن�سر

10000باقي دول العالم 

الجدول  قراءة   خالل  من  ال�ستنتاج  وتم 
العناوين  لعدد  التالي  الترتيب  ال�سابق 
م�سر  الأولى  المرتبة  في  فنجد  المن�س�رة، 
المرتبة  وفي  لبنان  الثانية  المرتبة  وفي 
الأردن  الرابعة  والمرتبة  ال�سع�دية  الثالثة 
متطابق  وهذا  �س�ريا  الخام�سة  المرتبة  و 
تماما مع ما ه� معل�م في �س�ق الن�سر وهذا 
يثبت عدم وجدود ثغرات تغطية في الفهر�س 

العربي الم�حد 
قام  الم��س�عية:  التغطية  ت�ازن  اأ-5 
الفهر�س  اإح�سائية من  با�ستخراج  الباحثان 
بت�زيع من�س�رات الفهر�س ح�سب المجالت 
ه�  ما  مع  لمقارنته  دي�ي  لتق�سيم  المعرفية 
العربي  الن�سر  مجال  في  لديهما  معروف 

ووجدا في ما يلي الجدول: 
عدد الت�سجيالت الق�سم

124337المعارف العامة

91956علم النف�س والفل�سفة

622044الدين 

772793علم الجتماع والقان�ن

104570اللغة

87967العل�م البحتة

144400العل�م التطبيقية

58492الفن

359301الأدب

310832التاريخ والجغرافيا

وح�سب قراءة الجدول فاإن ترتيب المن�س�رات العربية في قاعدة الفهر�س 
كالتالي: في المرتبة الأولى العل�م الجتماعية والقان�ن و القت�ساد وفي 
نجد  بينما  واللغة  الآداب  الثالثة  والمرتبة  الدينية  العل�م  الثانية  المرتبة 
الن�سر  �سعف  للجميع  معل�م  اأمر  وهذا  البحتة  العل�م  الترتيب  اآخر  في 
وهذه  الدينية  و  الأدبية  المن�س�رات  عدد  وارتفاع  العربية  باللغة  العلمي 
العربي داخل قاعدة  للن�سر  الم��س�عي  التمثيل  اأي�سا قرينة ت�ؤكد �سحة 

بينات الفهر�س. 
اأ-6 حداثة ن�سر المجم�عات المغطاة: من بين الم�ؤ�سرات المهمة لقيا�سية 
قاعدة البيانات هي حداثة تاريخ الن�سر لذا وجب علينا فح�س هذه النقطة 
في  الح�سائيات  جمعنا  وقد  الم�حد  العربي  الفهر�س  لقاعدة  بالن�سبة 

الجدول التالي:
ما قبل 1980 1989-19991980-1990بعد 2000الفترة 
793.000433.000355.000719000العدد 

الع�سرين  المن�س�رات خالل  ن�سبة ت�سجيالت  فاإن  للجدول  ح�سب قراءتنا 
�سنة الأخيرة تمثل اأكثر من 50% من ت�سجيالت الفهر�س وهذا دليل حداثة 
ت�سجيالت الفهر�س مما يجعلها اأكثر اأهمية في عملية الفهر�سة التي تخ�س 

فهر�سة المقتنيات الحديثة عادة. 

ال�ستنادية  الملفات  حجم  اإن  للفهر�س:  ال�ستنادية  الملفات  نم�  اأ-7 
لمكتبة  ال�ستنادي  فالملف  البيانات  قاعدة  حجم  على  دقيق  م�ؤ�سر  ه� 
الك�نجر�س ه� اأ�سخم ملف ا�ستنادي في العالم وذلك ب�سبب اأنه م�ستخرج 
اإح�سائيا  جدول  يلي  فيما  ونجد  ببلي�غرافية  بينات  قاعدة  اأ�سخم  من 

للملفات ال�ستنادية في الفهر�س العربي الم�حد
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التعداد الملف
500.000اأ�سماء الأ�سخا�س 

51.000الهيئات
16.500الملتقيات

55.000الأ�سماء الجغرافية
300.000الم��س�عات البحة
42.000العناوين الم�حدة 

قرابة  على  يحت�ي  فه�  الفهر�س  م��س�عات  روؤو�س  ملف  اأخذنا  فل� 
300.000 راأ�س م��س�ع بينما قائمة روؤو�س الم��س�عات الكبرى ل�سعبان 
خليفة ل تحت�ي اإل على 50.000 راأ�س م��س�ع بالإ�سافة للقائمة ال�سخمة 
لأ�سماء الأ�سخا�س في الفهر�س والتي تحت�ي على ما يزيد على 500.000 
ا�سم �سخ�س بينما ل تتجاوز اأكبر الق�ائم ال�رقية 100.000 وهذا التف�ق 
العددي لق�ائم الفهر�س يعك�س م��س�عية و�سخامة قاعدة بينات الفهر�س. 
كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن كل المداخل في الفهر�س مرب�طة بال�سند الأدبي 
وبينم� القوائم العربية الورقية لي�س له� اأي ارتب�ط مب��شر ب�ل�شند االأدبي. 

 الرفع من ج�دة معالجة ال�عاء العربي:
خم�سة  بفح�س  قمنا  الهدف  هذا  تحقيق  في  الفهر�س  نجاح  مدى  لقيا�س 

م�ؤ�سرات: 
ب-1 ج�دة ت�سجيالت الفهر�س العربي الم�حد: ح�سب تق�سينا لأع�ساء 
الفهر�س فالعديد من المكتبات الأع�ساء اأ�سبح�ا ي�سترط�ن في عطاءات 
مناق�سات الفهر�سة على المقاولين مطابقة ت�سجيالتهم لمعايير وممار�سة 
ج�دة  قيا�س  في  مرجعًا  الفهر�س  يجعل  مما  الم�حد  العربي  الفهر�س 
التي  العمل  خطط  ح�سب  اأخرى  ناحية  ومن  الببلي�غرافية.  الت�سجيالت 
الت�سجيلة  تمر  حيث  الج�دة  ل�سبط  محكم  ترتيب  فهنالك  عليها  اطلعنا 
الببلي�غرافية بثالثة م�ست�يات من �سبط الج�دة وهي: مرحلة الفهر�سة 
اللغ�ي  الجانب  ت�سمل  والتي  الج�دة  مراقبة  مرحلة  ثم  والمراجعة 
والم�سافات الطباعية وجانب تطبيق ق�اعد الفهر�سة وجانب تطبيق ق�اعد 
الفهر�س الآلية )حق�ل، حق�ل فرعية وم�ؤ�سرات( والفريق الفني مطالب 
باأن ل تتجاوز ن�سبة الأخطاء 2% ونجد فيما يلي ن�سبة الأخطاء لل�سن�ات 

الأخيرة ح�سب التقارير الداخلية للفهر�س:
20122013201420152016ال�سنة

1.3%1.2%1.4%1.5%1.8%ن�سبة الأخطاء 
ب-2 مطابقة معايير الفهر�س العربي الم�حد للمعايير الدولية: 

الم�حد  العربي  الفهر�س  ب�ابة  على  المن�س�رة  الم�اد  باإعتماد  قمنا  لقد 
التي ذكر فيها المعايير المعتمدة ومقارنتها مع المعايير الدولية المعتمدة 

في المجال وقد ح��سلنا هذا العمل في الجدول التالي:

إن حجم الملفات 
االستنادية هو مؤشر 
دقيق على حجم قاعدة 
البيانات
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عالمية المعيارالمعيار المعتمد في الفهر�س 
قاف 2 الطبعة الثانية معربة + ا�ستراك في cataloger desktopالفهر�سة ال��سفية

 RDA toolkit ق�اعد وام + ا�ستراك في
نعم

نعمترجمة الف�سل 22تقنين مداخل ال�سماء
نعممارك 21 الببلي�غرافي + ال�ستنادي الفهر�سة الآلية 

نعم دي�ي 21الت�سنيف
نعم ترجمة كل التفريعات الحرة والنمطية لمكتبة الك�نجر�سالفهر�سة الم��س�عية 

ب-3 م�اكبة الفهر�س لتط�يرات والتحديثات 
للتط�ير  نظرا  الدولية:  والتقنينات  للمعايير 
الم�ستمر للق�اعد والتقانين فيجب على اأي جهة 
التحديثات  ت�اكب  اأن  الق�اعد  تطبيق  تدعي 
ال�سريعة والمتالحقة التي تقع لذا وجب فح�س 
الم�حد  العربي  للفهر�س  بالن�سبة  النقطة  هذه 
ولقد اعتمدنا على عدة م�سادر واأهمها الطالع 
على �سيا�سة تحديث اأدلة الفهر�سة والتي تبين 
عليها  ويترتب  ال�سنة  في  مرتين  تحدث  باأنها 
تتم  وحتى  نف�سها  الفهر�سة  نماذج  تحديث 
قام  فقد  الم�ستجدات  بهذه  الأع�ساء  اإحاطة 
على  الفنية  للمعالجة  منتدى  باإحداث  الفهر�س 
ال�سهر  م��س�ع  م�سمى  تحت  الفهر�س  ب�ابة 
كل  ين�سر  المنتدى  هذا  يق�م  ال�سنة  قرابة  منذ 
ما ه� جديد بالن�سبة لمعالجة مختلف الأوعية 
اأي�سا  للفهر�س  يح�سب  كما    RDA با�ستخدام 
للفهر�سة  عربي  دليل  اأول  باإ�سدار  مبادرته 
فهر�سة  لتطبيق  واإ�سراعه   RDA با�ستخدام 
الجديدة  الق�اعد  با�ستخدام  الجديدة  الأوعية 
للفهر�سة بالإ�سافة ل�ستخدام FRAD لمعالجة 
اأ�سماء الأ�سخا�س منذ قرابة ال�سنة، كما �سجلنا 
التزام الفهر�س باإقامة الدورات التدريبية بكل 
�سبيل  وعلى  الفهر�سة  عالم  في  جديد  ه�  ما 
اأربع دورات ح�ل  باإقامة  الفهر�س  قام  المثال 

الفهر�س بق�اعد وام خالل الفترة الما�سية.
الفهر�س  بم�اكبة  تفيد  المعل�مات  هذه  كل   
للتط�يرات والتحديثات على م�ست�ى المعايير 

الدولية للعمل الفني 
ب-4 مجه�د ترجمة المعايير الدولية واإتاحها 
من  المهنية  المكتبة  تعتبر  العربية:  باللغة 
والدائم  ال�سليم  الفني  للعمل  الأ�س�س  اأهم 
الم�حد  العربي  الفهر�س  جهد  �سنفح�س  لذا 
من�س�رات  بح�سر  قمنا  وقد  التجاه  هذا  في 
اإنه  حيث  الفهر�س  ب�ابة  خالل  من  الفهر�س 

دليال  ع�سرين  اإ�سدار  �سجلنا  وقد  الإنترنت  مبحري  لكل  مجانا  يتيحها 
ونجدها في الجدول التالي:

العن�ان الرقم
الك�ساف العام للتفريعات الحرة والتفريعات المقيدة بالروؤو�س 

النمط
التفريعات المقيدة بالروؤو�س النمطية

التفريعات الحرة لروؤو�س الم��س�عات
�سيغة مارك 21 لبيانات المقتني�ت: ق�ئمة الحقول - ط1

الهتمام بال�ثيقة العربية لتط�ير المحت�ى العربي
الأنجل�  الفهر�سة  ق�اعد  في  التاريخ  يخ�س  ما  كل  معالجة 

اأمريكية
�سيغة مارك 21 للبي�ن�ت اال�شتن�دية: ق�ئمة الحقول - ط1

�سيغة مارك 21 للبي�ن�ت الببليوجرافية : ق�ئمة الحقول - ط1
�سيغة مارك 21 لبيانات الت�شنيف: ق�ئمة الحقول - ط1

ا�ستيعاب �سيغة مارك الببلي�جرافية: الفهر�سة المقروءة اآليًا
 : الببلي�جرافية  ال�سيغة   – ال�طني  الم�ست�ى  ت�سجيلة 

الم�ست�ى الكام
الم�ست�ى   : ال�ستنادية  – ال�سيغة  ال�طني  الم�ست�ى  ت�سجيلة 

الكامل
�سيغة مارك 21 للبيانات ال�ستنادية: قائمة 2الحقول - ط

�سيغة مارك 21 للبيانات الببلي�جرافية : قائمة الحقول - ط2
�سيغة مارك 21 لبي�ن�ت المقتني�ت: ق�ئمة الحقول - ط2
�سيغة مارك 21 لبي�ن�ت الت�شنيف: ق�ئمة الحقول - ط2

الترقيم وتحديد الم�سافات الطباعية : المباعدة بين الكلمات
العربية  للبالد  الم��س�عات  روؤو�س  في  الزمنية  التفريعات 

والإ�سالم
�سيغة ) مارك ( 21 للبيانات الببلي�جرافية دليل اإر�سادي

التفريعات الحرة لروؤو�س الم��س�عات
الدليل العربي للفهر�سة با�ستخدام ق�اعد وام 

اأعمال  ج�انب  كل  ت�سمل  باأنها  لحظا  الأدلة  لهذه  الباحثان  وبتحليل 
الفهر�سة الآلية. 
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بالإ�سافة لإ�سدار الفهر�س لدورية ف�سلية تعتني في الأ�سا�س بالعمل الفني 
منها  الفنية �سدر  المعالجة  عدة ج�انب من  على  بال�س�ء  وتلقي  العربي 
 250 اأكثر من  المن�س�رة  33 عددًا وبلغ مت��سط عدد المقالت  حتى الآن 
مقالة ويتم ت�زيعها مجانا على المكتبات واأق�سام تدري�س عل�م المكتبات 

في كامل العالم العربي.
الفهر�س  بذله  الذي  الكبير  المجه�د  حجم  لدينا  ثبت  التق�سي  هذا  وبعد 
العربي الم�حد في �سبيل تاأ�سي�س مكتبة مهنية عربية في مجال الفهر�سة 
المفهر�سين  لدى  والإبداع   الن�سر  لت�سجيع حركة  بالإ�سافة  والت�سنيف 

من خالل مجلة الت�سجيلة.   
ب-5 تاأثير الفهر�س في فهار�س المكتبات على الخط: اأثر الفهر�س تاأثيرا 

مبا�سرا في فهار�س المكتبات المتاحة على الخط بطريقتين وهما:
الفهر�س  قام  الخط:  على  المكتبات  فهار�س  في  الفهر�س  تاأثير  ب-5-1 
كل  ومن  كاملة  معالجة  وهي  مكتبة   100 قرابة  بمعالجة  الم�حد  العربي 
الن�احي اأي اأن هذه الفهار�س مطابقة بالكامل لممار�سات الفهر�س وح�سب 

تقديرات الفهر�س العربي الم�حد فقد تمت معالجة 8 ماليين ت�سجيلة. 
المنق�لة  الفهر�سة  لعبت  الفهر�س:  لت�سجيالت  المكتبات  تنزيل  ب-5-2 
دورا مح�ريا في اإيجاد الفهار�س العربية على ال�ب فلقد تم تنزيل قرابة 2 
ملي�ن ت�سجيلة وعديد المكتبات قامت بتاأ�سي�س فهار�سها بالكامل اعتمادا 

على الفهر�س العربي الم�حد. 

 الرفع من كفاءة المفهر�س العربي وتمكينه من مهارات متقدمة: ح�سب 
ما ه� من�س�ر على ب�ابة الفهر�س العربي الم�حد فالفهر�س يعلن على اأنه 
ي�لي عناية خا�سة لي�س فقط بتدريب المفهر�سين بل ي�سعى جاهدا لينقل 
لهم المعرفة فما ه� حجم المجه�د التدريبي الذي قام به الفهر�س خالل 

الع�سرية الما�سية 
اأر�سيف  باإتاحة  الم�حد  العربي  الفهر�س  قام   : التدريبية  الدورات  ت-1 

الدورات التدريبية فقمنا بت�سنيفها ح�سب الجدول التالي: 

الن�سبة عدد المتدربين�سكل الدورة
376078.9مبا�سرة
100621.1عن بعد

100%4766المجم�ع
  

كما نجد فيما يلي الت�زيع ال�سن�ي للدورات التدريبية:
عدد المتدربين الجهات 

الم�ستفيدة
عدد الدورات العام

76 14 6 2007
313 63 27 2008
673 98 56 2009
932 179 71 2010
682 162 45 2011
455 149 24 2012

363 98 20 2013
446 65 30 2014
734 111 32 2015

92 30 5 2016

4766 969 316 المجم�ع
الفهر�سة  ح�ل  الفني  الفريق  تقارير  ت-2 
الم�سافة  الت�سجيالت  ج�دة  تعتبر  الأ�سلية: 
اأداء  تط�ر  على  م�ؤ�سرا  الفهر�س  قاعدة  على 
الفهر�س  في  الأع�ساء  المكتبات  مفهر�سي 
الفريق  اإدارة  مع  التباحث  تم  ال�سبب  ولهذا 
هنالك  باأن  اأخبرنا  الذي  للفهر�س  الفني 
ال�اردة من  للت�سجيالت  ان�سيابية عمل محددة 
لهذا  مخ�س�س  فريق  وهنالك  الأع�ساء  قبل 
العمل كما هنالك اأنه يتم الت�ا�سل المبا�سر مع 
اأي  المفهر�سين الذين يالحظ على ت�سجيالتهم 
مرتفعة  الأع�ساء  اأخطاء  تك�ن  وعم�ما  خلل. 
 %30 في بداية ا�ستخدام الفهر�س حيث ت�سل 
الخدمات  بين  الخلط  ه�  منها  جانبا  ويك�ن 
نف�سها ثم تقل في مرحلة ثانية لتك�ن في حدود 
15% وتك�ن اأخطاء و�سفية بالأ�سا�س وت�ستقر 
فيما  ونجد   .%6 حدود  في  اأخيرة  مرحلة  في 
الت�سجيالت  ج�دة  تط�ر  ير�سد  جدول  يلي 

الم�سافة للفهر�س منذ �سنة 2012

ن�سبة الأخطاء ال�سنة
2012% 15
2013% 13
2014% 9
2015% 7
2016% 5

تاأ�سي�س مبدا الفهر�سة التعاونية وتقا�سم اأعباء 
الفهر�سة بين المكتبات العربية

اإن تط�ر  ث-1 قيا�س تط�ر ع�س�ية الفهر�س: 
عدد اأع�ساء الفهر�س يعني تط�ر عدد المكتبات 
التي ترى فائدة في العمل التعاوني وترغب اأن 
تك�ن طرفا في الف�ساء التعاوني الذي اأ�س�سه 
تزويدنا  الفهر�س  اإدارة  من  طلبنا  لذا  الفهر�س 
بدرا�ستها  نق�م  حتى  الع�س�ية  باإح�سائيات 
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وا�ستقراء نتائجها ونجد فيما يلي جدول بتط�ر عدد اأع�ساء الفهر�س:
ومن خالل قراءتنا لهذا الجدول نتبين باأن الفهر�س تمكن من �سم اأكثر من 50 جهة �سن�يا مما يثمل قدرة عالية على ال�ستقطاب 
مكنته من اأن ي�سبح اأكبر تجمع عربي للمكتبات ي�سم 570 جهة تمثل قرابة 5000 مكتبة م�زعة على كل اأنحاء ال�طن العربي:

ث-2 قيا�س تط�ر ا�ستخدام الفهر�س من قبل المكتبات: كما ا�ستنتجنا في الفقرة ال�سابقة فاإن الفهر�س نجح في اإيجاد ف�ساء 
يجمع عددا كبيرا من المكتبات العربية ولكن هذا غير كاف لديم�مة هذا التجمع نم�ه حيث يجب اأن يك�ن هنالك تفاعل بين 
الأع�ساء وتبادل منافع حتى يتحقق الهدف التعاوني من هذا الف�ساء ويعتبر قيا�س ا�ستفادة الأع�ساء من الفهر�س دليال على 
اإح�ش�ئي�ت ا�شتخدام الفهر�س في الجداول الت�لية و الذي من خالل تحليله �شنح�ول تقييم  ن�ش�ط االأع�ش�ء لذا قمن� بجمع 

م�شتوى هذا الن�ش�ط والمق�شود ب��شتخدام الفهر�س هو ن�ش�ط التنزيل ون�ش�ط التحميل :
ث-1_2 ن�ش�ط التنزيل: ح�شب الجدول الت�لي فلقد �شهد تطور عدد الت�شجيالت المنزلة من الفهر�س تطورا كبيرا خالل فترة 

ق�سيرة من الزمن مما ي�سير لالإقبال الكبير لالأع�ساء على ال�ستفادة من ت�سجيالت الفهر�س.
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ا�شتف�دة  مدى  لمعرفة  مهم  التنزيل  موؤ�شر  اإن  التحميل:  ن�ش�ط  ث-2-2 
اقتناع  على  دللة  اأكثر  التحميل  م�ؤ�سر  ولكن  الفهر�س  من  المكتبات 
المكتبات الأع�ساء بجدوى العمل التعاوني وح�سب مركز الفهر�س العربي 
الم�حد فلقد بلغ عدد الت�سجيالت المعدلة اأو الجديدة على الفهر�س قرابة 
اأن جمعنا لإح�سائيات  500.000 ت�سجيلة وهذا رقم محترم جدا.  وبعد 
الجهات التي �ساهمت في التحميل و�سعناها في الجدول التالي ل�ستقارئها 

وتحليلها:

العا�سرةالتا�سعةالثامنةال�سابعةال�ساد�سةالخام�سةالرابعةالثالثةالثانيةالأولىال�سنة

534607290105130135145150عدد الجهات

كما نالحظ من خالل الجدول فهنالك نم� مطرد لعدد الجهات التي ت�ساهم 
باأهمية  المتنامي  ال�عي  على  يدل  الفهر�س وهذا  بيانات  قاعدة  تغذية  في 

الت�سارك في العمل الفني وتقا�سم اأعباء الفهر�سة لدى اأع�ساء الفهر�س. 

من  الأع�ساء  للمكتبات  تحقق  الذي  المالي  الت�فير  م�ست�ى  قيا�س  ث-3 
الفهر�سة التعاونية: 

ب�سبب  العربية  المكتبات  حققته  الذي  المالي  الت�فير  حجم  نقي�س  لكي 
المعالجة  الت�سجيالت  بعدد  اإح�سائي  لبيان  نحتاج  للفهر�س  ا�ستخدامها 

وعدد الت�سجيالت المنزلة اأوردناها في الجدول التالي:

ال�سعر الجملي بالدولرال�سعر الفرادي بالدولرالعدد
8.000.00018.000.000الت�سجيالت المعالجة من قبل الفهر�س 

2.000.00024.000.000عدد الت�سجيالت المنزلة من قبل الأع�ساء 
كما يفيدنا الجدول ال�سابق فقد تمكنت المكتبات العربية من ت�فير مبلغ 

12.000.000 دولر من خالل ا�ستخدامها للفر�س العربي الم�حد
ت��سيات الدرا�سة:

باأن  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  لإدارة  بت��سيات  الباحثان  وختم 
الفهر�س العربي الم�حد قد حقق نجاحا كبيرا في مجال المعالجة الفنية 
جعل  الفنية  المعالجة  على  اقت�ساره  اأن  اإل  العربية  المعل�مات  لأوعية 
فائدته تك�ن جزئية لذا ننا�سد الفهر�س باأن ي�ا�سل جه�ده باإعداد البنية 
البينات  اإتاحة  الدللي وخا�سة  ال�ب  لالنتقال والعمل من خالل  التحتية 
bibframe كما ندع�ا  linked data  و تحديد تاريخ لتطبيق  الم��س�لة 
اإدارة الفهر�س للنظر في اإمكانية ا�ستثمار نجاح الفهر�س للعمل على تط�ير 
المجم�عات،  وتنمية  التزويد  اإدارة  مثل  المكتبة  منا�سط  باقي  وتع�سير 
الإعارة التبادلية بين اأع�ساء الفهر�س، م�ساعدة المكتبات لإن�ساء مكتبات 
رقمية خا�سة بها واإتاحة اأ�سكال مرنة ومنا�سبة للح�س�ل خدمات اأنظمة 

اإدارة المكتبات.

إن مؤشر التنزيل مهم 
لمعرفة مدى االستفادة 
من الفهرس ومؤشر 
التحميل أكثر داللة على 
اقتناع األعضاء بجدوى 
العمل التعاوني
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لقاءات متعددة ونشاطات عن بعد:

مركز الفهرس..
بيت خبرة لتأهيل موظفي المكتبات.
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ومنذ  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  ي�ستمر 
على  الزمن  من  عقد  قبل  الأولى  انطالقته 
الب�سرية   الم�ارد  وتنمية  التدريب  مهمة  جعل 
على  اإيجابيًا  ينعك�س  بما  متعددة  اآليات  ذات 
في  كفاءته  وازدياد  للفهر�س  العام  الأداء 
العربية  المكتبات  اأداء  الن�احي، وعلى  جميع 
ارتفاع  خالل  من  الفهر�س  في  الأع�ساء 
اخت�سا�سي  من  لمن�س�بيها  الأداء  م�ست�ى 
لم�ساركاتهم  نتيجة  والمعل�مات  المكتبات 
في برامج تنمية الم�ارد الب�سرية التي يعدها 
وينفذه� مركز الفهر�س العربي الموحد ب�أنم�ط 
متعددة ما بين ور�س عمل ودورات تدريبية في 
الببلي�جرافي  وال�سبط  الفهر�سة  م��س�عات 
المتن�عة  الملفات  وبناء  ال�ستنادي  وال�سبط 
وخا�سة  الدولية  والتقنينات  للق�اعد  وفقًا 
و�سيغة  الأنجل�اأمريكية  الفهر�سة  ق�اعد 

“مارك21”. 
الم�ست�يات  وتقدمت  الح�س�ر  تن�ع  حيث 
على  الدورات  وم��س�عات  عناوين  بتن�ع 
للفهر�س  الفنية  الإجراءات  التالي:  النح� 
المقننة،  والممار�سات  الم�حد  العربي 
الفهر�سة  للكتاب،  الببلي�جرافية  الفهر�سة 
لأ�سماء  ال�ستنادي  ال�سبط  الم��س�عية، 
ال�سبط  الأول،  الم�ست�ى   – ال�سخا�س 
الم�ست�ى   – ال�سخا�س  لأ�سماء  ال�ستنادي 
الأول،  الم�ست�ى   – الكتب  فهر�سة  الثاني، 
فهر�سة  الثاني،  الم�ست�ى   – الكتب  فهر�سة 
الموحد،  العربي  الفهر�س  في  المخطوط 
الم�حدة  للعناوين  ال�ستنادي  ال�سبط 
الإلكترونية،  الم�ارد  فهر�سة  وال�سال�سل، 
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فهر�سة الم�ارد الم�ستمرة، الت�سنيف )دي�ي 
في  مقدمة  التحليلية،  الفهر�سة  الع�سري(، 
 RDA واإتاحتها  الم�سادر  و�سف  تطبيقات 
المحت�ى  واإدارة  العربي،  الفهر�س  في 
ويبرهن  العربية.  الرقمية  بالمكتبة  الرقمي 
حجم و�سم�ل وانت�سار هذا ال�ر�س والدورات 
العربي  الفهر�س  عملًيا وميدانًيا حر�س مركز 
الم�حد على تاأكيد ت�جهه ومقا�سده واأهدافه 
في خدمة المحت�ى العربي على مدى ال�سن�ات 
الما�سية، فال تف�سيل لدولة عربية على اأخرى 
من  لمجم�عة  اأو  غيرها  على  عربية  مكتبة  اأو 
فالكل  �س�اهم،  على  المكتبات  اخت�سا�سي 
في  م�ستفيد،  والكل  داعم  والكل  م�سارك، 
ح�ل  يتمح�ر  متميز  عربي  ح�ساري  حراك 
الأخذ والعطاء  تبادل  قيمة عظيمة تتج�سد في 
واإنكار  والإيثار  والتعاون  الحب  من  اإطار  في 
دعمها  على  المركز  يحر�س  قيمة  وهي  الذات 
وا�ستدامتها بين م�ؤ�س�ساتنا العربية ا�ستهدافًا 
متدرج  نح�  على  ال�حدة  عنا�سر  لتحقيق 
ن�د  التي  الأخرى  المهمة  والحقيقة  وواثق. 
الفهر�س  اأن  هي  ال�سياق،  هذا  في  نبرزها  اأن 
العربي الم�حد اأ�سبح يمثل »الب�ؤرة المركزية« 
لل�سبكة العربية للمعل�مات الببلي�جرافية بكل 
التعاون  معاني  من  الت�سمية  هذه  تحمله  ما 
والأهداف  الم�ستركة  والم�سالح  والتاآزر 
ال�احدة والمقا�سد العربية ال�سامية، وتقارب 
عربية  بعي�ن  الأم�ر  اإلى  والنظر  الروؤى 
اإلى اللحاق بركب التقدم في م�سيرة  والتطلع 
للمعل�مات،  ال�سريع  الطريق  على  العالم 
وبالتالي فاإن فاعلية التدريب واإنتاج الكفاءات 
كافة،  الم�ست�يات  على  المتخ�س�سة،  المهنية 
ماديا  الأع�ساء،  العربية  المكتبات  وت�ساندها 
الم�سروع  لهذا  الدافعة  الق�ة  لهي  ومعن�يا، 
العربي العظيم نح� اآفاق الم�ستقبل ال�ا�سعة. 
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المقدمة:

بالريا�س  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  ت�لي 
تاريخ  بت�ثيق  والمميز  الكبير  الهتمام 
عبد  الملك  وتاريخ  ال�سع�دية  العربية  المملكة 
المكتبة  ب��سف  الخ�س��س  وجه  على  العزيز 
ق�سارى  تبذل  كما  ا�سمه،  بحمل  تت�سرف 
والإ�سالمي  العربي  التراث  لر�سد  جهدها 
يالئم  بما  واإخراجه  اإحيائه  في  والإ�سهام 
ترقى  بج�دة  خدماتها  وتقدم  الع�سر،  روح 
هـذه  من  الم�ستفيدين  ت�قعات  م�ست�ى  اإلى 
الخدمات، وتلبى احتياجاتهم، وتحقق ر�ساهم 
وتنظمها  الب�سرية  المعرفة  م�سادر  وت�فر 
اأيدي  وتي�سر ا�ستخدامها وتجعلها في متناول 

الباحثين والدار�سين.
ومن هـذا ال�سرح الثقافي المتميز انطلقت قاعدة 
البادرة  تعد  التي  عبدالعزيز  الملك  معل�مات 
الأولى من ن�عها في المملكة العربية ال�سع�دية 
والتي اتخذت من �سخ�سية الملك عبدالعزيز –

كانت  �س�اء  ج�انبها  كل  من  ثراه-  اهلل  طيب 
اأم  اجتماعية  اأم  �سيا�سية  اأم  ثقافية،  اأم  قيادية 
تدور  م��س�عا  اإلخ.  �سحية...  اأم  اقت�سادية، 
القاعدة،  في  الببلي�جرافية  الت�سجيالت  ح�له 
بالن�سبة  القاعدة  في  العلمية  المادة  ولأهمية 
قامت  المملكة  لتاريخ  والباحثين  للدار�سين 
المكتبة بعمل م�سح �س�ئي �سامل لمحت�ياتها 
الرقمية  المكتبة  اإلى  منها  ن�سخة  واأر�سلت 

العربية لتجعلها �سمن محت�ياتها.
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الحاجة والهدف من القاعدة:

تعد قاعدة معل�مات الملك عبد العزيز- طيب اهلل ثراه- البادرة الأولى من 
�سخ�سية و�سفة  اتخذت من  والتي  ال�سع�دية  العربية  المملكة  في  ن�عها 
الملك عبدالعزيز م��س�عا تدور ح�لة ت�سجيالت القاعدة حيث تعد م�ادها 
اأي  في  الباحث  على  وما  القاعدة.  تحت�يه  لما  عاك�سة  مراآة  المعل�ماتية 
اآليا على القاعدة وال�ستفادة من المعل�مات  اإل بالدخ�ل  مكان في العالم 
الم�ج�دة فيها والتي تخ�س م��س�ع بحثه، وتعتبر القاعدة ن�اة لمركز 
معل�مات متكامل عن مرحلة الت�حيد والبناء وهي درة كريمة في تاج مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة تثري معل�مات الباحثين في تاريخ المملكةهـي لبنة 
في تاأ�سيل تاريخ المملكة وما�سيها، وفيما يلي  ن�سلط ال�س�ء على القاعدة 
من حيث الأ�سباب التي دعت اإلى اإن�سائها ومجال تغطيتها والمعالجة الفنية 

لم�ادها كذلك طريقة البحث فيها:
مجال التغطية للقاعدة:

تغطي القاعدة كل ما يتعلق بالإنتاج الفكري العربي عن تاريخ المملكة خالل 
ثراه- وتعالجه من جميع ج�انبه  اهلل  عبدالعزيز-طيب  الملك  فترة حكم 
)ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية( وهي لم تقت�سر في تغطيتها على 
المعل�مات  اأوعية  جميع  تغطي  فهي  المعل�مات؛  اأوعية  من  معين  �سكل 
واأعمال  علمية ومخط�طات ووثائق  من كتب ومقالت ودوريات ور�سائل 
الأوعية  بهذه  ال�ارد  الفكري  الإنتاج  دام  ما  اإلخ،  وندوات...  م�ؤتمرات 

يدخل �سمن الإطار الم��س�عي لها.
ال�قت  المملكة  تاريخ  في  الباحثين  على  وفرت  اأنها  في  اأهميتها  وتكمن 
والمال والجهد، فما على الباحث اإل اأن يق�سي بع�س ال�قت اأمام الحا�س�ب 

ليخرج بمعل�مات وافيه من الم�اد التي تخ�س م��س�ع بحثه. 
تاريخ  يتناول  الذي  الفكري  الإنتاج  ح�سر  في  الزمني  نطاقها  وينح�سر 
الملك  م�لد  1292هـ  عام  بين  ما  الفترة  في  ال�سع�دية  العربية  المملكة 
كانت  واإن  1373هـ،  عام  في  ثراه-  اهلل  طيب   – وفاته  حتى  عبدالعزيز 
القاعدة قد ح�سرت اأي�سًا كل ما كتب عن وفاة الملك عبدالعزيز وتاأثير ذلك 
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تاأثيره  على م�كب النه�سة في المملكة وكذلك 
ب�سفة  المنطقة  في  ال�سيا�سية  الخريطة  على 

عامة.
عن  كتب  ما  لكل  اأر�سيًا  مر�سدًا  القاعدة  وتعد 
العربية  باللغة  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  الملك 
الفكري  الإنتاج  كافة  تغطية  في  اأي�سًا  وتطمح 
المكت�ب وال�سادر باأي لغة من لغات المعم�رة 

ما دام يدور في فلكها الم��س�عي.
 )7550( ح�الي  على  الآن  تحت�ي  والقاعدة 
حا�سرة  �ساملة  كاملة  ببلي�جرافية  ت�سجيلة 
بم��س�عها  الخا�س  العربي  الفكري  لالإنتاج 
الملك  �سخ�سية  ج�انب  في:  والمتمثل 
العالقات  المملكة،  ت�حيد  عبدالعزيز، 
المختلفة  العالم  دول  مع  للمملكة  ال�سيا�سية 
عبدالعزيز،  للملك  المعا�سرة  الفترة  في 
الأح�ال الجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز، 
الأح�ال وال�سيا�سة القت�سادية في عهد الملك 
عبدالعزيز، الزراعة في عهد الملك عبدالعزيز، 
عبدالعزيز،  الملك  عهد  في  ال�سحية  الرعاية 
في  الجي�س  عبدالعزيز،  الملك  عهد  في  الإدارة 
عهد الملك عبدالعزيز، الم�ساجد في عهد الملك 
عبدالعزيز، المكتبات في عهد الملك عبدالعزيز، 
الحرمين ال�سريفين في عهد الملك عبدالعزيز، 
في  الأمن  عبدالعزيز،  الملك  عهد  في  العمارة 
الملك  عهد  في  التعليم  عبدالعزيز،  الملك  عهد 
عبدالعزيز،  الملك  عهد  في  الن�سر  عبدالعزيز، 
الملك عبدالعزيز(، وال�سادر  البترول في عهد 
اأو  عبدالعزيز  الملك  بحكم  دانت  بقعة  اأي  عن 
مكان  كان  اأيًا  �سلة  اأي  به  يربطه  كان  حتى 
�سدورها فالدرا�سات التي غطت زيارات الملك 
تدخل  المختلفة  العالم  دول  اإلى  عبدالعزيز 
اأي�سًا، وكذلك الم�اد  القاعدة  �سمن اهتمامات 
اإلى  الع�سكرية  اأو  العلمية  البعثات  تتبعت  التي 
دول العالم المختلفة وكذلك الم�اد التي تتناول 
تاأثيرهم  وكذا  جيرانها  على  المملكة  تاأثير 
القاعدة  م��س�ع  نطاق  �سمن  طالما  عليها 

واهتماماتها.
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طريقة التنظيم بالقاعدة:

القاعدة اعتمدت في اإن�سائها على ثالثة مك�نات اأ�سا�سية هـي:
• تجميع الإنتاج الفكري.	
• المعالجة الفنية لالإنتاج الفكري.	
• رقمنة ما يمكن رقمنته واإتاحته اإلكترونيًا.	

بالن�سبة لتجميع الإنتاج الفكري: تم ت�سكيل فريق عمل للبحث والتنقيب عن 
الإنتاج الفكري الذي يدخل �سمن الإطار العام للقاعدة وتم م�سح الإنتاج 
التاريخية  والم�سادر  والكتب  الدوريات  في  الم�ج�د  الراجع  الفكري 
المكتبات  في  المت�فر  ثم  اأول  عبدالعزيز  الملك  بمكتبة  المت�فر  عم�ما 
الأخرى الم�ج�دة �س�اء داخل مدينة الريا�س اأو خارجها كما تم العتماد 
ح�سر  عملية  في  الراجعة  والفهار�س  والك�سافات  الببلي�جرافيات  على 

الإنتاج الفكري م��س�ع الهتمام.
على  ت�ستمل  فهي  بالقاعدة  الفكري  لالإنتاج  الفنية  للمعالجة  بالن�سبة  اأما 
والثانية:  لالأوعية  الببلي�جرافي  ال��سف  الأولى:  اأ�سا�سيتين  عمليتين 
الببلي�جرافي لالأوعية  ال��سف  الأولى  العملية  لها.  الم��س�عي  التحليل 
في  الثانية  طبعتها  في  الأنجل�-اأمريكية  الفهر�سة  ق�اعد  ت�ستخدم  وهي 
المادي  ال��سف  عملية  وتنق�سم  الأوعية،  هـذه  و�سف 
لالأوعية اإلى فهر�سة الكتب التي ن�سرت في كيان 
مادي م�ستقل والفهر�سة التحليلية لأجزاء 
والبح�ث  الدوريات  ومقالت  الكتب 
والندوات  الم�ؤتمرات  في  المقدمة 
الم��س�عي  التحليل  اأما  وغيرها. 
بالقاعدة  الم�ج�د  الفكري  لالإنتاج 
فقد عجزت ق�ائم روؤو�س الم��س�عات 
التعبير  عن  بالمكتبات  المت�فرة  العامة 
القائمين  جعل  مما  محت�ياته  عن  الدقيق 
على القاعدة يق�م�ن باإن�ساء مكنز خا�س ي�ستمد 
وا�سفاته من الأوعية نف�سها مما ي�سفي عليه الم�ث�قية في 
مراعاة  مع  المتخ�س�سة  القاعدة  لم��س�عات  معالجته 
والم�ا�سفات  المعايير  مع  متم�سيا  المكنز  يك�ن  اأن 

العالمية والعربية لبناء المكانز.
كيفية الت�سنيف بالقاعدة:

خا�س  ت�سنيف  رقم  ا�ستخدام  تم  الت�سنيف  عند 
مادة  لكل  خ�س�س  بحيث  القاعدة  في  مادة  لكل 
اأولي تعرف به المادة، فمثال: الدوريات  رقم معين 
ومقالت الدوريات اأخذت الرقم )1-( وللكتب اأخذت 
الرقم  والم�ؤتمرات  الندوات  ولأبحاث   )-3( الرقم 
الرقم  يك�ن  بحيث   ،)-5( الرقم  العلمية  وللر�سائل   )-4(
الأول محدد المادة ثابت والأرقام الأخرى تتغير بح�سب رقم المادة وعدد 
اأبحاثها وهكذا تبداأ كل مادة من م�اد اأوعية المعل�مات بالرقم ،020 ،010 
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-1 المقالة الأولى في الكتاب الأول
والم�ؤتمرات،  الندوات  اأعمال   :4-010-1

تحليل الرقم:
4- بح�ث الندوات والم�ؤتمرات

010 الندوة الأولى
-1 البحث الأول في الم�ؤتمر/الندوة الأول
1-010-5: الر�سائل العلمية: تحليل الرقم:

5- ر�سالة
010 الر�سالة الأولى

-1 المقالة الأولى في الر�سالة الأولى
3- رقمنة م�اد القاعدة واإتاحتها اإلكترونيًا:

الكامل  ال�س�ئي  الم�سح  من  النتهاء  عقب 
عبدالعزيز  الملك  قاعدة  محت�يات  لجميع 
بالريا�س  العامة  عبدالعزيز  الملك  بمكتبة 
بمركز  العربية  الرقمية  المكتبة  ت�سلمت 
على  مرقمنة  ن�سخة  الم�حد  العربي  الفهر�س 
التح�يل  في  بداأت  الف�ر  وعلى  ت�ب(  )د�سك 
الرقمي لتلك المحت�يات بداية من �سهر جمادي 
عدد  بلغ  وقد  الآن  1416هـ وحتى  لعام  الأولى 
 )615( ح�الي  المدخلة  والبح�ث  المقالت 
بحث ومقال وتم ربط جميع البح�ث والمقالت 
المدخلة بالت�سجيلة الببلي�جرافية في الفهر�س 
العربي الم�حد ولكن لي�منا هـذا لم يتم رفع اأي 
الرقمية  بالمكتبة  الت�سجيالت  على  علمية  مادة 
وجاري حاليا تكملة عملية رقمنة واإدخال بقية 
البح�ث والمقالت والتي بلغ عددها ما مجم�ع 

)7550( مقال وبحث.
الخاتمة:

وختاما يمكن الق�ل: اإن قاعدة معل�مات الملك 
عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه- تعتبر درة كريمة 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تاج  في  رائع  وكنز 
العربية  الرقمية  والمكتبة  عامة  ب�سفة  العامة 
الرقمية  المكتبة  حر�ست  وما  خا�سة  ب�سفة 
طمعا  اإل  محت�ياتها  اإلى  �سمها  على  العربية 
في ر�ساء الم�ستفيدين من هـذه المكتبة وكذلك 
لتاريخ  والدار�سين  الباحثين  نهم  لإ�سباع 
في  اأ�سا�سية  لبنة  ك�نها  عن  ف�سال  المملكة 

عملية تاأ�سيل ما�سي المملكة وحا�سرها.

060 ،050 ،040 ،030... حتى انتهاء اآخر مادة، و�سيغته كالتالي:
1-010-1: الدوريات: تحليل الرقم:

1- دورية
010 الدورية الأولى

-1 المقالة الأولى في الدورية الأولى
1-010-3: الكتب: تحليل الرقم:

3- كتاب
010 الكتاب الأول
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تت�سق خطط واإ�ستراتيجيات مكتبة الملك عبد 
الفكرية  الم�ستجدات  كل  مع  العامة  العزيز 
يدعم  وبما  والدولية،  الإقليمية  والثقافية 
العربية  للمملكة  والم�ؤثر  الفاعل  الح�س�ر 
الح�سارية  واله�ية  التاريخ  ذات  ال�سع�دية، 
روؤية  وتبل�ر  بروز  ومع  العريقة،  والإن�سانية 
المملكة 2030 التنم�ية الطم�حة والتي �سملت 
الجانب  ومنها  والمجالت  الج�انب  كافة 
ا�ستكملت  المكتبة  فاإن  والثقافي،  الفكري 
معرفية  م�ساريع  عملها  اأطر  �سمن  واأنجزت 
المعرفية  الأ�س�س  تدعيم  في  اأ�سهمت  عمالقة 
وجغرافية  لتاريخ  الم�ؤ�سلة  الح�سارية 
ما  وه�  الطاهرة،  البالد  هذه  وثقافة  وه�ية 
خادم  اأ�س�سها  منذ  المكتبة  عمل  عليه  ارتكز 
عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  ال�سريفين  الحرمين 
العزيز اآل �سع�د - يرحمه اهلل -، حيث جاءت 
لتبرهن  ال�سع�دية  العربية  المملكة  م��س�عة 
تكتف  ولم  و�سم�ليتها.  المعل�مة  دقة  على 
اإذ  للكبار  الم�جهة  الأم  بالم��س�عة  المكتبة 
لالأطفال  م��س�عة  اإ�سدار  على  بالعمل  بداأت 
وم�ثق  متكامل  معرفي  م�سدر  ت�فير  بهدف 
المراحل  في  الأطفال  من  ي�ستفيد  المملكة  عن 
الدرا�سة الأولى، بحيث يت�سكل ال�عي الثقافي 
ال�طن  �س�رة  اأذهانهم  في  وترت�سم  لديهم 
بما�سيه وحا�سره وبقيمه الروحية والمادية، 
حا�سنة  اأ�سحت  الم��س�عة  فاإن  وبالتالي 
الم�ست�ى  على  بها  يعتد  �سخمة  معل�ماتية 
المملكة  بتاريخ  يتعلق  ما  كل  في  العالمي 

وجغرافيتها وح�سارتها. 
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العلمي  وال�ستق�ساء  الت�ثيق  لأهمية  ونظٍرا 
ال�سع�دية  العربية  المملكة  عن  ال�سامل 
عبد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  اأ�سدر  خادم 
 - اهلل  يرحمه  �سع�د -  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل 
بتكليف   12/9/1422 بتاريخ  �سامًيا  اأمًرا 
المنارة  وهي  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة 
من  المجتمعات  لتنهل  اأن�ساأها  التي  المعرفية 
الثقافية،  وم�سروعاتها  المعرفية  ح�ا�سنها 
م��س�عة  اإعداد  بمهمة   - اهلل  يرحمه   - كلفها 
اأبرز  عن مناطق المملكة الثالث ع�سرة، وكان 
هدف ه� �سد ثغرة كبيرة في المكتبة العربية 
بخا�سة  ال�سع�دية  العربية  والمملكة  بعامة 
تقدم  التي  الم��س�عية  المراجع  قلة  وهي 
من  المملكة  عن  والدقيقة  ال�ساملة  المعل�مة 
والجغرافية  التاريخية  المختلفة:  الج�انب 
وغيرها  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية 
بهدف التعريف بالنه�سة التي ت�سمل كل اأنحاء 
والمنجزات  التط�رات  ت�ثيق  وكذلك  ال�طن 
لت�اكب  المملكة  تعي�سها  التي  المتالحقة 
المعل�مة  حيث  من  العالمي  المعرفي  ال�سباق 

الدقيقة لطالبيها.
 20 في  كبير  بمحت�ى  الم��س�عة  وخرجت 
لكل  منها  اأكثر  اأو  مجلد  تخ�سي�س  تم  مجلدًا 

والتط�ر  الجغرافية  الخ�سائ�س  فيها  ُجمع  المملكة،  مناطق  من  منطقة 
والع�دات  االجتم�عية  واالأنم�ط  الت�ريخية  والمواقع  واالآث�ر،  الت�ريخي 
والقت�ساد،  التنم�ية  والمرافق  والخدمات  الثقافية،  والحركة  والتقاليد 
منطقة،  لكل  والتنزه  وال�سياحة  الفطرية،  والحياة  الطبيعية،  والثروات 
م�ساحتها  بات�ساع  متكامال  كال  ب��سفها  المملكة  درا�سة  اإلى  بالإ�سافة 
والثقافي  والح�ساري  والتاريخي  الديني  وثقلها  اأطرافها  وترامي 
بال�س�ر  م�ثقة  �ساملة  علمية  معرفية  مادة  تقدم  انها  كما  والقت�سادي. 
المملكة قديما  الحياة في  تفا�سيل  لكل  الإح�سائية،  والخرائط والبيانات 
دون  العلم،  وطالب  الباحثين  لخدمة  دقيقا  مرجعا  يجعلها  مما  وحديثا، 
اإغفال للقارئ العادي، فيما اعتمدت لغة مب�سطة ومكثفة لإي�سال المعل�مة 
الم�ست�ى  في  التفاوت  مع  يتنا�سب  وبما  الفئات،  مختلف  اإلى  العلمية 
الثقافي ودرجة التعليم. وقد تمت ترجمة الم��س�عة اإلى اللغة الإنجليزية، 
م�قع  خالل  من  عليها  الطالع  يتاح  كما  ممغنطة،  اأقرا�س  على  و�سدرت 
اآلية ثابتة لتحديث معل�مات م��س�عة  على �سبكة الإنترنت. كما تم اإقرار 
خطط  مع  يتما�سى  وبما  �سن�ات،   5 كل  المطب�عة  المجلدات  في  المملكة 
تحديث  جانب  اإلى  ال�سكاني،  بالتعداد  الخا�سة  والإجراءات  التنمية 
وب�س�رة  عام،  كل  في  الممغنطة  الأقرا�س  على  الم��س�عة  معل�مات 
الإنترنت.  على  الم��س�عة  م�قع  عبر  يطرح  الذي  الإ�سدار  في  م�ستمرة 
وقد اأخذت مكتبة الملك عبد العزيز العامة على عاتقها م�س�ؤولية احت�سان 
المحت�ى المعل�ماتي العربي القيم وتقديمه وفقا لأدوات رقمية مي�سرة، 
العام  ت�جهها  اإطار  في  ذلك  كل  الأثر،  بالغ  والجهد  ال�ساق  العمل  برغم 
اأو  ال�سع�دية  العربية  المملكة  يخ�س  ما  كل  في  والثقافة  التراث  لخدمة 
وتعميقا  اللغ�ية  لله�ية  انت�سارا  ون�سره،  واإبرازه  العربي  المحت�ى 
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للمكت�سبات ال�طنية والأممية الح�سارية، وما ت�سمه من كن�ز عظيمة نحن 
باأم�س الحاجة اإليها تعريفًا وتاأثيرًا ورياده.  واعتمدت الم��س�عة اأ�سا�س 
التق�سيم الإداري للمملكة اإلى ثالث ع�سرة منطقة منها اأربع مناطق ياأتي 
كل منها في مجلدين؛ وهي: مكة المكرمة، والمدينة المن�رة، والريا�س، 
ياأتي كل منها في مجلد واحد؛ وهي:  ال�سرقية، وت�سع مناطق  والمنطقة 
ع�سير، وجازان، والق�سيم، وتب�ك، وحائل، ونجران، والباحة، والج�ف، 
والحدود ال�سمالية. ثم في مجلدين نهائيين ياأتي الك�ساف العام المف�سل 
الذي يعد بمنزلة مفتاح ال��س�ل اإلى المعل�مة المطل�بة بي�سر و�سه�لة، 
الثقافي  العمل  هذا  من  فائدة  اأق�سى  يحقق  األفبائي  ترتيب  على  اعتماًدا 
الكبير. وبحق يفخر الإن�سان بمثل هذا الجهد العظيم في ت�ثيق المعارف 
المختلفة عن م�طنه و�سكناه، وي�سعد في اإبراز ال�س�رة ال�سادقة للمملكة 
من  الم��س�عة  في  ما  كل  وعلى  المن�عة،  ومنجزاتها  ال�سع�دية  العربية 

مادة علمية مكت�بة بروح العلم الخال�س.
ولأهمية ت�فير محت�ى رقمي م�ثق عن المملكة من خالل ال�سبكة العالمية 
بن�افذ  الم��س�عة  ات�سال  خالل  من  التط�رات  هذه  المكتبة  واكبت  فقد 
الب�ابة  الإلكترونية  تد�سين  عبر  الإنترنت  نافذة  اأهمها  عدة،  مفت�حة 
المطب�عة،  الن�سخة  اإ�سدار  بعد  ال�سع�دية  العربية  المملكة  للم��س�عة 
وكذلك الأقرا�س المدمجة كي تحقق اأف�سل ا�ستفادة في ت�فير المعل�مات 

التن�سيق  ظاهر  ب�سكل  المملكة  عن  الم�ثقة 
والترتيب، حيث يتاح عبر هذا الم�قع الطالع 
ذلك  في  بما  الم��س�عة  مجلدات  جميع  على 
والطب�غرافية  الجغرافية  باأن�اعها  الخرائط 
ال�س�ر  وكذلك  والت��سيحية  والم��س�عية 
اآلف   10 على  عددها  يزيد  التي  الف�ت�غرافية 
�س�رة خا�سة وح�سرية، )اإذ خ�س�س ما بين 
500و1000  �س�رة في كل منطقة من مناطق 
ما  وتنزيل  العلمي  المحت�ى  وتدعم  المملكة( 
يحتاج�نه من بيانات ومعل�مات اأو �س�ر بكل 
تنفيذ  في  المعايير  اأرقى  ووفق  و�سه�لة  ي�سر 

الإ�سدارات الم��س�عية الإلكترونية.
ولأهمية فئات ال�سباب والأطفال الذين ي�سكل�ن 
ن�سبة عالية من �سكان المملكة والذين هم بحاجة 
فقد  وح�سارتهم  ببالدهم  التعريف  اإلى  ما�سة 
على  العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  عملت 
ال�سع�دية  العربية  المملكة  م��س�عة  اإ�سدار 
متكامل  معرفي  م�سدر  ت�فير  بهدف  لالأطفال 
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م�جه  ال�سع�دية  العربية  المملكة  عن  وم�ثق 
والمت��سطة؛ حيث  الإبتدائية  المرحلة  لطالب 
مع  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تعاقدت 
فريق علمي من المتخ�س�سين في مجال الكتابة 
لالأطفال وا�ستكتبت نخبة متميزة من المبدعين 
لم��س�عة  العلمية  المادة  لإعداد  والكتاب 
المملكة العربية ال�سع�دية لالأطفال و�سياغتها 

باأ�سل�ب يتنا�سب مع قدرات الأطفال.
وا�سحة  زمنية  خطة  المكتبة  و�سعت  وقد 
الإ�سدار  هذا  يك�ن  اأن  ت�سمن  علمية  واآليات 
والنا�سئة  الأطفال  لتعريف  �ساماًل  الم��س�عي 
الزاهر  وحا�سرها  العريق  المملكة  بتاريخ 
الثقافية  ال�سع�دي  المجتمع  وخ�سائ�س 
المعرفة  ج�انب  من  وغيرها  والجتماعية 
بالمملكة  الطفل  لمكتبة  كبيرة  اإ�سافة  لتمثل 
على  المكتبة  حر�ست  العربية. وقد  والدول 
تنفيذ  في  المعتمدة  العامة  الخطة  تك�ن  اأن 

م��س�عة  بها  �سدرت  التي  الروؤية  مع  تت�افق  للطفل  المملكة  م��س�عة 
المملكة العربية ال�سع�دية والتي كانت اإ�سافة ن�عية اإلى المكتبة ال�سع�دية 
والعربية عن تاريخ وح�سارة المملكة، و�س�ف تعتمد م��س�عة الطفل ب�سكل 
كبير على المعل�مات والبيانات التي ت�سمنتها الم��س�عة الأم، و�ست�سدر 
في 8 مجلدات باللغة العربية باأعلى درجات الج�دة في الم�ا�سفات الفنية 
اأقرا�س  اإلى �سدورها على  بالإ�سافة  الفني والطباعة،  الإخراج  من حيث 
م��س�عة  م�اد  تك�ن  الرقمي. وحتى  الن�سر  معايير  اأرقى  وفق  مدمجة 
من  بعدد  ال�ستعانة  المكتبة  قررت  فقد  عالية،  علمية  درجة  على  الطفل 
الخبراء والأكاديميين لتق�يم �سير العمل في الم��س�عة وتحكيم الأعمال 
ال�سكل  اأو  المعرفي  المحت�ى  من حيث  الج�دة  معايير  ومتابعة  المقدمة 
بما يتنا�سب والفئة العمرية الم�ستهدفة والتي تتراوح اأعمارهم من 9 اإلى 

15 عامًا.
له  تفتقر  المملكة  عن  ت�ثيقًيا  علمًيا  عماًل  ب�سفتها  الم��س�عة  هذه  وتعبر 
المكتبة ال�سع�دية والعربية والعالمية  عن م�ا�سلة مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة م�سيرة اإنجازاتها، لت�سهم في عجلة التط�ير الثقافي عبر برامجها 
واإقليميا  الأ�سعدة محليا  ال�ا�سعة على مختلف  الفعالية  وم�ساريعها ذات 
ودوليا، م�ستندة اإلى اإرث ح�ساري ومعرفي تراكمي وخبرات متن�عة. وقد 
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كان لبرنامج �سناعة المحت�ى الرقمي العربي الر�سين ب�سقيه المطب�ع 
اأحد  باعتباره   المكتبة   عمل  وبرامج  اأجندة  في  ال�سبق  ق�سب  والرقمي 
اأوجه ال�ستثمار المعرفي المبني على المعل�مات الدقيقة الم�ث�قة، حيث 
المعرفية  النجاحات  اأهم  اأحد  ال�سع�دية  العربية  المملكة  م��س�عة  كانت 
التي تحققت، لك�نها اإحدى ثمار العمل الدوؤوب لمكتبة الملك عبد العزيز 
العامة واإحدى ح�ا�سنها الحديثة،  فيما يتعلق باأدوات التقنية والأ�ساليب 
هذه  في  المطل�ب  والنت�سار  ال�سريع  ال�سترجاع  مجال  في  الع�سرية 
الم��س�عي  العمل  باعتبار  �سماتها  اأهم  من  الت�ثيق  بات  التي  المرحلة 
عمدت  ما  وهذا  ون�عا.  كما  وكثافتها  المعل�ماتية  الدقة  لمعايير  خا�سع 
العربية  المملكة  م��س�عة  اإنجاز  في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  اإليه 
ال�سع�دية التي ا�ستغرقت وقتا ط�يال و�سن�ات من البذل لنخب هذا ال�طن 
ا�ستجابة  المعرفية. كل ذلك كان  التفا�سيل  ال�سامخ، واكبه مراعاة لأدق 
لما عاي�سه الباحث�ن في �ستى مجالت العل�م من قلة المراجع الم��س�عية 
التي ُتعّرف بالمملكة العربية ال�سع�دية، وافتقار المكتبة العربية عم�ما 
المعرفية  الإ�سدارات  من  الن�عية  هذه  اإلى  خ�س��سا  وال�سع�دية 
الم�ستقبلية  والبرامج  الخطط  ور�سم  القرار  �سناعة  ولدعم  الم��س�عية، 
وهذا ما نحتاجه في ظل النه�سة الكبيرة التي ي�سهدها ال�طن مما يتيح 

للقارئ �س�رة متكاملة للبالد بتاريخها العريق 
الم�ست�ى  على  الزاهر،  ومكانتها  وحا�سرها 
وهذا  والدولي،  والإ�سالمي  والإقليمي  العربي 
 2030 المملكة  روؤية  م�ؤخرا  عليه  ارتكزت  ما 
يكر�س  الذي  الثقافي  بالجانب  يت�سل  فيما 
اإغفال  عدم  مع  والم�قع  والجغرافيا  للتاريخ 
العامل الح�ساري لالإن�سان ال�سع�دي باعتباره 
الإن�سانية  النه�سة  في  ال�سع�ب  لباقي  �سريكا 
على مر الع�س�ر. حيث ت�سكل الم��س�عة اأي�سا 
ذراعا اإعالميا معرفيا ي�ستهدف اإبراز المخزون 
القيمي والثقافي والح�ساري للمملكة الإن�سان 
والمهتمين  الباحثين  اأمام  وو�سعها  والمكان، 
والح�سارات  والثقافات  ال�سع�ب  اأبناء  من 

الأخرى.
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د. �سالح بن محمد الم�سند
مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد

 الفهرس العربي الموحد.. 
مشروع الثقافة والمكتبات..

ينعقد اللقاء ال�سابع لأع�ساء الفهر�س العربي الم�حد في عا�سمة المملكة 
عبدالعزيز  الملك  مكتبة  ت�ست�سيفه  والذي  الريا�س  ال�سع�دية  العربية 
  . العامة في الفترة  8-9 ربيع الأول 1438هـ الم�افق 7-8 دي�سمبر 2016
وتعد هذه التظاهرة المعرفية العربية والتي تنقلت خالل ن�سخها ال�سابقة 
في العديد من الع�ا�سم العربية �سعى اأع�ساء الفهر�س العربي الم�حد من 
خالل كل لقاء على طرح الروؤى ومناق�سة الم�ستجدات وتط�ير اآليات العمل 
ومعين  ه�يتنا  اأ�سا�س  هي  التي  العربية  وثقافتنا  ولغتنا  مكتباتنا  لخدمة 
واأع�ساوؤه  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  قطع  حيث  وتقدمنا.  نه�ستنا 
على م�ست�ى العالم اأ�س�اًطا متقدمة في ح�سر الإنتاج الفكري العربي في 
قاعدة رئي�سة حيث تجاوزت ت�سجيالت الفهر�س الببلي�جرافية الملي�نين 
ومئتي األف ت�سجيلة. وهذا عمل غير م�سب�ق في عالمنا العربي . كما عمل 
مع �سركائه في العالم العربي على اإن�ساء وتد�سين ب�ابات مكتبات الدول 
في الإمارات وال�س�دان وال�سع�دية والأردن والمغرب والبحرين وُعمان 
على  ثقافية  واإطاللت  منارات  لتك�ن  وم�ريتانيا  والجزائر  والك�يت 

الإنتاج الفكري ومقتنيات وكن�ز مكتبات كل دولة. 
العقبات  كل  تخطى  والذي  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  وي�ستمر 
ومراكز  المكتبات  مجال  في  الم�سترك  العربي  العمل  وتط�ير  ل�سناعة 
المعل�مات للدول العربية بطم�ح واإ�سرار وتطلعات العاملين فيها ليفتح 
اأب�ابه ل�ستراتيجيات جديدة تهدف اإلى تمكين المكتبات من تقديم خدمات 
الذي  والمعرفي  الثقافي  الأثر  م  تعظِّ لمجتمعهم  اإ�سافية  وقيم  جديدة 
يطمح�ن اإلى تحقيقه وي�ساعد في نه�سة جديدة عبر العديد من الخدمات 
المرنة  الت�ساركية  العمل  التركيز على منظ�مة  التي يتيحها لالأع�ساء مع 
م�سروع  في  الجيد  التقدم  اإلى  اإ�سافة  العالية،  والج�دة  الكفاءة  ذات 
عبر  تاأتي  والتي  واحدة  عربية  رقمية  مكتبة  في  الرقمي  المحت�ى  بناء 
معطيات  من  بال�ستفادة  العامة  العزيز  عبد  الملك  لمكتبة  ح�سارية  روؤية 
مكتبة  فاإمكانات  العربي.  القارئ  لخدمة  وت�سخيرها  الحديثة  التقنية 
اأ�سفت  الثقافية  الم�ساريع  اإدارة  في  وخبرتها  العامة  عبدالعزيز  الملك 
نجاًحا متميًزا في الفهر�س العربي الم�حد واأنتجت هذا التجمع العربي 
مك�ًنا  باعتبارها  والإ�سالمية  العربية  الثقافة  لخدمة  الكبير  الت�ساوري 

رئي�ًسا في خارطة المعرفة العالمية.
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دعوة للمشاركة

المكتبة الرقمية العربية

وسيلة لترتيب
العالقات الثقافية

والمعرفة اإلنسانية

املكتبة الرقمية العربية
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الفهرس العربي الموحد
منصة خدمات معرفية للمكتبات العربية

بحضور معالي المشرف العام ووزير التعليم العالي الموريتاني
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الفهرس يدشن بوابة موريتانياالفهرس يدشن بوابة موريتانيا

الرياض تحتضن اللقاء السابع ألعضاء الفهرس

تأخر المشـــروع الثقافي العربي سبب مشـاكلنا اليوم
الفهرس قدم خدمة كبيرة وأكد أهمية التكامل العربي

وزير الثقافة السوداني في لقاء العدد:
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