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استخدام مؤسسات حفظ الرتاث الثقايف املخطوط لتكنولوجيا الرقمنة:
التحديات وسبل التجاوز
املكتبة الوطنية اجلزائرية أمنوذجا

د.مريم بوحلليب

أ.د .ناجية قموح

معهد علم املكتبات والتوثيق
جامعة قسنطينة  2الجزائر
مستخلص:
تعتبر المخطوطات في عصرنا الحالي من أثمن وأنفس مصادر المعرفة البشرية،
فهي شواهد الماضي وأدلة الحاضر وكنوو المتوتلب  ،أيون ت عوم المتتبوات الوطن وة
دورا فعاال فوي ممعهوا وظفاهوا ،والمتتبوة الوطن وة الجزائريوة شوهنها فوي لون شوه
باقي المتتبات الوطن ة ،فهي تعم ماهدة منذ االستلالل ع ى العناية بالمخطوطوات
ترم ما وص انة ،مردا وتصون فا ،فهرسوة وتحل لوا ،حتاظوة وتام نوا ،و لون فوي سوب
خدمة المعرفة البشرية وظفظ التراث الالافي اإلنتاني.
وقد استامرت المتتبة الوطن وة الجزائريوة حمتان وات التتنولوم وا الحدياوة فوي ظفوظ
وتام ن هذه التنو التي تهددها ابتط العوام الطب ع وة ،فهدركوأ أ الرقمنوة هوي
ضرورة الحاضر التي تضمن بها استمرارية ومود المخطوطوات فوي المتوتلب  .ومون
هذا المنط ق أولوأ المتتبوة الوطن وة الجزائريوة االهتمواا التامو لوذلن ،أيون عم وأ
ماهدة ع ى توف ر ك المتط بات المادية والبشرية والمال ة الال مة  ،فباشورت اقتنوا
التجه زات وتنا م دورات تدريب ة ل مورد البشري ،بهدف حنجوا هوذا االسوتامار الوذي
يهدف بالدرمة األولوى حلوى ظفوظ المخطوطوات بتل و توداول النتوة األصو ة منهوا،
وتته

الوصول حل ها عبر حتاظتها ع ى الشبتة.
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حال أ ك هذه الجهود المبذولة ،لم تتن سوى طاقات أخرى مهدورة ،فمبوادرة رقمنوة
المخطوطوووات بالمتتبوووة الوطن وووة الجزائريوووة تعووورف مم وووة مووون التحوووديات التلن وووة
والتنا م ة التي ظالأ دو استتمال مشروع الرقمنة وتحل وق الهودف المنشوود منو ،
أال وهو حتاظوة وتامو ن التوراث الالوافي المخطووا فوي الجزائور .ومون هوذا المنط وق
مووا ت هووذه الدراسووة محاولووة التشووي عوون التحووديات الفع ووة التووي وامهتهووا المتتبووة
الوطن ة الجزائرية في ظفظ المخطوطات وحتاظتها باستخداا تتنولوم ا الرقمنة ،من
مهة و تحديد سب تجاو هذه التحديات من مهة أخرى ،ويعالج البحث هوذا الموضووع
موون خووالل مناووورين األول ناووري ي لووي الضووو ع ووى مخطوطووات المتتبووة الوطن ووة
الجزائريووة وتفاص و

مشووروع رقمنتهووا ،والاوواني م ووداني ،س و تم موون خالل و ق ووا

حمتان ات المتتبة الوطن ة المتوفرة لديها ،ومطابلتها مع المتط بوات الواموم توفرهوا
إلنجا مشروع رقمنة المخطوطات ،وس تم الل ا

استنادا الوى المعواي ر واإلرشوادات

الدول ة لتهس س مشاريع رقمنة التراث  ،باعتماد المنهج الوصفي ،واستخداا ك مون
الملاب ة والمالظاة كهدوات لجمع الب انات.
الت مات المفتاظ ة:
المخطوطات ،الرقمنة ،الحفظ ،اإلتاظة ،المتتبة الوطن ة  ،دراسة ،الجزائر
ملدمة:
للد أصبحنا في عصور يكتتوم تاريخو ب اوة الحاسوود وتزدهور ظضوارات بصوناعة
االلتترون ات ويتواص أم ال عبر فضا ات افتراض ة قد تختفي بمجرد انلطاع الت وار
التهربائي .حننا نع ش ال وا في ب ئة لم نعرف تعل داتها ،ولم نتعام موع متا راتهوا
من قب  ،ب ئة غريبة بمتوناتها ومتط باتها ،مخ فة بتتارع وت رة تا رها وتطورهوا،
حنهووا الوووت رة نفتووها التووي أثل ووأ كاه و التووارية الووذي لووم يعوود باسووتطاعت التتابووة
بالحروف والرمو التي ألفها منذ آالف التن ن ،أين أصوب ال ووا مطالبوا بوتع م رموو
تهرية مديدة ولاة توث ق ظدياة تع تمد فوي كتابتهوا ع وى األرقواا وفوي قرا تهوا ع وى
األمهزة والمعدات.
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وت عم المتتبات دورا مهما في كتابة التارية وا دهوار الحضوارات ،فهوي لطالموا كانوأ
وما الأ متؤولة عن ظفظ التراث البشري و حتاظة المعرفة اإلنتان ة ،أين اسوتخدمها
التا ر مون الشوعود ع وى مور األ منوة والعصوور كمورآة تعتوس انجوا اتهم الع م وة ،
وكشاهد يوروي تطووراتهم االمتماع وة ،وتعتبور المتتبوات الوطن وة ع وى غورار بواقي
أنواع المتتبات ظاضنة ل توارية و اكورة لمموم  ،وهوو األمور الوذي معو مهامهوا توزداد
صعوبة وتعل دا مع مرور الزمن  ،فباإلضوافة حلوى أنهوا تكعبعور عون مفهووا نووعي مون
أنواع المتتبات ،والذي يم زه االختالف فوي الواوائي ،األهوداف ،الخودمات والمتونوات،
أصبحأ في عصرنا هذا مكطالبة وبشدة بمواكبة تطورات بت تعل داتها ،و لن ظتى
ال تفلوود رسووالتها وسووط فوضووى التتنولوم ووا وثووورة المع ومووات ،وظتووى تبلووى قب ووة
المالف ن وم جه الع ما والباظا ن مهما تطورت اهتماماتهم وتعلدت اظت اماتهم.
ومن هذا المنط ق أخوذت المتتبوات الوطن وة فوي مخت وي أنحوا العوالم ع وى عاتلهوا
مهمة تبني ك التلن ات التي من شهنها أ تحافظ بها ع ى ك انها في العصر الرقمي
ظتى تبلوى مفخورة الودول المتطوورة ،أيون أممعوأ معامهوا ع وى أ التلن وة الما وى
لضما بلائها هي "الرقمنة"  ،فباشرت وضع مشواريع ضوخمة وبورامج شوام ة لتا ور
وامهاتها وتجديد خدماتها بما يتماشى ومتط بات الب ئة الرقم وة ،وقود أخوذت المتتبوة
الوطن ووة الجزائريووة ع ووى عاتلهووا هووي األخوورى مهمووة رقمنووة المخطوطووات كمبووادرة
ل نهوووو والتا وور نحووو األفضو خاصووة وأنهووا تضووع فووي قمووة أولوياتهووا مهمووة ممووع
وظفظ وتب غ التراث الالافي الوطني أيا كانأ وسائط والتتف بالتفت ع ى التوراث
العالمي .
وع و مووا ت دراسووة "مهووود المتتبووة الوطن ووة الجزائريووة فووي ظفووظ المخطوطووات
وحتاظتها باستخداا تتنولوم ا الرقمنة :التحديات وسب التجاو " لتوض

الجهود التي

تبذلها المتتبة الوطن ة الجزائرية فوي ظفوظ وحتاظوة توراث الجزائور مون المخطوطوات
باسووتخداا تتنولوم ووا الرقمنووة ،مووع الوقوووف ع ووى أهووم التحووديات التووي وامهتهووا فووي
تحل ق لن ،حضوافة حلوى محاولوة تحديود سوب لتجواو هوذه التحوديات وكتوم رهوا
الرقمنة.
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 1و اإلطار العاا ل بحث:
. 1.1أهم ة وأهداف الدراسة:
تتتمد هذه الدراسة أهم تها من أهم وة الرقمنوة كحتم وة الحاضور التوي تضومن بهوا
المتتبووات اسووتمراريتها فووي المتووتلب  .ح تعتبوور الرقمنووة موون أكبوور التحووديات التووي
توامههووا المتتبووات فووي العصوور الحووالي ،فهووي تووزداد تعل وودا ك مووا اد ظجووم المتتبووة
وتنوعأ مصادرها ،ولع ل متتبات الوطن ة بعض الخصوصو ة التوي تنفورد بهوا عون
باقي أنواع المتتبات األخرى كونها أظد رمو الت ادة الوطن ة ،لذا فهي تحتوا لجهوود
أكبر لموامهة تحدي الرقمنة ،وقد بر

لن م ا من خالل االهتماا التب ر الوذي أولتو

المتتبووة الوطن ووة لمشووروع رقمنووة المخطوطووات ،والووذي موون شووهن أ يحفووظ تووراث
الجزائر من المخطوطات ويضمن تام نهوا واسوتمرار االسوتفادة منهوا فوي المتوتلب ،
وقد ظاي اإلعال عون المشوروع سونة  9002تاط وة حعالم وة م حواوة  ،أيون أخوذت
المواقع اإلخبارية تتداول الحديث عن من خوالل ملوابالت موع متوؤول ن فوي المتتبوة
الوطن ة ،والذين أكدوا بدورهم أ المشوروع يعتبور مون الموال التوي تتوعى المتتبوة
الوطن ة ماهدة حلى تجت دها ع ى ارو الواقع في أقرد المال ورهانا يجوم كتوب ،
مع حشارتهم حلوى أ سو رورة المشوروع تشوهد وت ورة منتاموة وتلودما معتبورا ،وبعود
مرور بضع سنوات ،أخذ الحديث عن المشروع واالهتماا ب يترامعا ش ئا فش ئا حلوى
أ نتي تماما وطويأ تفاص

الرها الذي بلي مص ره مجهووال ،ل صوب المشوروع

عبارة عن مبادرة ل رقمنة ال ترقى ظتى أل يط ق ع ها مصط
تعب ر اللائم ن ع

"مشوروع" ع وى ظود

 ،لذا ما ت هذه الدراسة بهدف التشي عن:

واقع مبادرة رقمنة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية
دور الرقمنة في ظفظ وحتاظة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية
التحديات التي توام رقمنة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية
سب تجواو التحوديات التوي توامو رقمنوة المخطوطوات بالمتتبوة الوطن وة
الجزائرية
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 . 9.1حشتال ة البحث وتتاؤالت :
تحت المخطوطات منزلة متم زة ب ن مصادر المعرفوة ،فهوي كانوأ وما الوأ مصوادر
الع م الملدسة لممم الراق ة ،ومنبع الفتر الخالص ل علول الن ورة ،التوي تجتهود فوي
تلدير حبداعات من سبلوها مون خوالل مون المخطوطوات العنايوة الفائلوة واالهتمواا
الالئق ،ترم ما وص انة ،مردا وتصن فا ،فهرسة وتحل لوا ،حتاظوة وتام نوا .وقود أخوذت
المتتبات ع ى عاتلها مهمة ممع ،ظفظ وحتاظة المخطوطات ،فتانأ المهموة األصوعم
واألثل في تاريخها ،و لن لما ل مخطوطات من ق مة مادية ،ع م ة ،وتاريخ ة ق عموة،
ومتتبتنا الوطن ة ،شهنها في لن شه باقي المتتبات ،فهي تعم ماهدة منوذ علوود
ع ى ممع المخطوطات المومودة داخ التراد الوطني ،امتااال لموا موا فوي المرسووا
التنف ذي رقم  142-29المؤرخ في محرا عاا  1414الموافق لو  99يون و سنة 1229
والمتضمن اللانو األساسي ل متتبة الوطن ة الجزائرية والذي يؤكد فوي نصو ع وى
ضرورة ممع المخطوطات وحعوداد فهوار

لهوا ،والمبوادرة بالمشواريع وبورامج البحوث

التي لها عالقة بجمع وظفظ وحتاظة المخطوطات.
ومن هذا المنط ق أولأ المتتبة الوطن ة الجزائرية االهتماا التامو لمشوروع رقمنوة
المخطوطات ،أين عم أ ماهدة ع ى توف ر ك المتط بات المادية والبشورية والمال وة
الال مة ،فعمدت حلى تخص ص م زان ة معتبرة لدراسة المشوروع ،كموا باشورت اقتنوا
التجه زات وتنا م دورات تدريب ة ل فريق اللائم ع ى المشروع ،حضوافة حلوى تحديود
س اسة الرقمنة التي أضحأ في نارها ظتم ة ال خ ارا ورهانا تعمو المتتبوة ماهودة
لتتب .
حال أ ك و هووذه المجهووودات المبذولووة ،لووم تتوون حال طاقووات أخوورى مهوودورة ،فالعنايووة
الفائلة واألولويوة المط لوة التوي توم منحهوا لهوذا المشوروع لوم تتون كاف وة ،ل عورف
المشروع النور ،وال ظتى لتحافظ هوذه المبوادرة ع وى مفهومهوا كمشوروع  -ع وى ظود
تعب وور اللووائم ن ع هووا ،-فبعوود مباشوورة عم ووة التصوووير الضوووئي ل مخطوطووات تووم
االصطداا بإشتال ات الواقع التي يبدو أنها لم تتن فوي الحتوبا  ،أيون أظبطوأ هوذه
اإلشتال ات محاوالت حنجا مبوادرة الرقمنوة وأدت لتراموع وت ورة تصووير المخطوطوات
ش ئا فش ئا حلى أ توقفأ نهائ ا في مار

.9019
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تبر حشتال ة هذه الدراسة من خالل التتاؤل عن ظل لة الجهود المبذولوة مون

طرف المتتبة الوطن ة الجزائرية لرقمنوة المخطوطوات بهودف ظفاهوا وحتاظتهوا وفوق
المواصووفات والمعوواي ر الدول ووة موون مهووة ،وعوون موودى توووفر المتتبووة الوطن ووة ع ووى
اإلمتان ات والمتط بات المادية والبشرية الال مة من مهة أخورى ،حضوافة حلوى ضورورة
التلصي عن اإلشتال ات الفع ة التي تع ق تحل ق هدف مشروع رقمنة المخطوطوات
في المتتبة الوطن ة الجزائرية ،أال وهو الحفظ واإلتاظة ،ول تم تحديد حشتال ة البحث
بدقة تم طر التتاؤالت التال ة:
ه و يمت وون المووورد البشووري بالمتتبووة الوطن ووة الجزائريووة المهووارات الال مووة
لرقمنة المخطوطات؟
ه تمت ن المتتبة الوطن ة الجزائريوة التجه وزات والوسوائ الموائموة لرقمنوة
المخطوطات؟
هوو تتوووفر لوودى المتتبووة الوطن ووة الجزائريووة الوودعامات اللانون ووة لحمايووة
المخطوطات بهشتالها الرقم ة؟
 . 9.1فرض ات الدراسة:
تعد الفرض ات أظد ال بنوات المشوت ة للاعودة البحوث العم وي ،وصوماا األموا لت انو ،
وحظدى العوام الجوهرية التي تتحتم في نجا البحث أو حخفاقو  ،وأبتوط موا يمتون
أ يلال عنهوا أنهوا حمابوات مؤقتوة لتتواؤالت الدراسوة ،فبهودف التوصو حلوى حمابوات
ل تتاؤالت المطروظة سابلا ،وظتى نتمتن من توم

الدراسة حلى متارها الصوح ،

تووم وضووع الفرض و ات الت وي تهوودف فووي موهرهووا حلووى التشووي عوون الح ووول الفع ووة
إلشتال ة الدراسة انطالقا من اقتراظات مبدئ ة ،مؤقتة ،وتخ ة وضعأ ل وتم اختبوار
مدى تحللها من عدم في م دا الدراسة ،وتتما هذه الفرض ات ف ما ي ي:
 .1تلتصر مهوارات رقمنوة المخطوطوات لودى الموورد البشوري بالمتتبوة الوطن وة
الجزائرية ع ى التحوي الرقمي ومعالجة الصور
 .9ال تمت ن المتتبوة الوطن وة الجزائريوة التجه وزات والوسوائ الموائموة لرقمنوة
المخطوطات
 .9يعزى عدا حتاظة المخطوطات بهشتالها الرقم وة حلوى ضوعي الونص اللوانوني
لحماية التراث الالافي
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 . 4.1ضبط المصط حات:
المتتبة الوطن ة الجزائريوة :يعرفهوا المرسووا التنف وذي رقوم  149-93الموؤرخ فوي
محوورا عوواا  1414الموافووق لووو  99يون ووو سوونة  1229والمتضوومن اللووانو األساسووي
ل متتبة الوطن وة الجزائريوة بهنهوا " :مؤستوة عموم وة تحوأ وصواية الوو ير المت وي
بالالافة مهمتها ممع ،ظفظ وتب غ التراث الالافي الوطني أيا كانأ وسوائط لتتفو
بوذلن التفوت ع ووى التوراث العووالمي ،كموا تهووتم بجموع المخطوطووات واللطوع النلديووة
واألوسمة والوثائق النادرة والام نوة ات األهم وة الوطن وة موع ضوبط فهوار لوذلن،
والمبادرة بالمشاريع والمشاركة في برامج البحث التي لها عالقة بم ادين نشاطها".
التووراث المخطوووا :يلصوود بوو فووي الدراسووة الحال ووة المخطوطووات والتووي تعرفهووا
الموسوعة العرب ة الم ترة ( ) 1291بهنهوا" :كو موا كتوم بخوط ال ود"  ،أموا اللوامو
االنج زي  ) 1292( Oxfordف عرفها بهنهوا" :كو وث لوة كتبوأ بخوط ال ود بودل مون أ
تتتم باللة الراقنة أو الحاسوود" ،ويضو ي اللوامو االنج وزي )9002( Macmillan
بهنهووا " :كتووم قديمووة خطووأ بال وود قب و اهووور الطباعووة" ،أمووا عبوود التووتار الح ووومي
( ) 9009ف عرفها بهنهوا" :كو موا كتوم بخوط ال ود ظتوى لوو كوا رسوائ  ،أو عهوود ،أو
مواث ق ،أو صتوك ،أو نلوش وسوا كا في شت كتم أو لفائي أو صحي" .
الرقمنوة :تعرفهوا  )9001( 1 Karla Youngsبهنهوا " :تحويو الب انوات التنااريوة حلوى
ب انات رقم ة ملرو ة من طرف تطب لات الحاسود ويتم لن عوادة باسوتخداا ماسو
ضوووئي أو كووام را رقم ووة ،وتخت ووي اإلموورا ات واألدوات المتووتخدمة بوواختالف البن ووة
المادية ل مصدر األص ي ل ب انات التناارية ،ويوتم تخوزين الب انوات الرقم وة كم فوات
ظاسود ومعالجتها لتته استرماعها من قب المتتف دين منها".
الحفظ :يعرف مزال ( )9011بهن ته ئة الاروف المح طة بالمخطوطات سوا كانوأ
في المخا أو أثنوا توامودها بو ن أيودي البواظا ن بطريلوة تضومن سوالمتها مون أي
ضرر أو ت ي ( مزال .)9011 ،
اإلتاظووة :يعرفهووا مووزال ( )9011بهنهووا حتاظووة المخطوووا بصووورت الماديووة كووامال أو
صووفحات منوو  ،أو حتاظووة مضوومون بمخت ووي الوسووائ التتنولوم ووة ،حضووافة حتاظووة
مع ومات عن قد تتو ب انات ب ب وغراف ة ظول مضومو المخطووا او ظوول شوت
المادي.

 .1عضو هيئة التدريس ومستشار تقني بمعد الدراسات والبحث التكنولوجي بجامعة  Bristolالبريطانية
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 . 1.1الدراسات التابلة:
 .1دسوقي ،فائزة ( . )9009الرقمنوة فوي متتبوة الم ون فهود الوطن وة :دراسوة ظالوة.
فعال ات المؤتمر الخامس لجمع ة المتتبات والمع ومات التعودية  :دور مؤستوات
المع ومووات بالمم توووة فوووي عصووور مجتموووع المعرفوووة :تحوووديات الواقوووع وتط عوووات
المتتلب  .المم تة العرب ة التعودية :مدة (متا ع ى الرابط):
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/MediaCenter/DigitalLib/Documents
هدفأ هذه الدراسة حلى معرفة وتل م الجهد المبذول من طورف متتبوة الم ون فهود
الوطن ة في مجال الرقمنة ،واقترا الل ات الضرورية لتفع

دور المتتبة في الفتورة

اللادمة بشت اكبور ف موا يتع وق بمجوال الرقمنوة ،وقود توم التوصو مون خوالل هوذه
الدراسة حلى أ متتبة الم ن فهد الوطن ة ظدياة عهد بالرقمنوة ،أيون أوك وأ المتتبوة
مهمة الرقمنة حلى مهة خارم ة تتوولى توهم ن المعودات واألمهوزة الال موة وحظضوارها
حلى مبنى المتتبوة ظتوى ال تضوطر هوذه األخ ورة حلوى حخورا ملتن اتهوا ،وقود وضوعأ
بالتعاو مع هذه الجهة س استها ل رقمنة ،كما تمأ اإلشارة حلى أ المتتبة لجهت حلوى
الرقمنة ظفااا ع ى أوع ة المع ومات ولتته

البحث عنها واسترماعها ،أيون اهتموأ

برقمنة ملتن اتها من المخطوطات والصور والوثائق التي يتم اخت ارهوا اعتموادا ع وى
معوواي ر النوودرة ،األهم ووة وظامووة المتووتف دين دو االلتفووات حلووى التتووم النووادرة،
المتتوكات ،والمواد التمع ة البصرية رغم اقتنا المتتبة إلعوداد كب ورة منهوا ،وقود
اهتمأ المتتبة أيضا برقمنة المخطوطوات األصو ة الموموودة خارمهوا وفلوا لبرنوامج
ظماية التراث الوطني المخطوا ،كما تم التوص من خالل هوذه الدراسوة حلوى وموود
قصور فني في حعوداد األوع وة المرقمنوة التوي ال توزال أيضوا بحاموة حلوى المزيود مون
نلاا االسترماع أين تلتصر أسال م البحث ف ها ع ى التصف واالستعراو ،كموا توم
التهك د من خالل هوذه الدراسوة أيضوا ع وى ظورب متتبوة الم ون فهود الوطن وة ع وى
توف ر الحماية ل مواد المرقمنة ضود حسوا ة االسوتخداا مون قبو المتوتف دين ،و لون
عن طريق التحتم في وصولهم باستخداا العالموات المائ وة ،حتاظوة الموواد المرقمنوة
بدرمة وضو ق ة تمنع التعورف ع هوا وكوذلن تشوف رها ،كموا تجتهود المتتبوة فوي
التعاو مع الخرين لتبادل الخبرات وظ المشاك المتع لة بالحصول ع ى توراخ ص
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الرقمنة وحدارة الحلوق الرقم ة ،موع الحورب ع وى التعريوي باألوع وة المرقمنوة عون
طريق الندوات التي يتم علدها داخ المتتبة وخارمها فوي هوذا الصودد ،حضوافة حلوى
حعووداد اللوووائم البريديووة وتناو م دورات تدريب ووة وورش عمو ل متووتف دين وتوووف ر
الوسائ المناسبة التي يمتن من خاللها تل م المتتف دين لمشروع الرقمنة.
 .9بوخالفة ،خديجوة ( .)9014مشواريع المتتبوات الرقم وة بالجامعوات الجزائريوة بو ن
الجاهزية وآل ات التهس س :دراسة م دان ة بالمتتبات الجامع ة بلتونط نة (أطروظوة
دكتوراه غ ر منشورة) .مامعة قتنط نة  - 9عبد الحم د مهري ،الجزائر
هدفأ هذه الدراسة حلى محاولة تت ط الضو ع وى مشواريع المتتبوات الرقم وة مون
خالل التعرو بالتفص

حلى مفهوا المتتبوة الرقم وة ومتوت زماتها وحبورا األهم وة

البالاووة لهووا التووي تفوورو وضووع تصووور لهووا كمشووروع يتووتدعي التخط و ط وتحديوود
األهداف واالسترات ج ات الموائمة قب البد في التنف ذ ،فبعود تحديود كو المفواه م
والخطوووات األساسو ة لمشووروع متتبووة رقم ووة سووتتو هنوواك محاولووة ل خوورو بهووذه
المفاه م النارية وعتتها ع ى واقع متتبوات مامعوات قتونط نة مون خوالل محاولوة
دراسووة الب ئووة الخارم ووة بمخت ووي متا راتهووا ،باإلضووافة حلووى دراسووة الب ئووة الداخ ووة
واثبات مدى مدوى التخط ط لمشروع متتبة رقم وة فوي او التا ورات التوي تع شوها
المتتبووة وع ووى ك و المتووتويات ل وصووول فووي األخ وور حلووى تحديوود ماهزيووة المتتبووة
لمشروع متتبة رقم ة ،سوا من خالل دراسة التفا ات البشرية العام ة ع ى متوتوى
متتبات مامعات قتنط نة ،ودراسة اظت امات المتتف دين من المتتبة ومدى حمتان ة
تحل ووق هووذه االظت امووات موون خووالل تبنووي المتتبووة لح ووول رقم ووة ،هووذا كمووا هوودفأ
الدراسة حلى دراسوة حشوتاالت ظلووق الم ت وة الفتريوة فوي الب ئوة الرقم وة ومخت وي
األمزا التي يمتن اعتبارها من الل ات األساس ة ل مضوي فوي المشواريع الرقم وة ،حال
أنهووا ال تهوودف ل ملارنووة ب و ن ماهزي وة ك و مامعووة بلوودر مووا تهوودف حلووى تحديوود بن ووة
المتتبات الجامع ة كت وتحديد مدى استعدادها ل عم في حطار الب ئة الرقم ة.
وأهووم مووا تووم التوصو حل و موون خووالل هووذه الدراسووة هووو أ حشووتال ة تووهخر متتبووات
مامعات قتنط نة في مجال المشاريع الرقم ة يحتوم ف هوا أكاور مون عامو  ،وتتوو ع
هذه العوام ظتم المتتويات التال ة:
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 ع ى متتوى الواقع المعاش بالمتتبات:
 تع ش متتبات مامعات قتنط نة في ب ئة غ ور متوتلرة بتوبم حعوادة ه ت وة
الجامعة وتلت مها حلى ثالث مامعات ،األمر الذي يجعو مون مشواريع المتتبوات
الرقم ووة فووي الوقووأ الحووالي آخوور النلوواا التووي يمتوون أ تطوور ع ووى متووتوى
الجامعات.
 الا اد التاا ل لانو األساسي ل متتبات الذي يحتم األمور التنا م وة ل متتبوة
مووا يجعو المتتبووة دومووا تحووأ تصوورف موودير الجامعووة ،وهووذا مووا يعطووي إلدارة
المتتبة صفة العشوائ ة والحتم الذاتي.
 الا اد التاا لتطب ق المعواي ر الع م وة سووا فوي المجوال التنا موي أو الفنوي،
المعمول بها فوي مجوال المتتبوات والمع وموات ع وى متوتوى متتبوات مامعوات
قتنط نة ،ما يجع ها مجرد مؤستات لخوز وحعوارة مصوادر المع وموات ،األمور
الووذي سو ؤثر سو با ع ووى المتتبووة ،وبالتووالي س تتووبم فووي عوودا تج ووي أهم ووة
حدمامها في ا التلن ات الحدياة ال ع ى المدى اللريم وال البع د.
 توا ي المختص ن في مجال اإلعالا اللي لصال المتتبة بوت رة مود ضوع فة
باإلضافة حلى أ تووا فهم ال يوتم قصود تطووير برمج وات وتطب لوات لصوال
المتتبة ،ب النجا أعمال الص انة كته ئة الحواس م أو تص األعطاد.
 ق ة المورد البشري ملارنة بعدد المتتف دين ،األمر الذي يبرر ضعي الخودمات
الملدمة.
 ع ى متتوى نارة المتتب ن والمتتف دين لواقع المتتبة:
 عدا رضا المتتب و ن عون الواقوع المعواش بمتتبوات مامعوات قتونط نة بتوبم
عدا متايرتها ل تطورات الحاص ة ع ى المتتوى التتنولومي.
 تووهثر متووتوى مردوديووة المتتبووات نت جووة ضووعي التجه ووزات ،وضووعي االتجوواه
لتفع التلن ات الحدياة وغ اد التنا م اإلداري.
 توام متتبات مامعات قتنط نة حشوتال ات تخوزين مصوادر المع وموات بتوبم
تزايدها بشت متتمر ومحدودية تطور متاظة التخزين ،كموا أ هوذه الزيوادة
يوا يهووا حشووتال ة عوودا فعال ووة أدوات البحووث المتاظووة خصوصووا فووي او غ وواد
العم ات الفن ة ما التصن ي ،التتشو ي ،االسوتخالب وغ رهوا مون التلن وات
الفن ة.
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 ع ى متتوى استخداا التتنولوم ا:
 االعتماد الجزئي أو النادر ع ى الوسائ التتنولوم ة أثنا العم بالمتتبة.
 اقتصار تطب ق البرمج ات الوثائل ة ع ى عم ة الفهرسوة دو بواقي العم وات
مع تتج الا اد التاا الستخداا شبتات داخ ة أو الشبتة العالم ة.
 استخداا المتتف دين لمصادر المع ومات الرقم ة يعود حلى ظداثوة المع وموات
التي تحويها من مهة وضعي المصادر المتوفرة فوي المتتبوات مون مهوة أخورى
األمر الذي يؤثر بشت كب ر ع ى ترددهم ع ى المتتبة وقود يوؤدي فوي بعوض
األظ ا حلى االستانا عن خدماتها تماما.
 ع ى متتوى الحامة حلى مشاريع المتتبات الرقم ة:
 تهك د المتتب ن ع ى أ تفع التلن ات الحدياوة بمتتبوات مامعوات قتونط نة
س تو ل تهث ر ايجابي في تفع خدمات وادوار المتتبات.
 تضارد آرا المتتب ن والمتتف دين ظوول مودوى مشواريع المتتبوات الرقم وة،
ففي الوقأ الذي أكد ف المتتب و ع ى أ هذه المشاريع هي مجرد متوايرة
ل تطورات الحاص ة أو ظ سوابق ألوانو  ،يؤكود المتوتف دو ع وى أ رغبوتهم
في حتاظة المتتبات ألرصدتها في شوت رقموي ،وهوذا موا يؤكود التنواقض بو ن
ماهزية المتتبة ورغبات المتتف دين.
 تهك د المتتب ن ع ى أ سبم تهخر المتتبات عن المشاريع الرقم ة يعوود حلوى
عام ن أساسو ن هموا :ق وة المختصو ن وضوعي مهوارات الموورد البشوري مون
مهة ،وضعي التجه وزات والتطب لوات التتنولوم وة األمور الوذي يطور ضورورة
تاط ة هذا النلص ظتى تتمتن المتتبات من خووو غموار مشواريع المتتبوات
الرقم ة.
 .9ظافاي ،ه ر ( .) 9010رقمنوة المخطوطوات العرب وة :بو ن الواقوع والفواق .مج وة
رسالة المتتبة 90-92 ،)9( 41 ،
هدفأ هذه الدراسة حلى التعريي بالمخطوطات العرب ة ،انطالقا من التتابوة العرب وة
وطرق الوتهل ي عند العرد ،مرورا بعرو ك ف ة صوناعة المخطووا العربوي ،وانتهوا
عند اإلشارة حلى المالم الفن ة والمادية التي تم وزت بهوا المخطوطوات العرب وة ،وقود
تم التطورق مون خوالل هوذه الدراسوة حلوى مفهووا الرقمنوة ،أدواتهوا ومتط باتهوا ،موع
التعرو بالتفص

حلى رقمنة المخطوطات العرب ة والمراظ التي تمر بهوا ،أيون توم
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الترك ز ع ى قضو ة رقمنوة المخطووا مون الناظ وة الماديوة والموضووع ة – م تاداتوا
المخطوا العربي ،-وقد سعأ الدراسة حلى حبورا ثوالث تجوارد ع م وة خاصوة بوضوع
م تاداتا المخطوطوات والمتما وة فوي صو اة  DOMBومواصوفة  EAD-DTDوتلنو ن
"هالة ك

" ،أين تم التهك د ع ى أ هذه التجارد ستت

حمتان ة عرو المخطوطات

العرب ة ع ى صفحات االنترنأ برسوماتها و خارفهوا الممتعوة موع الحفواى ع وى نلوا
الصورة بهلوانها وتفاص ها بدقة ونوع ة عال ة .وقد تمأ اإلشارة في خاتمة الدراسوة
حلى أ الت ب ات المتع لة برقمنة المخطوطات ال تورتبط بواألدوات والتجه وزات بلودر
ما تتع ق بالم تاداتا الخاصة بالمخطوا العربي ،فالتجارد الع م ة التي تموأ اإلشوارة
حل ها لم تتن سوى تجارد فردية محدودة ال يمتن اعتبارهوا مع وار يعتمود ع و والوى
وقتنا الحالي ال تومد مواصفة مع ارية ملننة صادرة عن مهوة رسوم ة معتمودة ،لهوذا
تعتبر هذه التجارد لبنة أساس ة لتبني مشروع عربي لرقمنة المخطوطات العرب ة.
 .4سووالم ،ع ووي ( .)9014ظفووظ المخطوطووات وحتاظتهووا ونشوورها :المتتبووة الوطن ووة
الجزائرية أنمو ما (مذكرة مامتت ر غ ر منشورة) ،مامعة قتنط نة ،الجزائر
هدفأ هذه الدراسة حلى التطورق لعم وة ظفوظ المخطوطوات وظمايتهوا فوي المتتبوة
الوطن ووة الجزائريووة والتعوورف ع ووى س اسووة حتاظتهووا لمجتمووع المتووتف دين وك ف ووة
المتوواهمة فووي نشوورها ،لوون أل المتتبووة الوطن ووة الجزائريووة تعتبوور موون أولووى
المؤستات الجزائرية التي تعنى بالحفواى ع وى التوراث الووطني المخطووا وظمايتو
وتوف ر التب الال مة لص انت ومعالجت فن ا وتلن وا ،والتوهر ع وى تحل لو ونشوره
وتب ا لمم ال المتعاقبة بهسرع الطرق وأسوه ها .وقود توم التوصو مون خوالل هوذه
الدراسة حلى أ المخطوطات هي من أهوم مصوادر المع وموات التوي يحتامهوا الط بوة
واألساتذة والباظا ن ،وألنها مخزو فتري وتواريخي هواا ومبوأ العنايوة الال موة بهوا
من خالل توف ر مخت ي سب الحفظ والحماية الال مة مع ضرورة حتاظوة المخطوطوات
وفهارسها ع ى شبتة االنترنأ دو حغفال الحماية الال مة لها في الب ئة الرقم ة.
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 .1موالي ،امحمد ( .)9019دور الرقمنة في ظفوظ واسوترماع المخطوطوات الجزائريوة
بارد حفريل ا .مج ة رفوف24-44 ، 9 ،
هدفأ هذه الدراسة حلى ب ا دور الرقمنة كتتنولوم وة ظدياوة فوي ظفوظ واسوترماع
المخطوطات ،أين أكد الباظث ع ى أ المخطوطات هي مون وأوللووى مصوادر المع وموات
بالرقمنووة ،ناوورا لنوودرتها المتج ووة فووي عوودا ومووود نتووة عديوودة منهووا ،حضووافة حلووى
توامدها بهماكن يصعم ع ى الباظا ن في كا ر مون األظ وا الوصوول حل هوا ،وقود توم
التطرق من خالل هذه الدراسة حلى تعريي رقمنة المخطوطوات ،أنوواع عم وة رقمنوة
المخطوطووات ،متط بووات عم ووة رقمنووة المخطوطووات ،حيجاب ووات رقمنووة المخطوطووات
ومشروع رقمنة المخطوطات أين تمأ اإلشارة حلوى المراظو التوي يمور بهوا المشوروع
والتي أكد الباظوث أنهوا تخت وي بواختالف الحالوة الف زيائ وة ل مخطوطوات والهودف مون
رقمنتها ،وقد باشر الباظث مراظ مشروع الرقمنة في هذه الدراسة بمرظ ة الصو انة
والترم م ،ت ها عم ة الفهرسة أين أكود الباظوث ع وى أ العناصور المشوت ة لبطاقوة
فهرسة المخطوطات ال تزال موضع خالف ب ن المفهرس ن العرد ،كموا يشو ر الباظوث
حلى أ مرظ ة الفهرسة ال تهتي بالضرورة بعد الترم م ح يمتن فهرسوة المخطوطوات
بعد الرقمنة ،فالحاالت التي تتم ف ها الفهرسة قب الرقمنوة توتم تحتوبا ألي مشوت ة
قد تؤدي حلى فلدا المخطوطات كحاالت الترقة ماال ،وت ي الفهرسة عم ة الرقمنة
التي تتتو في ظد اتها من عدة خطوات قد تتداخ مع بعضها الوبعض من وا وتبودأ
مرظ ة الرقمنة ظتم ما أشار حل

الباظث في هذه الدراسة بعم وة االخت وار أيون يوتم

ت حديد المخطوطات المختارة ل رقمنة مع اإلشارة هنا حلى ضرورة تحديد أماكن توامود
المخطوطات  ،لتهتي بعد لن مرظ ة تخ ص الم ت ة الفترية التوي يعتبرهوا الباظوث
اظد الجوانوم األكاور أهم وة والتوي يجوم أخوذها بعو ن االعتبوار منوذ بدايوة المشوروع،
خاصة ح ا كا الارو من الرقمنة اإلتاظة ضومن متتبوة رقم وة ،ويشو ر الباظوث فوي
هذه المرظ ة حلى أ المخطوطات تعد من التراث الذي يلع في الم ت وة العاموة ،األمور
الذي يجع حعادة نشره في شت رقمي أمرا قانون ا ،وهذا ظتم اللوانو التوعودي،
نارا لا اد اللوان ن الخاصة برقمنة وحتاظة المخطوطات في الجزائر ع ى ظود تعب ور
الباظث ،وبعد تخ ص ظلوق الم ت ة الفترية يش ر الباظوث حلوى مرظ وة أخورى وهوي
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استنتاخ نتة مصورة من المخطوطات األص ة قب رقمنتهوا واسوتخداا النتوة فوي
الرقمنووة لتجنووم حرهوواق المخطوطووات خاصووة ت وون التووي تعوواني توودهورا فووي ظالتهووا
الف زيائ ووة ،وت ووي عم ووة النتووة ،عم ووة حنشووا المخطوطووات المرقمنووة باسووتخداا
التجه زات الال مة مون ماسوحات ضووئ ة وكوام رات رقم وة ،ثوم معالجتها،وتنا مهوا،
فتحديد الم تاداتا الخاصة بالمخطوا أين أشار الباظث في هذا الصدد حلى عدا وموود
معاي ر م اتاداتوا محو اممواع ،ظ وث يوتم تطب وق معواي ر الوثوائق األرشو ف ة التوي ال
تتواف ق حلى ظد كب ر مع المخطوطات ل بلى هذا المجال مح امتهاد ،أين أكد الباظوث
ع ى أ مع ار  TEIهو األقورد حلوى وصوي المخطوطوات ،وكخاتموة لمراظو الرقمنوة
كر الباظث كو مون مرظ وة اإلتاظوة والحفوظ ،ل شو ر فوي األخ ور حلوى أسوباد رقمنوة
المخطوطات الجزائرية بارد حفريل ا والصعوبات الموامهة لها ،ويؤكد ع ى أ رقمنة
المخطوطات تعد اظد أهم المتط بات الحضارية ألي دولة ،األمر الذي يتط وم منوا فوي
الجزائر المبادرة االستعجال ة من الجهات المعن ة.
 .9.1.1الدراسات األمنب ة:
6. Bouderbane, Azzedine & Boukerzaza, Kamel (2010). Les manuscrits
de la Bibliothèque nationale d'Algérie : numérisation et recherche
scientifique.32e conférence de MELCOM : Association européenne des
bibliothèques du Moyen-Orient. Córdoba, Espagne
[en ligne] <http://www.melcominternational.org/wpcontent/content/past_conf/2010/2010_papers/BOUKERZAZABOUDER
BANE.pdf> Consulté le 20 janvier 2014
هدفأ هذا الدراسة حلى التعريي برص د المتتبة الوطن ة الجزائرية من المخطوطوات
الذي وصف الباظاا بالارا والندرة وب ا الطرق واألسال م المتوتخدمة فوي تام نو
وحتاظت  ،فبعد التعريي بالمتتبة الوطن ة الجزائرية و اإلشارة حلى أهودافها وخودماتها،
تم التطرق بإسهاد حلى مخطوطوات المتتبوة الوطن وة الجزائريوة مون خوالل التعريوي
بها ،وبنشاا مص حة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة ،مع اإلشارة حلى خ ف ات مشروع
الرقمنووة بالمتتبووة الوطن ووة الجزائريووة ،أيوون أكوود الباظاووا تجه ووز المتتبووة الوطن ووة
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بمخبرين ل رقمنة اظدهما خاب بالمت الضوئي والخر بالحفظ ،كموا تموأ اإلشوارة
حلى أ المصادر المختارة ل رقمنة تتما في :المخطوطوات ،التتوم النوادرة والودوريات
أيوون تووم اخت ووار األقووراب الضوووئ ة كهوع ووة لرتاظووة والمصووارات الف م ووة كهوع ووة
ل حفظ ،حضافة حلى تناو م دورات تدريب وة موؤطرة مون طورف خبورا أمانوم لتتووين
المورد البشري المتؤول عن الرقمنة ،كما تم التطورق مون خوالل هوذه الدراسوة حلوى
دور الرقمنوووة فوووي تتوووه

الوصوووول حلوووى المخطوطوووات واسوووترماعها مووون طووورف

المتتف دين الذين أكدوا نجاعة وسائ البحث من مهة ومودة المخطوطات المرقمنوة
المتاظة من مهة أخرى ،أين أكد الباظاا في خاتمة الدراسوة ع وى رضوا المتوتف دين
عن خدمات مص حة المخطوطات والتتم النادرة بالمتتبة الوطن ة الجزائريوة حلوى ظود
كب ر رغم عدا كفاية الفهار

الل ة المتاظة لالسترماع وانعداا فهر

ع ى الخط.

.9الجانم الناري:
 . 1.9رص د المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية:
رغووم ومووود عوودد لووم يووتم تلووديره لحوود ال موون المخطوطووات المبعاوورة فووي أموواكن
مجهولة من التراد الوطني نت جة عوزوف مالت هوا عون التصوري بهوا ،يبلوى الرصو د
الذي تمت ت المتتبوة الوطن وة الجزائريوة أثمون وأنفوس رصو د موموود فوي الجزائور،
وع

فهي تعم ماه دة منذ نشوهتها ع وى مموع موا أمتون مون المخطوطوات والتتوم

النادرة ،أين خول لها المشرع الجزائري مرد هذا الرصو د وظفاو ومعالجتو  ،وك فهوا
بإعداد الفهار

واألدوات الال مة لتتوه

الوصوول حل و  ،ناه ون عون واموم تام نو

والتعريي بل مت الع م ة والتاريخ ة.
ويش و ر التلريوور التوونوي لمص و حة المخطوطووات والتتووم النووادرة بالمتتبووة الوطن ووة
الجزائرية ( )9014حلوى وموود  4411مخطووا يتربوع ع وى رفووف مخوز المصو حة ،
ويكعد هذا الرص د من أثمن وأنفس المخطوطات المومودة في التوراد الووطني لتنووع
مجوواالت المعرفووة البشوورية التووي ياط هووا هووذا الرصو د والمتما ووة فووي :ع ووم التوالا،
التشريع اإلسالمي ،الصوف ة ،الف تفة ،ع م المنطق ،النحو ،المعامم ،الشعر ،األدد،
التارية ،الجاراف ا ،الت ر والترامم ،الموس لى ،الع وا التطب ل وة ،الطوم ،الصو دلة،
ع م الف ن ،الرياض ات ،وطم الش وخ ،و لن في لاات عديدة أيضا تتماو فوي :ال اوة
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العرب ة ،الفرنت ة اللديمة ،العامان ة ،الفارسو ة ،األما يا وة ،ألخم وادو ،2االسوبان ة،
التبت ة ،الالت ن ة ،اإليطال ة ،ال ونان ة والتريان ة.
وتعود أصول هذا الرص د حلى الحم ة الفرنت ة ع وى مدينوة قتونط نة سونة ،1992
والتووي أراد لهووا اللووادة الفرنتوو و أ تتووو شووب هة بحم ووة نوواب و ع ووى مصوور،
فاصطحبوا معهم الع ما المهتم ن بوالتراث الحضواري اإلنتواني ع وى مودى العصوور
(بونف خة ،1222 ،ب ، )22وقد كا  Adrien Burburgger3واظدا مون هوؤال  ،والوذي
شووهد سوولوا المدينووة ع ووى يوود الجنوورال

4

 ،Bertrand Clauzelو عبووث الجنووود

الفرنت ن بالمخطوطوات ،فركوز اهتمامو ع وى مموع وحنلوا هوذه المخطوطوات مون
الدمار والتخريم والتحريق أين نجو فوي مموع ظووالي  900مخطووا  ،مون المتتبوات
العاموة والمتوامد ) ،(Massé, 1933, p221غ ور أ  Burburggerومود صوعوبة فوي
نل ها حلى الجزائر العاصمة أين كانأ ك وسائ النل مخصصة ل جرظى ،فضواع موا
يلارد مائة مخطوا في الرظ ة الطوي ة ب ن قتنط نة والجزائر العاصمة ،وما وص
منها أض ي حلى المجموعات التي ممعها ف ما بعد من ت متا  ،معتتر والمديوة ،وقود
أقوور  Burburggerفووي التلريوور الووذي ظوورره فووي  90نوووفمبر  1992ظووول مهمتو فووي
قتوونط نة ع ووى نوودرة ونفاسووة المخطوطووات التووي ممعهووا  ،أيوون أكوود أنهووا تتنوواول
موضوعات عدة أهمها :الفل اإلسالمي ،التارية ،الع وا ،ال اة والرياضو ات مؤكودا أ
عوودا حلمامو بال اووة العرب ووة لووم يمتنو موون تحديوود مم ووع مواضو عها ،حال أ خطوووا
ومنمنمات المخطوطات وطريلة تج دها متنت من معرفة مصودرها والوذي أكود أنو
مصر وترك ا ،كما أشار حلى أ معضمها يحم خوتم صوال بواي وابون العربوي قاضوي
قتنط نة ويرم في الاالم أنها أهديأ من طرفهم حلى المتتبوات العاموة والمتوامد
) ،(Laloë, 1925, p.105وهتذا تتونأ المجموعة األولى لمخطوطات موا كوا يعورف
سابلا بمتتبة الجزائر ،المتتبة الوطن ة الجزائرية ظال ا.
 . 2وتعرف بعجمية ألاندلس أو اللغة املعجمة ويقصد بها اللغة ألاجنبية املرسومة بخط عربي
 )1081-1081( .عالم آثار ولغوي فرنس ي ،مؤسس مكتبة ومتحف الجزائر سنة  ،1081ومحافظ مكتبة الجزائر (-1081
3 )1081
 )1082 -1772( .ضابط فرنس ي حائز على أعلى الرتب العسكرية الفرنسية ،شارك في الثورة الفرنسية ضد الدول
ألاوروبية ،وفي حمالت نابليون ،وكذلك في الغزو الفرنس ي على الجزائر 4
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وتعم المتتبة الوطن ة الجزائرية ماهدة منوذ نشوهتها ع وى تنم وة وتامو ن رصو دها
من المخطوطات والتتم النادرة من خالل االقتنا  ،التبادل واإلهدا  ،حضافة حلوى حعوداد
أدوات البحث الال مة من فهار
المتتبة عدة فهار

وكشوافات ل تعريوي بهوذا التوراث اللو م  ،أيون أعودت

نذكر منها:

 فهر

ب ربرومر ()1992

 فهر

دوسال ()1941

 فهر

ب ربرومر الجديد ()1929

 فهر

فان و ()1929

 فهر

ب وو ()1219

 فهر

بن ظمودة ()1299

 فهر

راب بونار وم ول بدوي ()1221

وتمت ن المتتبة الوطن ة الجزائرية مجموعة من أنفس وأندر المخطوطات في العالم
يعود أقدمها حلى اللر الاالث /الرابع هجري  ،وهو مز من اللرآ التوريم (آيوات مون
سورة النور) كتم بخط كوفي ع ى م د الازال (بونف خة ،1222 ،ب.)29
 .9.9ظفظ وحتاظة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية :
تحاى المخطوطات في المتتبة الوطن ة الجزائرية بنص م وافور مون االهتمواا ،أيون
تتووهر مص و حة المخطوطووات والتتووم النووادرة ع ووى ظفووظ رصوو دها بت و الوسووائ
واإلمتان ات المتاظة ،ابتد ا من فهرستها ،وحعداد الفهار

التوي تمتون البواظا ن مون

استرماعها ،حلى توف ر الشروا والمعاي ر الال مة لحفاها وظمايتها من خوالل تاب وأ
متووتويات الحوورارة والرطوبووة وتحل ووق االسووتلرار المنوواخي باسووتخداا ناوواا محتووم
مجهز بمركز تت ي ،مع مراقبة الاروف المناخ ة بصوفة متوتمرة ومناموة ( سوالم،
 ،9014ب ،)191وحثرا الرص د باالقتنا الدوري ،وصوال عند تام ن من خوالل حقاموة
المعارو والمشاركة ف ها قصد التعريي بتوراث األموة العرب وة واإلسوالم ة مون مهوة
وحقامة متور التعاو مع المختص ن في مجال ظفظ التوراث ع وى المتوتوى العوالمي
من مهة أخرى ،وقد وضوعأ المصو حة قواعود ل حفواى ع وى المخطوطوات و لون مون
خالل:
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 حيلاف عم ة حعارة المخطوطات األص ة منذ  9002حال ل ضرورة
 حعداد فهار

وحظصا المخطوطات النادرة

 المراقبة الدورية ل مخطوطات
 حيلاف عم ة حرسال المخطوطوات حلوى مصو حة التصووير فوي حطوار مشوروع
الرقمنة حلى غاية اقتنا األمهزة المالئمة
 حيلاف عم ة ترم م المخطوطات واالكتفا بالحفظ الوقائي ل مجموعات من
ح الة غبوار ،تع وم المخطوطوات بع وم مع اريوة ومراقبوة المنواخ (مصو حة
المخطوطات والتتم النادرة ،9014 ،ب )1
وقوود أشووارت رئ تووة مص و حة المخطوطووات والمؤلفووات النووادرة ( ملاب ووة شخص و ة1 ،
مانفي ) 9011 ،حلى أ سبم حيلاف عم ة ترم م المخطوطات يعود حلوى الضورر الوذي
ت حل المواد الت م ائ ة المتتخدمة في الترم م بالمخطوا مون مهوة ،وبالمتوتخدا
موون مهووة أخوورى ،ناوورا ل رواسووم التووي تبلووى عاللووة باأليوودي والتووي يمتوون أيضووا
استنشاقها ،األمر الذي يتبم مع مرور الزمن مشاك صح ة خط ورة ،ناه ون عون أ
المخطوا يفلد ق مت الماديوة عنود ت رم مو فهوو ال يبلوى ع وى ظالتو األصو ة بعود
الترم م ،وقد تم اقترا طريلة التجم ود التوي تتوم بلتو البتت ريوا وظفوظ الحالوة
األص ة ل مخطوا مع منع تدهورها.
 . 9.9رقمنة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية:
ونارا لمهم ة الع م ة والتاريخ ة والالاف ة لهذا الرص د النف س مون المخطوطوات ،
فإ المتتبة الوطن ة تعم ماهدة ع ى اسوتخداا التتنولوم وات الحدياوة فوي ظفاو
وحتاظت  ،حيمانا منها بضرورة مواكبوة تطوورات العصور بتو تعل وداتها ،فهخوذت ع وى
عاتلها مهمة رقمنة المخطوطات التي قد تتو األصعم واألثل فوي تاريخهوا ،و لون
كمبادرة ل نهوو والتا ر نحو األفض خاصوة وأنهوا متتبوة ات طوابع وطنوي ،فهوي
ل تأ متؤولة عن خدموة فئوة محوددة أو حق و م معو ن وحنموا هوي فوي خدموة شوعم
وتووارية وظضووارة ،أيوون تضووع فووي قمووة أولوياتهووا مهمووة ممووع وظفووظ وتب ووغ التووراث
الالافي الوطني أيا كانأ وسائط والتتف بالتفت ع ى التراث العالمي.
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ولوووم يتووون حعوووال مووودير المتتبوووة الوطن وووة الجزائريوووة النطوووالق مشوووروع رقمنوووة
المخطوطات والتتم النادرة سنة  9002أول مبادرة مون نوعهوا ل رقمنوة فوي المتتبوة
الوطن ة  ،ففي سنة  9001قاا فريق عم من المختص ن في الرقمنة بمركوز ممعوة
المامد ل الافة والتراث بزيوارة المتتبوة الوطن وة الجزائريوة بتصوري رئاسوي لرقمنوة
المخطوطوات وتتووين العوام ن آنوذاك بمصو حة المخطوطوات والتتوم النوادرة ،حال أ
المص حة ال تم ن ال وا أي ب انات عن المخطوطات التي تمأ رقمنتها سووى التوام را
الرقم ووة التووي تركووأ هديووة ل مصو حة .وفووي سوونة  9009بووادرت كو موون مصو حة
المخطوطات والمؤلفات النادرة و مص حة التصوير برقمنوة المخطوطوات األكاور ط بوا
موون قبو المتووتف دين ل تل و موون تووداولها ظفااووا ع ووى ظاالتهووا الف زيائ ووة الهشووة
باسووتخداا ماس و ضوووئي موون نوووع  ، BookEye A2لتلوورر مصوو حة المخطوطووات
والمؤلفات النوادرة ف موا بعود منوع تصوف المخطوطوات بهشوتالها األصو ة مون طورف
المتووتف دين الووذين أمبووروا ع ووى مو

اسووتمارات ط ووم تصوووير بضووع صووفحات موون

المخطوا ،وبعد أ تلوررت رقمنوة الصوندوق الوثوائلي ل متتبوة الوطن وة الجزائريوة
بهمر من الو ير المت وي بالالافوة ،باشورت المتتبوة الوطن وة الجزائريوة بالتعواو موع
الوكالة الوطن ة لتت ر مشاريع الالافة التبرى 5دراسة المشروع ،أين تولوأ الوكالوة
وضووع دفتوور الشووروا وفووت مناقصووة وطن ووة ودول ووة تووم اإلعووال عنهووا فووي الجرائوود
الرسم ة الوطن ة  ،فا ت بها شركة  ،KIRTASأيون توم اسوتخداا ماسو ضووئي مون
نوع  KABIS TM 700تب ن ف ما بعد عدا موائمت لطب عة المخطوطات التي اهورت
ع ها تمزقات تتببأ ف ها حبرة الماس التي تلوا بل م الصفحات ،وع

تم توق وي

عم ة الرقمنة ظفااا ع ى الحالة الف زيائ ة ل مخطوطات حلى ظ ن اقتنوا التجه وزات
الموائمووة ل بن ووة الف زيائ ووة ل مخطوطووات .وفووي سوونة  9019قامووأ المتتبووة الوطن ووة
باقتنا ماس ضوئي من نوع  CopybookTM Onyx RGBتم اسوتخدام ظتوى أواخور
سنة  9019في رقمنة  9912مخطوا مخز ظال ا ع ى أقوراب مضواوطة بمصو حة

 .5هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي تحت وصاية وزارة
الثقافة ،تتولى مهام تسيير عملية انجاز املنشآت الكبرى للثقافة ،تعد دفاتر الشروط وتعلن املناقصات وتنسق أعمال
املؤسسات والهيئات الثقافية املعنية بإنجاز املشاريع.
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التصوير  ،ل تم ف ما بعد توق ي عم وة المتو الضووئي ل مخطوطوات ل مورة الاان وة
نت جة عدا موائمة الماس الضوئي لطب عة المخطوطات التي اهورت ع هوا تمزقوات
أيضا تتوببأ ف هوا الزماموة الضواغطة ل ماسو التوي تعمو ع وى تاب وأ المخطووا،
وكنت جة لهذه التجربة تم تلرير ظار اسوتخداا الماسوحات الضووئ ة بجم وع أشوتالها
في تصوير المخطوطات واقترا التام رات الرقم ة كبودي أكاور آمانوا & (Gamouh
)boulahlib, 2015, p. 275
وفي انتاار اقتنا التام را الرقم ة الموائمة لمواص ة عم ة المت الضوئي ،ومعهوأ
مص و حة التصوووير اهتمامهووا نحووو العم و ع ووى ته ئووة النتووة الرقم ووة ل مخطوطووات
والتتم النوادرة المخزنوة ع وى أقوراب مضواوطة إلتاظتهوا  ،ع وى اعتبوار أ مشوروع
الرقمنة يهدف حلى الحفظ واإلتاظة ع ى ظد سوا  ، ،حال أ ع عوددا مون اإلشوتال ات ظوال
دو تحل ق لن ،وأبر هوذه اإلشوتال ات انعوداا التجه وزات الال موة لرتاظوة ،ظاموة
التوادر البشوري حلوى التتووين ف موا يخوص تصوم م وبنوا الم تاداتوا (Gamouh & ،
) ، boulahlib, 2015, p. 277و ضووعي الوودعامات اللانون ووة التووي توونام صووالظ ات
التصرف في المخطوطوات والتتوم النوادرة فوي أشوتالها الرقم وة باعتبارهوا ممت توات
ثلاف ة منلولة استنادا حلى قانو ظماية التراث الالافي رقم  ،04-29أين ومم توف ر
الدعامات اللانون ة التي تحمي المجموعات الرقم وة عنود حتاظتهوا قبو ظتوى تحوي هوا
مووون الشوووت الوووورقي حلوووى الشوووت الرقموووي

(Theirry Claerr & Isabelle

). Westeel,2011
. 4.9اإلشتال ات اللانون ة لرقمنة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية:
ناووم التشووريع الجزائووري تووهم ن الحمايووة اللانون ووة ل ممت تووات الالاف ووة موون خووالل
اللوانو رقوم  04/29الموؤرخ فووي  ، 1229/09/11والمتع وق بحمايوة التوراث الالووافي
الجزائري ،أين تضمن اللانو الحماية لواالث أنوواع رئ تو ة مون الممت توات الالاف وة
والمتما ة في كو مون الممت توات الالاف وة العلاريوة ،الممت توات الالاف وة المنلولوة،
والممت تات الالاف ة غ ر الماديوة ،أيون توم تحديود المخطوطوات والمطبوعوات النوادرة
كواظدة من الممت تات الالاف ة المنلولة.
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وهو ما يوفر ل متتبة الوطن ة الجزائرية الدعامة اللانون ة المط وبة لمشروع رقمنة
المخطوطووات والتتووم النووادرة ،باعتبارهووا حظوودى الممت تووات الالاف ووة المنلولووة التووي
تتري ع ها المواد  10حلى الموادة ،99مون اللوانو  04/29والتوي تشو ر حلوى وامبوات
المتتبوة الوطن ووة اتجوواه رصو د المخطوطووات والتتوم النووادرة باعتبارهووا مؤتمنووا ع ووى
ممت تات ثلاف ة منلولوة .وقود تما وأ هوذه الوامبوات فوي كو مون الحمايوة ،الحفوظ،
الص انة ،والحراسة مع فرو علوبات تخت ي ب ن الارامة المال ة والحوبس ع وى كو
من يعرق أدا هذه المهاا ،كما أكد نص اللانو ع ى عدا مووا التصورف فوي هوذا
الرص د دو ترخ ص متبق من الو ير المت ي بالالافة.
وع ى اعتبار أ الرقمنة هوي حظودى وسوائ الحمايوة والحفوظ ،فوال يومود مبودئ ا فوي
اللووانو مووا يمنووع رقمنووة هووذا النوووع موون المصووادر ،بمعنووى أ قووانو ظمايووة التووراث
الجزائري لم يجحي في توف ر الحماية اللانون ة ل مخطوطات بهشتالها التل ديوة ،حال
أن وفي ات الوقأ لم يشر هذا اللوانو

حلوى ظلووق أو وامبوات التصورف فوي هوذه

الممت تات في صورها الرقم ة باعتبارها مصادر مع ومات ،وبما أنو اللوانو الوظ ود
الذي ينصم نفت خصما مدع ا بالحق العاا المدني ل مخطوطات وع

وموم تبن و

كدعامة قانون ة لمشروع رقمنة المخطوطات.
 . 9الجانم الم داني:
. 1.9منهج الدراسة:
منهج البحث هو طريلة موضوع ة يتبعها الباظث لدراسة ااهرة من الاوواهر قصود
تشخ صها وتحديد أبعادها ومعرفة أسبابها ،طرق عالمها والوصول حلوى نتوائج عاموة
يمتن تطب لها ،فهو فن تنا م األفتوار ل تشوي عون ظل لوة غ ور مع وموة أو إلثبوات
ظل لووة نعرفهووا (الصوواوي  ،)1229 ،وأل منوواهج البحووث تخت ووي بوواختالف موضوووع
الدراسة ،تم اعتماد منهج البحث الوصفي بإتباع طريلوة المتو الشوام

فوي انجوا

هذه الدراسة باعتباره المنهج الذي يبحث ظاضور الحووادث واألشو ا كموا هوو ،لاورو
فهم واالسوتفادة مون لون فوي توم و المتوتلب (ظمودا  )1292 ،مون مهوة ،وألنو
الموونهج الووذي يعنووى بالتح و المبنووي ع ووى مع ومووات كاف ووة ودق لووة عوون اوواهرة أو
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موضوع محدد ،في فترة أو فترات من ة مع ومة ،بهدف الحصوول ع وى نتوائج ع م وة
وتفت رها بطريلة موضوع ة (دويدري )9000 ،من مهة أخرى.
. 9.9مجاالت الدراسة:
 .1.9.9المجال الجارافي:
يتما المجوال الجارافوي الوذي تموأ ف و هوذه الدراسوة فوي مبنوى المتتبوة الوطن وة
الجزائريووة التووائن بب ديووة "الحامووة" التابعووة لوودائرة "ظتو ن داي" بووالجزائر العاصوومة،
وبالتحديد بمص حة التصوير والتي هوي واظودة مون المصوال التابعوة لودائرة الحفوظ
والمخطوطات.
 .9.9.9المجال الزمنوي :اسوتارقأ الدراسوة ظووالي شوهرين ،ابتودا مون التفت ور فوي
الموضوووع و ممووع المووادة الع م ووة وتحديوود اإلطووار العوواا ل دراسووة ،ثووم ضووبط الجانووم
الناري ،حلوى تصوم م االسوتب ا وحمورا الدراسوة الم دان وة فتفريوغ الب انوات وصووال
ل نتائج.
. 9.9أدوات ممع الب انات:
 .1.9.9استمارة االستب ا  :باعتبارها واظدة من األدوات األساس ة لجمع الب انوات  ،توم
تصم م استمارة استب ا تتتو من ثالث ( )09محاور:
 .1مهارات رقمنة المخطوطوات لودى الموورد البشوري :ويلو س هوذا المحوور مودى
توفر المهارات األساس ة لرقمنة المخطوطات لدى المورد البشري.
 .9التجه زات والوسائ المتتخدمة في رقمنة المخطوطات :ويل س هذا المحوور
مدى موائمة التجه زات والوسائ المتتخدمة في المتتبوة الوطن وة الجزائريوة
مع ما تتط ب رقمنة المخطوطات.
 .9الوودعامات اللانون ووة لحمايووة المخطوطووات بهشووتالها الرقم ووة :ويلوو س هووذا
المحور آرا المبحوث ن اتجاه قانو ظماية التراث الالافي ومدى اعتباره دعاموة
قانون ة لرقمنة المخطوطات.
 .9.9.9الملاب ة :تعتبر األداة الداعمة لالستب ا والتوي توم اعتمادهوا لتجم وع الب انوات
التي يعجز االسوتب ا عون ممعهوا ،ظ وث توم حمورا ملاب وة موع متوؤول مشوروع عون
رقمنووة المخطوطووات بالمتتبووة الوطن ووة الجزائريووة أال وهووو رئوو س دائوورة الحفووظ
والمخطوطات ورئ س مص حة التصوير.
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. 4.9مجتمع البحث وع نة الدراسة:
يتما مجتمع بحث هوذه الدراسوة فوي عموال مصو حة التصووير المما وو فوي فريوق
عموو مشووروع رقمنووة المخطوطووات بالمتتبووة الوطن ووة الجزائريووة والووذين تخت ووي
تخصصاتهم الع م ة ودرماتهم الوا ف وة والبوالغ عوددهم خمتوة ،وتتماو مهوامهم
بصفة عامة في تحوي الرص د األص ي من الوعا الورقي حلى م تروف مي ورقموي،
ويتو عو كالتي:
الدرمة الوا ف ة

المتتوى الع مي

المهاا

الخبرة بالتنوات

رئ س مص حة

نهائي رياض ات

تنف ذية

91

متاعدة متتب ة

تلني سامي

مت ر م تروف م

99

متاعدة متتب ة

تلني سامي

مت ر م تروف م

14

عو تلني

تلني سامي

المت الضوئي

12

عو تلني

تلني سامي

ص انة العتاد

09

الجدول رقم ( :) 01يما مجتمع البحث
. 1.9تفريغ الب انات وتح ها:
 . 1.1.9مهارات رقمنة المخطوطات لدى المورد البشري:

الشت ( :) 01تما

ب اني يوض مهارات الرقمنة المتوفرة لدى المورد البشري
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تحتا الرقمنة حلى مهارات متعددة ،تتنوع ب ن مهوارات ات وة والمتما وة فوي  :اللودرة
ع ى التواص والعم والجمواعي ،اللودرة ع وى التخاطوم والتحواور ،التع و م والوتع م
الذاتي ،والمراقبة والتل م ،ونالظو ظ مون خوالل التما و الب واني أ مون فريوق عمو
رقمنة المخطوطات بالمتتبة الوطن ة الجزائرية مون يفتلور حلوى هوذه المهوارات فنجود
أ  1من  1فلط يم ن اللدرة ع وى التواصو والعمو الجمواعي والتحواور والتخاطوم
والمراقبة والتل م ،و 9من  1من يم تا اللدرة ع وى التع و م والوتع م ،ويعوزى هوذا
االفتلار في المهارات الذات ة حلى انعداا التجارد التابلة التي تحتم العم الجمواعي،
ناه ن عن طب عة العم في مص حة التصوير ،والذي يعود عموال متت توال ومنفوردا،
أين لت فرد مهام الخاصة ،وع و فوإ هوذا الوروت ن أدى موع مورور الوقوأ لفلودا
مهارات العم الجماعي والتواص والتحاور والتخاطوم ،أموا مهوارتي التع و م والوتع م
والمراقبووة والتل و م ،ف وورم فلوودها عنوود بعووض أفووراد مجتمووع الدراسووة حلووى انعووداا
العالقووات االمتماع ووة الط بووة ب وونهم ،أيوون لوووظظ ومووود بعووض التوووتر النووامم عوون
الخالفووات الشخص و ة ،األموور الووذي مع و موون مهووارة التع و م والووتع م عنوود بعضووهم
تضوومح نت جووة عووزوفهم عوون تشووارك المعووارف ب وونهم ،كمووا مع هووم يعتبوورو أ
المراقبة والتل م تدخال في مهاا بعضهم البعض .أما المهارات األخرى فهي مهوارات
تلن ة تتع ق باإلمرا ات العم ة ل رقمنة أين يوضو التما و كو المبحووث ن مك معوو
بإمرا ات التحوي الرقمي ومعالجة الصوور وكوذلن تطب وق معواي ر الحفوظ واإلتاظوة،
ناه ن عن استخداا مخت ي أنواع الشبتات والنام المتتام وة وبنوا قواعود الب انوات،
حال أ ك المبحوث ن يفتلرو حلى مهارة بنا ما ورا الب انوات ،ويرمحوو سوبم لون
حلى عدا ت ل هم أي تدريم ،و يمتن اعتبار أيضا أ فلودا مهوارتي التع و م والوتع م
والعم الجماعي قد ساهمتا في لن.
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 . 9.1.9التجه زات والوسائ المتتخدمة لرقمنة المخطوطات:

الشت ( :) 09تما

ب اني يوض خصائص اإلمتان ات المادية المتوتخدمة لرقمنوة

المخطوطات
يوض التما

الب اني أعاله آرا المبحوث ن ظول مودى موائموة خصوائص التجه وزات

والوسائ المتتخدمة مع متط بات رقمنة المخطوطات  ،أين أكود كو أفوراد المجتموع
ع ى موائمة الماس الضوئي المتتخدا مع الطب عوة الف زيائ وة ل مخطوطوات ،رغوم
قرار وقي التصوير الصادر عن مص حة المخطوطات والذي يؤكد تضرر المخطوطوات
من هذا الما س  ،أين تم اقترا اسوتخداا كوام را رقم وة بودل الماسو  ،وهوو التجه وز
المتعارف ع

دول ا لرقمنة المخطوطوات ،ويؤكود معاوم أفوراد الدراسوة أ حمتان وة

استبدال الماس الضوئي بتام را رقم ة وارد مدا ،حال أن غ ر مؤكد لحود ال  ،ويورم
سبم هذا الخالف ب ن مص حة المخطوطات ومص حة التصوير حلى مه هذه األخ ورة
بالطب عة الف زيائ ة الهشوة والحتاسوة ل مخطوطوات .كموا يؤكود معاوم المبحووث ن
ع ى مالئمة الخصوائص التلن وة ل حواسو م المتوتخدمة لمتط بوات الرقمنوة ،حضوافة
حلووى تهك وودهم لومووود وسووائط التخووزين ات التووعة التاف ووة موون األقووراب الص و بة
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الخارم ووة ) (disc dur externeوالتووي تصو سووعتها التخزين ووة حلووى  1ت وورا بايووأ مووع
االنعداا التاا لومود وسائط التخزين االظت اط ة تحتبا لوقوع أي ضرر في الوسائط
األساس و ة ،ويوورم سووبم لوون حلووى مهوو اللووائم ن ع ووى الرقمنووة بههم ووة النتووة
االظت اط ة ،أما عن شاشوات العورو المتوتخدمة ف ؤكود ( )1/9مون المبحووث ن ع وى
مالئمتهووا لضووبط الجووودة ،ايوون أعوورو ( )1/9ع ووى لوون مش و را حلووى أ الشاشووات
صا رة نتب ا ( 12بوصة) وأ ضبط الجودة تحتا حلى شاشة عورو ات  91بوصوة،
ويوورم هووذه االخووتالف أيضووا حلووى الجهو بمعوواي ر شاشووات العوورو المالئمووة لضووبط
الجودة أين يؤكد عتنوش ( ،9010ب )122ع ى أ شاشات العرو المالئمة ل تحتم
في الصور المرقمنة بشت كام يتوراو ظجمهوا بو ن  12و 91بوصوة ،وع و يمتون
اللووول أ شاشووات العوورو المتووتخدمة مالئمووة تمامووا .أمووا عوون اختبووار التجه ووزات
المتتخدمة وتل مها دوريا فلد أكد ك المبحوث ن ع ى عدا اختبار الماس الضوئي
قب اقتنائ أو تل م أدا ه بعد لن ،والا اد التاا ل تل م الدوري لوسوائط التخوزين
ويرم سبم لن دوموا حلوى مهو المبحووث ن دوموا بههم وة هوذه اإلمورا ات .أموا عون
الوسائط المتتخدمة في حتاظة النتة الرقم ة ل مخطوطوات فهنواك اخوتالف فوي آرا
المبحوث ن ،ويعود سبم لن حلى انعداا ومود س اسة واضحة لرتاظة ،فبعد أ كانأ
تمن ل متتف دين (ظتى من خار الوطن) نتة من الصور ع وى أقوراب مضواوطة،
اصطدا المبحوثو بخطورة هذا اإلمورا الوذي يحاوره اللوانو رقوم  04/29الموؤرخ
فووي  1229/09/11والمتع ووق بحمايووة التووراث الالووافي والووذي يعتبوور المخطوطووات
ممت تات ثلاف ة منلولة ويحار التصرف ف هوا بوهي شوت مون األشوتال دو موافلوة
الو ير المت ي بالالافة ،وهنا أصوبحأ اإلتاظوة توتم بشوت أكاور تشوددا وظزموا ،أيون
أصب يمنع من المتتف دين نتوة مون الصوور واالكتفوا بتصوفحها ع وى الحواسو م
داخ قاعة المطالعة بمصو حة المخطوطوات ،وع و يبلوى المبحوثوو فوي ظ ورة ح
كانأ الوسائط كاف ة أا ال ناورا النعوداا وموود س اسوة واضوحة لرتاظوة ،وحنموا يوتم
األمر بعشوائ ة ويتوقي ع ى عدة عوارو نوذكر منهوا :سوبم االطوالع ( حمورا بحووث
ع م ووة ،تحل ووق ،)....اإلدارة الوصوو ة التووي ينتمووي حل هووا المتووتف د ( مامعووة ،مركووز
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بحث ،)...أما ح ا كا المخطوا المراد االطالع ع

لم يتبق تصوويره ف توقوي األمور

هنا ع ى الحالة الف زيائ ة لذات المخطوا.
 . 9.1.9الدعامات اللانون ة لحماية المخطوطات في أشتالها الرقم ة:

الشت ( :) 09تما

ب اني يوض آرا المبحوث ن اتجاه قانو ظماية التراث الالافي

كدعامة قانون ة لرقمنة المخطوطات
يوض الشت أعاله آرا المبحوث ن اتجاه اللانو رقوم  04/29الموؤرخ فوي  90صوفر
 1412الموافق لو  11موا  1229المتع وق بحمايوة التوراث الالوافي كدعاموة قانون وة
لرقمنة المخطوطوات ،أيون يعتبور ات اللوانو المخطوطوات ممت توات ثلاف وة يحاور
التصرف ف ها دو موافلة الو ير المت وي بالالافوة ،ويجموع معاوم المبحووث ن ع وى
حمتان ة اعتبار ات اللانو دعامة لرقمنة المخطوطات رغم الا اد التاا ل مواد التوي
تضبط صالظ ات التصرف في المخطوطات بهشتالها الرقم ة ،ويعود سبم لن لتو
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هذا الل انو هو الوظ د الذي يوفر الحماية اللانون ة ل مخطوطوات وال يمتون تجاه و
رغم غ اد هذه المواد .ورغم أ

ات اللانو يحاور نلو المخطوطوات خوار التوراد

الوووطني ،وهووو األموور الووذي يعتبووره المبحوثووو بماابووة ظاوور إلتاظتهووا ع ووى الشووبتة
العالم ة ،حال أنهم يؤكدو أ مشروع رقمنة المخطوطات ما بهدف الحفوظ واإلتاظوة
ع ى شبتة االنترنأ ع ى ظود سووا  ،ويعوود سوبم هوذا التنواقض حلوى مه هوم بموواد
اللانو في بداية المشروع .وقد أكد المبحوثو ع ى أ ترخ ص و ير الالافوة وظوده
ال يتفي إلتاظة المخطوطات ،وحنما ينباوي اسوتحداث موواد مديودة فوي قوانو ظمايوة
التراث الالافي تضبط صوالظ ات التصورف فوي المخطوطوات ،ورغوم أ

ات اللوانو

يؤكد حمتان ة التصورف فوي المخطوطوات بتصوري مون الوو ير المت وي بالافوة حال أ
المبحوث ن يعتبرو هذا التصري غ ر كاف إلتاظة المخطوطات ويعود سبم لن حلوى
ضعي النص اللانوني الوذي ال يوضو صوالظ ات التصورف فوي المخطوطوات بموموم
هووذا التصووري  ،وخوووفهم موون حسووا ة فهووم الصووالظ ات التووي قوود تعرضووهم ل متووا لة
اللانون ة ،وع

يؤكد المبحوثو ضورورة اسوتحداث موواد مديودة فوي قوانو ظمايوة

التراث تضبط صالظ ات التصرف في المخطوطات باعتبارها مصادر مع ومات ولو س
ممت تات ثلاف ة.
.9.9النتائج ع ى ضو الفرض ات:
 الفرض ة األولى والتي مفادها أ مهارات الرقمنة لدى المورد البشري تلتصر
ع ى التحوي الرقمي ومعالجة الصور  ،فمون خوالل التما و الب واني الموضو
في الشت رقم ( )01والذي يابأ امتالك ك المبحووث ن لهوذه المهوارة ناه ون
عوون مهووارات تلن ووة أخوورى والمتما ووة فووي :تطب ووق معوواي ر الحفووظ واإلتاظووة،
استخداا مخت ي أنواع الشبتات ،بنوا وحدارة قواعود الب انوات واسوتخداا الونام
المتتام ووة ،وفووي ات الوقووأ يفتلوود معاووم المبحوووث ن حلووى ك و موون مهووارات
التواص و والعم و الجموواعي ،التحوواور والتخاطووم ،التع و م والووتع م ،والمراقبووة
والتل م ،وع
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 الفرضوو ة الاان ووة والتووي مفادهووا أ المتتبووة الوطن ووة الجزائريووة ال تمت وون
التجه ووزات والوسووائ الموائمووة لرقمنووة المخطوطووات ،فووإ التما و الب وواني
الموض في الشت رقم ( )09والوذي يوضو آرا المبحووث ن اتجواه التجه وزات
المتووتخدمة ،أيوون أممووع التوو ع ووى أ الماسوو الضوووئي المتووتخدا مالئووم
لطب عووة المخطوطووات رغووم أ المت و الضوووئي ل مخطوطووات قوود توقووي منووذ
مار

 9019ظتم تصري رئو س مصو حة التصووير الوذي أكود وقووع بعوض

األضرار بمجموعة من المخطوطات ات الحالوة الف زيائ وة الجود هشوة ،موا أدى
برئ تة مص حة المخطوطات حلى وقي تصووير المخطوطوات حلوى ظو ن اقتنوا
التام را الرقم ة و لن بعد موافلة المدير العاا  ،كما أ التما

يوض افتلوار

المتتبة الوطن وة الجزائريوة حلوى وسوائط التخوزين الاانويوة االظت اط وة وعودا
وضو الوسائ المتوتخدمة فوي اإلتاظوة ناورا لا واد س اسوة واضوحة لوذلن،
وع

يمتن اللول أ الفرض ة الاان ة قد تحللأ أيضا.

 الفرض ة الاالاة والتي مفادها أ عدا حتاظة المخطوطوات بهشوتالها الرقم وة
يعود حلى ضعي النص اللانوني لحماية التراث الالافي ،فإ التما و الب واني
الموض في الشت رقم ( ،)09والذي أكد ف و المبحوثوو ع وى أ ظاور نلو
المخطوطات حلى الخار هو بماابة ظار إلتاظتها ع ى الشوبتة العالم وة ،رغوم
حمموواعهم فووي ات الوقووأ أ ع ووى هنوواك حمتان ووة إلتاظووة المخطوطووات ع ووى
الشبتة العالم ة وهو ثاني هدف لمشروع رقمنة المخطوطات بعد الحفظ ،كما
أكد المبحوثو ع ى أ تصري و ير الالافوة وظوده ال يتفوي لتحل وق اإلتاظوة،
وحنمووا يتط ووم األموور أيضووا اسووتحداث قوووان ن تضووبط صووالظ ات التصوورف فووي
األشووتال الرقم ووة ل مخطوطووات باعتبارهووا مصووادر ل مع ومووات ،وع و يمتوون
اللول أ الفرض ة الاالاة قد تحللأ هي األخرى.
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خاتمة:
للد تم التوص من خالل هوذه الدراسوة حلوى مم وة التحوديات التوي توامههوا المتتبوة
الوطن ووة الجزائريووة فووي ظفووظ وحتاظووة المخطوطووات باسووتخداا تتنولوم ووا الرقمنووة،
والتي يتع ق أولهوا بمهوارات الموورد البشوري ،أيون توم التوصو حلوى أ فريوق العمو
اللائم ع ى رقمنوة المخطوطوات يفتلور بالدرموة األولوى حلوى المهوارات الذات وة التوي
تمتنوو موون حنجووا المشووروع ،والمتما ووة فووي التواصوو والعموو الجموواعي ،التع وو م
والتع م ،والمراقبة والتل م ،وع و فهوو بحاموة حلوى المشواركة فوي دورات تدريب وة
ظول التنم ة البشرية لتعزيز هذه المهوارات ،كموا أ

ات الفريوق يفتلور حلوى مهوارات

بنا وحدارة المجموعات الرقم ة بما ف ها الجه التاا بهسس بنا ما ورا الب انات األمر
الذي يتط م تتوينا متافا.
أما ع ى متتوى التجه زات والوسائ فإ المتتبوة الوطن وة الجزائريوة تتوتخدا لحود
ال ماس ضوئي لرقمنة المخطوطات ،رغوم أ المتعوارف ع و دول وا هوو اسوتخداا
التام رات الرقم ة ،و لن لما يتبب الماسو الضووئي مون أضورار ع وى المخطوطوات
نت جة ظالتها الف زيائ ة الهشة ،حضافة حلى الا اد التاا لوسائط التخوزين االظت اط وة
تحتبا لوقوع أي أضورار فوي وسوائط التخوزين الاانويوة ،موع عودا وضوو االكتفوا أو
النلص في وسائط اإلتاظة نت جة غ واد تواا لت اسوة واضوحة لرتاظوة ،وع و وموم
استبدال الماس الضوئي بتام را رقم ة لمواص ة المت الضووئي ل مخطوطوات ،موع
الحوورب ع ووى تجريووم وتل و م هووذه التووام را سوووا باالسووتعانة بخبوورا أو موون خووالل
ملارنوة خصائصوها بمعواي ر  ISO 12233و  ، ISO15739حضوافة حلوى ضورورة وضووع
س اسة واضحة إلتاظة األشتال الرقم ة ل مخطوطات والعم ع ى تحديودها بعالموات
مائ ة لضما ظمايتها من التداول غ ر المشروع.
أما بالنتبة ل تحدي األكار تعل ودا فهوو لون الوذي يتع وق بالودعامات اللانون وة ،أيون
تبلووى حتاظووة المخطوطووات بهشووتالها الرقم ووة رهوون ضووعي الوونص اللووانوني لحمايووة
التراث الالافي الذي يلي عائلا دو

لن ،فالا اد التاا ل مواد التي توض صوالظ ات

التصرف في المخطوطات بهشتالها الرقم ة ،حضافة حلى التناقض المومود في مواده،
يضع مشروع رقمنة المخطوطات في وضع ة قانون ة متتعصو ة ،وع و وموم ع وى
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مديرية ظماية الممت تات الالاف ة التدخ الستحداث مواد تضبط صوالظ ات التصورف
في المخطوطات بهشتالها الرقم ة مع ومود الترك ز ع ى اعتبارها مصوادر مع وموات
أول ة ول س ممت تات ثلاف ة فحتم.
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اللاهرة :المتتبة األكاديم ة
 ملاالت الدوريات:
 .9مووووالي ،امحمووود ( .)9019دور الرقمنوووة فوووي ظفوووظ واسوووترماع المخطوطوووات
الجزائرية بارد حفريل ا .مج ة رفوف24-44 ، 9 ،
 .2ظافاي ،ه ر ( .)9010رقمنة المخطوطات العرب ة :ب ن الواقع والفاق .مج وة
رسالة المتتبة 90-92 ،)9( 41 ،
 وقائع المؤتمرات:
 .9دسوقي ،فائزة ( . )9009الرقمنة في متتبة الم ن فهد الوطن وة :دراسوة ظالوة.
فعال ات المؤتمر الخامس لجمع ة المتتبات والمع ومات التعودية  :دور مؤستوات
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المع ومووات بالمم توووة فوووي عصووور مجتموووع المعرفوووة :تحوووديات الواقوووع وتط عوووات
المتتلب  .المم تة العرب ة التعودية :مدة (متا ع ى الرابط):
http://www.kfnl.gov.sa/Ar/MediaCenter/DigitalLib/Documents

 رسائ مامع ة:
 .2بونف خووة ،فت حووة ( .)1222اإلنتووا الفتووري الجزائووري المخطوووا فووي المتتبووة
الوطن وة الجزائريوة :دراسوة تح

وة ل مخطوطوات التوي لوم تشوم ها أدوات الضووبط

الب ب وغرافي( مذكرة مامتت ر غ ر منشورة) ،مامعة الجزائر  ،1الجزائر
 .10سووالم ،ع ووي ( .)9014ظفووظ المخطوطووات وحتاظتهووا ونشوورها :المتتبووة الوطن ووة
الجزائريووة أنمو مووا (مووذكرة مامتووت ر غ وور منشووورة) .مامعووة منتوووري قتوونط نة،
الجزائر
 .11عتنووووش ،نب و و ( .)9010المتتبوووة الرقم وووة بالجامعوووة الجزائريوووة :تصوووم مها
وحنشاؤها (أطروظة دكتوراه غ ر منشورة) .مامعة منتوري قتنط نة ،الجزائر
 .19مزال  ،رش د ( .)9011الرقمنة كوسو ة تتنولوم وة ظدياوة لحفوظ المخطوطوات
بمتتبة األم ر عبد اللادر ل ع وا االسالم ة (أطروظة دكتوراه غ ر منشوورة) .مامعوة
قتنط نة  -9عبد الحم د مهري ،الجزائر
 .19بوخالفة ،خديجة ( .)9014مشاريع المتتبوات الرقم وة بالجامعوات الجزائريوة بو ن
الجاهزيوووة وآل وووات التهسوو س :دراسوووة م دان وووة بالمتتبوووات الجامع وووة بلتووونط نة
(أطروظة دكتوراه غ ر منشورة) .مامعة قتنط نة  - 9عبد الحم د مهري ،الجزائ
 نصوب قانون ة :
 .14قانو رقم  04/29المؤرخ في  90صفر  1412الموافق لوو  11مووا  1229يتع وق
بحماية التراث الالافي .)1229( .الجريد الرسم ة ل جمهورية الجزائرية ،ع44.
 .11مرسوا تنف ذي رقم  142-29مؤرخ فوي  9محورا عواا  1414الموافوق  99يون وو
سنة  1229يتضمن اللانو األساسي ل متتبة الوطن ة  .)1229( .الجريدة الرسوم ة
ل جمهورية الجزائرية ،ع49.

43

مؤسسات املعلومات و املعرفة  :األدوار و املسؤولية اجملتمعية

 ناجية قموح.د. أ/ مريم بوحلليب.د

:  تلارير رسم ة
 الجزائر.9014 : التلرير التنوي.)9014(  مص حة المخطوطات والمؤلفات النادرة.19
 بن يحي فطومة: الجزائر:العاصمة
:مرامع بال اة األمنب ة
 Dictionnaire :
17. Albert, Sydney , Anthony Paul, Cowie. Homby. Oxford Advenced
Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford UP, 1989.
Print
18. Budell, Michel. Macmillan English Dictionary for Advenced
Learner’s. Oxford: Macmillan, 2007. Print
 Ouvrages :
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