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   :ستخلصامل
الدراسة إىل إلقاء الضوء عىل إمكانية اإلفادة من تقنية سالسل الكتل   ىف حفظ وتأمني وإتاحة الرتاث    –بلوك تشني    -هتدف 

وماهية   الكتل  سالسل  ماهية  عن  نظرى  إطار  تقديم  عىل  النظرى  جانبها  ىف  الدراسة  وركزت  املرصية،  باملكتبات  املخطوط  العربى 

ملعلومات، وركزت ىف جانبها التطبيقى عىل مدى جاهزية مكتبات ومؤسسات حفظ الرتاث املخطوط  تطبيقاهتا ىف املكتبات ومؤسسات ا

تعنى بالرتاث املخطوط ىف مرص ولدهيا مبادرات  التي    ىف مرص متهيًدا لإلفادة من تقنية سالسل الكتل ، وشمل جمتمع الدراسة املكتبات

تقنني وصيغ معيارية للفهرسة، وتوفر ميتاداتا لتعزيز اإلفادة من املخطوطات   للرقمنة، ومتتلك فهرًسا عىل اخلط املبارش، وتعمل وفق

املرقمنة، وتعتمد عىل نظام آىل متكامل يضمن استرياد وتصدير التسجيالت، ويضمن إتاحة خدمات الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش، 

لإلفادة من تقنية سالسل الكتل ووفًقا هلذه املحددات جاء جمتمع لكون هذه املحددات متثل احلد األدنى من العنارص األساسية للجاهزية  

الدراسة ليشمل : مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمرص ، ومكتبة معهد املخطوطات العربية ،وشبكة املخطوطات العربية التابعة  

األوقاف املرصية ، ومكتبة مركز الدراسات الرشقية  ملجلس الوزراء بمرص ، واملكتبة املركزية للمخطوطات بالسيدة زينب التابعة لوزارة  

والزيارات  الرتكيز  املراجعة ومجاعات  قائمة  املتمثلة ىف:  وأدواته  التحليىل  الوصفى  املنهج  الدراسة  ، واستخدمت  الدومنيكان  لآلباء 

الدراسة إىل تفاوت عنارص اجلاهزية ىف املكتبا  الدراسة ، وإنتهت  التوحيد ىف  امليدانية ملناسبتها لطبيعة  الدراسة نتيجة غياب  ت جمتمع 

املامرسات الفنية وضعف الضبط الببليوجراىف وعدم اكتامل عنارص الوصف وغياب امليتاداتا لتسجيالت املخطوطات املرقمنة ، وأوصت 

 ات واالتصاالت .الدراسة برضورة دفع مزيد من اجلهود املالية واإلدارية والفنية لتعزيز إفادة املخطوطات من تقنيات املعلوم

املفتاحية )الكلامت  الكتل  )1: سالسل  البلوك تشني  )2(؛  املخطوطات  )3(؛  وامليتاداتا  تشني  البلوك  البلوك تشني ىف  4(؛  (؛ 

 (.5املكتبات )

 التمهيد:  
طالعنا  املعلومات  تقنية  جمال  ىف  الكبري  التقدم  ت  مع  ىف  األبرز  هو  بحدث  والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  قنيات العقد 

سالسل الثقة    "أو كام وردت ىف بعض أدبيات املوضوع  "سالسل الكتل    "أو    Block chainاإلتصاالت فظهرت تقنية البلوك تشني  
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وهى األحدث ىف سلسلة التقنيات الرقمية بسبب طبيعتها الالمركزية واألفقية املوزعة واملفتوحة املصدروهى أحد االبتكارات القائمة "

املفتوح ،ومن املتوقع أن حتدث تقنية البلوك تشني تغريات جوهرية واسعة النطاق وطفرة ىف مسارات تنظيم املعامالت بني  عىل املصدر  

ث  األفراد واملؤسسات و تنظيم العالقات االجتامعية واالقتصادية والسياسية ، ومع احتفاء أسواق املال واألعامل هبذة التقنية اجلديدة حي

البلوك  تقنية  واملضاربات وهى   ارتبطت  اإللكرتونى واألسهم  التسويق  بظهورعملة مستحدثة ىف  املكتبات   "البيتكوين"تشني  مل تكن 

ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات ومناشطها ومل    ومؤسسات املعلومات بمعزل عن استكشاف أوجه لإلفادة من تقننية البلوك تشني 

ت اإلفال، وتعداه إىل دراسات ناضجة عن تطبيقات البلوك تشني ىف مؤسسات يقترص األمرعىل مبادرات ومناقشات عىل هامش مؤمترا

الفكرية وتوثيق اإلنتاج الفكرى وأمن  املعلومات مثل: تنظيم السجالت الطبية وتعزيز امليتاداتا وسجالت املستفيدين ومحاية امللكية 

 قمى .املعلومات وإدارهتا ، وتنظيم وضبط دورة النرش العلمى ومنصات النرش الر

 أهمية الدراسة:  -1

تكتسب الدراسة أمهيتها من أمهية املخطوطات كثروة وطنية ينبغى احلفاظ عليها وتأمينها وتعزيز اإلفادة منها باإلضافة إىل شح 

عيل   اهتمت بإفادة املخطوطات من تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ىف الوطن العربى، فعىل الرغم من إنتاج ما يربو التي  الدراسات

دراسة نسبته    ألفي  ما  نجد  املاضني  العقدين  املخطوطات ىف  املخطوطات  1تناولت  ىف  املعلومات  تكنولوجيا  بتطبيقات  اهتم  فقط   %

وقد تركزت معظم الدراسات حول    http://arab-afli.org/main/index.php(  2016بحسب قاعدة اهلادى )  واملؤسسات القائمة عليها 

للمخطوطات   الرقمى  املحتوى  من  اإلفادة  دعم  ىف  امليتاداتا  ودور  املخطوطات  بيانات  وقواعد  املخطوطات  رقمنة  مشاريع  تقييم 

ن  وفهارس املخطوطات املتاحة عىل اخلط املبارش وقليل من الدراسات عرض لدور املعايري احلديثة للفهرسة ىف فهرسة املخطوطات، وم 

تتناول جاهزية مؤسسات املخطوطات ىف مرص لإلفادة من تطبيقات تقنية البلوك تشني ىف تأمني حقوق  التي    هنا تأتى أمهية هذه الدراسة

 امللكية للمخطوطات وحتقيق أمن املخطوطات وتعزيز سبل تنظيمها وإتاحتها عىل املستوى الوطنى. 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:  -2

مواقع هلا  املخطوط بمرص بتبنى مبادرات لرقمنة املخطوطات وإنشاء  حفظ الرتاث    مكتبات ومؤسساتامم  تاهعىل الرغم من  

وعىل  ،  تفعيل فلسفة التشارك عرب الفهارس املوحدة كتجربة شبكة املخطوطات العربية  حماولة  وخمتلفة  نرتنت من خالل آليات  اإلعىل  

املحتوى الرقمي  اجلاهزية الالزمة لتعزيز بناء  هنا تفتقد  إإال  ،  هذه املواقععض  بخدمات الفهارس التي تقدم من خالل    الرغم من نضج

عىل املستوى الوطنى والدوىل، وعىل اجلانب اآلخر فإنه ورغم تسارع    ساهم يف إزكاء فكر التشارك والتكتالت املعرفيةيوللمخطوطات 

قضايا اإلتاحة تتناول إفادة املخطوطات من تقنية االتصاالت ولتي  ا  وترية تقنية االتصاالت واملعلومات إال أن هناك شحا ىف الدراسات

 والتنظيم واإلعداد الفني للمخطوطات بصفة عامة واملخطوطات الرقمية بصفة خاصة.

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التاىل: 

التقن هذه  من  اإلفادة  ىف  املخطوطات  مؤسسات  جاهزية  مدى  عن  الكشف  حماولة  عن  الفنى  فضاًل  اإلعداد  حيث  من  ية 

للمخطوطات والكفايات املهنية ذات الصلة؛ يمكن صياغة السؤال الرئييس للدراسة عىل النحو اآلتى: مامدى إمكانية اإلفادة من تقنية 

الفهار وإنشاء  امليتاداتا  بناء  وتعزيز  منها،  اإلفادة  وتيسري  للمخطوطات وحفظها  الفكرية  امللكية  تأمني  ىف  الكتل  املوحدة  سالسل  س 

 للمخطوطات عىل املستوى الوطنى ىف مرص؟ 
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إىل    -وىف ضوء األهداف املرجوة منها   -ومن هذا السؤال الرئييس تأتى عدة أسئلة فرعية حيث تسعى الدراسة ىف جانبها النظرى

واملعامالت   والعمالت  املال  أسواق  ىف  التطبيقات  من  غريه  دون  واملعلومات  املكتبات  قطاع  ىف  تشني  البلوك  تطبيقات  عىل  الرتكيز 

ات ىف العديد من املناشط املتعلقة بتبادل الوثائق ىف املعامالت التجارية واملالية وذلك من خالل اإلجابة عىل التجارية وغريها من التطبيق

 التساؤالت اآلتية: 

 كتل السالسل؟ – ما تقنية البلوك تشني  -

 ؟ما جماالت تطبيقها ىف املكتبات -

 ؟ومؤسساته وخدماتهعىل قطاع املعلومات تقنية البلوك تشني   مدى انعكاسما  -

 ما أهم حتديات تطبيق البلوك تشني ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات؟ -

 ما انعكاس تقننية البلوك تشني عىل مؤسسات املعلومات وعىل مهنة املكتبات واملعلومات؟ -

يز الفهارس كيف يمكن استخدام البلوك تشني ىف تعزيز اإلفادة من فهارس املخطوطات املتاحة عىل اخلط املبارش وتعز -

 املوحدة وبناء امليتاداتا وإدارة بينات املستفيدين؟

 وتسعى ىف جانبها التطبيقى إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

لتطبيق تقنية البلوك تشني من حيث املامراسات الفنية   -جمتمع الدراسة  -مامدى جاهزية مؤسسات الرتاث املخطوط ىف مرص  -1

 ينى وجودة األنظمة اآللية املطبقة؟ والنظم وعنارص التشغيل الب

 ؟ الالزمة للتطبيقوما الكفايات  -جمتمع الدراسة  -ت القائمني عىل مؤسسات حفظ الرتاث املخطوط بمرصكفايا ما -2

 ما متطلبات تطبيق تقنية البلوك تشني ىف مؤسسات املخطوطات جمتمع الدراسة؟  -3

 أهداف الدراسة:-3

م باستثامر تقنية املعلومات واالتصاالت ىف خدمة الرتاث العربى املخطوط هبدف إلقاء الضوء تأتى هذه الدراسة ىف إطاراالهتام

تأخذنا إىل اجليل  التي    وهى أحد التقنيات اجلديدة"سالسل الكتل"أوما اصطلح عيل ترمجتها ىف العربية إىل  "البلوك تشني  "عيل تقنية  

وقوف عىل مدى اإلفادة منها ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات، ومن هذا اهلدف الرابع أوما أطلق عليه جمتمع مابعد املعلومات؛ وال

 الرئييس تنطلق الدراسة إىل األهداف الفرعية التالية: 

 ومكوناهتا وتطبيقاهتا ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات. "سالسل الكتل"طرح إطار نظرى حول ماهية تقنية   -

ىف تعزيز بناء امليتاداتا واإلفادة من فهارس املخطوطات املتاحة عىل   "ك تشنيالبلو"إمكانية اإلفادة من سالسل الكتل   -

 اخلط املبارش، وتعزيز إنشاء الفهارس املوحدة للمخطوطات عىل املستوى الوطنى. 

ىف حتقيق وتأمني امللكية الفكرية للمخطوطات املرقمنة ىف "البلوك تشني    "إمكانية اإلفادة من تقنية سالسل الكتل -

 حلفاظ عليها والتبادل هبا. مرصوا

من  "البلوك تشني"الوقوف عىل مدى جاهزية املؤسسات املهتمة باملخطوطات ىف مرص لإلفادة من سالسل الكتل   -

تتوفر عىل املخطوطات  التي    حيث مدى جاهزية املخطوطات من حيث الرقمنة واإلعداد الفنى وتوفرالكفايات املهنية

 ملخطوطات ىف مرص. وخدماهتا ىف املؤسسات املعنية با 
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 منهج الدراسة وأدواته:  -4

اختذت الدراسة من املنهج الوصفى التحليىل سبيال لتحقيق أهدافها ملناسبته لطبيعة الدراسة؛ حيث تم وصف وحتليل مناشط  

وات الدراسة للوقوف عىل مدى جاهزيتها لإلفادة من تقنية البلوك تشينن؛ أما عن أد  -جمتمع الدراسة ىف مرص  -مؤسسات املخطوطات

 فقد متثلت ىف األدوات اآلتية:  

املبارش   - اخلط  عىل  املتاحة  وفهارسها  الدراسة  جمتمع  املخطوطات  حفظ  مؤسسات  مواقع  لتصفح  اإلبحارالتفاعىل 

 للوقوف عىل مدى جاهزية اإلعداد الفنى للتسجيالت الببليوجرافية. 

 ( باإلضافة إىل الزيارات امليدانية. 1اسات السابقة )ملحق  اشتملت عىل عنارص اجلاهزية وفًقا للدرالتي    قائمة املراجعة -

 للوقوف عىل مدى كفايات العاملني بمؤسسات املخطوطات. Focus groups مجاعات الرتكيز -

 حدود الدراسة: -5

تبنت مرشوعات ناضجة لرقمنة املخطوطات وإتاحة فهارس عىل اخلط  التي  تركز الدراسة عىل مؤسسات املخطوطات ىف مرص 

هلذه امل احلاىل  الوضع  ىف ضوء  التطبيق  ومتطلبات  والوقوف عىل مدى جاهزية  تشني  البلوك  تقنية  تطبيق  إمكانية  لرصد  وذلك  بارش 

 املؤسسات.

 مجتمع الدراسة:  -6

مؤسسات  مواقع  تصفح  إىل  بمرصباإلضافة  املخطوطات  مكتبات  بعض  زيارة  استهدفت  استطالعية  بدراسة  القيام  تم 

املخطوطات العربية ىف مرصعىل اإلنرتنت للوقوف عىل ما يتمتع منها بأى من عنارص اجلاهزية لتطبيق تقنية البلوك تشني وفق العنارص 

 اآلتية: 

 اث العربى املخطوط ذات واجاهات تعامل باللغة العربية. تتيح مواقع للرتالتي  املؤسسات -

 تبنت مشاريع رقمنة ناضجة.التي  املؤسسات -

 تتبنى أحد النظم اآللية ألداء مهامها وأنشتطها. التي  املؤسسات -

 تتيح فهارس للرتاث املخطوط عىل اخلط املبارش. التي  املؤسسات -

 اخلط املبارش بفهرسة احلد األدنى.تتمسك ىف فهارسها املتاحة عىل التي  املؤسسات -

 تتيح املخطوط كامال أو جانبا منه عىل املوقع. التي  املؤسسات -

 توفر ميتاداتا للمخطوطات املرقمنة واملتاحة عىل اإلنرتنت.التي  املؤسسات -

 هذه املؤسسات ولتعد  وواقع األمر تم احلرص عىل هذه املحددات لتمثل حًدا أدنى لعنارصاجلاهزية لتطبيق تقنية البلوك تشني ىف

 نواة للتخطيط لفهرس موحد للمخطوطات عىل املستوى الوطنى بمرص.

واستقراألمر بعد هذه الدراسة االستطالعية عىل مخس مؤسسات معلوماتية كربى تعنى باملخطوطات ىف مرص ويتوافر لدهيا عدد  

 هارس متاحة عىل اخلط املبارش ومتثلت ىف:  كبري من املخطوطات املرقمنة وقواعد بيانات ببليوجرافية للمخطوطات وف

ببليوجرافية ضخمة  - بيانات  قاعدة  إنشاء  إىل جانب  املخطوطات  لرقمنة  لتبنيها ملرشوع ضخم  القومية  الكتب  دار 

 للمخطوطات.
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ت  املكتبة املركزية للمخطوطات بالسيدة زينب التابعة لوزارة األوقاف املرصية الشتامهلا عىل جانب كبري من املخطوطا  -

 ومتتلك فهرًسا عىل اخلط املبارش وتعرض جانبًا من املخطوط عىل موقعها وتتبنى خطة لرقمنة املخطوطات. 

مكتبة معنية بالرتاث   17يتوفر عليها مركز معلومات جملس الوزراء املرصى وتضمالتي    شبكة املخطوطات العربية  -

 املخطوط. 

هد الدراسات الرشقية لألباء الدومنيكان للتحول من قواعد  معهد املخطوطات العربية الرتباطه برشاكة حالية مع مع  -

 . RDA أمريكية إىل قواعد وصف املصادر وإتاحتها  –الفهرسة األنجلو 

مكتبة مركزالدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان العتامدها قواعد وصف املصادر وإتاحتها مع الرتكيز عىل تطبيق   -

فربر الب  FRBRنموذج  العالقات  إدراك  بنظام ىف  مايعرف  وتبنى  للمخطوط  لفهرسة   "الكندى  "بليوجرافية 

 املخطوطات مع إتاحة فهرس ناضج للمخطوطات وكتب الرتاث عىل اخلط املبارش.

إىل   باإلضافة  املخطوطات  املخطوطات بمكتبة األسكندرية الشتامهلا عىل عدد كبري من  للدراسة أن تشمل قسم  وكان خمطط 

، واملكتبة الرتاثية بجامعة القاهرة الشتامهلا عىل عدد كبري من املخطوطات وتبنيها  RDAملصادر وإتاحتها  تطبيق املكتبة ملعيار وصف ا

وسامح    "19كوفيد    –كورونا    "أحاطت بالعامل، وشملنا احلظر بسبب فريوسالتي    مرشوًعا لرقمنة املخطوطات ؛ وحالت الظروف

الكامل ،و الدراسة مل تستق البيانات من الفهارس املتاحة عىل اخلط املبارش فقط؛ بعض املكتبات بالزيارات وتطبيق بعضها اآلخر للحظر  

 للوقوف عىل بعض النقاط ىف الدراسة .  Focus groupsبل احتاج األمر زيارات ميدانية وتطبيق أسلوب مجاعات الرتكيز

  مؤسسات املعلومات ىف العنارص اآلتية:  ويمكن إمجال عنارص اجلاهزية الالزمة للدخول ىف التكتالت الوطنية أو التشارك بني

 عنارص تتعلق بالبنية التحتية واألنظمة املستخدمة . -

 عنارص تتعلق بالتكوين املهنى وكفايات العاملني .  -

 عنارص تتعلق باملحتوى الرقمى ونتظيمه وإتاحته . -

والتنظي اإلتاحة  حيث  من  الرقمى  املحتوى  جاهزية  عىل  الرتكيز  تم  الدراسة  التكتالت وألهداف  ىف  األساس  حجر  كونه  م 

تعنى قاعدة بيانات المركزية  التي    وإسرتاتيجيات التشارك ولقياس مدى جاهزية املؤسسات جمتمع الدراسة لتطبيق تقنية البلوك تشني

ب إدارة  ىف  وتساعد  للمكتبات  الفكرية  امللكية  وتضمن حفظ حقوق  الفهرسة،  وتوفر وقت وجهد  البيانات  وتبادل  يانات آمنة حلفظ 

بناء نظام  البلوك تشني ىف  الببليوجرافية تعد ملرة واحدة وتساعد املكتبات املشرتكة ىف    املستفيدين، واألهم توفري ميتاداتا للتسجيالت 

 وطنى للمخطوطات عرب هذة التقنية.

 ومن هنا فقد تم الرتكيزعىل مخسة عنارصأساسية للجاهزية ىف املكتبات جمتمع الدراسة متثلت ىف: 

 وجود مشاريع لرقمنة املخطوطات باملكتبة أواملؤسسة . -

 تبنى أحد النظم اآللية املتكاملة.   -

 األخذ بالصيغ املعيارية ىف الفهرسة . -

 إتاحة فهرس عىل اخلط املبارش.   -

 تبنى أحد خطط امليتاداتا مزودة بروابط من وإىل البدائل الرقمية.   -
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  :الجوانب األخالقية -7

مجيع مراحل الدراسة، والتي    فتود اإلشارة إىل االلتزام بأخالقيات البحث ىفالدراسة  لبحث املتبعة ىف  وعىل جانب أخالقيات ا

وإيضاح تتمثل يف املصداقية يف نرش املعلومات، واحلصول عىل إذن مسبق من املبحوثني واجلهات التي يتبعون هلا للبدء بجمع البيانات، 

،  ألغراض البحث العلميواستخدام املعلومات عىل رسية املعلومات للمبحوثني، واحلفاظ  ،أهداف الدراسة قبل البدء بجمع البيانات

العاملية    كام الصحة  املنصوص عليها لدى منظمة  التدابري االحرتازية  اختاذ كافة  املستجد    WHOتم  العدوى بفريوس كورونا  اتقاء  ىف 

قاء بجامعات الرتكيز. ( وذلك أثناء الزيارات امليدانية وكذلك أثناء االلت19)كوفيد 

 احملور األول: اإلطار النظرى والدرسات السابقة: 
فرعية: لثالثة حماور  وفقا  النظرى  اإلطار  معاجلة  الدراسة سيتم  وماهيتها    ألغراض  البلوك تشني  لتقنية  األول  املحور  يعرض 

تشني ىف مؤسسات املعلومات وخدماهتا ومايتعلق هبا من اهتمت بتطبيقات البلوك التي  وتطبيقاهتا ويركز املحور الثانى عىل الدراسات

عنيت  التي    قضايا هبدف تقديم إطار نظرى عن تقنية البلوك تشني ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات،ويعرض املحور الثالث للدراسات

ك  الرقمية  البيئة  ىف  وإتاحتها  وتنظيمها  املخطوطات  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إطار  بتأثري  ىف  تقع  احلالية  الدراسة  ون 

تركز عىل إفادة الرتاث املخطوط من تقنيات املعلومات واالتصاالت ؛ ومتثلت مصطلحات البحث باللغة العربية ىف:  التي    الدراسات

ث ىف:  سالسل الكتل ؛ وتم البح  –املخطوطات والبلوك تشني   – املخطوطات ومعايري الفهرسة  – املخطوطات وتكنولوجيا املعلومات 

املعرفة   بنك  خالل  من  املنظومة  دار  بيانات  اهلادى    . htpp://mandumah.comقاعدة  بيانات  -http://arabوقاعدة 

afli.org/main/index.php 

 وباللغة اإلنجليزية تم البحث وفق املصطلحات اآلتية :  

-Blok chain in Libraries 

- Block Chain Applications in Libraries  

- Bloch chain and internet of things 

- Block chain and big data  

-Block chain and metadata  

 :وتم البحث ىف قواعد البيانات اآلتية

- LISTA: ProQuest. 

- Emralled. 

- Science Direct. 

- EBBSCO 

file:///C:/Users/Mohammed/Desktop/mandumah
http://arab-afli.org/main/index.php
http://arab-afli.org/main/index.php
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التعريف والمكونات والتطبيقات فى قطاع المكتبات ومؤسسات   Block chain تقنية سالسل الكتل )البلوك تشين (: -1/1

 المعلومات:

سيجدها قد تنوعت ىف جانب منها ما   "سالسل الثقة  "أو    "أو سالسل الكتل    "البلوك تشني"ع لإلنتاج الفكرى حول تقنية  املتتب

بني مقاالت وأوراق ويوتيوب وأخبار يف الصحف الوطنية واخلاصة وملتقيات تعريفية وموائد مستديرة عىل هامش املؤمترات عرضت  

ومك التقنية  هبذه  للتعريف  نجد ىف جمملها  آخر  وىف جانب  ؛  منها  اإلفادة  الضوء عىل جوانب  وإلقاء  التقني  وهيكلها  وأنامطها  وناهتا 

دراسات ناضجة تناولت جوانب اإلفادة من تقنية البلوك تشني ىف خمتلف املجاالت والتى تركز ىف معظمها عىل اإلفادة من تطبيقاهتا ىف  

ناقشت التي    دل الوثائق التجارية وما يعنينا ىف هذه الدراسة هو القليل من الدراساتجماالت البنوك واملعامالت والتحويالت املالية وتبا 

  إمكانية اإلفادة من البلوك تشني ىف جمال املكتبات واملعلومات وخدماهتا وقضايا املعلومات وتبادهلا وتوثيقها وبثها وتعزيز احلفاظ عىل 

 وك تشني ومكوناهتا وجماالت تطبيقها بصفة عامة مع الرتكيز عىل الدراساتامللكية الفكرية، وألغراض الدراسة سنعرض لتعريف البل 

 تتعلق باملكتبات ومؤسساهتا وقضاياها. التي 

 :  Block chain  تعريف سالسل الكتل   - 1/ 1/ 1

ى يعتمد  تعتمد عىل آلية تشفري لبناء سجل دفرتى إلكرتون بأهنا: قاعدة بيانات“البلوك تشني “ىف هذا الصدد يمكن تعريف تقنية 

المركزية موزعة عىل األجهزة املنضمة للشبكة لتسجيل كل بيانات املعامالت وتعديالهتا بصورة تضمن موافقة مجيع األطراف ذات 

تقنية  تتيح  ، حيث  للبيانات  السبريانى  البلوك تشني ىف الالمركزية والشفافية وحتقيق األمن  قوة  ، وتكمن  البيانات  الصلة عىل صحة 

البيانات وختزينها، حيث تتم بشكل المركزى موزع عىل مجيع  البلوك تشني هن التقليدية ىف عملية إنشاء  البيانات  ًجا مغايًراعن قواعد 

ومتاثلها )(Nodes  األجهزة البيانات  صحة  من  بالتحقق  مجيعها  تقوم  املحددة    Validation)(التى  اجلامعى  التوافق  قواعد  عىل  بناء 

Consensus)( سجل معامالت موحد كنسخ متطابقة عىل مجيع األجهزة وليس كنسخة وحيدة ىف جهاز مركزى  ويتم حفظ البيانات ىف 

بالكتل   مايعرف  وهو  املعامالت  من  مستمرة  قائمة  السجل  ويضم  قيمة  التي    Blocks)(معني  عىل  بناء  ربطها    (Hash Value)يتم 

البيانات اخلوارزCryptography وتشفريها) التوافق اجلامعى مثل )( حلامية الرسية وتأمني صحة   Ownership)ميات ،ومنها: قواعد 

(، وهناك بعض 2019)  Private Key Infrastructure encryption    .Walport  العام واخلاص  والتوقيع اإللكرتونى وتشفري املفتاح

بأهنا:  التي    الدراسات الكتل  تقنية سالسل  الثقة  "تعرف  الثقة  "سالسل  انعدام  لتحل مشكلة  بني طرفني    Gap oftrustألهنا جاءت 

جمهولني عند إجراء املعامالت دون احلاجة إىل وسيط ثالث ، حيث تقوم هذه التقنية بدور وسيط الثقة بالتفويض من قبل نظام حاكم  

 (.2018نية البلوك تشني باحلياد والشفافية. أمحد )منظم للعالقات وتتسم املؤسسات ىف ظل تق

 البلوك تشي:   – مكونات نظام لسالسل الكتل   - 2/ 1/ 1

تعمل تقنية سالسل الكتل وفق آلية تعمل عىل إنشاء أو بناء الكتل اجلديدة داخل السلسلة وإثبات تاريخ وتوقيت الكتلة اجلديدة  

 الل العقد بنظام ، ويشمل نظام سالسل الكتل املكونات اآلتية: مع التحقق من الكتلة قبل إحلاقها بالشبكة من خ

والعقدة هنا هى املرادف للمستخدم أو جهاز احلاسب داخل بنية البلوك تشني حيث    :Nodesالعقد   -

 يكون لكل مستخدم أو جهاز نسخة مستقلة داخل حساب البلوك تشني . 

 يتم توزيعها عىل العقد ىف الشبكة. التي  املعامالتحتفظ جمموعة التي  وحدة البيانات :Blocksالكتل  -
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 تكون الكتل داخل البلوك تشني وحتقق اهلدف منها.التي  هى السجالت والبيانات: Transactionاملعاملة  -

 تأتى وفق ترتيب تسجيلها ىف النظام.  التي  هى سلسلة الكتل : Chainالسلسلة  -

 تستخدم لعمل البلوك تشني. التي  د واآللياتجمموعة القواع :Consensus الربوتوكول املجمع. -

 آلية تقوم بتعقب الكتل اجلديدة للتحقق منها قبل إضافة أية بيانات إىل السلسلة ىف البلوك تشني.  :Minersاملنقبون -

اهلاش يعكس مفهوم احلمض النووى لسلسلة الكتل ويقوم بوظيفة التوقيع الرقمى، ويعمل عىل ربط   :Hashاهلاش  -

 السالسل واليسمح بالتعديل عىل الكتل داخل السالسل وهو ماحيفظ أمن البيانات.  الكتل داخل

الوقت   - السلسلة  : Time stampبصمة  داخل  الكتلة  أية عمليات عىل  إجراء  توقيت  كام هو    (xidong 2019هو   )

 ( 1) موضح بشكل

 

 ( تقنية البلوك تشين1شكل )

International Journal of Engineering and Advanced Technology.vol.9. Issue-1, October 2019   

 البلوك تشي:   - كتل السالسل    كيف تعمل تقنية   - 3/ 1/ 1

ثالث وفق  البلوك تشني  تقنية  تقنية وهى  ة تعمل  وآلية    :معايري  وبروتوكول  املشرتك  احلسابات  املوزعة ودفرت  والشبكة  التشفري 

 العمل.

التشفري   - إلدارة   :Cryptographic Keysمفاتيح  رقمية  بصمة  من خالل  الرقمية  اهلوية  من  التحقق  عىل  وتعمل 

 البيانات داخل الكتل املتسلسلة. 

املوزعة   - ال  :Distributed Ledgerالشبكة  تقتية  إدارة سالسل بوهى أحد مميزات  الالمركزية ىف  لوك تشني حيث 

طالع  املشرتكة ىف البلوك تشني حول العامل ويمكنهم حتميل السالسل واالن السلسلة موزعة بني املؤسسات  أل،  الكتل
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فيها  واملشاركة  ببياناهتا ألن  اوهلذا يصعب    ،عليها  العبث  أو  السلسلة  يعنى  اخرتاق  السلسلة  خرتاق مجيع اخرتاق 

 صعب احلدوث .   راملشرتكني بالسلسلة وهو أم

يتم من خالهلا إرسال كتلة حتتوى البصمة الرقمية وبصمة الوقت    التي  وهى اآللية  :Protocolبروتوكول وآلية العمل   -

 Zhang (2018)وكافة املعلومات املتعلقة بالتشغيل إىل مجيع احلواسيب بالشبكة . 

 خصائص البلوك تشي :    - 4/ 1/ 1

 يتوفر لسالسل الكتل )بلوك تشني( اخلصائص اآلتية:  

حيث ال اعتامد عىل جهة مركزية ىف حفظ البيانات وتدقيقها    :Distributed and Decentralizedالمركزية التوزيع   -

ومعاجلتها ونقلها بام يوفر درجة من األمان والشفافية، وإن كان هناك من سلبية ىف التطبيق فهى عدم قدرة األجهزة 

 . وبخاصة احلكومية منها عىل التخلص من بعض امللفات بشكل هنائى إذا مارغبت ىف ذلك ألغراض أمنية أيًضا 

وهو ما يعنى أن أنظمة البلوك تشني هى أنظمة مفتوحة املصدر وهو ما حيول    :Open Sourceبرجمية مفتوحة املصدر   -

 بعض الرشكات املهيمنة عىل أسواق الربجميات املفتوحة .   دون احتكار

عمليات التصويت وعمليات ومن املميزات أنه حيفظ احلقوق وهذا جيد يف  Immutable:  والتعديل  غري قابلة للتغيري -

يف النقل أو   ومن سلبيات األمر عدم إمكانية احلذف والتغيري يف حال إرادة ذلك كاخلطأ  تسجيل ونقل امللكية مثال،

  التوثيق.

امكانية اطالع اجلميع عىل املعلومات بشفافية كالتصويت عىل سبيل املثال، ومن سلبيات :  Transparentالشفافية   -

 .ة إخفاء املعلومة عن اآلخرين حال كانت املعلومة تتسم باخلصوصيةاألمر عدم إمكاني

من عقد الشبكة مستقلة عن األخرى وهو ما حيقق الالمركزية ىف    Nodeكل عقدة    بمعنىAutonomy:  االستقاللية -

 إدارة البيانات، ولكنه يشكل صعوبة ىف سيطرة جهة مركزية عىل اإلدارة إذا استلزم األمر ذلك .  

وتعنى هنا رسعة نقل البيانات مقارنة باألنظمة احلالية والتقليل من تكلفة االعتامد عىل العنرص    : Efficiencyالكفاءة -

والقرصنة وبخاصة ىف البنوك وأنظمتها التشغلية    البرشى هذا إىل جانب دقة النظام ىف تأمني البيانات من االخرتاقات

.OInes (2019.) 

 (:  البلوك تشيتل ) متطلبات سالسل الك   - 5/ 1/ 1

تشرتك ة من الكيانات  جمموعة صغريأو  ن تتضمن كل شخص لدية جهاز كمبيوتر  أ شبكة من أجهزة الكمبيوتر: يمكن   -

 . شبكة معينة يسمى عقد ة عىل غرار قاعدة البيانات التقليدية ىف

 كول الشبكة كيفية اتصال تلك العقد مع بعضها البعض.  و حيكم بروتة:  بروتكول الشبك -

هي جمموعة من القواعد التي تستخدم الشبكة للتحقق من كل معاملة واالتفاق عىل احلالة   آلية التوافق )اإلمجاع(: -

 Atzori(2015  ). إثبات العمل وحيث يقوم املشاركون بتكوين ما يسمى آلية التوافق 
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 ى المكتبات ومؤسسات المعلومات:تطبيقات البلوك تشين ف  -1/2

يتساءل املطورون اليوم هل يمكن لتقنية البلوك تشني أن تقود اىل ثورة ىف عامل إنرتنت األشياء، والواقع االفرتاىض والواقع املعزز،  

صص املعلومات والوثائق وثورة البيانات وإدارة البيانات الضخمة، والذكاء االصطناعى والطباعة ثالثية األبعاد وتأثريها عىل خريطة خت

 .؟واألرشيف

والفاحص املدقق ملا صدر حول تقنية البلوك تشني من كتابات علمية أو مقاالت تعريفية أو يوتيوب وعروض ورشوح يستطيع  

 إدراك أن هناك أربع جمموعات رئيسية من تطبيقات البلوك تشني أو سالسل الكتل وهى:  

 حلقوق الرقمية والضامن والرهانات. املجموعة األوىل: العقود الذكية مثل: ا

 املجموعة الثانية: تطبيقات العملة الرقمية مثل: التجارة اإللكرتونية والتحويالت واإلقراض املبارش والدفع العاملى والتمويل.  

 املجموعة الثالثة: تطبيقات الضامنات مثل: األسواق اخلاصة والديون واملشتقات املالية.  

فظ السجالت وإدارهتا وفيها يقع جمال اهتامم قطاع املكتبات ومؤسسات املعلومات؛ وما يعنينا ىف تطبيقات املجموعة الرابعة: ح

البلوك تشني هو: تطبيقاهتا ىف املكتبات ومناشطها ومؤسسات املعلومات واألرشيفات والسجالت وخدمات املعلومات؛ حيث تطالعنا  

الدراسات االستكشافية والتطبيقية إىل وج املعلومات متثلت ىف نتائج  املكتبات ومؤسسات  البلوك تشني ىف  لتقنية  فعلية  تطبيقات  ود 

 املناشط اآلتية :  

 إدارة البيانات البحثية .  -

 إدارة البيانات الضخمة . -

 إنرتنت األشياء.  -

 إدارة الفهارس املوحدة.   -

البيانات وإتاحت - امليتاداتا، وتوفري صيانة  ها ىف نظام المركزى بني املكتبات ومراكز بناء نظام معزز للميتاداتا وإدارة 

 البيانات.  

 إدارة ملفات املستفيدين. -

 إدارة وحفظ األرشيفات الوطنية .  -

 العقود الذكية ومنها عقود النرش.  -

 إدارة السجالت الطبية.   -

 خدمات احلكومة الالإلكرتونية.   -

 تعزيز امللكية الفكرية والنرش العلمى . -

 إدارة املحتوى الرقمى.   -

 إدارة الوثائق.   -

 تسجيل املجموعات املتحفية وحفظ أرشيفات املتاحف الوطنية . -

 أمن املعلومات وشفافية البيانات والقرارات.  -
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و من خالل استعراض اإلنتاج الفكرى وما عرض له من جتارب للدول ومؤسسات املعلومات نعرض فيام يىل لبعض تطبيقات 

 قطاع املكتبات ومؤسسات املعلومات: البلوك تشني ىف 

 تطبيقات البلوك تشي ىف احلكومة اإللكرتونية واحلكومة الذكية:    - 1/ 2/ 1

  تبثه احلكومات واملؤسسات عرب مواقعها وما   واملتتبع ملا ،  دابري عديدة للسري ىف درب احلكومة اإللكرتونية  احلكومات تختذت  ا

سيجد اهتامما كبرًيا بالتوجه العاملي نحو االستفادة   لكرتونية ىف سائر أنشطتها إتطبيقات احلكومة الالنحو  ة  حثيث  اتيعكسه من توجه

البلوك العالية عىل سائر قطاعات اال  شني وانعكاساهتا اإلجيابيةت  من مزايا أنظمة  قتصاد والتنمية وحتسني حياة املجتمعات واجلاهزية 

شني ىف رسعة املعامالت والشفافية  ت  ستفادة من مزايا البلوكحيث يمكن االAtzori  (2015  ،)املعلومات    تصاالت وتقنيةلقطاع اال

القطاع احلكومي واملؤسسات بشكل عام، مثل إصدار توفري وحتسني خدمات  أنواعها كشهادات   والثقة يف  الرسمية بكل  املستندات 

والزو املر  جا امليالد  واملركبات  والعقارات  كاألراىض  امللكيات  قيمة وتسجيل  ماله  القيادة وكل  اجلامعية ورخص  والشهادات   ، ورية 

.  اإلعانات احلكومية والتصويت الرقمي يف االنتخابات الوطنية وغريها ورصف    مادية، وإصدار بطاقات اهلوية والتحقق من البيانات

Singhal, Dhameja & Panda   (2018) 

املشهد بقائمة أكرب عدد من الرشكات املطورة لتقنية البلوك تشني بوجود  وعىل املستوى الدوىل تتصدر الواليات املتحدة األمريكية  

% من    39.8وحتظى الواليات املتحدة  IBMو رشكة    Microsoftكربى الرشكات العاملة ىف جمال الربجميات وهى رشكة ميكروسوفت  

وىف أسرتاليا    مية العمل بتقنية البلوك تشني،الرشكات املطورة للبلوك تشني عىل مستوى العامل حيث يطلب من املؤسسات واجلهات الرس

األسرتالية   احلكومة  تشني  "أنشأت  البلوك  دراسات  من    "معهد  تشني  البلوك  تطبيقات  حول  واستشارات  دراسات  تقديم  هبدف 

البلوك تشني باإلضافة لدعمها للهيئة الدولية للمعاير ايري حلوكمة إلصدار مع"  ISO  "املؤسسات واجلهات الرسمية، والعمل بتقنية 

 British Block Chain Association    (BBA( ، وىف بريطانيا تم إنشاء اجلمعية الربطانية للبلوك تشني  Burger 2018 (تطبيقات البلوك

البلوك تشني ، هذا باإلضافة إىل إصدار أول جملة أوربية ( هبدف دعم تطبيقات البلوك تشني ىف املؤسسات وتعزيز الوعى املجتمعى بتقنية  

 حمكمة للبلوك تشني .  علمية

www.http://britishblockchain association.com.ledgerjournal.org 

نفتاح عىل املعطيات الرقمية اجلديدة ومواكبة  االوعىل املستوى العربى سنجد أن امتالك دول اخلليج لبنية تقنية متقدمة ساهم ىف 

وحتسني مستوى جودة اخلدمات   كفاءة تطبيقات احلكومة اإللكرتونيةمنها يف رفع  إلفادة  التطورات التكنولوجية احلديثة والتخطيط ل

ي، وىف هذا الصدد قامت بعض الدول مثل: اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية  عامالت يف نشاطات العمل احلكوموامل

والبحرين وسلطنة عامن باستخدام تطبيقات البلوك تشني لتطوير أنظمة وآليات العمل، واألمر تعدى التجريب والتطبيق إىل إصدار  

مايعرف بإسرتاتيجية    2018لتشغيل أنظمة البلوك تشني؛ فقد أطلقت حكومة دولة اإلمارات العربية ىف عام    معايري تنظيمية وقانونية 

 . 2020% من التعامالت احلكومية إىل منصة بلوك تشني بحلول عام 50اإلمارات للتعامالت الرقمية مستهدفة حتويل 

هبدف بحث التطبيقات املستقبلية للبلوك    "مالت الرقمية  املجلس العاملي للتعا   "بتأسيس    2016كام قامت حكومة دبى عام  

تشني وتننظيم التعامالت عرب منصة البلوك تشني، وهو األمر الذى ساعد عىل إنشاء عدد من الرشكات املتخصصة ىف تطبيقات البلوك  

التي    ات احلكومة الذكية حد تطبيق أ وهو    "سلسال    "  فيام يعرف بمرشوع  "حكومة دبى الذكية"تشني، ومن هذا نجد ماقامت به  
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مارات  التجارية الدولية هبدف تبادل وثائق وسجالت الشحن بموانئ اإل  املعامالتنجازتستخدم البلوك تشني إل

وموثوقة وتبادل البيانات الضخمة  جيدة    واملوانئ البلجيكية ملعامالت جتارية   ظبىبوأعتامدها بني موانئ  اوجتديدها و

الدولية واللوجستية  ة  حتول نوعى ىف قطاع التجارإىل  وهيدف التطبيق    ؛شفاف آمن  ووثائق التجارة الدولية ىف مناخ  

اإل  دولة  اإل ىف  رؤية  تعزيز  هبدف  االقتصاديةمارات  املدفوعات    (2030  ) مارات  جمال  ىف  التقنية  احللول  وتطبيق 

 .   لذكيةالرقمية عرب اهلواتف ا

السعودية رشاكة مع رشكة   أبرمت  السياق  البلوك تشني، وتعد مملكة    IBMوىف نفس  لوضع إسرتاتيجية خدمة حكومية عرب 

يؤسس إلطار قانونى يدعم تطبيق البلوك تشني ىف    -2018(لسنة    54قانون رقم )  –البحرين أول دولة عربية تسن قانون بمرسوم  

متهيًدا لوضع إسرتاتيجية وطنية لتطبيقات البلوك تشني ىف اخلدمات احلكومية ومؤسسات القطاع  معامالت القطاع التجارى واحلكومى  

ومع هذا التعزيز احلكومى لتقنية البلوك تشني أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن مرشوع تسجيل املركبات املرورية   اخلاص بالبحرين،

التعليم املؤسسات  قيام  إىل  باإلضافة  تشني  البلوك  تشني  عرب  البلوك  منصات  عرب  العلمية  الشهادات  وتصديق  بإصدار  بالبحرين  ية 

شني للمصارف املتحالفة من أجل مساعدة البنوك املحلية عىل  ت  كذلك، انضمت مؤسسة النقد العريب السعودية )سام( إىل شبكة البلوك .

ومتشيا مع هذا التوجه   ،لفورية برسعة وأمان وبتكلفة أقل  قليمية يف عمليات حتويل األموال اتسوية املدفوعات والتعامالت مع البنوك اإل

، كام قام يف الرياض  ىشني من مقره الرئيست  مرصفية يف السعودية باستخدام البلوك  فعليا بتنفيذ أول حوالة  "الراجحي  "قام مرصف  

 للقارات اعتامًدا عىل تقنية البلوك تشني. املرصف املركزى ىف السعودية بالتباحث ىف إصدار عملة رقمية للمعامالت العابرة 

ىف إشارة إىل الثورة الصناعية الرابعة لتشهد منصات املؤمتر جلسات    4.0مؤمتر النفط والغاز  2019كام أعلن ىف مؤمتر أدييك  

أما عن جتربة مرص   ،ةصطناعى وتقنية البلوك تشني والبيانات الضخمة واحلوسبة ودورها ىف نقل وتبادل البيانات بشفافيحول الذكاء اال

  إكسا   مع البلوك تشني فقد شهدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات توقيع مذكرة تفاهم مع احلكومة الفرنسية ممثلة ىف رشكة

(AXA) فادة من تطبيقات الذكاء االصطناعى والبلوك تشني ىف تأمني وتبادل البيانات . لإلwww.http://.mcit.gov.eg  هذا إىل جانب

 جتربة البنك املركزى املرصى ىف تطبيق البلوك تشني ىف إدارة ملفات العمالء .  

ستثامر ىف تقنية البلوك تشني حيث  ث الدول األعضاء عىل االحلصندوق الدوىل  مبادرات ال  وعىل مستوى املنظامت الدولية نجد

،    الثقة ىف جماالت اإلصدار الدوىل  التعاون  والكفاءة ىف جماالت  الشأن  النقدى واخلصوصية  هذا  العاملية وىف  التجارة  منظمة  عقدت 

فادة من تقنية البلوك تشني ىف تعزيز التجارة  عدة ندوات لإلIBMبالتعاون مع بعض من املؤسسات ومطورى تقنية البلوك تشني كرشكة  

جاء أيضَا ىف التقرير الفصيل لدول العامل الثالث    ،تصدار تعليامت حلوكمة تقنية البلوك تشنيساالدولية ، وتعمل منظمة األيزو حاليًا عىل  

كيف يمكن للبلوك تشني أن تعاون ىف تنفيذ برامج املعونات   "هل من تأثري لتقنية البلوك تشني ىف كرس سلسلة الفقر  "الذى محل عنوان:  

 Kshetri (2017 . )املوجه للدول األشد احتياًجا بشفافية . 

 تطبيقات البلوك تشي ىف احلفاظ عل خصوصية وأمن املعلومات:    - 3/ 2/ 1

يعنى   وهذا  املتسلسلة  بالكتلة  اخلاصة  الرتويسة  تشفري  عرب  ومشاركتها  البيانات  لتخزين  آمنا  مركزيا  مكانا  البلوك تشني  توفر 

األجه من  أوغريها  الرسمية  أو  احلكومية  أواملواقع  األنظمة  اخرتاق  أو حساسة التي    زةصعوبة  وثائق رسية  توثيق  أو   تقوم عىل مجع 

Korpela .2017)  2019( وىف هذا الشأن نصادف مراجعة علمية قيمة قام هبا )Taylorتوفرت عىل تطبيقات التي  ( وآخرون للدرسات

http://www.http/.mcit.gov.eg
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االصطناعى.   الذكاء  وبيانات  األشياء  إنرتنت  وأمن  الشبكات  أمن  تعزيز  ىف  ودورها  السيربانى  األمن  حتقيق  ىف  تشني  البلوك 

Gervais(2016.) 

 تطبيقات البلوك تشي ىف إدارة البيانات الضخمة:   - 4/ 2/ 1

املناقشات من  العديد  مصطلح  التي    هناك  الضخمة  "تناولت  اال"البيانات  للحكومات  نفجار  ىف عرص  وأمهيتها  املعلوماتى، 

عامني كل  ستتضاعف  العامل  ىف  البيانات  أن  وكيف  للتحديات،  والرشكات،  الضخمة،التي    وعرضت  البيانات  أن   تواجه    وكيف 

صعوبة التداول    وأنه تم التغلب عىل مشكلة Janssen (2016) منآاألشخاص أصبح لدهيم قلق حيال تداول بياناهتم الشخصية بشكل  

ن  ألKeyser( .2017 )منةآ للمعلومات عن طريق دمج تقنية البلوك تشني مع العقود الذكية لبناء نموذج لتبادل البيانات بطريقة من اآل

من  تقوم بتفيذ تعليامت معينة لضامن التدوال اآل  -والتى هى عبارة عن تطبيق أوبرنامج يتم تشغيله عىل بلوك تشني  -العقود الذكية،  

تشني تضمن   ب العقود الذكية ثقة متبادلة بني األطراف الذين يتداولون املعلومات عرب تلك العقود، ألن البلوك للبيانات، حيث ال تطل

  L.Yue(2017 ).  دقة وسالمة البيانات، وعدم العبث فيها وإمكانية تعقب من يقوم بذلك بام يضمن خصوصية البيانات ومصداقيتها 

وهناك العديد من    ،والعقود الذكية  ال مركزي ألمن تداول البيانات يستند إىل البلوك تشني  ومن أهم استنتاجاهتا أنه البد من بناء نظام

نرشت حول تطبيقات البلوك تشني ىف احلكومة اإللكرتونية ىف تبادل ونقل البيانات وحفظها وتأمينها التي    نتائج الدراسات والتقارير

Zheng (2019  ) تشني البلوك  لتطبيق  الناضجة  التجارب  ىف    ما   ومن  حيث  إتم  الصني  مقاطعات  مرشوع  أحدى  املنطقة    "طلقت 

   من املرشوع وجاءت تقارير ووثائق املرشوع لتؤكد عىل: يا واختذ من البلوك تشني جزء أساس "التجريبية الشاملة للبيانات الضخمة 

 حتسني جودة وكمية اخلدمات احلكومية. -

 حتقق قدرا أكرب من الشفافية والوصول إىل املعلومات.   -

 تطوير تبادل املعلومات والنفاذ عرب خمتلف املؤسسات .  -

 املساعدة ىف بناء نظام ائتامنى ىف الصني.   -

 تعزيز إنشاء منصة تطبيق عامة.  -

 (Hou2017 .(توحيد نظم اإلدارة والعمليات.  -

 األشياء: تطبيقات البلوك تشي ىف إنرتنت    - 5/ 2/ 1

البلوك تشني أن تقود إىل ثورة ىف عامل إنرتنت األشياء ؟ وىف هذا السياق قام بعض   اليوم: هل يمكن لتقنية  يتساءل املطورون 

تدعم التعامل اآلمن ىف املعامالت؛  التي    IOTAاملطورين بإنشاء أول تطبيق للبلوك تشني لتعزيز إدارة إنرتنت األشياء بابتكار عملة أيوتا  

الدراساتهت  وانت السيربانى  التي    كثري من  البيانات بتناولت األمن  إنرتنت األشياء و ختزين  للتطبيق يف  قابلية  أكثر  البلوك تشني  أن 

 ،ستخدام البياناتا مركزي حيث تتعرض أجهزة إنرتنت األشياء هلجامت القرصنة ورسقة البيانات، واخرتاق النظام وسوء    بشكل غري 

يصعب عيل املخرتقني تدمري البيانات لوجودها بشكل    ( مما 2020). Bohyunقهشياء متصل بخادم تم اخرتاإذا كان جهاز إنرتنت األ

؛  (  2019، مصلح. )  من السيربانىحتياجات األالهذه امليزات املقدمة يف البلوك تشني جتعلها مثالية  وغريمركزي يف أكثر من حاسب  

، فتوصلوا  (2019، الطيب )خرتاق أو تعديل أو فقدان البياناتا ية السحابة تؤدي إىل  البيانات أن مركز  يف جمال أمن  ونحيث أكد الباحث

نه سيتم جتزئة كل كتلة من البيانات املشرتكة وتوصيلها بالكتلة  ألالتحتية الصارمة ،ويرجع ذلك    هإىل استخدام البلوك تشني بسبب بنيت
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ستخدامات اال( ومن أبرز    2019،عبداهلل .)خرتاق أو تعديل البيانات املخزنةامن املستحيل عىل أي طرف آخر  وهو ما جيعل  التالية  

  ، توفري مكان مركزي آمن لتخزين البيانات ومشاركتها عرب تشفري الرتويسة اخلاصة بالكتلة املتسلسلة  "نرتنت األشياء  إ  "للبلوك تشني ىف

بيانات توثيق    و والتى تقوم عىل مجع    ة جهزة املتصلمن األوغريها  الرسمية  واملواقع احلكومية    نظمة أوخرتاق األاوهذا يعنى صعوبة  

 (. 2019، ماجد )  حساسة أورسية وملفات 

 الوثائق:    دارة وتطوير إ لبلوك تشي ىف  ات ا تطبيق   - 6/ 2/ 1

نتهت العديد من املؤمترات والدراسات  ومن أبرز األمثلة استخدام البلوك تشني ىف إدارة وتطوير وثائق األصول الوقفية حيث ا

فتقار العديد من إدارات األوقاف إىل ا ساع الفجوة بني قيمة األصول الوقفية وإمجاىل الدخل والفائدة املرجوة من الوقف نتيجة  اتإىل  

والشفافية اإلدارية  منها عن  ،  الكفاءة  العديد  بكفاءةاويعجز  اهلندى )ستخدام األصول  لألوقاف تقدر األصو  و  (2019،  العاملية  ل 

تر بحواىل  دوالرمنها  ي اإلسالمية  عىل    مليار  60ليون  لألوقاف  سوقية  قيمة  من  وحدها  سيا  يدونأندوالر  من  أ  11وأكثر  هكتار  لف 

 .(Sasy.2018 ى)ساس، األراىض ىف ماليزيا 

يًضا مل تقف املؤسسات املعنية بشئون الوقف مغلولة األيدى عن اإلشارة إىل ضعف الثقة بني الواقفني واملؤسسات املسؤلة عن أ

  ، ستمرار ىف وقف أمالكهم وأمواهلم مما أدى إىل عزوف الواقفني عن اال  ستقالليةتقاد االافألنظمة والقوانني واإدارة الوقف عىل إثر تغري  

هبدف مجع األصول  "سالسل الكتل    "تقوم عىل تطبيق تقنية البوك تشني أوالتي    Finterra    )http://Finterra(منصة  ء  ومن هنا تم إنشا 

 ة من التمويل اجلامعى ملختلف الدول ىف ضوء مزيد من الشفافية واإلدارة.داإلفا والوقفية ىف العامل اإلسالمى وإدارهتا 

 طبيقات البلوك تشي ىف حفظ امللكية الفكرية:  ت   - 7/ 2/ 1

تناولت تأثري البلوك تشني عىل  التي    ( مراجعة علمية قيمة وفروا فيها تقديم ملخصات للدراسات2019وآخرون، )Wangقدم  

 امللكية الفكرية وبخاصة ىف الدوائر األكاديمية والتجارية.

  الدراسة   و هدفت  (2018دراسة السفرى )  الفكرية  امللكية  عزيزوحفظت   اولت تطبيقت البلوك تشني ىفنتالتي    ومن الدراسات

 املجاالت الرئيسية املستخدمةأهم    والوقوف عىل   يف جما ل حفظ حقوق امللكية الفكرية،   تقية البلوك تشني إىل التعرف عىل مقومات وأبعاد  

يف    ات البلوك تشنيتطبيقأكدت الدراسة بأن  واالنتحال العلمى ،ومنها العقود الذكية للنرش وبرامج  يف حفظ حقوق امللكية الفكرية،  

سم التجاري  االأو    خرتاعاالتسجيل براءة    :إنشاء سجالت ذكية للملكية الفكرية مثلسهام ىف  إلا  ا أهنحفظ حقوق امللكية الفكرية من ش

العالمات   إدارة  التجارية وهي عمليا  أو  السجالاالختيار األفضل ىف  تشني يف حفظ    البلوك  ستخدام تطبيقاتات  مميزات ومن  هذه 

 ، كلفة مقارنة بقواعد البيانات التقليديةتفعال يف تقليل ال ساهم بشكلتاملصدر  ةإن دفاتر األستاذ املوزعة مفتوح حقوق امللكية الفكرية

البطء يف معاجلة املعلومات   :أمهها من املعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها يف حفظ حقوق امللكية الفكرية ومن    اوتبني أن هناك عدد

هذا إىل جانب عدم   حيانا معاجلة املشكالت التقنية بالرسعة املطلوبة،أحيث يتعذر    ها،ئوطريقة استدعا   ءوالبيانات الوصفية بشكل كف

 بعض األحيان . األطر القانونية يف توافقها مع 

امل  حفظ  ىف  تشني  البلوك  لتطبيق  بالتسجيل  اجلديرة  التجارب  لألبحاث ومن  األمريكية  املؤسسة  أطلقته  ما  الفكرية  لكية 

www/http://Clubmid.org، (Clubmid)   البلوك تشني ىف حفظ وإتاحة اإلنتاج الفكرى ذي فأطلقت أول حمرك بحث يعتمد تقنية 

http://finterra/
file:///C:/Users/Mohammed/Desktop/clubmid
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ما أطلق عليه   ؛ ومايعنينا ىف األمر أن  إيداع  "الطابع األكاديمى  للمؤلفني والباحثني   "حمرك  يتيح  العربية  باللغة  هو أول حمرك بحث 

 (. 2020ية عرب تقنية البلوك تشني، سيد )واملبدعني العرب تسجيل وتوثيق إنتاجهم الفكرى باللغة العرب

 تطبيقات البلوك تشي ىف إدارة وحفظ السجالت الطبية:   - 8/ 2/ 1

إىل   باإلضافة  والرقمية  اجلارية  باألرشيفات  املهتمني  من جانب  كبري  اهتامم  وتأمينها حمل  وإدارهتا وحفظها  الطبية  السجالت 

قامت حول السجالت الطبية ومشكالهتا ولعل من أبرز هذه املشكالت  التي    اساتاملؤسسات الطبية واملختربات وهناك العديد من الدر 

تشتت ملفات املرىض بني املستشفيات املختلفة وصعوبة الوصول إىل بيانات املرىض وملفاهتم حتى مع وجود قواعد بيانات وأنظمة 

 عدة املؤسسات الصحية عىل مواجهة األمر . لذا نجد هناك الكثري من برجميات الرعاية الصحية ملسا  داخل هذه املستشفيات،

قام مرشوع   البيانات ورسيتها  تعزيز تأمني  امللفات مع  البلوك تشني وما تضمنه من المركزية ىف  تقنية  السالسل  "ومع ظهور 

موزع  باستخدام دفرت    وهو مرشوع قائم عىل حفظ السجالت الطبية للمرىض من خالل منصة البلوك تشني  Medical chain  "الطبية

يمكن األطباء واملختربات والصيادلة ورشكات التأمني الصحى من الوصول إىل ملفات املرىض مع احلفاظ عىل خصوصية وأمن امللفات 

.(.Medical chain(2019    وإىل جانب مرشوع السالسل الطبية قام جمموعة من املربجمني ،Eklaw(2016)    بتطوير نظام إلدارة السجالت

يتم ربطها بالسجالت الطبية وقد اعتمد التصميم الذى قدم ىف    Nodes البلوك تشني من خالل إنشاء حمتويات للعقد  الطبية اعتامدا عىل

 A محلت عنوان:التي    ( عىل أربع برجميات من بينها برجمية اإليثريم ، وركزت الدراسةIEEEاملؤمتر الدوىل للبيانات الضخمة برعاية )

Case Study for Block chain in Healthcare: “MedRec” prototype for electronic health records and medical research 

data  ( منصة البلوك تشني إلدارة ملفات املرىض، وىف هذا  2عىل التطبيقات الالمركزية ىف إدارة ملفات املرىض، ويوضح شكل رقم )

البلوك تشني ىف املنظومة الصحية ىف مرص وبخاصة مع الشأن نؤكد عىل أمهية دراسة مدى جاهزية املؤسسات الصحية لتط بيق تقنية 

 مبادرة قطاع الصحة حاليًا ملرشوع التأمني الصحى. 

 تطبيقات البلوك تشي ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات:   - 9/ 2/ 1

 Distributed Library management systemظهر ىف اآلونة مصطلح نظام إدارة املكتبات املوزعة القائم عىل تقنية البلوك تشني  

based on block chain technology    وعرف اختصاًرا"Lib Chain"التقوم فقط بأداء املكتبة لوظائف كتبادل التي    وىف هذه التقنية

اإلعارة وخدمات املستفيدينن؛ بل تذهب باخلدمات خلطوة أعمق وهى إنشاء امليتاداتا عىل منصة البلوك تشني لإلفادة منها بني املكتبات 

ا لتقنية البلوك تشني ىف تبادل ( والتى عرضت لتجربة بعض املكتبات العامة بأملاني2017وآخرون )  Juanاألعضاء ىف املنصة، وىف دراسة  

إدارة  وتعزيز  اإلعارة  العامة خلدمات  املكتبات  أداء  الدراسة عىل حتسني  أكدت  أنفسهم،  املستفيدين  املكتبات من خالل  بني  اإلعارة 

 ( (Juan 2017النامذج متاحة ىف :  ((4( وشكل رقم )3ملفات املسفيدين وجودة تبادل اإلعارة بني املكتبات، وهو مايوضحه شكل رقم )
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  دارة السجالت الطبيةإ( منصة البلوك تشين فى 2شكل )

Medical chain. 2019www.http:// 

 

 ( بناء شبكة بلوك تشين في المكتبات 3شكل)
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 ( تبادل اإلعارة عبر تقنية البلوك تشين 4شكل )

 تطبيقات البلوك تشي ىف دعم امليتاداتا:   - 10/ 2/ 1

تشني  ىف   للبلوك  النظرية  واألطر  للمفاهيم  مناقشة  منها  أكثر  عملية  إجرائية  مناقشة  بأهنا  وصفها  يمكن  جادة  علمية  مناقشة 

تقديم إطار عميل لكيفية إنشاء امليتاداتا  Ferris أخصائية امليتاداتا وإدارة املصادر الرقمية بمكتبة جامعة فرياس (Rubel.(2019)حاولت

 ذ عنواًنا حيمل طمأنة للمفهرسني حول: فجاء املقال الذى اخت

No Need to ask: Creating Permission less block chain of Metadata Records    اإلفادة من سالسل الكتل ىف دعم

واخلاصة التشفريالعامة  ومفاتيح  تشني  البلوك  مكونات  خالل  من  وإدارهتا  امليتاداتا   HashواهلاشCryptographicKeys  إنشاء 

النظرى من الدراسة ؛حيث يتم التحكم ىف امليتاداتا من خالل املحفظة  واخلوا رزميات وإمجاع االتفاق السابق اإلشارة إليه ىف اإلطار 

بأن تقنية   "روبل "التسجيالت داخل العقدة .وأكدت  تسمح بتعديل وحتديثالتي  تسمح بإنشاء امليتاداتا من خالل العقد التي  الرقمية

نيات الواعدة ىف إنشاء وإدارة امليتاداتا وتقليل تكلفة الفهرسة ورفع كفاءة املفهرسني والفهارس، هذا باإلضافة إىل  البلوك تشني من التق

تتمتع هبا منصات البلوك تشني ميتاداتا التي    التغلب عىل أكرب مشكالت امليتاداتا وهى املركزية وصعوبة التتبع والصيانة، والالمركزية

 ذف تسجيالت امليتاداتا ألن التسجيلة ستظل متاحة حتى لو مل تعد جزء من السجل النشط. تقلل من خماوف احتامل ح

بتقديم أول مرشوع ملنصة   Katalysisوىف مبادرة مثمنة جيب أن يقف عليها املكتبون وأخصائيو املعلومات قامت رشكة كتاليس 

وإدارهتا   امليتاداتا  حمتوى  لصناعة  ميتاداتا  تشني  ؛بلوك  الفكرية  للملكية  ودعاًم  الرقمى  النرش  لتعزيز   ,  وصيانتها 

https://www.blockchainpeerreview.org/about-the-project/    للمنصة ىف مبدئى  جتريبى  تشغيل  النتائج   OCLCوتم  وأظهرت 

أو ما ىف حكمها    OCLCنظرا لعدم سامحهم ملفهرسني ذوى إنتاجية منخفضة اجلودة بالدخول ىف    OCLCيق عىل  األولية صعوبة التطب

أن من   OCLCالبلوك تشني ميتاداتا ىف    حول تطبيق  "كتاليس  "من املكتبات الكبرية املتاحة عىل اخلط املبارش وجاء ىف تقرير مرشوع  

https://www.blockchainpeerreview.org/about-the-project/
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شديدة ىف إدارة التسجيالت، ومنع األعضاء من التعديل عىل التسجيلة ودفع رسوم ، وعدم  واجهت التطبيق : املركزية الالتي    التحديات

( شكل  ويعرض   ، منخفضة  جودة  ذات  أو  منخفضة  إنتاجية  ذوى  مفهرسني  ) 5قبول  وشكل  تشني  6(  بلوك  ميتاداتا  لتسجيالت   )

 Rubel. (2019)وتسجيلة استنادية من خالل بلوك تشني ميتاداتا . 

 

 جيلة ميتاداتا وفق منصة بلوك تشين ( تس5شكل )

Rubel. (2019) 

 

 ( تسجيلة استنادية وفًقا للبلوك تشين 6شكل )

Rubel. (2019) 
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النرشأهنو التطبيقات عىل حركة  بتأثري هذه  بلوك تشني  امليتاداتا  لتطبيقات  الذكية  الرت روبل مناقشتها  العقود  قمى من خالل 

 نتحال وتعزيز محاية امللكية الفكرية.األكاديمى والتقليل من االودعم النرش العلمى 

 :  ي تطبيقات البلوك تشي ىف منصات النرش العلم   - 11/ 2/ 1

وفرت تقنية البلوك تشني مناخا آمنًا للنرش العلمى أمكن فيه التقليل من بعض جوانب مشكالت النرش التقليدى من حيث حفظ 

لإلنتاج الفكرى ومحايته من عمليات النسخ واالنتحال، وقد بدأت بعض دور النرش بالفعل ىف إتاحة منصات احلقوق األدبية واملادية  

 عاملية للنرش العلمى مثل: 

- www.http://EurekaJournals.libarary.ualerta.ca.Eureka 

- Catalysts:www.http://Journalof catalysts. Elsevier. 

- Pluto:www.http://pluto journals 

- Orvium:www.http://orvium journal  

- BlockchainforScience:www.http://Blockchain for science   

- Codeofscience:www.http://codeof science.org 

وكلها منصات علمية دولية تتيح نرش اإلنتاج الفكرى للمؤسسات األكاديمية عرب منصات البلوك تشني، وحقيقة األمر أن هذه 

 ملنصات حتتاج إىل دراسة لتحليل وتقييم منصات النرش عرب البلوك تشني. ا

 حتديات تطبيق البلوك تشي:  - 12/ 2/ 1

تواجه تطبيق تقنية البلوك تشني صعوبة رقمنة ومراجعة البيانات وتوافرها بشكل يضمن حتليلها  التي    لعل من أكرب التحديات

منها ىف تطبيقات احلكومة اإللكرتونية واحلوكمة؛حيث تعتمد تقنية البلوك تشني عىل  وحفظها وإتاحتها وبخاصة إذا ما أردنا اإلفادة  

. الضخمة  البيانات  وحفظ  ) Hoy   (2017جدولة  إدارة  نظم  وتغري  وجدولتها  البيانات  جلمع  استباقية  إسرتاتيجية  يتطلب  ،فاألمر 

الب لقانون محاية  الربملان املرصى  بإقرار  الشأن نشيد  العالقة بني صاحب البيانات وىف هذا  يانات وهو خطوة إجيابية ىف مسار حوكمة 

البيانات؛ واحلقيقة إن إدارة  للعقود  ل  اهتديدهناك    البيانات ومستخدميها ىف  املؤسسات ىف ظل وجود ممارسات حصيفة  وجود بعض 

 حكومة  –قمى  الر  عامن  جمتمع  –ذكية  تطبيقات حكومة دبى المثل:    الذكية وتبادل املصادر والوثائق والسجالت ىف احلكومة اإللكرتونية

 النقد   صندوق  تبنى  -  تشني  البلوك  بتطبيق  السعودية  العربية  باململكة  الرقمية  للمصادر  الفكرية  امللكية  محاية  ترشيعات  –  أقل  بأوراق

ة  ووزار  تشني  البلوك  لتطبيقات  املرصى  املركزى  البنك  تطبيق  –  املالية  واخلدمات  املعامالت  ىف  تشني   البلوك  تطبيق  مرشوع  العربى

تطبق البلوك تشني عىل املستوى العام فيام التي    ؛ ويمكن إمجال التحدياتتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتطبيقات البلوك تشني  اال

 يىل:

 .ضبابية إرشادات ومعاير التطبيق -

   .مة املختلفةظصعوبات التشغيل املتداخل بني األن  -

  .احلاكمة للتطبيقضبابية األطر  -

http://www.http/EurekaJournals.libarary.ualerta.ca.Eureka
http://www.http/Journal
file:///C:/Users/Mohammed/Desktop/البلوك%20تشين/of%20catalysts.%20Elsevier
http://www.http/pluto
www.http://orvium%20journal%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://www.http/Blockchain
http://www.http/codeofwww.http:/codeof%20science.org
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 . األمد طويل الرقمى احلفظ –مدد احلفظ طويلة األجل  -

   .عدم نضج الدراسات املتاحة عن تقنية البلوك تشني -

  .هتديد العاملة احلالية -

أشارت  مستوى    وعىل كام  األكرب  التحدى  يكون  قد  املهنة  وممارسات  واملعلومات  املكتبات  عىل  Rubel  (2019ختصص   ،  )

املامرسني املعلومات مستوى  تكنولوجيا  جماالت  ىف  مؤهلون  مهنيون  هبا  يضطلع  تدريبية  برامج  إىل  واحلاجة  التأهيل  نقص  هو   

علوم   تدريس  عىل  القائمة  باملؤسسات  الدراسية  للربامج  العلمى  املحتوى  ىف  النظر  إعادة  إىل  احلاجة  ذلك  إىل  يضاف  واالتصاالت 

 . املكتبات واملعلومات ىف ضوء ثورة اجليل الرابع

 المخطوطات فى البيئة الرقمية:  -1/3

توفرت عىل قضايا اإلتاحة والتنظيم واإلعداد الفني للمخطوطات بصفة عامة واملخطوطات الرقمية التي  رغم شح الدراسات

  (   2002)كيلة   دراسةنجد  ؛  وقلة اإلنتاج الفكري العريب يف هذا الصدد وغياب املامرسات العملية واملرشوعات امليدانية  ،بصفة خاصة

بعد عن  املرقمنة  العربية  املخطوطات  إتاحة  وكذلك    ، حول  تواجهها  التي  واملشكالت  املخطوطات  رقمنة  عملية  فيها  تناولت  وقد 

  ، املخطوطات املرقمنة  نشاء تسجيالت امليتاداتا إيكتنفه من قصور لتصل يف النهاية إىل رضورة  الوصف الببليوجرايف للمخطوطات وما 

اقرتاح عدد من احلقول ممثلة يف تيجان لغة الرتميز املمتدة كتعبريعن وصف املخطوطات العربية املرقمنة ومل يكن هذا وحده   وانتهت إىل

أهم نتائج الدراسة فقد قدمت الباحثة طرًقا عملية عن كيفية استخالص امليتاداتا من املخطوطات الرقمية مبارشة وحتويلها إىل قاعدة 

 ملقرتحة.بيانات تشمل احلقول ا

توفرت عىل تقييم قواعد البيانات الببليوجرافية للمخطوطات العربية ىف  التي    (2005ومن الدراسات الناضجة دراسة غاىل )

مرص من حيث البنية وأساليب اإلتاحة والتصفح واالسرتجاع وتأمني البيانات، وجاءت الدراسة ىف ضوء االهتامم بتطبيقات تكنولوجيا 

املخط اتصاىل  املعلومات ىف  الباحث نموذجا مقرتحا لشكل  للفهرسة وقدم  اتصاىل معيارى  الدراسة إىل غياب شكل  وطات وانتهت 

 معياري لفهرسة املخطوطات بمرص.

( حول تطبيقات امليتاداتا يف الضبط الببليوجرايف للمخطوطات يمكن تطبيقها خالل مرشوعات رقمنة   2011)    ودراسة غاىل

حيث توفر الباحث عىل حتليل األدوار الوظيفية للميتاداتا يف جمال املخطوطات املرقمنة، وبيان سامت   ،مرصالرتاث العريب املخطوط يف 

لوضع تصور مقرتح    وذلك ىف حماولة  ،طبقت فيها ورصد الفروق بني هذه التطبيقاتالتي    معايري امليتاداتا وخصائصها واملرشوعات

وركزت الدراسة عىل الدور الوظيفي الذي ينبغي أن تقوم به   ،املخطوطات العربيةألسس بناء ميتاداتا تستخدم يف مرشوعات رقمنة  

ميتاداتا املخطوطات املرقمنة عىل اإلنرتنت، وطبيعة املشكالت التي قد تعوق ذلك بالنسبة للمخطوطات العربية من أجل التمهيد لتصور  

ا مليتاداتا  موحد  معيار  يف  تتوافر  أن  ينبغي  التي  البيانات  املرتبطة  عنارص  واملعوقات  املشكالت  االعتبار  يف  آخًذا  العربية،  ملخطوطات 

 باملخطوطات من جانب وبامليتاداتا وتطبيقها من جانب آخر.

كبوابات للمعرفة فيام تقدمه من خدمات بفهارسها املتاحة العربى  واقع مؤسسات حفظ الرتاث  ( حول  2014دراسة السعيد )

ملكونات بوابات املعرفة من حيث : البناء واملحتوى ومستويات   فهارسهذه ال  استيفاء   الدولية، ومدىىف ضوء املعايري  عىل اخلط املبارش

االجتامعي التواصل  وأدوات  وروابطه  عىلو  ،البحث  الدراسة  الضبط    أمهية  أكدت  جمال  يف  النمعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

منها عىل سبيل املثال توفري ضبط أفضل وكفاءة ،  من مميزات  إىل ما توفره  صبوجه خا   اللببليوجرايف واملعاجلة الفنية للمخطوطات العربية
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تغيريات يف    ، ورفع عالية   الفهرسة وإحداث  اإنتاجية عملية  الويب و  للعمأدوات  بيئة  املكتبات    ونلتعا با   حلساماىف  مؤسسات ومع 

 .  ال سيام يف غمليات تبادل املعلومات املعلومات

عرضت للنموذج  التي    ( 2015وعن التقنينات احلديثة يف الفهرسة وانعكاسها عيل فهرسة الرتاث املخطوط تأتى دراسة خريى، )

لوصف    BIBFRAMEيف فهرسة كتب الرتاث وانتهت الدراسة اىل مالءمة نموذج    21ىف مقابل صيغة مارك    BIBFRAMEاملعيارى  

 مصادر الرتاث وبيان عالقات التاليف. 

(، عن فهرسة كتب الرتاث اإلسالمى وفقا ملعيار وصف املصادر وإتاحتها وتعرض 2016وىف نفس السياق تأتى أطروحة عامر )

املستحدث من قبل مكتبة معهد الدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان، والذى بنى يف كثري من جوانبه عىل    فيها الباحث لنظام الكندى

االلتزام بمعيار وصف املصادر وإتاحتها، مما ساهم يف حل كثري من مشكالت فهرسة كتب الرتاث    نموذج فربر، وانتهت الدراسة إىل

سعت إىل تغطية  التي    لبناء نظام يتالءم وطبيعة كتب الرتاث ،ومن الدراسات  "  الكندى"وأكد عىل حتمية التشارك مع مطورى نظام  

(، لتعرض لتجربة مكتبة مجعة املاجد لرقمنة الرتاث العربى وانتهت الدراسة إىل غياب سياسة 2016مشاريع الرقمنة تأتى دراسة عىل )

املؤسسات ذات االهتامم املشرتك بالوطن العربى إىل جانب نقص موثقة ملرشوع الرقمنة وغياب اتفاقيات تعاونية بني املركز وغريه من  

 كفايات العاملني باملركز . 

استهدفت  التي    (2018عرضت الستثامر اإلنرتنت ىف خدمة الرتاث العربى املخطوط تأتى دراسة عبد ربه )التي    ومن الدراسات

ت املعيارية الدولية لتقييم املواقع؛ وانتهت الدراسة إىل رضورة  تقييم تسعة وعرشين موقًعا للرتاث العربى وفقا ملجموعة من املواصفا 

تدعم أنشطة التصفح والبحث وتلبية  التي    االهتامم بتطوير مواقع املخطوطات العربية وفق املعايري والتوجيهات واإلرشادات الدولية

 خطوطات العربية وفق املعايري الدولية.  احتياجات املستفيدينن،,وأكدت الدراسة ىف توصياهتا عىل دعم إنشاء فهرس موحد للم

( أمحد  دراسة  تأتى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  باإلفادة  إطاراالهتامم  ىف 2019وىف  النادرة  الكتب  رقمنة  ( حول 

قاهرة، وانتهت ودار الكتب القومية ومكتبة جامعة ال  املكتبات املرصية وعرضت الدراسة ملشاريع الرقمنة ىف مكتبة اجلامعة األمريكية

الدراسة إىل وجود بعض املشكالت جاء عىل رأسها: غياب التخطيط اجليد إلدارة ومتابعة مشاريع الرقمنة .وعن املكتبة الرتاثية جلامعة  

الدراسة إىل التي    (2019القاهرة جاءت دراسة عبد اهلادى ) النادرة وانتهت  عرضت لتجربة املكتبة ىف رقمنة املخطوطات والكتب 

سنة    جودة وتطالعنا  املرقمنة  للمجموعات  الببليوجراىف  اإلعداد  مع ضعف  الرتاثية  باملكتبة  الرقمى  احلفظ  بدراسة    2020مرشوع 

عرضت لتجربة توثيق اإلنتاج الفكرى اعتامداعىل تقنية البلوك تشني من خالل إطالق أول حمرك بحث باللغة العربية حيث عرضت 

 ىف توثيق اإلنتاج الفكرى العربى من خالل تقنية البلوك تشني. "إيداع "( لتجربة تطبيق حمرك بحث 2020سيد )

 احملور الثانى: نتائج الدراسة امليدانية:  

 لتطبيق تقنية البلوك تشي:   جمتمع الدراسة واقع جاهزية مؤسسات املخطوطات  

( احللوجى  القضايا 2002جيمل  أبرز  تكتل وطنى لرتاث  التي    (  اجليد حتول دون  الضبط  غياب  أبرزها  نقاط  املخطوطات ىف 

تيرس سبل البحث ىف الفهارس، هذا إىل جانب عدم دقة التي    للمخطوطات وعدم توحيد نظم فهرسة املخطوطات ونقص الكشافات

املتاحة حاليًا ىف املؤسس الفهارس  الفهارس وأكد بأن هناك عددا كبريا من املخطوطات مل يدرج ىف  القائمة حرص املخطوطات ىف  ات 

 (. 2015عليها، األكوع )
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جمتمع الدراسة القائمة   ونعرض فيام يىل لنتائج الدراسة ىف جانبها التطبيقى الذى استهدف الكشف عن مدى جاهزية املؤسسات

 عىل حفظ وإتاحة املخطوطات ىف مرص لتطبيق تقنية سالسل الكتل . 

 : دار الكتب والوثائق القومية: 2/1

وقامت الدار بجهود عديدة إلعداد  1870ائق القومية من أقدم املكتبات الوطنية ىف العامل حيث أنشئت عام  تعد دارالكتب والوث

ألف خمطوطة ، ومواكبًة لتكنولوجيا   60تضمها الدار حيث تقتنى الدار مايربو عىل  التي    وإصدار فهارس للمخطوطات والكتب النادرة

القوم والوثائق  الكتب  دار  تبنت  الرقمى  ببليوجرافية   يةاحلفظ  بيانات  لقاعدة  الدار  إنشاء  سبقه  املخطوطات،  لرقمنة  مرشوعا 

،وقد توىل بعد ذلك مركز معلومات   1992للمخطوطات العربية هبدف إنشاء نظام معلومات للمخطوطات العربية واإلسالمية ىف العام  

 هذا الشأن وثيقة إنشاء النظام وأهدافه ووظائف  وصدرت ىف  2002مركز الوزراء املرصى مهمة إنشاء وتطوير نظام املعلومات عام  

استهدفت  التي    قاعدة البيانات، كام صدر دليل إرشادى الستخدام النظام وصاحب هذا املرشوع الوطنى الكبري عدد من الدراسات

بعض املؤرشات عن قاعدة  تقييم جتربة دار الكتب والوثائق القومية ىف إنشاء قاعدة بيانات ببليوجرافية، وقد خرجت هذه الدراسات ب

أكدت عىل وجود قصور ىف تغطية النظام لرصيد دار الكتب والوثائق القومية  التي    ( 1995البيانات لعل من أمهها ماورد ىف دراسة عىل )

 وعدم اكتامل البيانات  من املخطوطات ، هذا إىل جانب عدم دقة البيانات الببليوجرافية عن املخطوطات وضعف عنارص االسرتجاع

العنوان   مصادر  وإغفال  للمخطوط  املادى  الوصف  عنارص  بعض  جتاهل  تم  فقد  الببليوجرافية،  التسجيالت  بعض  ىف  الببليوجرافية 

وتتيح فهرًسا للمخطوطات عرب اخلط املبارش وبتصفح    Symphonyواملؤلف، وتتبنى دار الكتب والوثائق القومية حاليًا نظام سيمفونى  

زية اإلفادة من تطبيق تقنية البلوك تشني كأحد كربيات املؤسسات القائمة عىل حفظ الرتاث ىف مرص أمكن  الفهرس كأحد أهم ركائز جاه

 الوقوف عىل النقاط اآلتية:  

فيام يتعلق بامليتاداتا الببليوجرافية رغم أهنا جاءت مزودة بروابط من وإىل البدائل الرقمية لكنها غري متوافقة مع معيار وصف  

الببليوجرافية وفق صيغة مارك    RDAا  املصادر وإتاحته تتبنى التسجيالت  رغم كل األصوات املؤكدة عىل    21ومازالت دار الكتب 

تعنى بحقوق الطبع والنرش، فهى غري مطبقة ىف فهرس دار الكتب التي   انسحاب البساط من صيغة مارك، وفيام يتعلق بامليتاداتا اإلدارية

متلكها بفهارسها رغم امتالك قسم املخطوطات لكادر قوامه ستة من املفهرسني  التي  كل املخطوطاتالقومية، أيًضا مل تقم الدار بتمثيل 

املؤهلني للعمل، ينقصهم فقط التدريب عىل تطبيق قواعد معيار وصف املصادر وإتاحتها بام متثله من عنارص ربط عرب نموذج فربر الذى  

تحقيق والنرش والتمليكات واإلجازات وأيًضا متهيًدا ألية مبادرة وطنية للتشارك  يضمن حتقيق عالقات التعامل عىل املخطوط بأعامل ال

  عرب التقنيات احلديثة .

 المكتبة المركزية للمخطوطات اإلسالمية بالسيدة زينب. وزارة األوقاف المصرية :  - 2/2

والشئون اإلسالمية الذى عقد بالقاهرة،   جاءت املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية استجابة لتوصية مؤمتر وزراء األوقاف

حيث تم التأكيد عىل رضورة إنشاء مكتبة مركزية تضم املخطوطات اإلسالمية يف البلدان العربية واإلسالمية، وبالفعل توفرت وزارة  

د احلرصعن  األوقاف والشؤون الدينية بمرصعيل مرشوع مجع وضبط املخطوطات اإلسالمية بمكتبات املساجد بمرص، وأسفرت جهو

( ألف خمطوطة مجعت من خمتلف مساجد مرص وتم االحتفاء هبذا الصيد الثمني بإنشاء مبنى من طابقني خلف مسجد السيدة زينب 12)

يرجع تاريخ بعضها إىل القرن العارش اهلجرى ومنها نسخة من املصحف  التي    )رىض اهلل عنها(، وضم هذا اجلمع نوادر املخطوطات

(  80( صفحة ويزن )  1087دنا عثامن بن عفان، والذى يعود تارخيه إىل القرن األول اهلجرى بدون ترقيم ويضم )األصىل الذى خطه سي
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 هذا إىل جانب  بمحافظة البحرية  "مسجد سيدى عطية أبو الريش"طالب الذى عثر عليه بمكتبة    كيلو جراما، ومصحف عىل بن أبى

تتبع امل11) التعامل مع املخطوطات فقد  ( خمطوطة من كتاب وصف مرص، واملكتبة  جلس األعىل للشئون اإلسالمية، أما عن منهج 

خضع ما احتاج منها إىل ترميم أو معاجلة للعمليات الفنية الالزمة للرتميم، وتم تصوير الرتاث املخطوط وحتميله عىل أقراص صلبة  

Hard deck  ا للبحث  بسيطة  واجهة  ذي  املبارش  اخلط  عىل  متاح  فهرس  عرب  باملجموعات  وإتاحته  روابط  واملتقدم، وشملت  لبسيط 

وسجل الزوار وبرنامج الباحث ىف املخطوطات اإلسالمية، ويتم البحث فيه وفًقا ألرقام املخطوطات، واشتمل البحث عن املخطوط  

ر املخطوطات عىل : رقم امللف، واجلزء،وعنوان املخطوط، واملؤلف،وعدد األوراق، واملالحظات، والروابط، واحلقيقة، وقرارتصوي

وحتميلها عىل أقراص مرنة مل يكن قراًرا صائبًا متاما ىف عرص النرش الرقمى وسياسة مؤسسات املعلومات ىف احلفظ الرقمى ونرش املحتوى 

األستاذ الدكتور  أعدها أستاذنا وعاملنا  التي    الرقمى عىل اإلنرتنت ، واختذت املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية من االستامرة الوافية

التي   (خمطوطة وفق االستامرة  8225عبدالستار احللوجى أداة أساسية لفهرسة املخطوطات، وماتم فهرسته حتى وقت الدراسة بلغ )

 (.9-8-7كام يوضحها شكل ) . Excel sheetأعدها الدكتور احللوجى هلذ الغرض ويتم إدخال البيانات ىف إكسل شيت 

النقا   Block  ط اآلتية جلاهزية املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية لإلفادة من تقنية سالسل الكتلويمكننا الوقوف عىل 

chain   :باعتبارها من املكتبات ذات الثقل ىف حفظ الرتاث اإلسالمى املخطوط نظرا لتبعيتها لوزارة األوقاف املرصية 

نات حملية تم بنائها عىل يد أحد متخصىص قواعد البيانات ؛ اعتمدت املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية عىل قاعدة بيا -1

  ــدي یالتقل  الشكل  عن  بديال  تعترب  البياناتوجاءت القاعدة بسيطة اإلمكانيات حمدودة الوظائف واحلقيقة وعىل الرغم من أن قواعــد  

الوطنية  ظــل   فــي  املخطــوط  العريب  التــراث  حرص   فــي  ـتغالهلا اس  ويمكن  والببليوجرافيات  للفهــارس   للضــبط   السياسة 

  املســتوي   علــى  الــدور  اتقوم هبذ  أن  اإلسالمية  للمخطوطــات  املركزية  للمكتبــة  يمكن  وكان  ،العربية  للمخطوطــات  الببليوجرايف

ببليوجرافية كام أن عدم اشتامل  بالبيانات ال  أن اعتامد املكتبة عىل قاعدة فقرية اإلمكانيات حرم املكتبة من التشارك  إال  ؛ والعريب  الوطني

التشارك مكلًفا؛   الفهرسة وجعل سبيل  الوقت واجلهد ىف  الكثري من  املكتبة  التسجيالت كلف  القاعدة عىل خاصية تصدير وإسترياد 

ىف للتشارك  املكتبة  جاهزية  م  وألغراض  وإعداد  الفهرسة  ىف  املعيارية  الصيغ  بأحد  األخذ  األمر  سيتطلب  تشني  البلوك  يتاداتا تقنية 

 .للمخطوطات

املستفيدين؛ ومحل   -2 ماتوفره من إمكانات كبرية ىف االسرتجاع وخدمات  املتكاملة مع  اآللية  النظم  املكتبة ألحد  تبنى  عدم 

 املكتبة والعاملني هبا بأعباء كبرية وأضعف من جودة اخلدمات املقدمة. 

الفهرسة أو صيغة معيارية للتسجيالت الببليوجرافية أسهم ىف تعميق الفجوة مع  عدم تبنى املكتبة ألحد املعايري املقننة ىف    -3

مؤسسات الرتاث ىف مرص نحو خطط تعاونية ىف التشارك لغياب املعيارية ىف العمل وأضعف من عنارص جاهزية املكتبة ىف التشارك عرب  

تق والتكلفة حتى  الوقت واجلهد  من  الكثري  األمر  البلوك تشني كلف  املكتباتتقنية  مع  اخلطوة  نفس  معيار  التي    ف ىف   RDAتطبق 

 مع احلرص عىل معايري بناء امليتاداتا اخلاصة باملخطوطات الرقمية.  FRBRونموذج 

إال أن املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية  عىل الرغم من مبادرات الرقمنة التي اختذهتا بعض مؤسسات حفظ الرتاث    -4

تضم  التي  ت وهو مايواجه معه املستفيدون صعوبة كبرية ىف الوصول إىل املخطوط املطلوب من األسطواناتاكتفت بتصوير املخطوطا 

 أكثر من خمطوط وأرقام األسطوانات التعكس ىف كثري من األحيان رقم املخطوط.  
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املواد الرقمية كمعيار  معايري فهرسة  جاءت بيانات الوصف حمددة بام وضعه األستاذ الدكتور عبد الستار احللوجى وغابت    -5

من   هذا  يمثله  ما  مع  ميتاداتا  كور  الرقمي  أدبلن  املحتوى  توثيق  يف  كبرية  العربية   وإتاحتهمهية  للمخطوطات  الفكرية  امللكية  وتأمني 

   .تاحة إمكانية حتميل املخطوط مبارشة من الفهرسإخاصة مع وب

 تام عىل الرغم مما متثله من أمهية لدارس املخطوط. عدم االلتفات إىل تسجيل النسخ والتملك واإلجازات واألخ -6

 

 ناصر الوصف بالتسجيالت ( ع7شكل )

 

   ( االسترجاع من قاعدة بيانات وفق رقم المخطوط8شكل )
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 ( إدخال البيانات وفق إكسل 9شكل )

 :مصر  –مجلس الوزراء  –مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار   –شبكة المخطوطات العربية  - 2/3

وهو  1992عام    نشأت شبكة املخطوطات العربية بمبادرة من مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التابع ملجلس الوزراء بمرص

اليونسكو مرشوع   فيه  أطلقت  الذى  العامل    "العام  نظام   "ذاكرة  أول  إنشاء  إىل  األثناء  املركز ىف هذه  اإلنسانى، وسعى  الرتاث  حلفظ 

مظاهنا املختلفة بالتعاون  من  مجع ورصد وتنظيم املخطوطات العربية وأمهات الكتب  ربية توفر فيه عىل  معلومات آىل للمخطوطات الع

ويوفر    ،خمطوًطا   (132.048) مكتبة تضم (  17)وبلغ عدد املكتبات املرصية يف الشبكة  ،  والتنسيق مع مؤسسات حفظ الرتاث يف مرص

مكانات إواملادة والزخارف واملكتبات ويوفر البحث البسيط واملتقدم مع توفر    املوقع يف تصميم بسيط إمكانات البحث بعنوان املخطوط

ستخدام روابط بمواقع  اباإلضافة إىل سهولة االستخدام ووضوح التصميم و  ، اإلرسالوعدة للتعامل مع النتائج مثل: حتديد الطباعة  

   الدراسة وهى:تم الرتكيز عليها ألغراض التي  ووفًقا لعنارص اجلاهزيةذات صلة 

 وجود مشاريع لرقمنة املخطوطات باملكتبة أو املؤسسة.   -

 تبنى أحد النظم اآللية املتكاملة.   -

 األخذ بالصيغ املعيارية ىف الفهرسة . -

 إتاحة فهرس عىل اخلط املبارش.   -

 تبنى أحد خطط امليتاداتا مزودة بروابط من وإىل البدائل الرقمية .  -

 يمكننا رصد اآلتى:  

 ة املخطوطات العربية عىل تبنى خطة لرقمنة املخطوطات. توفرت شبك -

 اعتمدت شبكة املخطوطات العربية عىل نظام حمىل أنشىء بواسطة أحد املتخصصني.  -

 الشبكة مل تأخذ بصيغة دولية معيارية. -

 الشبكة تتيح فهرًسا عىل اخلط املبارش .  -

 الرقمية. الشبكة مل تتبنى أى خطط للميتاداتا مزودة بروابط بني البدائل  -
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 : معهد المخطوطات العربية مكتبة - 2/4

قرتح امل  "شاء شبكة عربية ملعلومات الرتاث العربى عىل اإلنرتنت  نحو إن"جتامع اهليئة املشرتكة خلدمة الرتاث العربى  ا  جاء ىف

طاشك عباس  قدمه  املقرتح  دى  نالذى  واشتمل  للمخطوطات  عربية  التنفيإلنشاء شبكة  واملراحل  اخلطوات  وهى  عىل  للمرشوع  ذية 

، طاشكندى  جتامع بتبنى معهد املخطوطات العربية للمرشوعالتخطيط والتنسيق والتعاون وتداول النصوص آليًا ومتت التوصية ىف اال

ستجابة هلذه التوصيات وألمهية الدور  ااحة املخطوطات للمعهد وإت  مهمةكلها  كلت  أووتوالت التوصيات ىف دراسات عدة    ،(1998)

يقوم املعهد   الذى  إىل    به  بيانات  قاعدة  تصميم  مهمة  العربية  املخطوطات  معهد  وتكنولوجيا  "أسند  الربامج  هلندسة  اإلقليمى  املركز 

نظام املخطوطات   "الذى تعهد مرشوع قاعدة بيانات املصورات الفيلمية للمخطوطات العربية باملعهد وسميت القاعدة بـ  "املعلومات  

يرعاها مركز الدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان  تم التعاون من خالل منحة إدخال البيانات مل تتم حتى واحلقيقة إن عملية  "العربية 

هرسة املخطوطات وفق معيار وصف املصادر وإتاحتها ويتوفر معهد الدراسات الرشقية لألباء الدومنيكان عىل هذا املرشوع  تستهدف ف

املخطوطات   فهرسة  إعادة  يتم حاليا  للفربر الضخم حيث  املفاهيمى  للنموذج  تطبيق كامل  مع  وإتاحتها  املصادر  معيار وصف  وفق 

نظام  العربية ضمن  املخطوطات  معهد  مكتبة  تعد  للمخطوطات وحاليا  الببليوجرافية  للتسجيالت  كور  دبلن  ميتاداتا  وبناء  بعالقاته 

وهو نفس النظام املطبق ىف مكتبة مركز الدراسات Diamond-ILSمعتمد من مكتبة مركز الدراسات الرشقية لألباء الدومنيكان وهو  

( املطبق سابًقا، وجدير بالذكر مكتبة معهد املخطوطات العربية وفهرسها يمكن االطالع  ALKindiالرشقية حاليًا ويعد تطويرا لنظام) 

 عليه حاليًا من خالل موقع مركز الدراسات الرشقية أيًضا.  

  املخطوطات العربية لتطبيق تقنية سالسل الكتل يمكننا الوقوف عىل اآلتى:ومن حيث عنارص جاهزية معهد 

 معهد املخطوطات العربية مل يتبن أية إسرتاتيجية لرقمنة املخطوطات ومعظم خمطوطات املعهد عل حممله عل ميكروفيلم .  .1

صيغة معيارية دولية لفهرسة املخطوطات، ورغم  وحتى مبادرة مركز الدراسات الرشقية لآلباء الدوميكان مل يكن املغهد يعتمد   .2

وضعها األستاذ الدكتور احللوجى لفهرسة املخطوطات مل  التي    الصيغة املحكمة لعنارص الوصف الببليوجراىف للمخطوطات

 يكن هناك التزام بعنارص الوصف كاملة .

 مل يلتزم املعهد ىف فهرسة املخطوطات بأية خطة للميتاداتا . .3

 املعهد لنظام آىل متكامل فاملعهد يعمل وفق قاعدة بيانات تم إنشاؤها بواسطة أحد اخلرباء بمرص . بالنسبة لتبنى  .4

 يتيح املعهد فهرًسا عل اخلط املبارش،والفهرس متاح أيًضا من خالل قاعدة بيانات مركز الدراسات الرشقية . .5

 مكتبة مركز الدراسات الشرقية لآلباء الدومنيكان: -5/ 2

عىل خدمة الرتاث العربى اإلسالمى ويضم    1953آلباء الدومينكان للدرسات الرشقية الذى أنشىء ىف مرص عام  يتوفر معهد ا

  مكتبة من أبرز املكتبات املتخصصة ىف اإلسالميات ىف العامل تغطى خمتلف جماالت الدراسات اإلسالمية الرتاثية، وحتديدا املصادرالعربية 

( ألف مصدر، وذلك من  150هلجرة، وقد بلغ عدد املصادر سواء خمطوطة أو مطبوعة مايربو عيل )اإلسالمية من األلفية األويل بعد ا

الذى ابتكرته املكتبة ليكون أساًسا لفهرسة وتنظيم الرتاث العربى اإلسالمى املطبوع واملخطوط عىل حد سواء،  "الكندى    "خالل نظام  

املتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  "ليتواءم مع النموذج املفاهيمى  "  4الكندى  "فيام يعرف بـ    "الكندى  "وقد تم تطوير نظام  

العمل    "فربر  - الوثيقة:  ملعلومات  األربع  ومايميز  Item  واملفردة Manifestation  والتنفيذ  Expirationوالتعبري Workبمستوياته   ،
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ىل إنشاء فهرس موحد للمخطوطات العربية هو اكتامل التسجيالت  فهرس املعهد املتاح عىل اخلط املبارش وجيعله نواة للعمل املشرتك ع

 الببليوجرافية وفًقا للنموذج والتى تطبق املستويات األربع من فربر وهى : 

 يتم التعرف عليها من خالل رقم الطلب وترتبط هبا املجلدات .  التي  وقصد هبا الوثيقة النسخة: -

ويرتبط به النارش أو املطبعة أو مالك حقوق النرش    ISSN /ISBNعرف بـ  ويقصد به ىف الفهرس طبعة حمددة وي  املظهر: -

. 

 وهو إصدار حمدد يتم التعرف عليه من قبل اللغة ويرتبط هبا املحقق أو املرتجم أو املصور .  التعبري: -

من    العمل: - من  عليه  التعرف  ويتم  نفسه  الفكرى  اإلنتاج  يمثل  حيث  العمل  فهرسة  من  األعىل  املستوى  وهو 

 العنوان:ويرتبط به املؤلف واجلامع والناسخ .

من خالل    FRR  "فربر    "ومن الوظائف أو املهام اجلديدة لنظام الكندى بعد األخذ بكل مستويات النموذج املفاهيمى   -

RDA  ات أو الرتمجات املختلفة لعمل معني من خالل تواريخ النرش والتمييز بني الوظائف هو تسهيل عرض الطبع

بمسؤلية أخرى أو بعنرص  FRBRاملختلفة ملسؤلية معينة ، ويمكن توصيل كل عنرص من املستويات األربع للفربر  

مل وما ارتبط به من  آخر من نفس املستوى، فعىل مستوى العمل كمثال: يسمح بعرض السياق التارخيى والثقاىف للع

أعامل مثل: أعامل النقد والتعليق والتلخيص والتجميع ، وعىل مستوى املظهر كمثال: يسمح بعرض السياق حترير 

العمل مثل العالقات املتعلقة بإعادة الطبع أو اإلنتامء ألية سلسلة ما ، وعىل مستى املسؤليات يسمح بعرض العالقات  

 ( تسجيلة من فهرس مكتبة املركز. 10ويوضح شكل ) التلميذ والشيخ ،  عىل العمل مثل: االبن ، األخ ،

 

 ( تسجيلة من الفهرس وفق عناصر فربر 10شكل رقم )

وفًقا    LRMوتطبق مكتبة مركز اآلباء الدومنيكان أشكال االتصال أوامليتاداتا املطبقة عىل مستوى نسخة النظام ىف إطارنموذج  

عدد   وبلغ  كور،  دبلن  ميتاداتا  عنارص  عىل  املخطوطات  تسجيالت  وتعتمد  وإتاحتها  املصادر  وصف  معيار  من  لإلصداراملعدل 

 (.2020( خمطوطة حتى وقت إجراء الدراسة )4848)RDAدار اجلديد من تم فهرستها وفق اإلصالتي  املخطوطات
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وىف تطور جديد للمكتبة قامت بتبنى نظام آىل تم إنشاؤه بالتعاون مع أحد الرشكات الفرنسية ثم آلت إدارته كاملة للمركز، وهو  

هى: مكتبة معهد املخطوطات العربية   ويضم فهرس املركز حاليا من خالل منظومة ديموند عددا من املكتبات  Diamond-ILSنظام  

، وىف  Vatican Libraryومكتبة جيورجيو البرياو ومكتبة خمطوطات املعهد العلمى الفرنسى لآلثار الرشقية بالقاهرة ومكتبة الفاتيكان 

 ضوء عنارص جاهزية مكتبة مركز الدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان يمكنا رصد العنارص اآلتية: 

:  يث الرقمنة يتوفر املركز عىل رقمنة املخطوطات اإلسالمية فقط. من ح أوالا

يوفر مركز الدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان عىل تبنى نظام آىل متكامل بالتعاون مع إحدى الرشكات    ثانياا:

النظم، وهو نظام متوافق مع معيار   الببليوجرافي  RDAالفرنسية لتطوير  ة ، كام  ومع الصيغ املعيارية للتسجيالت 

 ( 11يوضحه النموذج ىف شكل ) 

 

 ( بيانات التسجيلة وفق نظام دايموند 11شكل رقم )
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 ( تسجيلة ميتاداتا للمخطوطات 12شكل رقم )

واحتوت التسجيالت الببليوجرافية عىل عنارص ميتاداتا دبل كور وميتاداتا إدارية ) مالك    RDAتوافقت امليتاداتا مع قواعد    :ثالثاا

 ( . 12املخطوط والتمليكات واإلجازات وحقوق امللكية الفكرية وحقوق الطبع والنرش كام يوضحه النموذج ىف شكل )

ا نتائج فإن مكتبة مركز الدراسات الرشقية رابعا تبنى املركز فهرًسا متاحا عىل شبكة اإلنرتنت، ووفًقا ملا رصدته الدراسة من   :

 تؤهلها لتطبيق البلوك تشني. التي  يةلآلباء الدومينكان متتلك عنارص اجلاهز

 متطلبات اإلفادة من تقنية البلوك تشين فى مجال المخطوطات:  - 2/6

لتحقيق اإلفادة من تقنية البلوك تشني ىف جمال املخطوطات حفًظا وإتاحًة ووفًقا للدراسات السابقة وبخاصة دراسات احلالة فإنه  

 يتعني توافر اآلتى:  

 ليوجرافية وفًقا لصيغة معيارية . جتهيز التسجيالت البب -

 اعتامد أحد خطط امليتاداتا ىف فهرسة املخطوطات.   -

 التعاقد عىل نظام آىل متكامل يضمن استرياد وتصدير التسجيالت الببليوجرافية  -

 تأهيل الكوادر الفنية وتوفري مفهرسني ذوى كفاءة عالية.   -

 إنشاء منصة بلوك تشني.  -

 ة للعمل. االطالع عىل الترشيعات الضابط -

الفكرية  - امللكية  حقوق  عىل  للحفاظ  املائية  العالمات  لوضع  رقمية  أساليب  تطوير  الفنى  العمل  تقنيات  توحيد 

 للمكتبات املشرتكة ىف منصة البلوك تشني وتعزيز أمن املخطوطات.

 جتهيز بنية حتتية وتوفري خوادم وأجهزة اسوب متوافقة.   -
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 النتائج والتوصيات :  -8
 دراسة: نتائج ال -8/1

ىف حمورها األول    تناولت الدراسة إمكانية اإلفادة من تقنية البلوك تشني ىف مؤسسات املخطوطات ىف مرص، وقدمت الدراسة

إطاًرا نظرًيا استهدف التعريف بتقنية البلوك تشني وتطبيقاهتا ىف املكتبات ومؤسسات املعلومات، وعرض املحورالثانى لنتائج الدراسة  

شملت  التي    ية املكتبات جمتمع الدراسة لتطبيق البلوك تشني، وركزت الدراسة ىف عنارص اجلاهزية عىل عنارص املحتوىامليدانية جلاهز

جاهزية املكتبات من حيث رقمنة املخطوطات ومعيارية اإلعداد الفنى وتوافر ميتاداتا للتسجيالت الببليوجرافية للمخطوطات املرقمنة، 

املبارش املتكاملة  وإتاحة فهرس عىل اخلط  النظم اآللية  تبنى أحد  أيًضا    مع  البلوك تشني،  تقنية  للمخطوطات عرب  لنظام وطنى  متهيًدا 

 Focus groupsتعرضت الدراسة للكفايات املهنية للعاملني باملكتبات جمتمع الدراسة من خالل حتليل نتيجة أسلوب مجاعات الرتكيز 

 ويمكن إمجال نتائج الدراسة ىف النقاط اآلتية:  

الدراسات واملناقشات  -1 اهتامم جاد من جانب احلكومات التي    أكدت  الدراسة عىل  النظري من  تم استعراضها ىف اإلطار 

 ىف حفظ وتبادل  واملؤسسات املختلفة ومنها: مؤسسات املكتبات واملعلومات بتطبيقات البلوك تشني والسعى إىل اإلفادة من تطبيقاهتا 

البيانات وتعزيز حفظ امللكية الفكرية؛ بل والسعى ىف إصدار الترشيعات واألطر احلاكمة لتطبيق تقنية   البيانات مع احلفاظ عىل أمن 

عن  الواحدة  اليد  أصابع  الدراسات التتجاوز  من  عدد حمدود  العربى سوى  الفكرى  اإلنتاج  استعراض  يكشف  ومل   ، تشني  البلوك 

البيانات وحفظها  تطبيقات هذ إدارة  آمال كبرية ىف  املعلومات من  املعلومات مع ماحتمله ملؤسسات  املكتبات ومؤسسات  التقنية ىف  ه 

 وتأمينها .  

مل    ،هتامم بالرقمنةهذا االنجد أن  مبادرات الرقمنة التي اختذهتا بعض مؤسسات حفظ الرتاث  عىل اجلانب التطبيقى ورغم    -2

مهية  أمع ما يمثله هذا من    ،يقابله اهتامم بفهرسة املخطوط يف ثوبه الرقمي وفق معايري فهرسة املواد الرقمية كمعيار دبلن كور ميتاداتا 

احة إمكانية حتميل املخطوط مبارشة  إت  خاصة مع وبتاحته وتأمني امللكية الفكرية للمخطوطات العربية  إكبرية يف توثيق املحتوى الرقمي و

 ن الفهرس. م

وتفاوت مستويات الفهرسة عىل مستوى التسجيالت داخل الفهرس الواحد يضاف التوحيد يف ممارسات الفهرسة    ضعف  -3

يقف حائال دون الدخول يف املشاريع  ىف بعض مؤسسات حفظ الرتاث    عتامد عىل تقنني دويل يف تنظيم املخطوطاتاالإىل ذلك أن غياب  

جانب صعوبة التشارك بني مؤسسات حفظ  إىل  ستوى الدويل واإلقليمي كمرشوع الفهرس العريب املوحد  الببليوجرافية الكبرية عىل امل

 الرتاث داخل مؤسسات الدولة الواحدة نفسها.

النسخ   -4 توثيق  وغياب  الرقمنة  قبل  معيارية  دولية  معايري  باستخدام  الببليوجرافية  امليتاداتا  عىل  املرقمنة  املواد  اشتامل  عدم 

الدراسة تسجيل امليتاداتا اإلدارية مع عدم توافق  واألعام ل امللحقة باملواد األصلية ىف امليتاداتا، كام أفلت من فهارس املكتبات جمتمع 

 ماعدا مكتبة مركز الدراسات الرشقية لآلباء الدومنيكان.RDAامليتاداتا الببليوجرافية مع قواعد وصف املصادر وإتاحتها 

عتمد عىل  اذت كل مؤسسة هنًجا حمليًا يف تصنيف املخطوطات  اختبل    ، فق تنصيف متعارف عليهعدم تنصيف املخطوطات و  -5

كام متبع ىف    ،سم املكتبة أو املصدر الذى تم تصوير املخطوط منها سم املؤلف وعدد الصفحات مع  ارقم الورود وعنوان املخطوط و

قاف بمرص، وهو مايمثل صعوبة ىف إتاحة نسق موحد لالسرتجاع ىف  املكتبة املركزية للمخطوطات بالسيدة زينب التابعة لوزارة األو

 حال التشارك عرب منصة البلوك تشني. 
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، و قد أمكن التغلب  عىل الرغم مما يمثله من أمهية يف ضبط مداخل املؤلفني   ، ستنادية للمؤلفنيهتامم بالتسجيالت االغياب اال  -6

آلباء الدومنيكان من خالل تطبيق نموذج فربر الذى يضمن حتقيق الربط بني بيانات عيل هذا النقص ىف مكتبة مركز الدراسات الرشقية ل

 التأليف.

 .سترياد وتصدير التسجيالت الببليوجرافيةاغياب الربط الشبكي مع ما يمثله من قيمة مضافة تسهل خدمات  -7

للعاملني   -8 املهنية  بكفايات  يتعلق  تم    وفيام  والتى  بمرص  املخطوطات  مؤسسات  الرتكيز  ىف  مجاعات  خالل  من  رصدها 

وما يملكونه من مهارات وخربات ووعى باملعايري احلديثة يف جمال الفهرسة وتنظيم املعلومات والزيارات امليدانية نجد أن املفهرسني  

( 2005ية ) عبد اهلادي ,خاصة يف ظل البيئة الرقموبعنرصا حيوًيا وفعااًل يف معايري جودة الفهرسة وأدواهتا وإدارهتا  جعل منهم  وإدارهتا  

جلاهزية مؤسسات املخطوطات يف سلطنة عامن للتشارك والدخول يف  -(  2012؛ وقد كشفت الدراسة امليدانية التي قامت هبا اجلابري)

عن نقص املفهرسني املؤهلني باملكتبات جمتمع الدراسة كأحد أهم عنارص جاهزية املكتبات للتشارك عىل مستوى   - نظام وطني موحد

( حول ميتاداتا املخطوطات وكفاءات 2011وىف نفس السياق تؤكد دراسة غاىل )فهرسة سواء من حيث العدد أو اخلربات املهنية  ال

أكثر و من  ؛  املخطوطات ىف مرص  املؤثرة  العاملني ىف مؤسسات  الوعى    ،العوامل  للمفهرسني وغياب  الكايف  بالتأهيل  االهتامم  عدم 

بام يبدد الوقت واجلهد وامليزانيات   ،تبديد اجلهد يف التحول من نظام آلخر عرب فرتات وجيزة  وما يرتتب عليه من   ،باملستجدات يف املجال

؛  إمكانيات تساهم يف جودة الفهرسة والفهارساألنظمة احلديثة من    ه وال يسهم يف تطوير حقيقي يف ظل غياب الوعى بام يمكن أن تقدم

إىل فقه التكنولوجيا مع ما حيمله األمر من تبعات قبول احلد األدنى من جودة خدمات  املفهرسني    بعض منهذا إىل جانب عدم ميل  

 . الفهارس 

ال  جمتمع الدراسة  اث من املفهرسني بمكتبات مؤسسات حفظ الرت حتليل اللقاءات من خالل مجاعات الرتكيز بأن جانبًا  كشفو

مازال    ه بصورة جيدة وال يعلم الكثري عن معايري تنظيم املعلومات يف البيئة الرقمية؛ وهذا يعنى أن  21جييدون التعامل مع صيغ مارك

وأن    ،جلودةعلينا أن نقطع شوًطا طوياًل يف التأهيل والتدريب واجلاهزية للمعايري والنظم احلديثة يف تنظيم املعلومات يف ظل معايري ا

و الكف عن إلقاء األحجار يف مياه الدورات التدريبية وورش العمل وحدها ىف ظل إتاحة أدوات   ،يسود مبدأ التعليم املستمر والذايت

(  2019وهو ماأكدت عليه روبل )  التدريب عليها من خالل مواقع أنشئت خصيًصا ملعاونة املفهرسني  مكانيةإمع  للعمل عىل اإلنرتنت  

حيث كان التحدى عدم موافقة الفهارس    OCLCتها لتحديات تطبيق البلوك تشني والدخول ىف تكتالت ببليوجرافية كبرية مثل  ىف مناقش

التسجيالت،  األدنى ىف  احلد  فهرسة  قبول  النظام، وعدم  معها ىف  الدخول  املنخفضة  اخلربات  للمفهرسني ذوى  السامح  الكبرية عىل 

الرشقية لآلباء الدومنيكان بأهنا خطت خطوة أبعد من فهرسة املخطوط، إىل إرشاك متخصصني    ونسجل أيًضا ملكتبة مركز الدراسات

 ىف الدراسات الرشقية وعلوم الرتاث ىف الفهرسة بام حيقق فهرسة حتليلية متأنية للمخطوطات. 

 توصيات الدراسة:  -8/2

 ىف ضوء ما انتهت إليه الدراسة من النتائج نويص باآلتى:

حو بناء منصة بلوك تشني للمخطوطات العربية بمرص هبدف توحيد املامرسات وأنظمة العمل، وتعزيز اإلتاحة كخطوة أوىل ن

 وحفظ حقوق امللكية الفكرية يتعني عىل مؤسسات حفظ املخطوطات ىف مرص القيام باآليت:  

 .رضورة التوافق عىل أنظمة معيارية للفهرسة -1
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 .احلرص عىل جودة شكل اتصاىل مقنن -2

 .وجود نظام تشغيل بينى للحقول -3

 .تيسري تبادل البيانات املقرؤة آليًا للمخطوطات -4

 احلرص عىل تبنى أحد خطط امليتاداتا.  -5

حيث تتسم بناء احلقول باملرونة من حيث تغري أطوال احلقول دون قيود ملزمة    RDAاألخذ بمعيار وصف املصادر وإتاحتها    -6

دون تعقيدات وإمكانية التعديل ىف مسميات احلقول وإعادة ترتيبها ىف قاعدة البيانات بام يتفق ومتطلبات    مما يسهل التعديل ىف احلقول 

 .العمل

 استخدام تقنيات عالية اجلودة للحفاظ عىل املخطوطات أثناء التصوير. -7

املشرتكة ىف منصة البلوك تشني    تطوير أساليب رقمية لوضع العالمات املائية للحفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية للمكتبات  -8

 وتعزيز أمن املخطوطات. 

 االهتامم بالنرش الرقمى للمخطوطات لتعزيز مشاريع رقمنة املخطوطات عىل املستوى الوطنى.  -9

 رفع كفاءة املسح الرقمى للمخطوطات لضامن االسرتجاع بجودة عالية حتى يمكن اسرتجاعها من كتل البلوك تشني.   -10

تعزيز ترشيعات رقمنة املخطوطات لصيانة حقوق امللكية الفكرية كمحتوى رقمى عىل اإلنرتنت متهيدا لتطبيق تقنية البلوك    -11

 تشني. 

 العمل عىل تعزيزالكفايات املهنية للعاملني ىف مكتبات املخطوطات ىف مرص ملواكبة العمل ىف البيئة الرقمية.  -12

واملعلوما  املكتبات  قطاع  مستوى  شأن  وعىل  عىل  القائمني  عىل  يتعني  فإنه  تشني  البلوك  تقنية  ومنها  احلديثة  التقنيات  نحو  ت 

التخصص ممثلني ىف أقسام املكتبات واملعلومات بمرص واجلمعية املرصية للمكتبات واألرشيف ومؤسسات املعلومات يتعني عليهم  

 مجيعا ًىف مبادرة مرص الرقمية اآلتى:  

 املجتمعى بالتطبيقات الذكية ىف املعامالت اليومية عىل مستوى املؤسسات واألفراد. نرش الوعى  -

 النظر ىف تطوير مهارات وكفايات العاملني بمؤسسات املعلومات واألرشيفات. -

 إعادة النظر ىف حمتوى الربامج الدراسية وإضافة تقنية البلوك تشني ىف مقررات:  -

 قتصاديات املعرفة والنظم األلية املتكاملة واحلوسبة السحابية. أمن املعلومات وإدارة املعرفة وا 

األخذ بتجربة قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات بجامعة القاهرة ىف بروتوكول التعاون مع كلية احلاسبات واملعلومات،    -

 يمى للتقنيات احلديثة.وهى خطوة يمكن توظيفها ىف صالح التطبيقات احلديثة بعيدا عن اإلطار النظرى واملفاه

 دراسات مستقبلية مقرتحة: ىف ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بالدراسات اآلتية: 

 متطلبات تطبيق كتل السالسل ىف إدارة السجالت الطبية ىف مرص مواكبة ملبادرة املنظومة الصحية ىف مرص. -

 اقرتاح آليات إلنشاء منصة عربية. منصات النرش الدولية عرب تقنية البلوك تشني: دراسة حتليلية و -
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 تطبيق البلوك تشني ىف إنشاء مستودع للبيانات البحثية بمراكز البحوث املرصية: دراسة استطالعية.   -

 تطبيق البلوك تشني ىف تعزيز امللكية الفكرية للرتاث الفنى بمرص: النوت املوسيقية نموذًجا.   -

 املراجع: 
ية: دراسة ميدانيةرقمن ،(2019أحمد، محمد عاطف ) - إشراف  ،طروحة ماجستيرأ ،ة ال كتب النادرة فى المكتبات المصر

 جامعة القاهرة.  ،قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ،فايقة محمد على، محمد سالم غنيم
بية على الشبكة العالمية: وصف وتحليل ،(2015الأكوع، خالد بن أحمد ) - تراث اللغوى خدمة ال ،مواقع المخطوطات العر

بية بين الواقع والمأمول بية.  ،المخطوط فى مجال اللغة العر يز الدولى لخدمة اللغة العر ياض: مركز الملك عبد العز  الر

بى المخطوط على شبكة الإنترنت: دراسة تقييمية ،(2012مولاى ) أمحمد، - (،  2الجزائر )-مجلة التراث  ،المحتوى الرقمى العر
 http://search.mandumah.com.Record/362894:  ىف متاح 62 – 103

 ،ي المكتبات ومراكز المعلومات: الآفاق والتحدياتنترنت الأشياء فإتطبيقات  ،(2019) ،بوعناقة، سعاد -
بي: إنترنت الأشياء: مستقبل مجتمعات  المؤتمرالسنوي الخامس والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر

بي، أبو ظبي:  .  491 - 480الإنترنت المترابطة: جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر
http://search.mandumah.com/Record/946812 ا 

بية لتجميع تراثنا المخطوط ،(2002الحلوجى، عبد الستار ) -  .ةی اللبنان ةیالقاهرة: الدار المصر ،نحو خطة عر

يمان ) - بي باستخدام شكل ال ،(2015خيرى، إ والنموذج المعيارى  MARC21تصال افهرسة كتب التراث العر
BIBFRAMEاآلداب كلية–إشراف قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات  ،أطروحة )دكتوراه(، : دراسة مقارنة 

 . القاهرة جامعة –
المؤتمرالسنوي  ،كيف تحدد البيانات الضخمة مستقبلنا  ،(2019) ،الدارودي، نهى بنت عوض بن سعيد أوسنجلي -

بي: إنترنت الأشياء: مستقبل مجتمعات الإنترنت  الخامس والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر
بي، أبو ظبي    .680 - 650المترابطة: جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر

http://search.mandumah.com/Record/946964 

يداع" مع   نتقنية البلوك تشي  ،(2020سيد، رحاب فايز ) - بى: دراسة تحليلية تقييمية لمحرك "إ وتوثيق الإنتاج الفكرى العر
بية. س ، وضع تصور لمنصة بلوك تشين للباحثين والمؤسسات الأكاديمية   2ع  ، 40مجلة المكتبات والمعلومات العر

يل  بر  .  2020إ

ية ستخدم تقنية البلوك، ا(2020)، عبدالله الحسن السفري، - مؤتمرات الآداب   ،تشين في حفظ حقوق المل كية الفكر
 متاح فى:  ،نسانية والطبيعية إوالعلوم ال

http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/379.org 
 91اث المخطوط: التر  لمعلومات یةهل تتوافر الجدوى إلنشاء شبكة عرب ،(1998، عباس صالح )اشكنديط -

بي،  الثالث بحث مقدم للاجتماع  مراحل الإنشاء،ق وئت والحقاااالعتبارسة دار للهيئة المشتركة لخدمة التراث العر

http://search.mandumah.com.record/362894
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http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/379.org
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بية، معهد: القاهرة 15-16، نوفمبر 1998  . 92 المخطوطات العر

ينب -  ،إنترنت الأشياء ومؤسسات المعلومات: نحو جيل مبتكر من خدمات المعلومات الذكية ،(2019) ، الطيب، ز
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يما عادل ) - به، إ بية  ،(2018عبد ر بية على الإنترنت: دراسة تقيمية للمواقع العر   ،أطروحة )ماجستير( ،المخطوطات العر
 كلية الآداب. جامعة القاهرة.  ،قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ،إشراف عبد الستار الحلوجى، محمد سالم
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تحاد  امجلة ال ،( رقمنة ال كتب النادرة وتقنياتها: المكتبة التراثية بجامعة القاهرة نموذجًا2019محمد فتحى ) ،عبدالهادى -
بى للم  (. 15تبات والمعلومات )أعلم( رقم )كالعر

بى فى مركز جمعة الماجد ل ،(2016على فتحى )، على -  ،طروحة ماجستيرأ ،لثقافة والتراث: دراسة حالةرقمنة التراث العر
 .لآداب. جامعة القاهرةاكلية  ،قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ،إشراف سحر يوسف محمد

بية فى مصر: دراسة تقييمية لبننيتها وأساليب   ،( 2005غالى، وليد غالى ) - قواعد البيانات الببليوجرافية للمخطوطات العر
 ،كلية الآداب  ،إشراف مصطفى حسام الدين. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات ،طروحة ماجستيرإ  ،إتاحتها

 جامعة القاهرة. 

بية المرقمنة على ال ،( 2011) ــــــــــــ - نترنت: دراسة تحليلية مقارنة  إالبيانات الخلفية )الميتاداتا( للمخطوطات العر
راف عبد الستار عبد الحق الحلوجى، مصطفى حسام الدين. قسم  إش ،طروحة دكتوراهأ ،لإستنباط معيار موحد

 جامعة القاهرة. ، كلية الآداب  ،المكتبات والوثائق والمعلومات

بية المرقمنة باستخدام لغة  ،(2002كيلة، هالة ) - . في: إدارة المعلومات في البيئة الرقمية:  XMLاسترجاع المخطوطات العر
بي للمكتبات والمعلومات ) ص في  ،المعارف وال كفاءات والجودة   ،(  145 -144المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العر

   .بيروت

المؤتمرالسنوي الخامس والعشرون  ،إنترنت الأشياء ودوره في ذكاء المكتبات: دراسة وصفية ،(2019) ،ماجد، أحمد -
بي: إنترنت الأشياء: مستقبل مجتمعات الإنترنت المترابطة: جمعية المكتبات  لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر

بي، أبو ظبي:  . مسترجع 42 - 20المتخصصة فرع الخليج العر
 http://search.mandumah.com/Record/946662من

http://search.mandumah.com/Record/946649
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يق للتحول للمكتبات الذكية ،(2019) ،مصلح، وسام يوسف - المؤتمرالسنوي الخامس   ،تقنية إنترنت الأشياء: الطر
بي: إنترنت الأشياء: مستقبل مجتمعات الإنترنت المترابطة: جمعية  والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر

بي،   http://search.mandumah.com/Record/946967. 726 - 704المكتبات المتخصصة فرع الخليج العر
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The present investigation aimed at studying the possibility of applying block chain approach in the 
management in some Egyptian libraries. For libraries have been included in the study:  

National library for books and manuscripts and Library of the institute of Arabic manuscripts  
, Arabic manuscripts network of council of ministersof Egypt, Central library of the manuscripts of Awqaf 

Ministry, Library of Oriental studiescenter for the Dominican fathers  
The following requirements have been conceded as being prerequisites for applying the block chain 

approach: Providing metadata supporting digitalized manuscripts and An integrated system ensuring the 
OPACAnd Digitalize manuscripts and well established cataloging system with OPAC. 

The analytical descriptive approach has been adopted in the study. Field visits, cheek lists and focus groups 
represents the experimental tool of the study. The results indicated the inability of the examined libraries to apply 
block chain approach due to the absence of general standards of cataloging and bibliographic data and incomplete 
description and lack of metadata and digital records of the manuscripts. Technical and financial support is 
essential to prepare qualified stuff to apply the block chain approach in the management of different types of 
manuscript. 

 
Keywords: Blok chain in Libraries (1); Block Chain Applications in Libraries (2); Bloch chain and internet 

of things (3); Block chain and big data (4); Block chain and metadata (5); Manuscripts (6).  
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