
 

196 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

 

  

 املكتبة االفرتاضية اليهودية: دراسة حالة

 
  :ممـخـص

 

ــــــالة موقع املكتــــــذه الدراضة حـــــــتتىاول ه  بةــ

 موضوعة  الافتراقُة اليهودًة، تلك التي تمثل أكبر 

ـــيهودًة، تعكظ للم  ـــــ  والقارئ ــــــثقف اليهودي عمـ
ً
 وما

ـــا لع ـــــ ــــــــزبي خؿـ ة املجتمــــ  هٍو
ً
ـــوؾا ـــ ــ ــــــــع اليهودي جقـ ـــــ ـــ ًـــ

ً
 افة

. وقد تزاوحت مخاوًر 
ً
 وفكزا

ً
خا  .بحن: التعٍزف دراضة هذه الحالة ما  وتاٍر

 

باملكتبـــة وبطـــو منشطـــاو وػـــا ها وأهمُ هـــا ومختواهـــا املوقـــومن ومـــا تـــوفزه بموقع ـــا مـــً 

 عــً مىاقػــة منمــد القــوج والكــعف أو أورــا التمحــ  والقؿــور باملكتبــة 
ً
خــدماو معلومــاو، فكــن

 على مىهج دراضة الحالة، خزرت الدراضة بمجموعـٍة مـً الىتـا م، م هـ
ً
ا: أن مخل الىظز. واعتمادا

املكتبة قد أولـت عىاً هـا بخدمـة املختـو  لي الؿـلة بـالىواان لضـزا ُلُة والهكـز اليهـودي، بخُـ  

خُــــة أو الطُاضـــــُة أو  اهكــــو  الهــــزج علـــــى تور ــــاو أًدًولورُـــــة جابتــــةة ضـــــواس مــــً الىاحُـــــة التاٍر

 ضـــُما الثقافُـــة.
ً
 وهوعُـــا

ً
: الكتـــ  كمـــا تىوعـــت أغـــ ال مؿـــادر املعلومـــاو املقدمـــة عبـــر املوقـــع كمُـــا

 خــــــدماو 
ً
خُــــــة، وتعــــــددو أًكــــــا والخــــــزا و واملقــــــالو املخــــــزرج والؿــــــور يرغــــــُهُة والوجــــــا   التاٍر

خُة و ة والتاٍر وغحرهـا، ونن كـان   الببلُورزافُـة املعلوماو التي ًقدم ا املوقعة كالخدماو لخباٍر

تمت الدراضة
ُ
بمجموعـٍة  جمة قؿوٌر فن خدماو البخ  والاضترراع، حطبما أوضحت الىتا م. وخ

ــف بمختــو  هــذه املكتبــة بــحن أوضــام املتخؿؿــحن،  مــً التوؾــُاو املقترحــةة م هــا: قــزورج التعٍز

 عــــً نم اهُـــــة الاضــــتعاهة بمجموعــــة الكىـــــوس اليهودًــــة املكــــمىة بموقـــــع املكتبــــة حــــال القُـــــا  
ً
فكــــن

 بدراضاو علمُة تتعل  بالتراث والثقافة اليهودًة على ورا التخدًد
 

 : الكممات املفتاحية
املكتباو الافتراقُةة املكتبة الافتراقُة اليهودًةة الثقافة اليهودًةة يًدًولورُة اليهودًةة 

 الدراضاو لضزا ُلُةة الدراضاو اليهودًة.

 

 د. محمود شريف زكريا
 

مدرس بقسم المكتبات 

 والمعلومات

 كلية اآلداب، جامعة

 عين شمس، مصر 
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ً

ً

 مكدمة: 1
 

املكتبـاو الافتراقـُة نحـد  تهبُقـاو تقىُـاو املعلومـاو فـن بِنـة لهترهـت. كمـا  تػ ل

ط هان با مـً املطـتهُدًً، كـٌل فـن  ٌُ  باإلقبال ولفادج مً راه  قهاٍع ل 
ً
 ردًزا

ً
أنها تعتبر منلا

نن هىــاا العدًــد مــً الىمــالل التــي خله هــا تقىُــاو املعلومــاو الحدًثــة تخؿؿــا. وفــن الواقــع، 

 للبخـــــ  والدراضـــــةمـــــً مكتبـــــا
ً
وللـــــك بمزارعـــــة لهتـــــال الهكـــــزي لي  -و افتراقـــــُة، باتـــــت مخـــــن

ــلة قُـــــا واملكتبـــــة الافتراقـــــُة العزاقُـــــة  -الؿـــ كاملكتبـــــة الافتراقـــــُة للػـــــزر يوضـــــو وغـــــمال أفٍز

ًواملكتبة الدولُة الزقمُة لألنهال وغحرها الكثحر.

 مـــــــً
ً
ـــــــدج  فٍز

ً
ـــــاو  وبـــــــحن ًـــــــدي الدراضـــــــة الحالُـــــــة، ًتىـــــــاول الباحـــــــ  حالـــــــة ـــــالل املكتبــ همــ

 بالبخــ  والىظــز، أل وفــن: املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــةة والتــي تعــد 
ً
الافتراقــُة التــي رأهــا رــدًزج

أكبر موضوعة يهودًة غاملة،  هم املثقف اليهودي والقـارئ العزبـي والباحـ  العلاـي املتخؿــ 

. ورغـــم أهمُــة هــذه املكتبــ
ً
ة، بمــا تقدمــا مـــً فــن الدراضــاو لاو الؿــلة بالػــان اليهــودي عمومــا

 مــــً مؿــــادر املعلومــــاو 
ً
 م مــــا

ً
ل والتــــراث والثقافــــة اليهودًــــة، مــــا ٌعــــد مؿــــدرا نــــزٍج موجــــٍ  للتــــاٍر

 عبر العؿور، بخُ  ًهُد للك كَل باحٍ  عزبٍي أو مثقـٍف 
ً
 وجقافة

ً
خا  وتاٍر

ً
املتعلقة باليهود غعبا

ــــن م ـــــتٍم بالقكـــــاًا لاو الؿــــــلة بـــــاملجتمع اليهــــــودي، باعتبـــــاره ًمثــــــل نحـــــد  ال ــــة فــ ثقافــــــاو ال ا ىـ

 مــــً 
ً
الػــــزر يوضــــو واملتعاٌػــــة شػــــ ل أو بــــ.خز مــــع املجتمــــع العزبــــي. رغــــم للــــك، نل أن أحــــدا

 ملا اهتهى نلُـا علـم الباحـ . 
ً
 بالدرص والتخلُل فن دراضة ضابقة، وفقا

ٌ
الباحثحن لم ًتىاول ا قو

ًة مً حُ : وػـا ها، وعلى أي حال، تتىاول هذه الدراضة حالة موقع املكتبة الافتراقُة اليهود

ـــــدماو  ـــً خــ ــ ـــــا مــ ـــا تقدمــ ــ ـــترراعُة، ومــ ــ ـــــة والاضــ ـــــا البخثُــ ـــــمُة، ونم اها هــ ـــــا الزضــ ـــا، وتبعُ هــ ــ وأهمُ هــ

معلوماو متىوعة، وما ًتمح  با موقع ا مً منمد قوج وما ًكتىها، كـذلك، مـً مـوانً قؿـور 

ًأو قعف.
ً

 مشكمة الدراسة وتشاؤالتها: 2
 

ــــن مظا ـــــاو فـــ ـــــادر املعلومــ ـــى مؿــ ــ ــــة نمــ ـــل الحارـــ ــ نهـــــــا يؾـــــــلُة رغبـــــــة كـــــــل باحـــــــ  علاـــــــي تمثــ

 ل ـــل باحـــ  ودارص، ًجـــو  مواقع ـــا 
ً
متخؿــــ فـــن مجالـــا. وقـــد أضـــحت غـــبكة لهترهـــت مـــنلا

 فن للك على ما تدعمـا تلـك القىـاج مـً تهبُقـاو مختلهـة. 
ً
 عً شغُتا، معتمدا

ً
وؾهخا ها باحثا

 مىاضــــــوحُ  تعتبر مؤضطاو املعلوماو املتخؿ
ً
 ًقؿده كل بــــــــؿة م اها

ً
ًال ـــــــــــاح  فن مجــــــــبا

ً



 

198 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

ً

اهتمامــــا، فــــ ن تــــوافز موقــــٍع علــــى لهترهــــت إلحــــد  تلــــك املؤضطــــاو ضــــو  ًكهــــل بــــدوره م مــــة 

البخــ  عــً املعلومــاو فــن أحــد القهاعــاو التخؿؿــُة. أقــف نمــى مــا تقــد  أن حارــة الباحــ  

أو  Israeli Studiesلضزا ُلُة  فن مجالو الدراضاو –العزبي نمى مؿادر املعلوماو املتخؿؿة

ة  Jewish Studiesالدراضاو اليهودًة  أو دراضة العنقاو  Hebrew Studiesأو الدراضاو العبًر

كُـــــة تبـــــدو أكُـــــدج، ضـــــُما لـــــو ؾـــــدرو تلـــــك املعلومـــــاو عـــــً مؿـــــادر أو ر ـــــاو  -لضـــــزا ُلُة يمٍز

موضــوعة متخؿؿــة، علــى رضــمُة معتمــدج. وحُــ  نن موقــع املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة ٌعــد 

ًَ أحــٌد مــً البــاحثحن بدراضــ ها كخالــة هوعُــة  عــ ٌُ هخــو مــا ضــُاتي تهؿــُلا فُمــا شعــد، بُــد أهــا لــم 

 فـن 
ً
خللا، مطـتعُىا ، وقع للباح  أن ًزؾد حالة هذا املوقع ٍو دج ردًزج بالهتما . ومً جمَّ فٍز

ًللك باملىهج العلاي ويدواو املتاحة بحن ًدًا.
ً

ًوعلى كل حال، ًمكً شطو تطاؤلو هذه الدراضة على الىخو التامن:
ً

 مالا عً املكتبة الافتراقُة اليهودًة ووػا ها وأهمُ ها؟. .1

 كُف ًىظم املختو  املوقومن للمكتبة الافتراقُة اليهودًة؟. .2

 مالا عً نم اهاو البخ  والاضترراع مً خنل موقع املكتبة الافتراقُة اليهودًة؟ .3

 دماو املعلوماو التي تقدم ا املكتبة الافتراقُة اليهودًة؟.ما أبزس خ .4

 ما أبزس هقام قوج املكتبة الافتراقُة اليهودًة وموانً قعه ا؟. .5
 

 أهداف الدراسة: 3
 

 التعٍزف باملكتبة الافتراقُة اليهودًة ووػا ها وأهمُ ها. .1

ـــُة  الكػـــــــف عـــــــً مختـــــــو  يرىخـــــــة الز ِطـــــــة ويقطـــــــا  .2 ــ ـــــة الافتراقــ ــــة للمكتبــ ــ الهزعُـ

 اليهودًة.

ـــُة  .3 ـــع املكتبــــــة الافتراقـــ ـــا موقـــ ـــي ًكهل ـــ ـــترراع التـــ ــــاو البخــــــ  والاضـــ ــــى نم اهــ ــــو  علــ الوقــ

 اليهودًة.

 تخدًد أبزس خدماو املعلوماو التي تقدم ا املكتبة الافتراقُة اليهودًة. .4

 تخدًد أبزس هقام القوج وموانً الكعف باملكتبة الافتراقُة اليهودًة. .5
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 :أهمية الدراسة 4
 

 للدارضــة والبخــ  
ً
نن ضــ   اختُــار الباحــ  لـــ الااملكتبــة الافتراقــُة اليهودًــةالا موقــوعا

 حول العالم واملتاحة مً خنل لهترهتة 
ً
أن تلك املكتبة تمثل املوضوعة اليهودًة يكثر غمول

ىــافد بقــوج  كُــة ٍو بمـا اهكــوو علُــا مـً مختــو  رقاــي ٌعـالج قكــاًا العنقــاو لضـزا ُلُة يمٍز

ة عــً ال
ً
ــا  بالكــزورج ونهمــا فكٍز

ً
ا ــة الؿــ ُوهُة، بُــد أن ضــىده فــن للــك لــِظ عطــكٍز حزكــة الهكٍز

خُـة جقافُـة. وقـد رأ  الباحـ  قـزورج   فُما تتُخا تلك املكتبة مً مؿادر معلوماو تاٍر
ً
متمثن

ــــودي وفكـــــزه  ـــع اليهـ ــــظ جقافـــــة املجتمــ ـــــا مـــــً مؿـــــادر معلومـــــاو تعكـ ــــة ومـــــا تخٍو ـــف باملكتبـ ــ التعٍز

خـا. هــذا،   املكتبـة الافتراقــُة اليهودًــةد تبــحن للباحـ  أن الزتبــة العاملُــة لػـعبُة موقــع وقـوتاٍر

، كما بلغ عدد املواقع التي قمىت رابهة أو أكثر تػحر نمى هذا 35.004على لهترهت بلغت هخو: 

ــــو:  ـــع هخـ ، وللـــــك حتـــــى مىتؿـــــف فبراًـــــز  7.589املوقــ
ً
 علـــــى هتـــــا م البخـــــ  2015موقعـــــا

ً
، اعتمـــــادا

ً.(i)لهترهت  بموقع ألُكطا على

ًوكذا تدور أهمُة هذه الدراضة فن يشعاد التالُة:

   ـــــف البــــــاحثحن والدارضـــــحن فــــــن مجـــــالو اهتمامــــــا هم  هـــــذه القىــــــاج الافتراقـــــُة التــــــي ت ــــــ تعٍز

خُــــة  مؿــــادر معلومــــاو متىوعــــة، تشخــــز بالعدًــــد مــــً املعلومــــاو العلمُــــة والطُاضــــُة والتاٍر

ــــة  ــ ــــة والثقافُــ ــ ـــــادًة والارتماعُــ ــ والجغزافُــــــــة والتــــــــي تــــــــدور رمُع ــــــــا حــــــــول اليهودًــــــــة والاقتؿـ

 مــــا ًمــــظ م هــــا الػــــان يمٍز ــــي والػــــزر 
ً
، خاؾــــة

ً
 وعنقــــاٍو دولُــــة

ً
 وجقافــــة

ً
خــــا ونضــــزا ُل تاٍر

ل الؿزاع العزبي لضزا ُلن. ًيوضو وتاٍر

  ًالوقـــو  علـــى شعـــل يشعـــاد التهبُقُـــة الخاؾـــة ب ىـــاس املكتبـــاو الافتراقـــُة ومـــا تـــوفزه مـــ

ــــًو ن علُــــــا مــــــً بيُــــــة وتؿــــــمُم وتو ُــــــف للتهبُقــــــاو الحدًثــــــة فــــــن تقىُــــــاو خــــــدماو ومــــــا ت ــ

.
ً
 وضلوكا

ً
 وفكزا

ً
ًاملعلوماو، لد  مجتمع ًختلف مع املجتمع العزبي جقافة

  ل والثقافـــة اليهودًـــة مــــً واقـــع رؤٍـــة القــــا محن عـــزف مؿـــادر املعلومـــاو لاو الؿــــلة بالتـــاٍر

 على موقع تلك املكتبة.
 

 مههج الدراسة وأدواتها: 5
 

 

توضـلت الدراضــة الحالُــة بمــىهج دراضــة الحالــة، وهـو أحــد مىــا ج البخــ  املعتمــدج فــن 

مجــــال العلــــو  الارتماعُــــة، حُــــ  ًىؿــــز  اهتمامــــا نمــــى دراضــــة حالــــة شعُ هــــا، فِطــــلو الكــــوس 

ًعليها مً مختلف الجواه ، مً أرل نبزاس موانً القوج أو رواه  الكعف  ها، غحر أن تعمُم 

ً
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حــــالو يخــــز  أمــــٌز غحــــُر وارد، ونهمــــا تياــــح  الىتــــا م علــــى هــــذه الحالــــة الىتــــا م علــــى مختلــــف ال

، كمــــــا هــــــو جابــــــٌت مـــــً العلــــــم بالكــــــزورج لــــــد  علمـــــاس املىــــــا ج. كمــــــا اضــــــتعاهت الدراضــــــة 
ً
تخدًـــــدا

ًباألدواو آلاتُة:

املنحظــة املباغــزج للظــاهزج أو الحالــة موقــوع الدراضــة مــً خــنل الولــول املتكــزر، شػــ ل  

، خن
ً
با  .2015وحتى نهاًة فبراًز  2014دٌطمبر  25ل املدج مً ًومي تقٍز

ـــع بــــحن ًــــدي الباحــــ  مــــً وجــــا   أو  ــــجنو، تــــوافزو بموقــــع املكتبــــة   الاعتمــــاد علــــى مــــا وقـ

ًالافتراقُة اليهودًة لا ها.
 

 الدراسات الشابكة وأدب املوضوع: 6
 

والعاملُــة، لــم فـن واقــع يمــز، وبعـد نرــزاس البخــ  فــن عـدٍد مــً قواعــد البُاهـاو املخلُــة 

ـــة أو غحرهمـــا حـــول  ـــت مـــً قبـــل بالعزبُـــة أو لهجلحً  ًقـــف الباحـــ  علـــى أًـــة دراضـــة ضـــابقة أرٍز

 مــً الدراضــاو املثُلــة التــي 
ً
املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة علــى ورــا التعُــحن. بُــد أن هىــاا شعكــا

 مــــا اهكــــو  عىوانهــــا علــــى ل
ً
كــــٍز ملكتبــــة م هــــا مــــا اقتــــر  مــــً فكــــزج الدراضــــة الحالُــــة، وم هــــا أًكــــا

افتراقــُة شعُ هـــا مـــع اخـــتن  مىهجُـــة الدراضـــة والُــة التخلُـــل واملعالجـــة العلمُـــة. وقـــد ًخطـــً 

 علــــى ردًــــة 
ً
  هــــا وتاكُــــدا

ً
 مــــً تلــــك الدراضــــاو املثُلــــة، اضت ىاضــــا

ً
بالباحــــ  أن ًــــورد هىــــا شعكــــا

ًالدراضة الحالُة وأنها غحر مطبوقة فن حدود علم الباح .

ــــد  )فزحـــــاو،  ــــة لألنهـــــال ( دراضـــــة حا2008قـ ـــة الدولُـــــة الزقمُـ ـــً املكتبــ ــــة عــ ، ICDLلـ

تهزر فيها نمى مىاقػة أهمُة تلك املكتبـة، والج ـاو الزاعُـة ل ـا، وضـماو مجموعا هـا يرى ُـة 

والعزبُة، والطُاضة التي تتبع ا املكتبة فن ندارج مجموعا ها، والُاو البخ   ها، وأهم خدما ها 

 علـى دراضـة 2010كما تـوفزو )عبـد العـال، املقدمة، وغحر للك مً مباح  لاو ؾلة. 
ً
( مـؤخزا

 ،
ً
 وتهؿـــُن

ً
املكتبـــة الدولُـــة الزقمُـــة لألنهـــال تلـــك فـــن أنزوح هـــا للمارطـــتحر بؿـــورج أكثـــر تعمقـــا

حن مــً املكتبــة، ومــد    بــاملىهج املطــةن شغُــة التخقــ  مــً واقــع نفــادج ينهــال املؿــٍز
ً
مطــتعُىة

ًرقاهم عً خدما ها.

( باضــــــتعزاف لهتــــــال الهكــــــزي لي 2009عنــــــي )الشهــــــزي، وفــــــن أنزوحتــــــا للــــــدكتوراه، 

 الخـــــــزول بـــــــاهم معـــــــالم املكتبـــــــة الافتراقـــــــُة الحدًثـــــــة، 
ً
الؿـــــــلة باملكتبـــــــاو الافتراقـــــــُة، مخـــــــاول

 ما ًمكً أن ت ون علُا املكتباو الافتراقُة فن املؤضطة يكادًمُ
ً
ًة الطعودًة، كما ـــمتؿورا

ً
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تهـــــــزر نمـــــــى وؾـــــــف الواقـــــــع الـــــــزاهً للمكتبـــــــاو يكادًمُـــــــة باململكـــــــةة مـــــــً حُـــــــ  مـــــــد  تاهُل ـــــــا 

 نمـــى اراس مــــدًزي تلـــك املكتبــــاو، 
ً
للمػـــاركة فـــن مػــــزوع املكتبـــة الافتراقـــُة الطــــعودًة، اضـــتىادا

ة. وخلؿــت دراضــتا فــن الجملــة   عمــا تملكــا مــً نم اهــاو مادًــة وتقىُــة ولورطــتُة وبػــٍز
ً
فكــن

ــــة نمــــــى تــــــوافز الظــــــزًو ــــن العملُــ ـــ م فــ ـــعودًة، تطـــ ــ ـــُة ضـ ــ ــــة افتراقـ ـــــاس مكتبــ ــــة نوػـ ــــة إلم اهُــ   املواتُــ

ًالتعلُمُة والبخثُة بؿورج أفكل.

ـــ  مـــً البـــاحثحن  Al-Khwarizmi Engineering Journalووػـــزو مجلـــة   لهٍز
ً
دراضـــة

(Kazem, B. I., et al., 2010 حول املكتبة الافتراقـُة العزاقُـة، مـً حُـ  كُهُـة تؿـمُم هـذه )

ة، والُــة عمل ــا وكُهُــة لفــادج مــً خــدما ها مــً راهــ  الهــن  والبــاحثحن فــن الجامعــاو املكتبــ

، تـم الاعتمـاد علـى قاعـدج بُاهـاو (Pizzani, 2010)العزاقُة. وفن دراضة للباحـ  بح اوـي وسمُلُـا 

كُــةًللبلــدانًاملكتبــة اليــحُة الافتراقــُة التاشعــة ملىظمــة اليــحة ، حُــ  اُعتمــد (PAHO)ًيمٍز

ك املكتبـة كمجـزد أداج لجمـع البُاهـاو حـول ضـماو لهتـال العلاـي امليػـور عـً التعلـُم علـى تلـ

فــن مجـــال العلــو  اليـــحُة، والــذي تـــم تغهُتــا بقاعـــدج البُاهــاو املـــذكورج. هــذا، وتعتبـــر دراضـــة 

( مـــً أقـــز  تلـــك الدراضـــاو املثُلـــة نمـــى فكـــزج الدراضـــة 2011الحالـــة التـــي تـــوفز عليهـــا ) جـــاسي، 

ـــــً ح ـــــة مـ قُــــــا الحالُـ ُــــــ  فــــــن، حُــــــ  تىــــــاول املكتبــــــة الافتراقــــــُة للػــــــزر يوضــــــو وغــــــمال أفٍز

MENALIB الكـــــــوس علـــــــى مه ـــــــو  هـــــــذه املكتبـــــــة، وفكز هـــــــا، ووػـــــــا ها، وأهـــــــم الج ـــــــاو 
ً
، مطـــــــلها

الداعمــة ل ــا، ومــا اهكــوو علُــا مــً مختــو  موقــومن ًمــت بؿــلة نمــى مىهقــة الػــزر يوضــو 

 عـــــً رؾـــــد أهـــــم الخـــــدماو امل
ً
قُـــــا، فكـــــن ـــ  بـــــاملنمد وغـــــمال أفٍز ـــا تعلــ ـــتهُدًً، ومــ قدمـــــة للمطــ

 املمح ج لتلك املكتبة وموانً قعه ا.

وفـــن الجملـــة، ًبـــدو أن املكتبـــة الافتراقـــُة اليهودًـــة، مخـــل البخـــ ، لـــم ًخؿـــل أن تـــم 

 ملا اهتهى نلُا الباح  مـً هتـا م 
ً
دج، وفقا تىاول ا بالدراضة والتخلُل والىظز مً قبل كخالة فٍز

ًقة واملثُلة فن مظانها املختملة.مزارعة الدراضاو الطاب
ً

 اإلطار الهظري لمدراسة: 7
 

واقــــع يمــــز، ُعنــــي الباحــــ  بــــان ًهــــزج فــــن هــــذا القطــــم مــــا ًتعلــــ  ب حــــد  املطــــا ل  فــــن

 لحالـــــة الدراضـــــة، أل وفــــن: الااملكتبـــــة الافتراقـــــُةالا، حُـــــ  
ً
 منسمـــــا

ً
الاؾــــهنحُة التـــــي تمثـــــل وؾــــها

ًَّ مىاقػة  ًًىاقؼ الؿهة املنسمة ل ذا املؿهلح ب ًجاٍس وتزكحٍ  مً غحر تعمٍ  أو تهؿٍُل. ولك

ً



 

202 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

ً

املؿــهلح هىــا لــِظ مــً قبُــل الحػــو والتكــزار، ونهمــا مــً قبُــل التاكــد مــً حالــة الدراضــة  هــذا

ًالزاهىةة كونها مكتبة افتراقُة بالهعل، أ  رقمُة، أ  مالا؟ 

مـــً الىاحُـــة الاؾـــهنحُة، تجـــدر لغـــارج هىـــا نمـــى أن الؿـــهة املنسمـــة للمكتبـــة ب ونهـــا 

 للخـــن  بـــحن رVirtualالاافتراقـــُة 
ً
ـــٍف الا، غـــ لت مخـــن م ـــور البـــاحثحن شػـــان الاتهـــار علـــى تعٍز

مىاضـٍ  ملاهُــة املكتبــة الافتراقــُةة فهــي معــزف مىاقػــتا مؿــهلح املكتبــة الافتراقــُة، تهــزر 

 أنهــا ربمــا تعــود نمــى عــدٍد 
ً
أمجــد  جــاسي نمــى تلــك لغــ الُة فــن دراضــتا املػــار نليهــا أعــنه، مؤكــدا

ً:(2011) جاسي، مً الاعتباراوة م ها 

 مواقــع لهترهــت لــِظ ل ــا قوالــ  أو أغــ ال جابتــة، بخُــ  ًمكــً مــً خنل ــا تمُحــ  مــا  أن

 هو افتراض ي وما هو غحر كذلك،

  ـــــف املكتبـــــة الافتراقـــــُة أنهـــــا: الامكتبـــــة بـــــن وأن مـــــا أرمـــــع علُـــــا أدُ  املوقـــــوع حـــــال تعٍز

قٌي أو حقُقٌي فن البِنة التقلُد  .ًةردرانالا، وأن لِظ مً غزٍم أن ً ون ل ا وروٌد فحً 

  وأن ؾهة الافتراقُةVirtual  علُا 
ً
 متهقا

ً
 مطتقزا

ً
ها لم ًث ت شػ ل متواتز أن ل ا تعٍز

ــــة التــــي ًمكــــً التماضــــ ا فــــن قــــوامِظ  فــــن مجــــال التخؿـــــ، ضــــواٌس مــــً الىاحُــــة التىظحًر

املؿـهلحاو املتخؿؿـة أو مـا غـابا، أ  مـً ر ـة املمارضـة العملُـةة فقـد وعتـت شعــل 

كُة، على ضـ  ُل املثـال، ههطـ ا بالفتراقـُة كؿـهة دالـة، رغـم اعتمادهـا املكتباو يمٍز

 Colorado Virtualعلــــى مؿــــادر معلومــــاو مهبوعــــة، كمكتبــــة كلــــورادو الافتراقــــُة 

Library ً
ً
 .مثال

  ،
ً
 وقؿــدا

ً
 ملؿــهلح اخــز هــو: الااملكتبــة الزقمُــةالا تعُِىــا

ً
وقــد اهتؿــز الباحــ  ههطــا مــؤخزا

 
ً
 حال تعبحره عً املكتبة بن ردران، مؤكدا

ُ
 ل تخؿل لفـادج

ً
أن التراث لوطاوي عموما

لـــا مـــً ؾـــورتا التقلُدًـــة نمـــى ؾـــورج  مىـــا فـــن البِنـــة للكتروهُـــة مـــً غحـــر رقمىتـــا وتخٍو

 رقمُة بالكزورج.
ً

 ًجـ  
ً
ورأُي الباح ، شػان هذه املطالة الاؾهنحُة املثحرج للىقـاع، أن جمـة تهؿـُن

 أ  أخـــذه فـــن الحطـــبان حـــال نقـــزار مـــا نلا كـــان موقـــٌع 
ً
مـــا علـــى لهترهـــت ًوؾـــف ب وهـــا افتراقـــُا

، باعتبـــار أن هـــاتحن الؿـــهتحن لا عتـــا الاضـــتخدا  فـــن الوضـــو العلاـــي، وربمـــا اضـــتخدم ما 
ً
رقمُـــا

 علــى مــا تقــد ، ًمكــً شطــو هــذا 
ً
الــبعل بؿــورج تزادفُــة مــً غحــر تخقُــ  أو تــدقُ . وتاضِطــا

ًالزأي فن الور حن التالُحن:
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 بة الافتراقُةالورا يول: نن مه و  املكتVirtual Library   ًختلـف عـً مه ـو  املكتبـة

الزقمُــة فــن املقابــلة للــك أن الافتراقــُة كــي ت ــون ؾــهة لسمــة للمكتبــة، ف هــا ًجــ  أن 

ًخظـــو موقُع ــــا شعـــدٍد مــــً التهبُقـــاو التــــي تجعل ـــا افتراقــــُة بالكـــزورج، بخُــــ : ت ــــون 

قـــٌي مكتبـــة واقـــٍع افتراضـــ ٍي، ولِطـــت مجـــزد مكتبـــة بـــن رـــدران، وأ ل ً ـــون ل ـــا ورـــوٌد فحً 

، وبخُــ : تكهـــل ضــماو البِنــة املز ُـــة جنجُــة يشعــاد 
ً
، 3Dأضاضــا

ً
، وتخـــاكي الواقــع فعـــن

ـــُة  ــ ـــالجولو الافتراقـ ــ ـــــُة، كـ ــــة افتراقـ ـــن بِنــ ــ ـــــاو فـ ـــــدماو املعلومـ ـــــد  خـ ــــانها أن تقـ ـــً غــ ــ ومـ

 باملكتبة، أو نم اهُة تؿهد املطتهُد أرفف املكتبة والجلوص نمـى نحـد  الهـاولو ألرـل

ًَّ وؾــف   بمعنــى ال لمــة. ولكــ
ٌ
 افتراقــُة

َ
. هىــا ًمكــً القــول أن املكتبــة

ً
املهالعــة افتراقــُا

 ب ونهـــــا 
ً
 مـــــً أن توؾـــــف أًكـــــا

ً
املكتبـــــة ب ونهـــــا افتراقـــــُة علـــــى هـــــذا الىخـــــو ل ًمىـــــع أبـــــدا

ًرقمُة!ة ًوضحا الورا التامن.

  الرقميةةةتالورـــا آلاخـــز: أمــــا املكتبـــة Digital Library فلـــِظ مــــً الكـــزورج أن ت ــــون ،

قٌي بالهعـل، بُـد  افتراقُة، فهي مكتبة ل ا موقع على لهترهت، وربما كان ل ا وروٌد فحً 

عنــــــــى بزقمىــــــــة مجموعا هــــــــا التقلُدًــــــــة، ومـــــــــً جــــــــمَّ نتاحــــــــة مختواهــــــــا الزقاــــــــي أمـــــــــا  
ُ
أنهــــــــا ت

 مً خنل موقع ا على لهترهـت. وننهـا فـن ضـ ُل للـ
ً
 واضترراعا

ً
ك تقـد  املطتهُدًً بخثا

 مـــً خـــدماو املعلومـــاو الزقمُـــة، وتىكـــوي علـــى قاعـــدج بُاهـــاو، تكهـــل م مـــة 
ً
مجموعـــة

 البخ  والاضترراع.
ً

 Virtual Realityوخنؾة الزأي هىا: أن وؾف املكتبة الافتراقـُة أو مكتبـة الواقـع الافتراضـ ي 

Library جنجُـــة يشعـــاد تخـــاكي الواقـــع ل ًياـــح  بال لُـــة 
ً
 مز ُـــة

ً
، فـــن رأي الباحـــ ، ب ونهـــا بِنـــة

قــال شػــان  ًُ علــى هــذه الحالــة التــي خؿـــ هــذا البخــ  لتىاول ــا ودرضــ ا. وأحطــً مــا ًمكــً أن 

 ل ـا فـن 
ً
املكتبة الافتراقُة اليهودًة، مخـل البخـ ، أنهـا مكتبـة لِطـت تقلُدًـة ونهمـا تتخـذ م اهـا

للكتروهُـــة، بؿـــورج افتراقـــُة، مـــً غحـــر أن ٌعنـــي للـــك قـــزورج تـــوافز تهبُقـــاو الواقـــع  البِنـــة

 مـً أهمـام املعالجـة الافتراقـُة 
ٌ
الافتراض ي وتقىُاتا بتلـك املكتبـة، ونن كـان هىـاا لـوٌن أو همـو

 ً بمعىاهــــا املتقــــد ة تمثــــل بــــالهبع فــــن الجولــــة الافتراقــــُة املجــــزدج التــــي تقــــدم ا املكتبــــة للشا ــــٍز

ـــا وأقطــــام ا  ك حــــد  ـــتهُد باملكتبــــة وأرىخ هـ ــــف املطـ ـــ م فــــن تعٍز ـــي تطـ الخــــدماو الافتراقــــُة التـ

قي حقُقي ل ا فن البِنة التقلُدًة، وننهـا،  الهزعُة. أقف نمى للك أن تلك املكتبة ل ورود فحً 

ًك شعل القؿور ـــــــــــُة م ها نمى الافتراقُة، ونن كان هىاـبذلك، أقز  نمى مه و  املكتبة الزقم

ً



 

204 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

ً

 بـاملخور الخـامظ مـً هـذه 
ً
املتعل  بوؾه ا مكتبة رقمُة، ولكً بُان هذا القؿور ًاتي مهؿن

ًالدراضة.
 

 نتائج الدراسة ومهاقشتها: 8
 

، حُــ  رــز  هــذا 
ً
خؿـــ هــذا القطــم مــً الدراضــة لهــزج هتا ج ــا ومىاقػــ ها قــمىا

ـــــاؤلو الهـــــــزج فـــــــن قـــــــوس خمطـــــــة مخـــــــاور أضـــــــاص، تخـــــــاول لرابـــــــة بـــــــدورها عـــــــ ـــــف التطــ ً مختلــ

 ألهدا  الدراضة والظاهزج مخل البخ . وهذه املخاور فن:
ً
ًاملهزوحة مً قبل ووفقا

 .ًاملخور يول: املكتبة الافتراقُة اليهودًة: وػا ها وأهمُ ها

 .املخور الثاوي: مختو  املكتبة الافتراقُة اليهودًة 

  ًالافتراقُة اليهودًة.املخور الثال : نم اهاو البخ  والاضترراع باملكتبة

 .ًاملخور الزاشع: خدماو املعلوماو التي تقدم ا املكتبة اليهودًة الافتراقُة

 .ًاملخور الخامظ: املكتبة الافتراقُة اليهودًة: أورا التمح  والقؿور
 

 املكتبة االفرتاضية اليهودية: نشأتها وأهميتها: 8/1
 

املكتبـــة الافتراقـــُة اليهودًــة نحـــد  جمـــار املػـــزوعاو التــي تقـــو  عليهـــا املؤضطـــة  تمثــل

كُـة  ، كمـا رـاس American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE)التعاوهُـة لضـزا ُلُة يمٍز

د بـــذلك علـــى مختلـــف ؾـــهخاو موقـــع املكتبـــة علـــى لهترهـــت. وفـــن الواقـــع، قـــد تاضطـــت  التؿـــٍز

ـش أواؾـز 1993فـن ضـىة  هذه الج ة املـذكورج ، كمؤضطـة غحـر ربخُـة، غحـر حشبُـة،  هـد  نمـى تعٍش

ـف باملكتبــة ) كُـة. وقــد ورد بؿـهخة التعٍز ( كلمتـان ل ــٍل About Usالعنقـاو لضـزا ُلُة يمٍز

كُــة )بــاراا مــً ر ــِظ الح ومــة لضــزا ُلُة )بيُــامحن هُتىُــاهو ( ور ــِظ الولًــاو املتخــدج يمٍز

حـــول تاكُـــد هـــذه العنقـــاو الحمُمـــة تـــدوران كنهمـــا أوبامـــا( حتـــى وقـــت نرـــزاس هـــذه الدراضـــة، 

 مـــــً 
ً
ودعم ـــــا فـــــن مختلـــــف مىـــــاان الحُـــــاج. وقـــــد ً ـــــون مـــــً املهُـــــد أن ٌطـــــزد الباحـــــ  هىـــــا شعكـــــا

ً(:Bard, 2012ا ًلن )يهدا  التي ألرل ا أوػ ت تلك املؤضطة فن يؾل، فمً للك م

ً

ً

ً
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 للبخـــ  والدراضـــة والىقـــاع شػـــان املبـــادراو املػـــتركة .1
ً
ولكـــً لـــِظ علـــى  –أن تـــوفز رًهـــة

 بحن البلدًً. -املطتو  العطكزًي

كُحن. .2  أن تط ل نرزاساو تػكُل الػزاكاو القا مة بحن لضزا ُلُحن ويمٍز

خُة املػتركة بحن غعو  وح وماو .3  البلدًً. أن تكػف عً أهم القكاًا التاٍر

 أن تزمى البخ  العلاي واملؤتمزاو الدولُة وتزؾد يفن  الوجا قُة لاو الؿلة. .4

 أن ت ون بمثابة مزكٍش لتبادل املعلوماو حول يوػهة املختلهة التي تخـ البلدًً. .5

ل والثقافة اليهودًة. .6 د مً املواد التعلُمُة والتثقُهُة حول التاٍر  أن تقد  املٍش
ً

 نمــى أن عمــل مؤضطــة الـــ  تػــحر تلــك يهــدا 
ً
ًــدور فــن ننــار خدمــة العنقــاو  AICEنلا

كُـــة ب ـــل ضـــ ُل، حتـــى أن القـــارئ ضـــو  ًلمـــظ للـــك يمـــز مـــً واقـــع الدراضـــة  لضـــزا ُلُة يمٍز

التخلُلُــة املتاهُــة للمكتبــة مخــل الىظــز. هــذا، وقــد تــوفزو تلــك املؤضطــة علــى تؿــمُم مػــزوع 

ـــُة اليهودًـــــة  ـــع املكتبـــــة الافتراقـ ـــىة  (ii)موقـ ُــــ  أهـــــداف ا امليػـــــودج 1998مىــــذ ضــ ـــل تخق ـــً أرــ ، مـ

 بدراضــــة العنقــــاو لضــــزا ُلُة 
ً
ونتاحــــة مؿــــادر املعلومــــاو أمــــا  الجم ــــور ممــــً ًبــــدي اهتمامــــا

كُـــة، كمـــا أن هـــذه املكتبـــة تخـــزؽ علـــى أن تـــوفز للدارضـــحن واملتعلمـــحن مختلـــف الحقـــا    يمٍز

ل والثقافة اليهودًة. وكذا، تعتبر تلك  املؤضطة فن الج ـة الزضـمُة الزاعُـة للمكتبـة حول التاٍر

ًالافتراقُة اليهودًة فن يؾل.

تعـــــد بمثابــــــة دا ـــــزج معــــــار  وحطـــــبما ورد بموقع ـــــا علــــــى لهترهـــــت، فـــــ ن تلــــــك املكتبـــــة 

 حول العالم، بخُ  
ً
والؿ ُوهُة  (iii)تغهي كل ش يس ًتعل  بمعاداج الطامُة يهودًة أكثر غمول

Everything you need to know from Anti-Semitism to Zionism كمـا تكـم املكتبـة هخـو .

ة فـــن: نضـــزا ُل، أضــــانحر وحقـــا  ، الكىـــوس اليهودًـــة املقتىـــاج بمكتبــــة  14
ً
 ر ِطـــا

ً
 أو قطـــما

ً
رىاحـــا

ـــة، املخزقــة اليهودًـــة، الخـــزا و،  ال ــوهجزص، التـــرارم، الػــنون الطُاضـــُة، لحؿــاساو الحٍُو

ل، املـــزأج، الع  الطـــهز والـــزحنو، التـــاٍر
ً
ة، وأخحـــرا كُـــة، يدًـــان الطـــماٍو نقـــاو لضـــزا ُلُة يمٍز

التعلُم لضزا ُلن. وقد اههوو هذه يرىخة الز ِطـة بـدورها علـى عـدٍد متػـعٍ  مـً يقطـا  

 مً املعلوماو املقدمة مً خنل موقع هذه املكتبة قد ل ٌط ل على 
ً
الهزعُة. وكذا، ف ن كثحرا

أي م ــــان اخــــز حــــول العــــالم، ضــــُما تلــــك املــــواد التــــي تتىــــاول املطــــتهُد أو الباحــــ  أن ًجــــده فــــن 

ًاملػزوعاو التعاوهُة املػتركة بحن الجاهبحن لضزا ُلن ويمٍز ي على ورا الخؿوؽ. وقد 

ً
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  كــان
ً
ال ـــد  يضـــاص فـــن رؤٍــة القـــا محن علـــى مػـــزوع هــذه املكتبـــة أن تقـــد  للمطـــتهُد مؿـــدرا

 باملعلومـــاو، مـــً غحـــر حارـــٍة نمـــى بـــذل كثحـــر ر ـــٍد فـــن البخـــ  عـــً املعلومـــاو بـــاملواقع 
ً
 غىُـــا

ً
واحــدا

ًاليهودًة يخز .

 

 ( الصفحت الرئيست للمنتبت الافتراضيت اليهودًت1شهل )
ً

ً

ــــى  ــ ، تــــــــوفزو مؤضطــــــــة الـــــــــ  مطــــــــتوً وعلــ
ً
ـــً  AICEالبخــــــــ  العلاــــــــي خاؾــــــــة ــ ــ ـــــد مـ ــ ـــــز العدًـ ــ ــــى وػـ ــ علــ

ـــال ــ ــ ــ ــ ــ كُـــــــــــــــة  يعمــ العلمُـــــــــــــــة املخـــــــــــــــزرج التـــــــــــــــي تؿـــــــــــــــ  فـــــــــــــــن ؾـــــــــــــــالح العنقـــــــــــــــاو لضـــــــــــــــزا ُلُة يمٍز

ًبالكزورجة لعل مً أبزسها ما ًلن:

ً

ً

ً
ً
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 Breakthrough Dividend: Israeli Innovations In Biotechnology That 

Could Benefit Americans. 

 Building Bridges: Lessons for America from Novel Israeli 

Approaches to Promote Coexistence. 

 Experience Counts: Innovative Programs For The Elderly In Israel 

That Can Benefit Americans. 

 Good Medicine: Israeli Innovations In Health Care That Could 

Benefit Americans. 

 Learning Together: Israeli Innovations In Education That Could 

Benefit Americans. 

 Partners for Change: How U.S.-Israel Cooperation Can Benefit 

America. 

 

 مـــً ورـــدًٌز بالـــذكز أن الؿـــهخة ال
ً
هُـــة باملكتبـــة علـــى لهترهـــت تػـــحر نمـــى أنهـــا قـــد تلقـــت نلهـــا تعٍز

 Judaicمكتبة ال وهجزص يمٍز ي مً أرل نتاحة الجىاج الخـاؽ بـالكىوس اليهودًـة والعبراهُـة 

and Hebraic Treasures  املقتىـــاج بتلــــك يخحـــرج قـــمً املختــــو  الزقاـــي للمكتبـــة الافتراقــــُة

 
ً
اخـــــــز باضـــــــتخدا  مؿـــــــادر املعلومـــــــاو الخاؾـــــــة ب ـــــــٍل مـــــــً تلـــــــك اليهودًـــــــة. كمـــــــا قـــــــد تلقـــــــت نلهـــــــا

خُـــــة ) كُـــــة اليهودًـــــة التاٍر ، ADL(، ورابهـــــة م افخـــــة التػـــــ حر AJHSاملؤضطـــــاو: الجمعُـــــة يمٍز

، ووسارج الخاررُــة لضــزا ُلُة، ومكتــ  ر ــِظ الــوسراس لضــزا ُلن، SWCومزكــش ضــُمون فح هتــال 

ًؿادر يخز .وعػزاو امل Telushkinوالحاخا  روسٍف ننغكً 
 

 حمتوى املكتبة االفرتاضية اليهودية: 8/2
ً

، ًخوي كٌل 
ً
ضبقت لغارج نمى أن بيُة هذه املكتبة قد تػ لت مً أربعة عػز رىاحا

 مـــً يقطـــا  الهزعُـــة، كمـــا ًتهـــزع علـــى كـــل قطـــم فزمـــن عـــدٌد مـــً املوقـــوعاو لاو 
ً
م هـــا عـــددا

 مـــــً أورـــــا  الؿـــــلة. نن
ً
 ملختـــــو  هـــــذه املكتبـــــة ًمكـــــً أن ٌعكـــــظ لىـــــا ور ـــــا

ً
 تهؿـــــُلُا

ً
اضتعزاقـــــا

( وأقطــام ا الهزعُــة ) 14أهمُ هــا. وعلــى كــٍل، فــ ن بُــان هــذه يرىخــة )
ً
( ًــاتي  145رىاحــا

ً
قطــما

 على الىخو التامن 
ً
ً:(iv)مهؿن

ً

ً

ً
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 :األجهحة الرئيشة واألقشام الفرعية لممكتبة 8/2/1
 

 :Israel: إسرائيل الجىاح ألاول 

o .ًالشراعةo .ًيراساوo . ًعملُة الطن

o .ًآلاجارo .ًحقور لوطانo .ًؾور مً نضزا ُل

o .ًالتجارج والاقتؿادo .ًالهجزجo .ًما قبل نضزا ُل

o .ًالط انo .ًالعز  لضزا ُلُونo . ًاضتهنع الزأي العا

o .ًالتعلُمo .ًالعنقاو الدولُةo .ًالعلو  والتكىولورُا

o .ًالبِنة والهبُعةo ًالدفاع لضزا ُلن. قواوo .ًاملجتمع والثقافة

o .ًالجُولورُاo .ًالقدصo .ًرموس نضزا ُل

o .ًالح ومة والطُاضةo .ًيقلُاوo .ًمغامزاو افتراقُة فن نضزا ُل

o . ًاليحة والهo . ًل الحد ة. oًالتاٍر ًالحزو  والعملُاو العطكٍز

o .ًًًالؿ ُوهُة
 

 :Myths & Facts: أساطير وحقائق الجىاح الثاوي

 

o ال املة  لؾدارجPdf.ًo .ًنضزا ُل ولبىانo  ضُاضة الولًاو

ًاملتخدج.

o .الجذور لضزا ُلُة o .ًاليهود فن العالم العزبيo . ًوضا ل لعن

o .هاوي ًمح ان التطلح. oًالنرنون. o الاهتدا  البًر

o .التقطُم o .ًحز  الخلُمo .ًاملطتونىاو

o   1948حز. o .ًيمم املتخدجo  2008حز  غشج.ً

o .ظ ًاملقانعة لضزا ُلُة. oًالقدص. oًحز  الطَو

o   1967حز.ًo .ًالاهتهاقة الثاهُةo  العنقاو لضزا ُلُة

ًالكىدًة.

o . ًحز  الاضتج اo .ًالعز  املعادون للطامُةo .ًالبرهامم الىووي لًزاوي

o   1973حز.ًo .ًًحقور لوطان

o .ًالحدودo . ًًعملُة الطن
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 :Judaic Treasures (v)بمنتبت النوهجرس  : النىوز اليهودًت املقتىاةالجىاح الثالث

o .ًمقدمةo  اليهودًة يومى وأوا ل

ًاليهود.

o  ضماس الىجو  فن الطماواو

ًالعلى.

o  ًنقهاس الهاشع الجمامن

ًعلى الىؿوؽ املقدضة.

o  ،املؤضطون يربعة: هوج

ز، واٌظ، عاسر. ًلحً 

o .ًالتلمود

o .ًالهاشع الجمامن فن نًدي املبدعحنo  ًاملاو .مً املنل نمىo  هخو التعؿ  مً غحر

ًعقوبة.

o . ًكتا  أهل الكتاo  مً البخز نمى البخز

ًاملػزر.

o .ل ًغ ود على التاٍر

o  الاضتراحة الزاشعة فن يلحان

ًويغاوي.

o يرف  -اللطان املقدص

ال لماو  -املقدضة

ًاملقدضة.

o .ًاملزأج والكت  اليهودًة

o .ًتخهُو يرف املقدضةo .ًفن العالم الجدًدo  أعمال موس ى بً مُمون(vi).ً

o .ًي  نبزاها  وينهال لضزا ُلُونo .ًًكت  الؿنج

 :Biography: التراجم الجىاح الرابع
 

o o o 

o o o 

o o o 052513

o o 

o o 

Politics

o .ًالعالم العزبيo .ًالىهوo . ًلرها

o .ًحقور لوطانo . ًعملُة الطنo .ًيمم املتخدج

o .ًنضزا ُلo ًالزأي العا . اضتهنعاوo .كُة ًالعنقاو لضزا ُلُة يمٍز

ًًo .كُلُكظ ًٍو
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 :Vital Statistics: إلاحصاءاث الحيويت الجىاح السادس
 

o .ًمعاداج الطامُةo .ًاملخزقة اليهودًةo .ًالتعاون الثىا ي لضزا ُلن يمٍز ي

o .ًنضزا ُلo .ًالػع  اليهوديo . ًالزأي العا

o .ًقواو الدفاع لضزا ُلُةo . ًًلرها

 

 :The Holocaust (vii): املحرقت اليهودًت )الهولولوست( الجىاح السابع

 

o .ل الجذري ون. oًالتاٍر ًاجار ال ارجة. oًالىاٍس

o .ًمعلوماو مزرعُةo .ًضحر حُاتُة 

o .ًالاقه ادo .ًردود أفعال العالم هخو املخزقة 
 

 :Maps: الخرائط الجىاح الثامً
 

o .ًالػزر يوضوo .ًالػزر يوضو الجدًدo ًالحز  والطن . -نضزا ُل

o .ًنضزا ُل القدًمة / فلطهحنo .ًيراض ي الهلطهُيُة 

o  املخزقة اليهودًة والحز  العاملُة

ًالثاهُة.

o .ًنضزا ُل الجدًدج 

 

 :Travel: السفر والرحالث الجىاح التاسع
 

o .ل اليهودي ًمغامزاو افتراقُة فن نضزا ُل. oًرولة افتراقُة حول التاٍر

o  ًحول العالم.املعابد اليهودًةo .ارج معطكزاو الاعتقال ًٍس

o .ًينعمة اليهودًة حول العالمo .ًغع  اليهود حول العالم
 

 :History: التاريخ الجىاح العاشر
 

o .ل اليهودي القدًم خُة. oًالتاٍر ًالخهوم الشمىُة التاٍر

o . ًل اليهودي الحد ًمعلوماو مزرعُة ومباح  لاو عنقة. oًالتاٍر
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 :Women: املرأة الجىاح الحادي عشر
 

o .ًمعلوماو مزرعُةo .ًاملزأج فن نضزا ُل

o .ًاملزأج فن اليهودًةo .ًاملزأج فن أمٍز ا
 

 :US-Israel Relations: العالقاث إلاسرائيليت ألامرينيت الجىاح الثاوي عشر
 

o .ًمعلوماو مزرعُةo .ًًًالتعاون الثىا ي بحن البلد

o .ًضُاضة الولًاو املتخدجo .ًالىواان الدبلوماضُة
 

 :Religion: ألادًان السماويت الجىاح الثالث عشر

o .ًاليهودًةo .ًالكت  املقدضة

o .ًًدًاهاو حول العالم
 

 :Israel Education: التعليم إلاسرائيلي الجىاح الرابع عشر

o .ًالحز  الجامعنo .ًالبُداغورُا

o .ًاملقزراو الدراضُة 
ً

 مهاقشة حمتوى املكتبة االفرتاضية اليهودية: 8/2/2
 

ـــــا  لنتجاهـــــــاو العددًـــــــة  فُمــ
ً
ًلـــــــن مىاقػـــــــة مزكـــــــشج ملختـــــــو  املكتبـــــــة الافتراقـــــــُة اليهودًـــــــة وفقـــــــا

ــة واملوقــوعُة املزتبهــة بمختواهــا الزقاــي قــمً أرىخ هــا وأقطــام ا الهزعُــة.  والػــ لُة واللغٍو

ـــــادر  ـــ ال مؿــ ــ ــــوع أغــ ــ ـــــد  تىـ ـــــ  مــ ـــ  الباحــ ــ ـــ لُة، لحــ ــ ــــة والػــ ـــــاو العددًـــ ـــ  بالتجاهــ ــ ـــــا ًتعلــ وفُمــ

ـــي تقــــــدم ا ــ املكتبــــــة لجم ــــــور املطــــــتهُدًً، مــــــا بــــــحن: الكتــــــ  والخــــــزا و واملقــــــالو  املعلومــــــاو التـ

خُــــة وملهــــاو الهُــــدًو )املتاحــــة مــــً خــــنل  العلمُــــة املخــــزرج والؿــــور يرغــــُهُة والوجــــا   التاٍر

ًالُوتُو (.
 ً

هُــة للموقــع،   ملــا ورد بالؿــهخة التعٍز
ً
مقالــة  16.000فقــد اهكــوو املكتبــة علــى أكثــر مــً ووفقــا

هة( التي تم دمج ا  202قو ُة وعدٍد مً الخزا و )هخو  ؾورج 7.000و  بمختو  خٍز
ً
ًقمىا

ـــ ـــ ج ملؿــ ــــة املمحـــ ٍـ ـــل بالتجاهــــــاو اللغو ـــاج الخـــــزا و. وفُمــــــا ًتؿــ ــــع قـــــمً رىـــ ادر املعلومــــــاو ـاملوقـ

ًاحة مً خنل ـاملت

ة علـى مـادج هـذا املوقـع بيطـبة كبحـرج قـد تؿـل نمـى  املوقع، فقد غل  املختو  امليػور باإلهجلحً 

 %، الل م نل نلا اضتثنى الباح  مً للك الهبعاو الؿادرج عً كتا  الاأضانحر وحقا  الا 99
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ــة، ًمكــً مزارع هـا بالتهؿــُل بــالهقزج رقـم ) .( قــمً البىــد 1بلغـاو أرى ُــة معُىــة غحـر لهجلحً 

ًفُما شعد. 8/2/2
ً

ـة،  أما باليطبة للؿهخة الز ِطة ملوقع املكتبة علـى لهترهـت، فقـد لـوح  أنهـا رـاسو باإلهجلحً 

، رغــــم مىهقُــــة نتاحــــة املختــــو  
ً
ــــة أو يملاهُــــة مــــثن خؿـــــ ؾــــهخة ر ِطــــة أخــــز  بالعبًر

ُ
ولــــم ت

 ،
ً
، مـــا ًـــدعو نمـــى التهكحـــر بـــان املقؿـــد مـــً وراس للـــك ًكمـــً فـــن بقـــاس املوقـــع عاملُـــا

ً
ـــة نبعـــا بالعبًر

ـــم أن ً ـــل اللغـــــة، وقـــــد علــ ـــً التقُـــــد شعامــ ـــحن، بؿـــــز  الىظـــــز عــ ـــً غـــــاس مـــــً املتخؿؿــ قؿـــــده مــ

ة   باإلهجلحً 
ً
 مً نتاحة املختو  كامن

ً
ة تعتبر لغة العلم فن العؿز الحدً ، فن غزو نلا ًلهجلحً 

ًعلى هذا الىخو.

  -( جحليل ألاقسام الفرعيت بأجىحت املنتبت الافتراضيت اليهودًت1جذول )

 إلجمالي ألاقسام الفرعيت جحت مل جىاح الترجيب
ً
 وفقا

 اليسبت % ألاقسام الفرعيت ألاجىحت الرئيست

28ً19.3ًًنضزا ُل1ً

28ً19.3ًًأضانحر وحقا  2ً

3ً
النىوز اليهودًت املقتىاة بمنتبت 

 النوهجرس
20ً13.8ً

13ً8.91ًًالترارم4ً

10ً6.9ًًالػنون الطُاضُة5ً

ة6ً 8ً5.5ًًلحؿاساو الحٍُو

7ً4.8ًًاملخزقة اليهودًة7ً

7ً4.8ًًالخزا و8ً

6ً4.2ًًالطهز والزحنو9ً

ل10ً 4ً2.76ًًالتاٍر

4ً2.76ًًاملزأج11ً

كُة12ً 4ً2.76ًًالعنقاو لضزا ُلُة يمٍز

ة13ً 3ً2.1ًًيدًان الطماٍو

3ً2.1ًً التعلُم لضزا ُلن14ً

145ً99.99ًًنرمامن

 بمــا قـــمىا الجــدول ) وفــن
ً
( مـــً معالجــة كمُـــة 1قــوس قـــزاسج مختــو  يرىخـــة الطــابقة وتوضـــن

ً املنحظاو العػز آلاتُة:  مورشج ملختو  هذه املكتبة، ًمكً تدٍو
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ً
ً

ٌعتبـر الجىاحــان يولُــان املوضــومان بــ الا نضــزا ُلالا و الا أضــانحر وحقــا  الا مـً أبــزس يرىخــة التــي  .1

 بيطـبة ) 28هخـو اتطـعت مباحههمــا الهزعُـة لتغهــي 
ً
% 39%( ل ــل م همـا أو مــا ًمثــل 19.3قطــما

. أمـا الجىــاج يول: الا نضـزا ُلالا، فقــد 
ً
 مـً مختــو  يقطـا  الهزعُــة بتلـك املكتبـة نرمــال

ً
بـا تقٍز

ـــا ًؤكــــــد  ــــة، بمـــ ــــلة ب ضــــــزا ُل كدولــــــة مختلــ ــــف القكــــــاًا لاو الؿــ ــــي مختلــ ــــهت مادتــــــا لتغهــ اه طـ

 م
ً
خـا ، ومـً أمثلــة هـذه القكـاًا: الشراعـة والاقتؿــاد هـٍو هم وكُـانهم وأن ل ـم ولــدول هم تاٍر

ً
وجقـا

 والتعلُم والؿ ُوهُة وغحرها )اهظز مختو  الجىاج يول أعنه(.
 

 
ً
وأمــا باليطــبة للجىــاج آلاخــز: الا أضــانحر وحقــا  الا باقطــاما الهزعُــة، ف هــا ًمثــل فــن يؾــل كتابــا

 شعىوان:
ً
 نرغادًا

، ؾدر ألول مزج باألملاهُـة (viii) العزبي لضزا ُلنالاالا أضانحر وحقا  : دلُل نرغادي حول الؿزاع 

ــــة والبولىدًــــة 2002ضــــىة  ، جــــم ؾــــدرو مىــــا عــــدج نبعــــاو بلغــــاو أرى ُــــة أخــــز : مثــــل لهجلحً 

دًة والزوضــُة. وقــد تــوفز مُتػــل  ــة والهزوطــُة والطــٍو والؿــِىُة ولضــباهُة والبرتغالُــة والعبًر

ز هذا العمـل، والـذي ٌعـد AICEة الـ ، املدًز التىهُذي ملؤضطMitchell Bard (ix)بارد  ، على تخٍز

 باليطـــبة للباحـــ  العزبـــي امل ـــتم 
ً
 أًكـــا

ً
 ومهُـــدا

ً
 باليطـــبة للمثقـــف اليهـــودي عمومـــا

ً
 ر ِطـــا

ً
مزرعـــا

.
ً
ًبالدراضاو لضزا ُلُة خؿوؾا

، بخُـــ  ًقـــو  كـــل فؿـــل علـــى تىـــاول نحـــد  يضــــانحر  21ووقعـــت مـــادج هـــذا الكتـــا  فـــن 
ً
فؿـــن

مخــزره واملعبــرج بالكــزورج عــً جقافــة املجتمــع اليهــودي وأًدًولورُتــا  مــً ور ــة هظــًز –الػــا عة

ـــة حـــول الؿـــزاع العزبـــي لضـــزا ُلن والحـــزو  العزبُـــة لضـــزا ُلُة وغحرهـــا مـــً القكـــاًا  -الهكٍز

، بخُـ  ًـذكز الكتـاُ : )يضـهورج 
ً
ة تباعـا (، MYTHالدا زج على الطاحة الطُاضُة أو العطـكٍز

دحكــــ ا مــــً ور ــــة FACTة )جــــم ٌعقــــ  شعــــدها بــــذكز الحقُقــــ (، بخُــــ  ًهىــــد تلــــك يضــــهورج ٍو

ة فقـد اضـتىكز الكتــاُ ً
ً
 وتؿـورا

ً
ً -الىظـز اليهودًـة اعتقـادا

ً
 مـً الحقـا   الثابتـة شػــان  -مـثن

ً
عـددا

 مً الحزو  العزبُة لضزا ُلُة الػ حرج 
ً
الج اع العزبي لضزا ُلن والقكُة الهلطهُيُة وعددا

ــف  وغحرهــا مــً املباحــ  التــي ًمكىــك مزارع هــا بتهؿــٍُل قــمً الجىــاج الثــاوي أعــنه. ومــً الهٍز

  Index of Mythsأن قـد لًـل الكتـا  بكػـا  لألضـانحر 
ً
 مـورشا

ً
املكـمىة بـاملختو . وهـاا مثـال

 :(Bard, 2012: pp 62-64)على نحد  يضانحر! التي نزح ا الكتاُ  والحقُقة املتعلقة شػانها 

MYTH:   “Egypt and Syria were the only Arab states involved in the 1973 war”. 

FACT:    At least nine Arab states, including four non-Middle Eastern nations, actively  

 aided the   Egyptian-Syrian war effort… etc. 
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 على مد  عىاًة القا محن على موقـع املكتبـة ب ًؿـال مختـو  هـذا الكتـا 
ً
ونلاعتـا بـحن  وتاكُدا

، !READ ONLINEرم ـــور املطـــتهُدًً، ًـــوفز املوقــــع علـــى ؾـــهختا الز ِطــــة أًقوهـــة شعىـــوان: 

 فــن ؾــورج روابــو وهؿــوؽ فا قــة. وعلــى العمــو ، 
ً
ــاو هــذا الكتــا  كاملــة تخُــل الشا ــز نمــى مختٍو

 للبخـ  والدراضـة والىقـد مـً راهـ
ً
ـزج  غٍش

ً
  ف ن يضانحر والحقا   املـذكورج بالكتـا  تعـد مـادج

ــــة  ــــة يًدًولورُــ ــــــ نبُعــ ــــي املتخؿـ ــــ  العلاــ ـــــي والباحــ ـــف العزبـ ـــم املثقـــ ــ ـــي ًه ـ ــ ـــحن، كـ املتخؿؿـــ

ل. ًاليهودًة عبر التاٍر
ً

 ُعــــــز  بــــــالكىوس اليهودًــــــة املقتىــــــاج .2
ً
 م مــــــا

ً
 تزاجُــــــا

ً
ــــوهجزص،  أفــــــزدو املكتبــــــة رىاحــــــا بمكتبــــــة ال ــ

 )بيطـبة  20اهكـو  علـى 
ً
 فزعُــا

ً
%(، حزؾـت املكتبـة أن تتــُد للمطـتهُد مـً خنلــا 13.8قطـما

مجموعـــــة الكىـــــوس اليهودًـــــة والعبراهُـــــة املقتىـــــاج فـــــن يؾـــــل بمكتبـــــة ال ـــــوهجزص يمٍز ـــــي، بـــــ لن 

 للبـاحثحن مـً خـنل موقـع املك
ً
ـذكز مباغز مً تلك يخحرج ب تاحة هذه املجموعاو مجاها تبـة. ٍو

أن أكثـــر تلـــك املجموعـــاو اليهودًـــة مث ـــٌت بمهبـــوع ؾـــادر عـــً مكتبـــة ال ـــوهجزص تخـــت عىـــوان: 

، حُ  بدا (x)الا From the Ends of the Earth: Judaic Treasures of the Library of Congressالا

ت املعتمــد علُــا عىــد اضــتعزاف هــذه املجموعــاو باملكتبــة تخــ (xi)هـذا املهبــوع املؿــدر يضــاص 

عـــزف الػـــ ل )  ألحـــد الكىـــوس اليهودًـــة املقتىـــاج بمكتبـــة ال ـــوهجزص، 2للـــك الجىـــاج. َو
ً
( همولرـــا

 فن ؾهختي عىوان لياخة مً كتا  الاالتلمودالا 
ً
ة ويخز  باألملاهُة.(xii)متمثن  ة نحداهما بالعبًر

ت وأخرى باألملاهيت )منتبت 2شهل )  القسم العبري( –النوهجرس( صفحت عىوان "التلمود" بالعبًر
 م(1842)
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 حــــو   .3
ً
، حتــــى أفــــزدو ل ــــا رىاحــــا

ً
  13كمــــا اهتمــــت املكتبــــة باليخؿــــُة اليهودًــــة كثحــــرا

ً
قطــــما

ـــبة  ـــــً%8.91)بيطـــ التــــــرارم اليهودًــــــة للمػــــــاهحر مــــــً علمــــــا هم وررــــــال يعمــــــال والهىــــــاهحن  ( مـ

والقكــاج وررــال الــدًً واليطــاس، ومــً حــاس مــ هم علــى أوضــمة ورــوا ش عاملُــة، ومــً كــان مــ هم 

 فــن خدمــة هــذا الجىــاج الخــاؽ، فقــد سود 
ً
. ونمعاهــا

ً
مــً بــحن أعكــاس ال ــوهجزص يمٍز ــي أًكــا

راع حـول أحـد املػـاهحر مـً اليخؿـُاو اليهودًـة بمخزا بخـ  ٌطـ ل م مـة البخـ  والاضـتًر

ـــة ) (، والتـــي تكهـــل A-Zالبـــارسج، كمـــا سود هـــذا الجىـــاج بقا مـــٍة مـــً الحـــزو  الهجا ُـــة لهجلحً 

. )اهظز الجىاج الزاشع(.
ً
 نم اهُة التؿهد والبخ  عً تلك اليخؿُاو تخت أضما ها مباغزج

 

 شعىــوان: الا  .4
ً
أقطــا  فزعُــة )بيطــبة  10غهــو هخــو  الاالػــنون الطُاضــُةوأفــزدو املكتبــة رىاحــا

كُلُكظ 6.9  ملوضــــــــــوعة الـــــــــــٍو
ً
 فزعُــــــــــا

ً
%(. وتخــــــــــت هــــــــــذا الجىــــــــــاج، خؿؿــــــــــت املكتبــــــــــة قطــــــــــما

Wikileaks (xiii) ولكـــــــً هـــــــذا القطـــــــم قـــــــد ُعنـــــــي بكػـــــــف يضـــــــزار املتعلقـــــــة بالػـــــــزر يوضـــــــو ،

والعـــاملحن العزبـــي ولضـــنمي علـــى ورـــا الخؿـــوؽ، مـــا ٌػـــحر نمـــى مـــد  عىاًـــة القـــو  بمختلـــف 

 القكاًا املزتبهة شػنون املىهقة العزبُة والػزر يوضو ك ل. )اهظز الجىاج الخامظ(.
 

 ل حؿــاساو  .5
ً
 م مــا

ً
ل والثقافــة اليهودًــة، حُـــ  خؿؿــت املكتبــة رىاحــا ـــة حــول التــاٍر الحٍُو

(، غهــت لحؿــاساو الخاؾــة %5.5اهكــو  هــذا الجىــاج علــى جماهُــة أقطــا  فزعُــة )بيطــبة 

بموقـــــوعاو لاو ؾـــــلٍة بمعـــــاداج الطـــــامُة واملخزقـــــة اليهودًـــــة والتعـــــاون لضـــــزا ُلن يمٍز ـــــي 

 وقــواو الــدفاع لضــزا ُلُة ولرهــا  وغحرهــا. وعلــى ضــ ُل املثــا
ً
ل: خؿـــ هــذا الجىــاج قطــما

ـــة عـــً الػـــع  اليهـــودي مىـــذ ضـــىة  ، حُـــ  2012وحتـــى  1882ًتىـــاول فُـــا لحؿـــاساو الحٍُو

ٌعـزف رـداول مهؿـلة ًـوسع مـً خنل ـا وطـ  اليهـود مـً بـحن ضـ ان العـالم بخطـ  القــاراو 

 عـً الانضـزا ُلالا، غهـو مجموعـاو مـً 
ً
 فزعُـا

ً
والدول. ومثال اخز: خؿـ هذا الجىـاج قطـما

مىــذ ضــىة  Immigration to Israelاو ال امــة حــول الهجــزاو اليهودًــة نمــى نضــزا ُل لحؿــاس

ـــى  1948 ــــة 2014وحتـ ـــاما الثماهُــــة ًقــــد  مــــادج نحؿــــا ُة جٍز . نن هــــذا الجىــــاج بمجمــــوع أقطـ

ل والثقافــــــــة اليهودًــــــــة. )اهظــــــــز الجىــــــــاج  للغاًــــــــة باليطــــــــبة للبــــــــاحثحن امل تمــــــــحن بدراضــــــــاو التــــــــاٍر

 الطادص(.
 

 

 لــم ًــشل ًقــل مكــارع القــو ،  وحُــ  تمثــل حادجــة .6
ً
 للعــا

ً
ــا  فكٍز

ً
الااملخزقــة اليهودًــةالا وضواضــا

%(، تطـــتعزف مـــً خنل ـــا قؿـــة 4.8أقطـــا  فزعُـــة )بيطـــبة  7فقـــد أفـــزدو املكتبـــة ل ـــا هخـــو 

 ألهمُة هذا الجىــــــعو  العالم نسا ها. وهظــــادجة وأجزها واههباعاو غــتلك الح
ً
 اج، فقد سود ــــــــزا
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خُـــة  بمخــزا بخــ ، ًكهـــل نم اهُــة البخـــ  عــً املوقـــوعاو لاو الؿــلة بتلـــك الحادجــة التاٍر

 املثحرج للجدل. )اهظز الجىاج الطاشع(.
 

مــً املثحــر لنهتمــا ، أن فكــزج تؿــمُم املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة لــم تقــم فقــو علــى مجــزد  .7

 نمــى عـزف امل
ً
علومـاو مــً خـنل الخــزا و العـزف الى ـ ي للمــادج العلمُـة، ولك هـا تتهــزر أحُاهـا

 لعــزف مجموعــاٍو م مــٍة مــً 
ً
 كــامن

ً
 للمعلومــاو. وقــد أفــزدو املكتبــة رىاحــا

ً
الجغزافُــة مؿــدرا

ل والثقافة اليهودًة فن هخو  أقطا  فزعُة )بيطـبة  7الخزا و الجغزافُة التي تخ ي قؿة التاٍر

ــــو 4.8 ـــــمل هخـــ ـــعت لتػــ ــ ـــ 202%(، اتطـ ــ ـــــز اليهــ ـــظ الهكــ ــ ــــة، تعكـ ـــــة متىوعـــ ــــة رغزافُــ هــ ـــر خٍز ــ ودي عبــ

 للبخ  والدراضة لكثحٍر مً الباحثحن. )اهظز الجىاج الثامً(.
ً
ة  جٍز

ً
ل، وتمثل بدورها مادج  التاٍر

 

، حُـــ  قـــم هـــذا  .8
ً
 وحـــدًثا

ً
ل اليهـــودي قـــدًما  بـــاملزأج فـــن التـــاٍر

ً
 خاؾـــا

ً
خؿؿـــت املكتبـــة رىاحـــا

 باليطـبة للبـاحثحن املػـتغلح2.76أقطا  فزعُة )بيطبة  4الجىاج 
ً
ن فـن %(، مـا ًمثـل أهمُـة

أو الدراضــــــــــاو اليطــــــــــا ُة، مــــــــــً ور ــــــــــة الىظــــــــــز الارتماعُــــــــــة أو  (xiv)مجــــــــــال دراضــــــــــاو املــــــــــزأج 

 .
ً
خُـة للمـزأج اليهودًـة خؿوؾـا الطُاضُة، كما قد  هم فنة املػـتغلحن مـ هم بـالىواان التاٍر

 )اهظز الجىاج الحادي عػز(.
 

 

ةالا ضو   لم تخؿـ .9 %(، 2.1أقطا  فزعُة )بيطبة  3املكتبة تخت رىاج الا يدًان الطماٍو

ل والثقافــــة اليهودًــــة، نل تزاوحــــت يقطــــا  الثنجــــة مــــا بــــحن:   للتــــاٍر
ً
 ومــــؤجزج

ً
حُــــ  بــــدو متعؿــــبة

دًاهــاو حــول العــالم، بِىمـا رــاس مبخــ  الا لضــن الا فــن لًــل القا مــة،  -الكتــ  املقدضــة -اليهودًـة

تقت معلوما هــــا تخــــت هــــذا املبخــــ  مــــً ِقبــــل عــــدٍد مــــً املؿــــادر املزرعُــــة، حُــــ  بــــد  أنهــــا اضــــ

ــــة  ــ ــــوعة ال ولومبُـــ ــ ـــــُما: املوضـــ ــ ــــة  The Columbia Encyclopediaضـ ــ ــــوعة اليهودًـــ ــ واملوضـــ

Encyclopedia Judaica  كُبدًا  The magazine of Arab and Islamicومجلة  Wikipediaوالٍو

Cultures and Connections  نمـــى مىاقػــــة وغحرهـــا. بُـــد أن 
ً
هــــذا الجىـــاج لــــم ًتهـــزر نننقــــا

مختلـف املعتقــداو الطــا دج عىــد كثحـر مــً يمــم والػــعو  حـول العــالم. )اهظــز الجىــاج الثالــ  

 عػز(.
 

 مـــــد  عىاًـــــة القـــــا محن علـــــى املكتبـــــة بخدمـــــة مختـــــو  يرىخـــــة  .10
ً
وفـــــن الجملـــــة، بـــــاو واضـــــحا

 املوقوعُة املعىوهة: 

وحقــــا  الا، و الا الكىــــوس اليهودًــــةالا بدررــــة كبحــــرج. ولكــــً هــــذه الىتُجــــة ل  الا نضــــزا ُلالا، و الا أضــــانحًر

 تعمد نهمال بقُة يرىخة يخز ، بُد أن يمز متعل  بدافعحن م محن
ً
ًفن هظز  –تعني نننقا

ً
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أول مـــا: مـــد  تـــوافز املـــادج العلمُـــة التــي ًمكـــً نجبا هـــا قـــمً أحـــد يرىخـــة دون اخـــز،  -الباحــ 

الة يًدًولورُة التي ًخزؽ القا مون على موقع املكتبة على نًؿال ا نمى وجاهيهما: نبُعة الزض

، ومــً جــم حؿــلت العىاًــة بارىخــة مخؿوؾــة دون 
ً
 كــان أ  عزبُــا

ً
املتلقــي أو املثقــف، نضــزا ُلُا

 ملـــا هـــو مث ـــٌت بالجـــدول )
ً
(، ومـــً واقـــع مـــا وقـــف علُـــا الباحـــ  بىهطـــا مـــً همـــالل 1أخـــز  وفقـــا

 تؤكد تلك الحقُقة بالهبع.

 املنتبت الافتراضيت اليهودًت في بيئت املشابنت الاجتماعيت: 8/2/3

 لد  يرىخة الز ِطة ملوقع املكتبة، حُ  تمثلت هـذه 
ً
 متكزرج

ً
لح  الباح   اهزج

الظــاهزج فــن تكــمحن أرىخــة املكتبـــة لــزوابو مباغــزج، تعبــر عـــً ؾــهخا ها املتاحــة علــى غـــب او 

 مً: الهِظ بوا
ً
تر -التواؾل الارتمامن، ضُما كن رورل، باعتبارها أكثر مواقع التواؾل  -تٍو

عكظ الجدول )الارتمامن لًوع . َو
ً
 واهتػارا

ً
( واقع املػاركاو الارتماعُة لؿـهخاو يرىخـة 2ا

ً.2015الز ِطة للمكتبة عبر مواقع التواؾل الارتمامن املػار نليها حتى هتؿف فبراًز 

( جحليل املشارماث الاجتماعيت ألجىحت املنتبت الافتراضيت اليهودًت على 2جذول )

 مواقع التواصل الاجتماعي

 إلجمالي املشارماث الاجتماعيتالتر  -
ً
 جيب وفقا

 ألاجىحت الرئيست
 عذد املشارماث الاجتماعيت

 وسبت % إجمالي
 جوجل جويتر فيس بوك

 642ً62ً20ً724ً36.55ًيضانحر والحقا  1ً

 292ً163ً19ً474ً23.93ًاملخزقة اليهودًة2ً

كُة3ً  212ً15ً15ً242ً12.22ًالعنقاو لضزا ُلُة يمٍز

ل4ً  9.24 111ً62ً10ً183ًالتاٍر

 129ً21ً11ً161ً8.13ًنضزا ُل5ً

ة6ً  61ً4ً7ً72ً3.63ًيدًان الطماٍو

ة7ً  36ً2ً7ً45ً2.27ًلحؿاساو الحٍُو

 34ً1ً3ً38ً1.92ًالخزا و8ً

 16ً1ً0ً17ً0.86ًالتعلُم لضزا ُلن9ً

 12ً3ً2ً17ً0.86ًالػنون الطُاضُة10ً

 4ً0ً4ً8ً0.4ًالطهز والزحنو11ً

ً-ً-ً-ً-ً-ًاملزأج12ً

13ً
الكىـــــــــــــــــوس اليهودًـــــــــــــــــة املقتىـــــــــــــــــاج بمكتبــــــــــــــــــة 

ًال وهجزص
-ً-ً-ً-ً-ً

ً-ً-ً-ً-ً-ًالترارم14ً
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ً

 مــً الاتهــار  8/2/2ولعـل ممــا ٌعــشس مـً قُمــة الىتــا م التــي لكـزو بالبىــد 
ً
أعــنه، أن هىـاا غــِنا

علــى أهمُــة شعــل يرىخــة الز ِطــة للمكتبــة مــً راهــ  رم ــور املػــتركحن فــن مواقــع التواؾــل 

(، نل ًبــــدو أن رىــــاج الايضــــانحر والحقــــا  الا 3الارتمــــامن دون أخــــز ، كمــــا هــــو موضــــٌح بالػــــ ل )

ـــر  ـــر أكثــ ـــبة ٌعتبــ ــــ  التهاعـــــل الارتمـــــامن، بيطــ ـــً حُـ ـــاركاو 36.55يرىخـــــة مــ ــــوع املػــ ـــً مجمـ % مــ

الارتماعُــة، كمــا كــان مــً أكثــر يرىخــة التــي حظُــت بىؿــِ  كبحــر مــً يقطــا  الهزعُــة، تــنه 

كُــــة بيطــــبة 23.93رىــــاج الااملخزقــــة اليهودًــــةالا بيطــــبة  %، جــــم رىــــاج العنقــــاو لضــــزا ُلُة يمٍز

نحــ  علـــى هــذه ًي12.22 رىخـــة الــثنث أنهـــا حظُــت بمعـــدلو مػــاركة كبحـــرج علــى مواقـــع %. ٍو

(، للـــــك أنهـــــا تزتكـــــش علــــى قكـــــاًا م مـــــة باليطـــــبة 72التواؾــــل الارتمـــــامن )بلغـــــت هخـــــو 
ً
% نرمــــال

. فُما لم تػ ل أرىخة: الااملزأجالا، والا
ً
 وجقافة

ً
خا الكىـوس اليهودًـة املقتىـاج للمجتمع لضزا ُلن، تاٍر

أي اهتمـــا  ًـــذكز مـــً راهـــ  رم ـــور املطـــتهُدًً عبـــر مواقـــع  الاالتـــرارمالا، والابمكتبـــة ال ـــوهجزص

ًالتواؾل الارتمامن.

على اليهودًت ( إجمالي املشارماث الاجتماعيت ألجىحت املنتبت الافتراضيت 3شهل )

 مواقع التواصل الاجتماعي

36,55 

23,93 

12,22 
9,24 8,13 

3,63 2,27 1,92 0,86 0,86 0,4 
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 خدمات املعمومات اليت تكدمها املكتبة اليهودية االفرتاضية: 8/3
منحظــــــة الباحـــــ  ملوقــــــع املكتبــــــة اليهودًـــــة الافتراقــــــُة عــــــً ورـــــود عــــــدٍد مــــــً  كػـــــهت

 على الىخو التامن:
ً
ًخدماو املعلوماو املقدمة عبر موقع ا، ًاتي بُانها مزكشا

 الخذماث إلاخباريت: 8/3/1

ة عبر موقع ا، حول الػزر يوضـو واملجتمـع لضـزا ُلن.  توفز املكتبة خدماو نخباٍر

ع، فـــ ن املطـــ هد  مـــً هـــذه الخدمـــة تقـــدًم الحقـــا   واملعلومـــاو التـــي مـــً وحطـــ  نغـــارج املوقـــ

غــــانها أن ًه ــــم املطــــتهُد شػــــ ل أفكــــل مختلــــف القكــــاًا الحدًثــــة لاو الؿــــلة. وبىــــاًس علُــــا، 

ـــة تخـــت مطـــاى:   بتلـــك الخـــدماو لخباٍر
ً
 خاؾـــا

ً
بـــا ، لُتقـــد  مـــً خنلـــا NEWSتـــوفز املكتبـــة تبٍو

عــز  الجدًـد مـً تلــك يخبـار علــى مـدار ا
ُ
 ملـا ورد باليــحف واملجـنو العاملُــة، كمـا ت

ً
لػــ ز وفقـا

ـــى أرىخــــة املكتبــــة باقطــــام ا الهزعُــــة تخــــت بىــــد:  ـــتهُد باإلقــــافاو الحدًثــــة نمـ  Newestاملطـ

Additions to the Library كمـا ًـاتي ب هاًـة هـذا القطـم لخبـاري بُـاٌن بارغـُف يخبـار .New 

Archive ًذ فترج ماقُة.التي تم نقاف ها نمى املوقع مى

 الخذماث التاريخيت: 8/3/2

ل والثقافـــة  ٍل كزوهولـــواٍن ألهـــم يحـــداث لاو الؿـــلة بالتـــاٍر تقـــد  املكتبـــة خدمـــة تـــاٍر

ل اليهـــودي  الا، Today in Jewish Historyاليهودًـــة، تخـــت عىـــوان: الامثـــل هـــذا الُـــو  فـــن التـــاٍر

 شعــ
ً
د ًــو ، حُــ  ًــاتي هــذا فتطــتعزف أهــم تلــك يحــداث أو الوقــا ع بخطــ  أغــ ز الطــىة ًومــا

 أو 
ً
 م مــة

ً
 أو حادجــة

ً
م الػــ زي، فزبمــا ًــذكز موقــع املكتبــة واقعــة العــزف فــن ؾــورج تػــبا التقــٍو

، فُىـــــوه علـــــى تلـــــك الواقعـــــة أو للـــــك 
ً
 معُىـــــا

ً
خـــــا ل اليهـــــودي وافقـــــت تاٍر شخؿـــــُة بـــــارسج فـــــن التـــــاٍر

لم الــىهظ اليـخـ. وعلـى ضـ ُل املثـال: فقـد ورد تخـت ًـو  الطـادص مـً مـاًو لكـز  مـُند عـا

خــــال القــــارئ شعــــد للــــك نمــــى Freud (1856-1939اليهــــودي يؾــــل ضــــُجموهد فزوٍــــد  ًُ (، بخُــــ  

هُة تتررم ل ذه اليخؿُة، وللك قمً الجىاج الخاؽ بـ الاالترارمالا. ًؾهخة تعٍز

 خذماث املشابنت الاجتماعيت: 8/3/3

ً
ً
  تـوفز املكتبـة روابــو ملجموعـة مػـ ورج مــً غـب او التواؾـل الارتمــامن، وخاؾـة

ً
كــن

تر ورورــل بلـظ، كمـا تـوفز بؿــهخ ها الز ِطـة رابهـة شعىـوان الاالهُــدًوهاو  مـً: الهِطـبوا وتـٍو

. علـــى أي حــال، ًمكـــً Featured Videoاملتمحــ ج 
ً
الا واملتاحـــة مــً خــنل موقـــع ًوتُــو  خؿوؾــا

ــــد مــــً التهاؾــــُل حــــول تلــــك الػــــب او، والــــذي ًوضــــح مــــد  ارتهــــاع 4الىظــــز فــــن الجــــدول ) ( ملٍش

حؿـــة غـــبكة الهـــِظ بـــوا مـــً املتـــاشعحن لؿـــهخة املكتبـــة عبـــر تلـــك الػـــبكة، باعتبارهـــا أبزسهـــا 
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، تليهـــا 
ً
 واضـــتخداما

ً
، وللـــك حتـــى الػـــب او الارتماعُـــة لًوعـــا

ً
تر، جـــم الُوتُـــو  تباعـــا غـــبكة تـــٍو

ً.2015هتؿف فبراًز 

ً

ً

 ( جطبيقاث املشابنت الاجتماعيت بموقع املنتبت الافتراضيت اليهودًت4جذول )
 

 خدمات اإلحاطة اجلارية: 8/3/4
 

 مـً خـدماو لحانـة لح  الباح  أن املكتبـة 
ً
ً لوهـا الافتراقـُة اليهودًـة تقـد  للشا ـٍز

ــة، تمثـــل فـــن الارابهـــةالا بالؿـــهخة الز ِطـــة للمكتبـــة تخمـــل عىـــوان الا الا، … Trending Nowالجاٍر

ل  بخُــ  تػــحر نمــى أحــد يقطــا  الهزعُــة التاشعــة ألحــد يرىخــة الز ِطــة. وبتؿــهد املوقــع بتــاٍر

 Concentrationاول قكـــُة: الامعطـــكزاو الاعتقـــال ، ورـــد الباحـــ  أًقوهـــة تتىـــ2015ًىـــاًز  28

Camps ــــة ــــ : الا املخزقــ ـــاج الثالــ ــــت قطــــــم: الاقــــــه اد، قــــــمً الجىـــ ـــل تخــ ــــن يؾـــ ـــدرل فــ ـــي تىـــ الا والتــ

ل  ــــاًز  29اليهودًـــــةالا. وبتؿـــــهد املوقـــــع مـــــزج أخـــــز  بتـــــاٍر ــــة تىـــــاقؼ 2015ًىـ ــــ  أًقوهـ ، ورـــــد الباحـ

ـز معطـكز أوغـهُت   واحـٌد مـً أكبـر معطـكزاو  الا، وهـًوLiberation of Auschhwitzقكـُة: الا تخٍز

 مً قبل الحش  الىاسي.
ً
ة التي قتل فُا هخو ملُون يهودًا ًالاعتقال يملاهُة الىاٍس

ً

 ما تزتبو بما تم تخدًثا مـً معلومـاو 
ً
 أن تلك املمارضة غالبا

ً
وقد تبحن للباح  مؤخزا

 -أو حتــى نقــافتا مــً مختــو  ردًــد تخــت أحــد يقطــا  الهزعُــة بموقــع املكتبــةة فقــد لــوح 

ل  أها تم نقافة نًقوهة تخت الزابهة املػار نليها، تخمل عىوان: الاعقوباو  -2015فبراًز  4بتاٍر

الا قـمً القطـم الهزمـن: الاالعـالم العزبـي ولضـنميالا وتخـت Sanctions against Iranقـد نًـزان 

بالهعــل،  2015رىــاج: الاالػــنون الطُاضــُةالا، وقــد رــز  تخــدً  مختــو  هــذا القطــم فــن فبراًــز 

حُــ  تـــم عزقــا أمـــا  الــشوار بالؿـــهخة الز ِطـــة. ولــم ًقـــف الباحــ  فـــن الحقُقــة علـــى الباعـــ  

، ومــا نلا كــان وراس هــذا الــىمو مــً نحانــة املطــت
ً
خُــة عمومــا هُدًً بمثــل تلــك املعلومــاو التاٍر

ًب حد  القكاًا لاو الؿلة بمطالة  -فن يؾل -جمَّ تورا معحن هخو تذكحر املثقف اليهودي

الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبنت 

 الاجتماعيت
 الرابطت املباشرة

املتابعون/ 

 املشترلون 

https://www.facebook.com/JewishVirtualLibrary 6.225ًًالهِطبوا

تر https://twitter.com/JewishVLibrary 4915ًًتٍو

https://www.youtube.com/user/jewishvlibrary 972ًًًوتُو 

https://plus.google.com/109511531670883157674/posts 395ًًرورل بلظ

https://www.facebook.com/JewishVirtualLibrary
https://twitter.com/JewishVLibrary
https://www.youtube.com/user/jewishvlibrary
https://plus.google.com/109511531670883157674/posts
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ً

 مـً وراس للـك، أ  أهـا رـذٌ  لعانهـة يرُــال 
ً
 مقؿـودا

ً
ـا  توعٍو

ً
املخزقـة اليهودًـة، أو أن هـدفا

خ م وهٍو هم، أمالا؟!.النحقة مً اليهود وتاكٌُد على ت ًاٍر
ً

 اخلدمات الببميوجرافية: 8/3/5
 

، تتمثــل فــن نتاحــة قا مــة ببلُورزافُــة بمختلــف 
ً
 متمحــ ج

ً
 ببلُورزافُــة

ً
ًقــد  موقــع املكتبــة خدمــة

 مــــً خــــنل 
ً
املهبوعــــاو لاو الؿــــلة بالهتمامــــاو املوقــــوعُة للمكتبــــة واملتاحــــة للبُــــع مباغــــزج

لتجــــارج الكتــــ  علــــى لهترهــــت، حُــــ  حؿــــلت مؤضطــــة الـــــ  Amazon.comموقــــع متجــــز أمــــاسون 

AICE  عـــً التـــروٍم 
ً
علـــى غـــزاكة مـــع هـــذا املتجـــز مـــً أرـــل نتاحـــة مهبوعا هـــا مـــً خنلـــا، فكـــن

للمهبوعاو يخز  التي ٌعزق ا املتجز وتدخل فن ننار اهتماما ها التخؿؿُة. وهاا الجـدول 

ا املكتبة الافتراقُة اليهودًة للمطتهُدًً (، ًوضح رؾُد القا مة الببلُورزافُة التي تقدم 5)

ًأو املكتبة. Bookstoreتخت تبٍو : 

( املحتوى املوضوعي للقائمت الببليوجرافيت الخاصت بموقع املنتبت 5جذول )

 الافتراضيت اليهودًت

 اليسبت % العذد الفئاث املوضوعيت 

 399ً19.8ًاملخزقة اليهودًة والحز  العاملُة الثاهُة1ً

 323ً16ًنضزا ُل والػزر يوضو2ً

 266ً13.2ًاليهودًة3ً

 167ً8.3ًيفن  الطِىما ُة والوجا قُة4ً

 121ً6ًكت  الػعز والخُال العلاي5ً

 110ً5.5ًاملزأج واملخزقة اليهودًة6ً

 109ً5.4ًالطحر الذاتُة والترارم7ً

ل اليهودي8ً  78ً3.9ًالتاٍر

 66ً3.3ًمعاداج الطامُة 9ً

 64ً3.2ًاملزأج واليهودًة10ً

كُة11ً  62ً3.1ًالعنقاو لضزا ُلُة يمٍز

 38ً1.9ًكت  ينهال12ً

 35ً1.7ًلرها 13ً

 34ً1.7ًاملوضُقو14ً

 33ً1.6ًالعنقاو الىؿزاهُة اليهودًة15ً

 29ً1.4ًيهود أجُوبُا16ً
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 29ً1.4ًاملزارع العامة17ً

 23ً1.1ًالطهز والزحنو18ً

 Mitchell Bardً22ً1.1مجموعة مؤلهاو مُتػل بارد 19ً

 6ً0.3ًاملىتجاو لضزا ُلُة20ً

 100 2014 إلاجمالي 

ً

ػـحر مختـو  الجــدول ) ( بوقـوج نمــى ارتهـاع رؾـُد املهبوعــاو لاو الؿـلة بقكــاًا 5َو

ـــــة ) ـــــة الثاهُـــ ـــــز  العاملُـــ ــــة والحـــ ــ ــــة اليهودًــ ــ %(، 16%(، ونضــــــــزا ُل والػــــــــزر يوضــــــــو )19.8املخزقـ

 اخـــــز مـــــً أغـــــ ال لهتـــــال الهكــــــزي 13.2واليهودًـــــة )
ً
%(، كمـــــا ًوضـــــح الجـــــدول أن هىـــــاا غـــــكن

ـــــة ) ُـ ـــِىما ُة والوجا ق ــ ـــن  الطـ ــ ــــن يفـ ـــل فــ ــ ـــــةة تمثـ ـــــك القا مـ ـــمىتا تلـ ــ ـــُقو 8.3قـ ــ ـــــزنة املوضـ %( وأغـ

. 1.9%(، كما لم تغهل القا مة لكز املهبوعاو املور ة لهنة ينهال واملزاهقحن )1.7)
ً
%( أًكا

عـاد تكزارهـا تخـت أكثـر مـً فنـة موقـوعُة وقد لح  ال ٌُ  مـً الكتـ  ًمكـً أن 
ً
باحـ  أن شعكـا

واحــدج، باعتبــار أن املهبــوع الواحــد ًمكــً أن ًخــد  فــن أكثــر مــً مجــال موقــومن. وبورــا عــا ، 

ــاو القا مــة عىاً هــا باألهــدا  الاضــتراتُجُة التــي تطــعى مؤضطــة الـــ   AICEفقــد غلــ  علــى مختٍو

ًنمى تخقُق ا فن يؾل.
 

 إمكانات البحث واالسرتجاع باملكتبة االفرتاضية اليهودية: 8/4
 

( نمــى نم اهــاو البخــ  والاضــترراع التــي تتُخ ــا املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة عبــر 4ٌػــحر الػــ ل )

 مــــد  شطــــانة مــــا تكهلــــا املكتبــــة للمطــــتهُدًً مــــً 
ً
موقع ــــا علــــى لهترهــــت، حُــــ  ًبــــدو واضــــحا

ـــن نرــــزاس  ـــنل مخــــزا بخــــ  نم اهــــاو بخثُــــة، تمثلــــت فـ ـــُو املــــدعو  مــــً خـ ُــــة البخــــ  ال طـ عمل

 عـــــً نم اهُـــــة البخـــــ  بالتؿـــــهد املوقـــــومن ألرىخـــــة املكتبـــــة وأقطـــــام ا 
ً
، فكـــــن

ً
رورـــــل، فكـــــن

 تعـــز  بالبخـــ  املخؿــــ مـــً 
ً
الهزعُـــة. ومـــً الجـــدًز بالـــذكز أن هـــذا املخـــزا ٌطـــتخد  تقىُـــة

مـــً نقـــافة مزبـــع  ، وفـــن تقىُـــة تمكـــً ؾـــاح  املوقـــعGoogle custom searchخـــنل رورـــل 

بخ  نمى ؾهختا الز ِطة، بخُ  ٌطاعد املطتهُدًً فن العثور على ما ًختاروها على موقعا 

ًعلى لهترهت.

ً

ً

ً

ً
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ً

 

 ( واجهت البحث الرئيست بموقع املنتبت الافتراضيت اليهودًت4شهل )
 

عا ، تقد  املكتبة الافتراقُة اليهودًة للمطتهُدًً والباحثحن املتخؿؿحن فن مجال  وبورا

الدراضــــــــــاو اليهودًــــــــــة ولضــــــــــزا ُلُة عــــــــــدج أضــــــــــالُ  مختلهــــــــــة للبخــــــــــ  عــــــــــً املختــــــــــو  الزقاــــــــــي 

ًواضترراعا، وفن:
ً

 حمرك البحث: 8/4/1
 

ًوفز هذا املخزا نم اهُة البخ  داخل املختو  الزقاي للمكتبة، حُـ  نهـا مـدعو  مـً قبـل 

تــُد للمطــتهُد نم اهــاو البخــ  ال طــُو واملتقــد  بمختلــف  مخــزا بخــ  رورــل فــن يؾــل، ٍو

(، وتعــزف 4ؾـوره، بخُــ  تىؿـ  عملُــاو البخـ  داخــل مختــو  املكتبـة فقــو )اهظـز الػــ ل 

نل نحـد  ؾـهخاو مخـزا بخـ  رورـل. ومـً الجـدًز بالـذكز أن الىتا م أما  املطتهُد مً خ

 كــل 
ً
املوقــع قــد عنــي بت وٍــد شعــل يرىخــة الز ِطــة لدًــا بمخزكــاو بخــ  متخؿؿــة، وخاؾــة

ـــ لحن  ًــــة )اهظــــز الػـ ـــرارم واملخزقــــة اليهود ـــا 6، 5مــــً رىــــاان: التـ (. ول غــــك أن تلــــك العىاًــــة نهمـ

ًنلُا املكتبة مً أهدا .اهؿزفت نمى أرىخة مخددج تخد  بالكزورج ما تهمد 

ً
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 ( محرك البحث بجىاح "التراجم"5شهل )

 

ً
 ( محرك البحث بجىاح " املحرقت اليهودًت "6شهل )

 

 التصفح: 8/4/2

قتحن: ًتطمد املكتبة للمطتهُد بتؿهد مختواها بهٍز

ـــً للمطـــــتهُد أن ًتؿــــهدLibrary Glossaryأول مــــا: قا مــــة مؿـــــهلحاو املكتبــــة  قا مـــــة  : ًمكـ

( 
ً
  جا ُـا

ً
، بخطـ  رؤوص املوقـوعاو املتـوافزج بـاملوقع أو (A-Zمؿـهلحاو املكتبـة، وفـن مزتبـة

ًاملؿهلحاو الهىُة املتخؿؿة أو أضماس يعن  بمختلف أهواع ا، غحر أن املطتهُد ل ًخؿل 
ً
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ٍف مورٍش أو مهؿٍل فن شعل يحُان حول أحد املؿهلحاو العلمُة املىدررة  هىا نل على تعٍز

 
ً
تخت أحد يحز  التي وقع اختُاره علُا. كما تطتخد  هذه القا مة نحالو اهظز واهظز أًكا

ًعىد الحارة. مثال:
ً

JewOne who adheres to Judaism or is of Jewish lineage. See Judaism. 

ً

 Bibliography of Relatedالقا مــة الببلُورزافُــة بــاملواقع العىكبوتُــة لاو الؿــلةاهيهمــا: وج

Websites ًًـــوفز املوقـــع قا مـــة ببلُورزافُـــة بمختلـــف الـــزوابو الها قـــة )الداخلُـــة( املعبـــرج عـــ :

ػـــ ل البخـــ  داخـــل هـــذه القا مـــة  مختـــو  املكتبـــة الافتراقـــُة بارىخ هـــا وأقطـــام ا الهزعُـــة. َو

 مــً ألــوان التؿــهد املوقــومن للهنــاو املوقــوعُة الز ِطــة وكــذا الهزعُــة. وربمــا بــدو 
ً
هىــا لوهــا

هة املوقعالا. ًهذه القا مة تػبا نمى حٍد كبحر أداج تكىولورُة مػ ورج فن: الاخٍز
ً

 دعم المغة العربية: 8/4/3
 

ـــار  -أرــــز  الباحـــــ  عــــدج مخـــــاولو للتاكــــد ممـــــا ًكهلــــا مخـــــزا البخــــ  ـــ ل )املػــ ُــــا بالػــ ( 4نل

مـــً اضـــتراتُجُاو بخثُـــة متىوعـــة، حتـــى تبـــحن أهـــا ًـــدعم البخـــ  باللغـــة العزبُـــة، بخُـــ   -أعـــنه

ـــحر نمــــى  ـــرج عــــً كلمــــاو البخــــ  العزبُــــة، لكىــــا ًقــــد  للمطــــتهُد هتا جــــا تػـ ٌعــــزف الىتــــا م املعبـ

ة قمً موقع املكتبة. مثال: رز  البخ  عً كلمة الاهُتل زالا أو مقالو ميػورج باللغة لهجلحً 

، ولكــً عىــد البخـــ  هتُجـــة اضــتدعاس 221الاهتلــزالا  هــذا الزضــم بالعزبُـــة، فكػــهت الىتــا م عــً 

ةHitlerعً كلمة الا ًهتُجة اضتدعاس. 1.350كػهت الىتا م عً  الا، باإلهجلحً 
 

 :املكتبة االفرتاضية اليهودية: أوجه التميز والكصور 8/5
 

غحرهــا مــً مواقــع املكتبــاو الافتراقــُة علــى لهترهــت، فــ ن املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة ل ــا  مثــل

ـــل بــــا ـــً تخهـ قــــة نتاحـــــة  مـ ـــي ونٍز ـــع ومختــــواه العلاـ ـــمُم املوقــ ًــــا، تتعلــــ  بتؿـ ـــماو ومشا ـــً ضــ مـ

 مــً القؿــور املزتبهــة بــذلك. وقــد أفــزد 
ً
املعلومــاو وتىظُم ــا، كمــا أن ل ــا بهبُعــة الحــال شعكــا

القطـــــم مـــــً الدراضـــــة لُقـــــف علـــــى أورـــــا التمحـــــ  بموقـــــع املكتبـــــة وأورـــــا القؿـــــور الباحـــــ  هـــــذا 

ًاملختملة.

ً

ً

ً
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 أوجه التميز: 8/5/1
 

ـــً خــــدماو معلومــــاو متعــــددج، ونم اهــــاو بخثُــــة متىوعــــة، رــــاس  .1 ـــا تقدمــــا املكتبــــة مـ مـ

 بالبىدًً 
ً
 عالُة. 8/4و 8/3لكزها مهؿلة

ة: وحُ  أخذو املكتبة علـى عاتق ـا أن تطـحر بـىهج  .2 ضُاضة اضتبعاد لعنهاو لخباٍر

ــــــة بموقع ــــــا علــــــى   علــــــى عــــــد  تكــــــمحن أًــــــة نعنهــــــاو تجاٍر
ً
علاــــــي، فقــــــد حزؾــــــت أًكــــــا

 لىهج ــا العلاــي املطــتقل فــن عــزف املختــو  التــاٍر ن أو الثقــافن، ألن 
ً
لهترهــت، تخقُقــا

 بؿـــ
ً
هخاو املوقــع، كمـــا أنهـــا تخُــد بـــاملختو  العلاـــي مثــل تلـــك لعنهـــاو تخــدث نرباكـــا

ـــز التـــي اعتمـــدها مخـــزر  املقؿـــود عـــً الجـــادج، مـــا ًتىـــافى بالكـــزورج مـــع ضُاضـــة التخٍز

 مـــً 
ً
املوقـــع أو مـــدًزه ابتـــداًس. أقـــف نمـــى للـــك أن هـــذا الـــىهج العلاـــي ربمـــا شـــجع عـــددا

ــــة املكتبــــــة الافت ـــم أحــــــد أرىخــ ــــة أو دعـــ ــــو  بزعاًــ ـــُة الػــــــزكاو أو املؤضطــــــاو أن تقــ راقـــ

.
ً
ا  أو معىٍو

ً
ًوخدمتا شػ ٍل أو ب.خز مادًا

خُة  .3 جزاس املختو  العلاي: ما ًمح  موقع املكتبة أنها تخزؽ على نتاحة املعلوماو التاٍر

 علـى نحالـة املطـتهُد نمـى ؾـهخاو فزعُـة تمـت بؿـلة نمـى الؿـهخة 
ً
والثقافُة اعتمادا

 مــً تقىُــة الــزبو الهــا  ، ضــ(xv)الز ِطــة للمكتبــة 
ً
ُما الــزوابو الداخلُــة، ، مطــتهُدج

مــً غحــر أن تخُلــا نمــى ؾـــهخاو تخـــ مواقــع أخــز ، فـــن تخُــل املطــتهُد نمــى نحـــد  

كُبــدًا علــى ضــ ُل املثــال، مثلمــا هؿــادفا لــد  شعــل  الؿــهخاو الخاؾــة بموقــع الٍو

 بموقـع املكتبـة، بخُـ  ًظـل 
ً
 وجُقـا

ً
 ارتبانـا

ً
املواقـع يخـز ، مـا ًجعـل املطـتهُد مزتبهـا

 لا بالكزورج.نُلة وقتا قا م
ً
 على هذا املوقع متاشعا

ً
ًا

ــــة عىاًـــــة املكتبـــــة بـــــ لشا  البـــــاحثحن باإلغـــــاراو املزرعُـــــة وتوجُق ـــــا: تخـــــزؽ  .4 ــــى املكتبـ علـ

ـــا  نرغــــــاد ــ ـــمً أرىخ هـ ـــ د  هــــــا، قـــ ـــــالو العلمُــــــة املطتػـــ ـــ  املقـ ــــة توجُـــ ــــى الُــ ـــاحثحن نمــ البـــ

 فـن للـك نمـى أضـلو  رمعُـة اللغـاو الحدًثـة 
ً
علـى  ،MLAوأقطـام ا الهزعُـة، مطـتىدج

 الىخو التامن:

Last name, First name. “Title of Article.” Date of the Article. Date you 

accessed the article. <Full Internet Address>. 

ــذكز اضــُم مؤلــف املقــال مخــل الاضتػــ اد، فترغــد املكتبــة البــاحثحن  ًُ وفــن حالــة نلا لــم 

، كمؤلـف ر ـِظ للمقـال، باعتبـاره Mitchell G. Bardنمـى نجبـاو اضـم املـدًز التىهُـذي 

ز املقالو العلمُة املكمىة بمختو  املكتبة الافتراقُة.  عً تخٍز
ً
ًمطنول
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ً

مؿـــــادر املختـــــو  املعلومـــــاتي باملكتبـــــة: حزؾـــــت املكتبـــــة علـــــى تىـــــوع مؿـــــادر املعلومـــــاو  .5

ـــا  ــ ــ ـــــت أرىخ هـ ــ ــــة تخـ ــ ـــا العلمُــ ــ ــ ـــــا ماد هـ ــ ـــــتقي م هـ ــ ـــي تطـ ــ ــ ــــة التـ ــ ــــة واملتخؿؿــ ــ ــــة العامــ ــ املزرعُــ

ـــحن  وأقطــــام ا ـــا بـ الهزعُــــة. وقــــد لحــــ  الباحــــ  مــــد  تىــــوع تلــــك املؿــــادر املزرعُــــة، مـ

ز ومجــــــنو و ــــــحف  موضــــــوعاو وقــــــوامِظ وكتــــــ  حقــــــا   وأنــــــالظ رغزافُــــــة وتقــــــاٍر

ــــ ،  عاملُــــة وغحرهــــا، مــــا ًــــدل علــــى أن القــــا محن علــــى موقــــع املكتبــــة ٌعملــــون قــــمً فٍز

ــــز املقـــالو املتعلقــــة ب ُـــ  ًبــــدو أن مــــ هم مــــً هـــو متخؿـــــ فــــن تخٍز  ــــل رىــــاٍج مــــً بخ

عنــــــــي بمتاشعــــــــة يخبــــــــار العاملُــــــــة لاو الؿــــــــلة  ٌُ أرىخــــــــة املكتبــــــــة الز ِطــــــــة، ومــــــــ هم مــــــــً 

 باهتماماو املكتبة، وغحر للك مً يدوار وامل ا  يخز .

 مـــً الجـــولو الافتراقـــُة ٌعـــز  بــــالا .6
ً
 Virtualالجولـــة الافتراقـــُة: تقـــد  املكتبـــة همهـــا

Israel Experience ــارج نضــزا ُل، الاة حُــ  ؾــممت هــذه الخدمــة ألي فــزٍد ًخهــو لٍش

طــــــعى نمــــــى التعــــــز  علــــــى املــــــدن  ، َو
ً
ل اليهــــــودي خؿوؾــــــا  بدراضــــــة التــــــاٍر

ً
بــــــدو م تمــــــا ٍو

لضــزا ُلُة ومظــاهز الحُــاج القا مــة عليهــا، ومـــا  هــا مــً عمــزان وتمــدن ومظــاهز تـــز ، 

 ٌعــــز  بـــــ الا
ً
بــــا الا، وهــــو عبــــارج عــــً اختبــــار Israel Quizكمــــا تقــــد  لــــا هــــذه الجولــــة تبٍو

ـــ قــ ة الخُـــــاراو املتعـــــددج، يهـــــد  نمـــــى التخقـــــ  مـــــً املطـــــتو  املعزفـــــن للشا ـــــز حـــــول بهٍز

ـــــارج الافتراقـــــُة. وجمـــــة تهاؾـــــُل كثحـــــرج ًمكـــــً للشا ـــــز  نضـــــزا ُل ضـــــواٌس قبـــــل أو شعـــــد الٍش

 مً موقع املكتبة الافتراقُة اليهودًة. (xvi)معزف ها عً هذا القطم 
ً

 أوجه الكصور: 8/4/2
 

علــى مختــو  املوقــع  -مـً راهــ  الــشوار -افتقـار املوقــع نمــى أًــة أدواو إلبــداس التعلُقــاو .1

مــــً مقــــالو مىدررــــة تخــــت يقطــــا  الهزعُــــة قــــمً يرىخــــة الز ِطــــة، رغــــم أهمُــــة 

نتاحــة الهزؾـــة أمــا  الـــشوار فــن نبـــداس منحظــا هم التـــي ًمكــً أن تعـــشس أو تثــري مختـــو  

ل ًخقـ  القـدر املىاضـ  مـً املػـاركاو التهاعلُـة  املوقع. وهىا ًمكً القول أن املوقـع

لًجابُــة مــً راهــ  رم ــور املطــتهُدًً، ونن كــان هىــاا مجــاٌل لتخقُــ  للــك خــارل 

ًـــة املتاحــــة مــــً  ههـــار املوقــــع ههطـــا، واملتمثــــل فـــن ؾــــهخاو املكتبـــة الافتراقــــُة اليهود

تر.  خنل غب او التواؾل الارتمامن، كالهِظ بوا وتٍو

موقـــــع املكتبـــــة عـــــً جقافـــــة الحُادًـــــة واملوقـــــوعُة فـــــن عـــــزف املختـــــو  العلاـــــي  ابتعـــــاد .2

 
ً
ل والثقافة اليهودًة، حُ  ًبدو الحال أها ٌطحر فـن اتجـاٍه واحـٍد، متبيُـا املزتبو بالتاٍر

 للموقع 
ً
 متكزرج

ً
ارج كُة، ونن ٍس  ب ل قوج أهدا  املؤضطة التعاوهُة لضزا ُلُة يمٍز
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ــد مــ .3 ً للــك التورــا. وأشطــو مثــاٍل علــى هــذا التورــا مــا لحظــا ًمك هــا أن تعكــظ املٍش

الا أضانحر وحقا  لكتا : الا  الباح  مً ضلوا القا محن على املوقع مً دعاًٍة متكزرجًٍ

 مع بقُة املهبوعاو التي تتومى مؤضطة الـ
ً
لغزا  عليها   AICEعلى ورا لِظ حاؾن

عُىــٍة مــً تلــك الكتــ  مــً ونتاح هــا مــً خــنل موقــع املكتبــة، وقــد ضــبقت لغــارج نمــى 

أعـنه(، ونهمـا ًكتهـي املوقـع بمجـزد نتاحـة تلـك الكتـ  فـن ؾـورج  8/1قبل )اهظز البىـد 

 ( فقو.PDFرقمُة )

ــــى  .4 ـــع املكتبــــــة نمـ ـــار موقــ ــــدج بُاهــــــاو افتقــ تكهـــــل نم اهـــــاو البخــــــ  والاضـــــترراع حــــــول قاعـ

 مختــــو  املكتبــــة مــــً مقــــالو وؾــــور أرغــــُهُة ووجــــا   وخــــزا و رغزافُــــة وغحرهــــا، مــــا

 على املطتهُد حال تعاملا مع موقع تلك املكتبة على لهترهت.
ً
 ًِطز يمز كثحرا

هة املوقع. .5  فن: خٍز
ً
 نمى أداج تىظُمُة م مة ردا

ً
 افتقار املوقع أًكا

 

 خامتة الدراسة: 9
 ملختـــــو  

ً
بـــــدأو قؿـــــة الدراضـــــة الحالُـــــة بمنحظـــــة الباحـــــ  ورـــــود موقـــــع ًبـــــدو غـــــامن

كُـــة، بخُـــ  تقـــد  مـــً  ل والثقافـــة اليهودًـــة، تزعـــاه املؤضطـــة التعاوهُـــة لضـــزا ُلُة يمٍز التـــاٍر

 كـــــل مـــــا ًؿـــــبو نمـــــى معزفتـــــا شػـــــان معـــــاداج 
ً
 واليهـــــودي خؿوؾـــــا

ً
خنلـــــا للمثقـــــف العزبـــــي عمومـــــا

عىِـت ملُة، وما تتؿف با يًدًولورُة اليهودًة حـول العـالم. وكـذا، الطامُة والؿ ُوهُة العا

، كدراضــــة حالــــة، مـــً حُــــ  وػــــا ها 
ً
الدراضـــة بتىــــاول موقــــع املكتبـــة الافتراقــــُة اليهودًــــة تعُِىـــا

وأهمُ هــا ومختواهــا املوقــومن ومــا تقدمــا مــً خــدماو لجم ــور املطــتهُدًً املتخؿؿــحن، ومــا 

ًوو علُا، كذلك، مً شعل منمد القؿور.تمح و با مً منمد قوج، وما اهك

ـــــــز  الباحـــــــ  أن التورـــــــا الهكـــــــزي اليهـــــــودي والتـــــــاشع بالكـــــــزورج نمـــــــى جقافـــــــة املجتمـــــــع  ٍو

 متاكــــٌد وبـــارٌس قـــمً املعالجـــة املوقـــوعُة املث تــــة 
ً
لضـــزا ُلن علـــى املطـــتو  الطُاســـ ي خؿوؾـــا

، ونن كــــان للــــك أمــــ
ً
 بارىخــــة املكتبــــة الافتراقــــُة وأقطــــام ا الهزعُــــة تباعــــا

ً
 ومقؿــــودا

ً
 متوقعــــا

ً
زا

لذاتا حال تؿهد مختو  املوقع، نل أها ًؤكد حقُقة أجز البعـد الطُاسـ ي فـن نتاحـة املعلومـاو 

ـــر لنهتبــــاه حــــال تؿــــهد موقــــع هــــذه املكتبــــة ب ــــل  ـــُة اليهودًــــة. ومــــً املثحـ بموقــــع املكتبــــة الافتراقـ

ة اليه ودًة و)دولـة( نضـزا ُل أرىخ ها وأقطام ا الهزعُة أنها تخزؽ ب ل ض ُل على تاكُد ال ٍو

خ ـــا مـــً خـــنل ؾـــهخاو موقع ـــا علـــى لهترهـــت شػـــ ل أو بـــ.خز،  ـــ  شطـــو جقاف هـــا وتاٍر عـــً نٍز

 عً اسدراس الثقافاو يخز  أو باألحز  عزق ا مً ور ة هظز تخالف ما فن علُا فن 
ً
ًفكن
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ً

ـــا لحظــــا الباحــــ  فــــن غحــــر موقــــع مــــً ؾــــهخاو هــــذه املكتبــــة، ولــــِظ املجــــال  الحقُقــــة، هــــذا مـ

 هىــــا لضـــتعزاف همــــالل مـــً منحظــــاو الباحـــ ، غحــــر أنهـــا مهزوحــــة أمـــا  القــــارئ حــــال 
ً
مىاضـــبا

ًتؿهخا موقع املكتبة على لهترهت.

وهذا الحال ًته  بالهبع مع اعت اس القو  أههط م باههطـ م، حُـ  بـدو تلـك الهكـزج 

ؾـاح  كتـا  وخاؾة مدًز املوقع وهو  -ناغُة على جقافة القا محن على تؿمُم موقع املكتبة

ــــا   ــــــة  -أضــــــانحر وحقــ عــــــز  عــــــً هــــــٍو هم وأًــــــدًولورُ هم الهكٍز
ُ
فُمــــــا ًدغــــــىون مــــــً ؾــــــهخاو ت

، وتؤكــد حقُقــة ورــودهم وأنهــم كُــاٌن لــا تمثُــل فــن املجتمــع 
ً
وهــشع هم الدًيُــة والطُاضــُة أًكــا

الــدومن. وأتؿــور أن هــذا التورــا رــاس كــزد فعــٍل مباغــٍز علــى مــا حؿــل ل ــم مــً  همــٍِؼ ونقؿــاٍس 

خ م  وتػـــــتٍتً واقـــــه اٍد نـــــال مـــــداه، فتجـــــدهم ٌطـــــعون ب ـــــل الطـــــبل هخـــــو تاكُـــــد هـــــٍو هم وتـــــاٍر

، وقد راس موقع املكتبـة الافتراقـُة اليهودًـة مخـل الدراضـة لـُعكظ هـذه 
ً
 حثِثا

ً
وجقاف هم ضعُا

. ٍ ًالؿورج ل ل متامٍل أٍر

ـــــٍد مـــــً يبخـــــاث   ملٍش
ً
ـــــة  جٍز

ً
وعلـــــى كـــــٍل، فـــــ ن موقـــــع هـــــذه املكتبـــــة ًمكـــــً أن ً ـــــون مـــــادج

لدراضـــاو املطـــتقبلُة، لـــِظ فـــن مجـــال دراضـــاو املكتبـــاو وعلـــم املعلومـــاو وحطـــ ، ونهمـــا فـــن وا

مجال الدراضاو لضزا ُلُة أو لضـزا ُلُة اليهودًـة التـي ًقـو  عليهـا البـاحثون العـز  وغحـرهم، 

كمــــا تهُــــد املكتبــــة البــــاحثحن امل تمــــحن بدراضــــاو العنقــــاو الدولُــــة، ولــــِظ فقــــو مــــً يهتمــــون 

 ملختلـــف بدراضــة ال
ً
ل والثقافـــة اليهودًــةة فقـــد بـــد  موقع ــا الافتراضـــ ي علـــى لهترهــت غـــامن تـــاٍر

املؿادر التي تطاعد الباح  العلاي على الكػـف عـً جقافـة القـو  وتور ـا هم املختلهـة، تخـت 

ـــً  ـــا ًقـــــز  مــ اد هـــــا فـــــن املطـــــتقبل بخطـــــ  تـــــواتز  150مــ ، مـــــع قابلُـــــة ٍس
ً
 متىوعـــــا

ً
 موقـــــوعُا

ً
قطـــــما

ة مطتمزج.املوقوعاو والقكاً  ا لاو الؿلة، حُ  ًجز  تخدً  مادج املوقع بؿهة راٍر
 

 توصيات الدراسة: 10
 

ًخزل الباح  مً الدراضة الحالُة بجملٍة مختؿزٍج مً التوؾُاو، فن:
ً

على قزورج التعٍزف بمؤضطاو املعلومـاو املتخؿؿـة التـي تخـد  البـاحثحن  التاكُد .1

ــــك املؤضطــــــاو  ــــة نحـــــد  تلــ ـــُة اليهودًــ ـــل املكتبــــــة الافتراقــ ــــام م، ولعـــ ـــن مجــــــالو اهتمـ فــ

الجــدًزج بــالتعٍزف  هــا وبخــدما ها املختلهــة بــحن أوضــام البــاحثحن امل تمــحن بالدراضــاو 

 لضزا ُلُة أو الدراضاو اليهودًة.

ً
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نفــادج مؿــماي املواقــع العزبُــة املتخؿؿــة مــً رملــة تقىُــاو املعلومــاو التــي قــزورج  .2

ـش قـدراو مواقعىـا العزبُـة فـن  توافزو بموقع املكتبة الافتراقُة اليهودًة مـً أرـل تعٍش

ً نليها. ًبِنة لهترهت ورذ  الشا ٍز

 نعـــداد دراضـــة تخلُلُـــة ملكـــمون الكتـــا  لرغـــادي  .3
ً
ًـــز  الباحـــ  أهـــا مـــً املهُـــد رـــدا

أضـــانحر وحقـــا  : دلُـــل نرغـــادي ػـــار نلُـــا بمـــتن هـــذه الدراضـــة والـــذي هـــو شعىـــوان الا امل

 فـــن تبؿـــز مـــا ًـــزاه القـــو  مـــً حـــول الؿـــزاع العزبـــي لضـــزا ُلن
ً
الا، فكـــم ضـــُ ون مهُـــدا

اليهــود مــً أضـــانحر وحقــا   تمــظ املجتمـــع العزبــي وقكــاًاه الطُاضـــُة، وبــالهبع فـــ ن 

ــــة أو اقتــــراج تلــــك الدراضــــة ضــــو  ًورــــا نمــــى  املعىُــــحن مــــً البــــاحثحن بالدراضــــاو العبًر

ًدراضة العنقاو الدولُة.

 نعداد دراضة حول دور مكتبـة ال ـوهجزص يمٍز ـي فـن حهـ  التـراث  .4
ً
مً املمكً أًكا

 فـــن مجموعــة الكىــوس اليهودًـــة املخهو ــة بمكتبــة ال ـــوهجزص 
ً
الهكــزي اليهــودي، متمــثن

فتراقُة اليهودًة، بل نن تلك الكىوس لا ها والتي تم نتاح ها مً خنل موقع املكتبة الًا

 للبخـــ  والدراضـــة مـــً ور ـــة هظـــز أحـــد البـــاحثحن امل تمـــحن 
ً
مـــً املمكـــً أن ت ـــون هـــواج

باآلجار اليهودًة. وقـد اهتـد  الباحـ  نمـى موقـع علـى لهترهـت ًقـد  هـذه املجموعـة مـً 

 فـــــن هـــــذا /:www.judaictreasures.comhttps/الكىـــــوس )
ً
 أًكـــــا

ً
(، مـــــا قـــــد ً ـــــون مهُـــــدا

 الطُار.

، قـــــد ً ــــــون مـــــً امل ــــــم نعـــــداد دراضــــــة تخلُلُـــــة حــــــول الاضتػـــــ اداو املزرعُــــــة  .5
ً
وأخحـــــرا

بمختــو  املكتبــة الافتراقــُة اليهودًــة والــواردج شعُىــة مــً لهتــال الهكــزي اليهــودي، مــا 

 فن هظا  الاتؿال العلاي. ًمكً أن ٌعكد مً دور املكتباو الافتراقُة
 

 عـراجـــامل
 

قُا )مُىالُ ( 2011 جاسي، أمجد رمال. ) (. املكتبة الافتراقُة للػزر يوضو وغمال أفٍز

MENALIB 111-53، 44، 3000العزبُة   : دراضة حالة. مجلة.ً

(. املكتبة يكادًمُة الافتراقُة فن اململكة العزبُة الطعودًة: 2009ضعُد. ) الشهزي، ضعد بً

ًدراضة اضتكػافُة. ردج: قطم علم

ش. ]أنزوحة دكتوراه[.       ًاملعلوماو، كلُة آلادا  والعلو  لوطاهُة، رامعة امللك عبد العٍش

ً

https://www.judaictreasures.com/
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دراضة اضتهنعُة ألهمام  (. املكتبة الدولُة الزقمُة لألنهال:2010ض ا شػحر عبد العال. )

ًاضتخدا  الههل املؿز  ل اة نغزا  

ب ها: قطم املكتباو واملعلوماو، كلُة  .غٍزف كامل غاهحن، ومػاركة مىال رابز ع اغة       

ًآلادا ، رامعة ب ها. أنزوحة 

ًؽ. 313)مارطتحر(،        

ضة حالة. الاتجاهاو (. املكتبة الدولُة الزقمُة لألنهال: درا2008فزحاو، هاغم ضُد. )

ً.184-131(، 29) 15الحدًثة فن املكتباو واملعلوماو، 

ً

1. Bard, M. (2012). Myths and Facts: A guide to Arab-Israeli Conflict. [United 

States]: American    Israeli Cooperative Enterprise. P 329. 

2. Kazem, B. I., et al. (2010). Design and Implementation of Iraqi Virtual 
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ً
ًضُاضُا
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ًالة الحز  العاملُة الثاهُة. ولم تشل مط

 فن  ل     
ً
 ومتىامُة

ً
معاداج الطامُة أو اليهود مً قبل املجتمعاو العزبُة ولضنمُة قا مة

ًالؿزاع العزبي لضزا ُلن.
(iv)  ( ملا ورد بالجدول 

ً
ً.8/2/2(، البىد 1تجدر لغارج نمى أها تم تزقُم هذه يرىخة وفقا

(v ) ة املورودج املقتيُاو املذكورج هىا تخـ مكتبة ال وهجزص فُما ًتعل  باملجموعاو العبًر

ًقمً  جزج الاننع املخؿؿة للػزر 

قُا. اهظز هذه الزابهة:                         يوضو وغمال أفٍز

gov/rr/amed/guide/hsillguide.htmlhttp://www.loc.ً
(vi)  بً مُمون القزنبي مً أغ ز فنضهة العؿور الوضهو لضنمُة ٌعتبر الحاخا  موس ى

فن القاهزج، واغ هز ب وها أبزس شخؿُة يهودًة خنل      (، ولد بقزنبة وتوفن  1135-1204)

ًالعؿور الوضهو، حُ  تتلمذ على عدٍد مً مػاهحر علماس املطلمحن فن 

 باقوال م واضتدلل هم الهلطهُة،    
ً
عؿزه، ضُما: ابً نهُل وابً رغد وابً ضِىا، متاجزا

 فن مؤلهاتا املتعلقة    بالعقُدج اليهودً
ً
 مً حتى بدا للك واضحا

ً
ة، حتى اعتبره البعل واحدا

 أن مً تزرم لحُاج هذا الحاخا  ٌػًها 
ً
ًفنضهة العز  ولضن . ومً املهُد أًكا

 كنهما مً فنضهة لضن  رغم أنهما لِطا بمطلمحن    
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ٍد مً التهاؾُل حول حُاج هذا الزرل ومؤلهاتا، ًمكىك مزارعة  ًاملؿادر. وملٍش

موس ى بً مُمون: حُاتا نضزا ُل ولهيطون شعىوان: الاكتا  اليهودي املؿزي الػ حر     
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Abstract: 

 

This article examines the situation 
 of Jewish Virtual Library (JVL) as 
 a special model of virtual libraries, 
 which can benefit a great branch of users or scholars who are 
interested in researching in specific disciplines such as: Jewish 
Studies, Israeli Studies, Hebrew Studies, and studying 
international relations between U.S. and Israel. The Jewish 
Virtual Library is the most comprehensive online Jewish 
encyclopedia in the world, covering everything from anti-
Semitism to Zionism. Depending on case study methodology, this 
paper discussed the history of Jewish Virtual Library, analyzed 
their content, discovered their services, which produced to users, 
and investigated the advantages and disadvantages of the library. 
Finally, this study provides set of results and some 
recommendations regarding to the field of virtual libraries and 
Jewish information resources. 

 


