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يتكـرر الفرح باليـوم الوطني كل عـام ويرفرف 
العلـم األخضر وتـزدان الشـوارع بزينة تعبر عن 
الفرح، ويكتب الكتاب عن عشـق الوطن، ويغني 
المطربـون ألحانـا متنوعة، يغـرد المغردون في 
حبه، ويحتفـل البعض به بالكعـكات الخضراء، 

الجميلة.  والشعارات 
هل كل هذه المظاهر تفي بحاجات الوطن؟ 

لو قال لك أحد ما إنه يحبك؟ هل ستصدق الكلمة 
أم الفعـل؟ للحـب دالالت وعالمـات، حب الوطن 
ليس كلمـات وال ألعابا نارية! وال أن نضع صورة 
للعلم في الحالة الشخصية وأن نكتب عن تمجيد 

التاريـخ. كل هذا ال يعني أننا وطنيون؟ 
نعـم فالحـب أن تعطـي وطنـك كما تأخـذ، وأن 
نقدم ما يجسـد باألفعـال مما يسـاعد في نماء 
الوطن بإخالص العمل، والخوف على المال العام 
ال بالفسـاد واسـتغالل النفوذ. حين تحب وطنك 

سـتحافظ على مـوارده وثرواته وبيئته.
نمـاء الوطـن وازدهـاره سلسـلة متراكمـة من 
األفعـال والهمم، خاصة أن شـعار اليوم الوطني 
»همـة حتـى القمـة« الذي يجسـد أغنـى وأهم 
مكمـن قـوة وهـو اإلنسـان بطاقاتـه وقدراتـه 
وهمته. الهمة للجميع، أفرادا وقطاعات وجهات 

حكوميـة وخاصة.
أهـم ما تمتلكـه الكفاح والطمـوح. حب الوطن 
أمانة وجدية في العمل واإلنجاز وتجديد وتطوير 

دؤوب.
حـب الوطن ليـس أحاديـث وأصواتـا ال تتجاوز 
الحنجرة، الحب كلمة سـهلة ممتنعـة، مرتبطة 

بالفعـل والعمل.
هنـاك من يجـزل الخطـاب فـي اليـوم الوطني 
ولكنه أول من يهرب من تحمل مسؤوليات عمله 

ويتقاعـس عن اإلنجـاز بألف حجة!
 قد يختلف البعـض مع طرحي، ولعل في األمثلة 

اآلتية بعضا من التوضيح: 
- هنـاك مـن يسـتؤمن علـى قطـاع ويتعامـل 
بسـطحية مع المشـاكل ويبدأ بحلول سـريعة، 
تلمع صورته ومنجزاته، ويهمل األبعاد التكاملية 

عـن قصد، هـل هذا وطنـي حقا؟! 
- هنـاك مـن كلف بأمانـة منصـب فيتغافل عن 
حلـول طويلة األجل إمـا لجهله أو لقلـة صبره، 
والخاسـر الكبير هـو الوطن واألجيـال القادمة.
- هنـاك من يرعد بفخر عـن االنتماء وال يحافظ 

على مـوارد هذا البلد. 
- هنـاك مـن يتغنـى بوالئـه ولكـن ال يتوانا عن 

تخريـب الممتلـكات والمرافـق العامة! 
- هـل مـن يؤخـر حقـوق النـاس ومعامالتهم 

؟  وطني
- هـل المدير الذي يخاف على كرسـيه وال يضع 
بديـال حقيقيـا عنه كما هو مفتـرض في العمل 

المؤسسـي؛ هل هو وطني؟!
االلتـزام بالمسـؤوليات المتعددة علـى اختالف 
درجتهـا صغـرت أم عظمت هو مفتـاح ازدهار 
وطننـا، قال صلـى الله عليـه وسـلم »كلكم راع 

وكلكم مسـؤول عـن رعيته«.
شـركات وجهـات تقصـر فـي تدريـب وإعـداد 
الكوادر البشـرية السـعودية! وال تعطيها الوقت 
والجهـد والتدريب الكافي! هـل هي وطنية حقا!

قد تجد شركات تتسابق بالتهنئة باليوم الوطني، 
ولكنها في الوقت نفسه ال تلقي باال بالمحافظة 
علـى بيئة الوطن في هدر الموارد وإدارة عمليات 
اإلنتـاج والحـد مـن التلـوث المصاحـب لبعض 
األنشـطة، وكذلـك فـي تخلصهـا مـن النفايات 

الناتجة. 
 قـد تجـد أمانـة مـا! تتباهـي بلوحـات إعالنية 
تمتلكهـا عن حـب الوطن، وبـذات الوقت تقصر 
كل التقصيـر فـي وقف إغراق ميـاه البحر بمياه 
الصـرف الصحـي، وأخـرى ظلـت إدارة الكوارث 
فيهـا حبـرا علـى ورق، تنتظـر كل عام موسـم 
األمطار لتغرق وتتناسـى التخطيط الحضري أو 
العمراني، وتنتظر المقاوليـن ليرفعوا برك الماء 
هنا وهناك! كأن كل المشاكل تأتي من العدم في 

 ! لحظة
البعـض يرضـي نفسـه وميولـه علـى حسـاب 
دينـه ووطنه، وينهـل في بحر الفسـاد واألموال 
والثغرات! ثم يسـتطيع أن يردد بلسـانه: الوطن 

أوال!
تضيـع ميزانيات حكومية في مشـاريع مبعثرة 
وثغـرات هنا وهنـاك، كان باإلمكان تـدارك كثير 
منهـا بنظرة أكثر شـمولية، لو كـف البعض عن 
تبجيل نفسـه! فجل ما يهم البعض تذييل اسمه 
بمدير أو منصـب معين، وال يعي ثقل األمانة في 
خوض تفاصيل العمل بفريق واع أن أمانة الوطن 
تتجلى في التفاصيل وليس في العناوين الرنانة! 
الـكل يجيـد كتابـة رؤوس األقـالم، الـكل يجيد 

التوجيـه! ولكـن مـن ينفـذ بدقة؟ 
نحن بحاجة لعالقات حسـن الجوار واالنسـجام 
بيـن الجهـات لتتكامـل فيهـا األدوار لنحقـق 

مشـاريع وطنيـة ريادية.
التسـابق اإلعالمي للجهات المختلفة واسـتخدام 
المشاهير للتلميع لن يحقق المنجزات الحقيقية 
التي يجـب أن نتباهى بها، بعـد نجاحها وقياس 
نتائجهـا على أرض الواقع، وليـس أرض اإلعالم!

فـي زمن ولـى وانتهى كنـا ندرس مادة اسـمها 
التعبيـر، كان يطلـب منـا مثال التعبيـر عن حب 
الوطن، وبالمناسـبة هي مادة ليت وزارة التعليم 
تفكـر بإرجاعهـا، فقد فقد الطـالب القدرة على 

التعبيـر والصياغة باللغـة العربية بغيابها!
يا تـرى لو طلب منا كتابة عشـرة أمـور تبرهن 
علـى حب الوطـن! هل سـتفلح األغلبيـة في أن 

تبرهن عـن حبه؟
السـؤال العملي: كيـف تجعل مـن الحب منهجا 

لنمـاء وطنك؟
هـل يتعلـم الطـالب في اليـوم الوطنـي حقيقة 
أن ترجمـان الحـب هو العمـل واإلخـالص، وأن 
مسـتقبلنا يبنـى بسـواعدهم لنتغلـب بها على 
العقبات، وأن بناء هذا الوطن لم يكن سـهال ولم 
يعش أسـالفنا رغـد العيش، بل كانـت عزيمتهم 

وإصرارهـم همـا ما صنـع الوطن؟
أكبـر ثـروة تمتلكها األوطـان ي القوة البشـرية 
التي تمثل الثروات الحقيقية المستدامة، وأفضل 
مـا تملكـه اليابان القوة البشـرية التـي مكنتها 
اقتصاديا وعالميا. تجارب ونجاحات األمم تدرس 

منها. ليستفاد 
ختاما، إن االستثمار في اإلنسان يصنع الوطن.

تشكل الثقافة الوطنية جزءا ال يتجزأ 
من سـمات المجتمع الذي يعيش في 
أرض مـا ويرتبط بها مكانيا وروحيا، 
وينشـأ هـذا االرتبـاط نتيجـة الوعي 
االجتماعـي التراكمي الذي اختزل في 
الذهنية الحسية والبصرية للمجتمع، 
وغالبا ما يأتـي الحديث حول الثقافة 
الوطنيـة بوصفهـا مشـروعا محليا 
لمواجهة حالة الهيمنة الثقافية التي 
تسـيطر على المجتمعـات في عصر 
العولمة. يقولون إن العولمة والثقافة 
المحليـة تقعان علـى طرفي نقيض، 
وال يمكن أن تلتقيا، فالعولمة تسعى 
للهيمنة على ثقافة الشعوب ودمجها 
ضمـن الثقافـة الكونيـة، فـي حين 
تهدف الثقافة الوطنية إلى غرز القيم 
الوطنية وتعزيز الممارسات الثقافية 

المحلية.
لقـد وضعـت رؤيـة المملكـة 2030 
ثالثة مرتكـزات لبناء مجتمع حيوي، 

واقتصـاد مزدهـر، ووطـن طمـوح، 
لتحقيـق  المحـاور  وتتكامـل هـذه 
أهداف استراتيجية ترجمت على هيئة 
برامـج وسياسـات تنفيذيـة ضمـن 
إطار حوكمة محدد زمنيا. وفي ضوء 
برامج تحقيق الرؤية الوطنية، َوضع 
برنامج جودة الحياة هدفا استراتيجيا 
يتمثـل فـي غـرس المبـادئ والقيم 
الوطنيـة، وتعزيـز االنتمـاء الوطني، 
والمحافظة على التراث العمراني، في 
حيـن ركز برنامج تعزيز الشـخصية 
الوطنية على ترسـيخ البعد اإلنساني 
للمملكة العربية السعودية باعتبارها 

قلبـا للعالمين العربي واإلسـالمي.
وفـي المجمل، تسـعى هـذه البرامج 
إلى تعزيز قيم الوسـطية، والتسامح، 
وروح المبـادرة، والعمـل التطوعـي 
لبنـاء االقتصـاد والمحافظـة علـى 
المكتسـبات الوطنيـة. ويعـد اإلطار 
المكاني )المدينة( العامل المشـترك 

الذي يعكـس أهداف وبرامـج الرؤية 
الوطنيـة التـي يمكـن ترجمتهـا في 

صـورة ذهنيـة للمجتمع.
إن العمل على تجسيد الثقافة الوطنية 
عمرانيـا يمكـن أن يختصـر جهـودا 
كبيـرة في إطـار السـعي نحو غرس 
القيم، وتعزيز ثقافة االنتماء الوطني، 
ويعد العلم الوطني رمزا لهوية الدولة 
تتباهـى برفعـه في جميـع المباني، 
والوزارات، والميادين العامة، وتشكل 
مشـاهدة العلـم الوطني فـي جميع 
األوقـات والمناسـبات عامـال مهمـا 
في ترسـيخ ثقافة االنتمـاء المكاني 
للمجتمع واالعتزاز بالهوية الوطنية، 
ومـن النـادر أن تلتقـط أي صورة لك 
وأنت خـارج المملكـة دون أن يكون 
فـي خلفيتها علـم الدولـة أو صورة 
تحمـل  التاريخيـة  رموزهـا  ألحـد 

مضامين وشـعارات وطنية.
أمـا التـراث العمراني فيشـكل البعد 

المادي الذي يجسد حضارة مجتمعنا 
وقيمـه الثقافيـة والمعرفيـة، وتعد 
القرى التراثيـة، والحصون، والقالع، 
واألسواق، والساحات التراثية عناصر 

عمرانيـة ذات قيمـة ثقافية فريدة.
كما تجسد أواسـط المدن السعودية 
عمقا ثقافيـا وقدرة مجتمعية هائلة 
فـي تخطيط المـدن، وتطويع المواد 
المحليـة فـي البنـاء بمـا ينسـجم 
وخصائـص البيئـة المحليـة. ويأتي 
الحفاظ العمرانـي على هذه المواقع 
كأحد مصادر معرفة الثقافة الوطنية 
التي تعزز من ارتباط األجيال الحالية 

وانتماء اإلنسـان لثقافة المكان.
في الحقيقة، يتعرض عدد من المواقع 
التراثيـة إلـى التلف العمرانـي الناتج 
مـن عوامل طبيعية أو بفعل التخريب 
المتعمـد مـن السـكان، ويأتـي هذا 
التخريب نتيجة عـدم إدراك المجتمع 
لألهمية الوطنية لهذه المواقع، سواء 

على المستوى الثقافي أو االقتصادي.
وغني عن البيان أن الحفاظ العمراني 
للمواقع التاريخيـة والتراثية ال يعني 
صيانتها من عوامـل التلف العمراني 
فحسـب، بل تأصيل هويتهـا وإعادة 
تعييـن االسـتخدام األمثـل لهـا بمـا 
محيطهـا  ضمـن  دمجهـا  يضمـن 
الحضـري وإبـراز القيـم الثقافيـة 
المتعلقـة بهـا أيضـا. وعليـه فـإن 
مشـاريع الحفاظ العمراني للمواقع 
مـن  تنطلـق  أن  يفتـرض  التراثيـة 
أبعـاد  ذات  شـمولية  اسـتراتيجية 
تعكـس القيـم الوطنيـة، والثقافية، 

واالجتماعيـة. 
أخيـرا، فـإن الحفـاظ العمراني على 
المواقع التراثية يمكن أن يسـهم في 
رفـع اقتصاديات المدينة والسـكان، 
وبشـكل يعزز من االنتماء الوجداني 
في تلك المواقع والرغبة في الحفاظ 

عليها ذاتيـا من المجتمع.
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في يـوم الوطن تتجدد الحيـاة بتلك الذكـرى المجيدة في 
توحيـد أطرافـه المتراميـة، مغلفـة براية التوحيـد وتلك 
األنسـجة التي تحتويها وتكون تفاصيلها من حيث األمن 
واألمـان والرفاهيـة والتنميـة وبنـاء اإلنسـان واألوطان، 
والتي رسمت أسـمى مالمح المحبة لوطن وقيادة وشعب 
ومتوجه بحروف االنتماء السم المملكة العربية السعودية.
في يـوم الوطـن ستكشـف الذاكرة عـن أهـم مكنوناته، 
الذين خلدوا ذكرهم في وجدان الشـعوب وقلدوا أسماءهم 
بتيجان الشـرف عندمـا ذادوا عن حيـاض الوطن وجعلوا 
األرواح علـى األكـف، فإمـا النصـر المـؤزر بـإذن الله أو 
الشهادة في سبيل الله. كل التضحيات بأنواعها وأشكالها 
مهما تكابرت في أحجامها ستظل محدودة القيمة مكبلة 

المعانـي أمام من يجود بنفسـه دفاعـا عن وطنه.
يوم الوطن يوم فخـر وامتنان لكل تلك التضحيات الجليلة 
التي سـطرها أبنـاء هذا الوطن المعطاء فـي ميادين العز 
والشـرف والكرامة، ومثـال ال لبس فيه، للمثـل العليا في 
الشـجاعة والشهامة بتقديم أرواحهم ودمائهم الزكية في 
سـاحات الوغى من أجل الدفـاع عن الوطن وحفظ حدوده 
ومكتسـباته وحماية لكل ما يصب في اسـتمرارية األمن 

واألمـان والتنمية واالزدهار.
تخليد ذكرى الشهداء والتضامن مع أسرهم وتقديمهم في 
الحيز اإلعالمي بأنهم رموز وطنية تضرب بهم أروع األمثلة 
لـدى األجيـال المتعاقبـة؛ ممـا يجب أن يكـون خصيصة 
يتفرد بها هذا اليوم، ورسالة يجتمع فيها الشعب والقيادة 

مفادها بأننا لن ننسـى شهداءنا األبرار ما حيينا.
هذا الوفاء تجاه شـهدائنا األبـرار ليس مقتصرا على جهة 
إعالمية بعينهـا أو جهاز حكومي ينتمي له ذاك الشـهيد، 
بل هـي أدوار تقع في خانة الفروض العينية محبة ووفاء 
على جميع قوى المجتمع الفاعلة ومؤسسـاته اإلعالمية 
والثقافيـة واالجتماعيـة، وهذا هو الحـد األدنى تجاه هذه 
الفئـة الخالـدة الذكر، فهـم صمـام األمـان األول، والذين 
ساهموا وما زالوا يساهمون في تحقيق االستقرار واألمن 
واألمان وتحقيق المصالح العليا لبلدنا العظيم. والمشاعر 
والدعوات التي تكتنف المواطن السـعودي وجميع أطياف 
المجتمـع ومن يعيـش على هذه األرض الطاهرة سـتقف 

صفا واحدا مع الشـهيد في هـذا اليوم المجيد.
لنجعله يوم تتويج ألهالي الشـهداء األبطال، لتخليد ذكراهم من 
خالل التعبير بلهجة امتنان دقيقة بأنهم سكنوا أعمق مشاعرنا 
بتقديمهـم أغلى ما يملكـون، واالجتهـاد المتواصل من جميع 
الجهـات المسـؤولة وصاحبة القرار في سـن أنظمـة وقوانين 
جديدة تقف مع أهالي الشـهداء وأبنائهم، للمسـاهمة في سـد 
فجـوة الفراق والفقد المؤلم للشـهيد البطل، والتي لن تسـد إال 
بالتعلق بذلك الوعد اإللهي في فضل الشـهادة والشفاعة حينما 

يقل الشفعاء.
دمـوع الفراق التي انسـكبت من أهالي الشـهداء ال بد لها 
أن تختلط بمشاعر الفخر والعزة للشهيد، فهو أيقونة أمل 
وبارقة تنير لألجيال أسمى معاني التضحيات والوالء، وقد 
نقشـت أسـماؤهم في ذاكرة الوطن ضمن ملفـات العزة 
والكرامـة، وفـي وطننـا المعطاء الـذي عم خيـره أرجاء 
المعمورة سـيكون هو الذي يحتوي أهالي الشهداء ويسد 
احتياجاتهم ويقف معهم وقفة وطن تجاه أبنائه الشهداء 

البررة.
تغمـد الله أرواح شـهدائنا األبـرار وأنزل عليهم شـآبيب 
الرحمة وعزائم المغفرة، الذين عطرت دماؤهم الطاهرة 
ثـرى هذا الوطن العزيـز، ونصر الله جنودنـا المرابطين 
على الثغور وفـي الحد الجنوبي، وأعادهم سـالمين إلى 

ذويهم.

اسـتوعبت الدول المحترمة منذ اإلعالن سـنة 1974م عن مصطلح 
الوعـي المعلوماتي من قبـل األمريكي بول زيركوفسـكي، حقيقة 
المكتبـات ومكانتهـا في بنـاء المواطـن الواعي معلوماتيـا وبناء 
اقتصـاد المعرفـة باعتبارهمـا ركيزة األمـم المتقدمة فـي القرن 
الحادي والعشرين، بينما ال تزال الشعوب المتخلفة تعتبر المكتبات 
ترفـا فكريـا وعالة علـى االقتصاد الوطنـي. كما أسسـت منظمة 
اليونيسـكو منذ أمـد طويل لفكـرة تقييم قطاع المكتبـات لبلد ما 

باعتبارها مؤشـرا مهما لقياس نهضتـه الثقافية.
انطالقـا من هذه الفكرة وبمناسـبة مرور 90 سـنة على تأسـيس 
المملكة العربية السـعودية ارتأينا أن نقوم بتمرين فكري تقويمي 
لديناميكية المكتبـات في هذا البلد الطموح. وفـي هذا الصدد وإذا 
اعتمدنـا دليـل المكتبات السـعودية الذي توفره مكتبـة الملك فهد 
الوطنيـة من جهـة ونظرنا فـي قائمـة المؤتمـرات المنعقدة منذ 
1932م فـي مجـال المكتبات في السـعودية، وإذا نظرنـا إلى دليل 
الجامعـات الحكوميـة السـعودية؛ نخـرج بمـا ال يقـل عن خمس 

مكتسـبات بـارزة، يحق للسـعودية أن تفخر بها.

مكاسب جديرة بالفخر
أوال: ذلكم الكم الهائل من المؤسسات، فالمملكة تمتلك )حسب آخر 
إحصاء لمكتبة الملك فهد الوطنية( ما ال يقل عن 500 مؤسسة بين 
مكتبـة وطنية ومكتبة عامة ومكتبة متخصصة ومكتبة مدرسـية 
ومكتبة جامعية. هذا دون احتسـاب المكتبات الوقفية والمكتبات 
المسجدية والمكتبات الشخصية )مكتبات العلماء واألعيان( والتي 
لم يغطها دليل المكتبات الذي ترعاه مكتبة الملك فهد الوطنية. وفي 
هـذا الكم هنـاك عدد ال بأس به من المكتبـات التي تحظى باحترام 
واعتـراف وتقدير علماء المكتبات العرب وغيرهـم، لعل من أبرزها 
مكتبـة الملك فهد الوطنيـة القوية، بحزمة الخدمـات التي تقدمها 

واألرصدة التاريخية النـادرة التي تحوزها وكذا كفاءة كوادرها.
وهنـاك أيضـا مجمع الملـك عبدالعزيـز للمكتبـات الوقفيـة التي 

تحوي أرصـدة ومخطوطات لعلماء تركوا بصمة في تاريخ المدينة 
المنـورة، وأقـل ما يقـال عنها إنها كنـوزا نادرة. ونذكـر أيضا دارة 
الملك عبدالعزيز مـن خالل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمختلف 
فروعهـا والمتميـزة باسـتراتيجيتها الواضحـة في مواكبـة رؤية 
2030 وكـذا قـوة مبادراتها لنشـر ثقافـة المطالعة فـي المملكة، 
وهـي حاضرة حتى خارج حدود المملكة. وال تفوتني اإلشـارة إلى 
مكتبـة المسـجد النبوي التي تـكاد تكون مكتبـة مرجعية عالمية 
في مجال علوم السـنة النبوية. وكذا مكتبة الحرم المكي الشـريف 
المعروفـة بقيمتها التاريخية التـي ال تخفى على الباحث والمثقف 
عبر العالم اإلسـالمي. وال يفوتني أن أنبه إلى مؤسسـات أخرى في 
العالـم الرقمي من أبرزها »المكتبة الرقمية السـعودية« SDL التي 
تقدم خدمات جليلة لعموم الباحثين في الجامعات السعودية. وكذا 
المكتبة الرقمية الشهيرة عالميا »بالمكتبة الشاملة« والتي ترعاها 
مكتبـة المسـجد النبوي الشـريف والتـي تحوي مالييـن العناوين 

الكامل.  بالنص 
ثانيا: تزخر السـعودية برجال وأسماء المعة وقوية تركت بصمتها 
في تاريخ المكتبات السـعودية، بل والعربية أيضا. منهم من قضى 
نحبـه ومنهم من ينتظـر وما تخلفـوا عن حمل المشـعل. يصعب 
حصرهـم في هذا المقـام، لكن نقول: منهم من تـرك إنتاجا غزيرا 
ومنهـم مـن أسـس مجلة متخصصـة ومنهـم من تـرأس جمعية 
متخصصة، ومنهم أمناء المكتبات بمختلف أصنافها الذين يتجاوز 
عددهم الخمسـمئة أمين مكتبة. ومنهم رؤسـاء أقسام المعلومات 

الجامعات. في 
ثالثا: يتوفر في الجامعات السـعودية ما ال يقل عن سـبعة أقسـام 
لتدريس علوم المكتبات )و التي طورت مسـمياتها إلى أقسام علم 
المعلومات، أو قسـم المكتبات والمعلومات وذلك بحكم االتجاهات 
الحديثـة للتخصـص وكـذا توجهـات الدولـة وخاصـة مـا يتعلق 
بالحوكمة االلكترونية. هذه األقسـام تدرس وتخرج سنويا دفعات 

من أمنـاء وموظفي المكتبات ومراكـز المعلومات.

رابعا: جمعية المكتبات والمعلومات السـعودية هي مكسـب مهم 
للسـعودية، تأسست قبل 41 سـنة وتحتضنها جامعة الملك سعود 
بالرياض، ولها رسالة ورؤية قوية وحضور بارز، ولها مجلس إدارة 
مرموق يجعلها رقما فاعال في مشـهد المكتبات السـعودية، وهي 
بال شـك واحدة من أقـوى جمعيات المكتبات على مسـتوى العالم 
العربي على غرار جمعيات مصر وسـلطنة عمان واألردن والسودان 

ولبنان.
خامسا: مجموعة من الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة التي 
سـاهمت في إثراء اإلنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات 
وتكنولوجياتها. نذكر مـن أبرزها: مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية 
ومجلـة دارة الملـك عبدالعزيز ومجلة عالم الكتب ومجلة دراسـات 
المعلومات التي تنشـرها جمعية المكتبات والمعلومات السعودية.

تحديات وآفاق
لعل التحدي األقوى الذي سـيواجه المكتبات السـعودية مسـتقبال يكمن 
فـي الحفـاظ علـى المكتسـبات السـالف ذكرهـا والعمل علـى تثمينها 
وترقيتهـا وإثرائها. وهذا تحـد يطرح على األجيال الحالية والمسـتقبلية 
من أمناء المكتبات السـعودية الشـباب وخريجي أقسام علم المعلومات. 
والتحـدي اآلخر يتمثـل في ضرورة اليقظة وتحديث اسـتراتيجيات 
هذه المؤسسـات من فترة ألخرى لمواكبة المسـتجدات والتغيرات 
المتسـارعة فـي مجـال خصـب كقطـاع المكتبـات والمعلومات 
ومواكبة توجهات الدولة وطموحاتها االسـتراتيجية، وكذا حاجيات 
المجتمع السعودي. ويتفرع عن هذه االستراتيجيات اعتماد خطط 
تسـويقية مركزة تراعي الحضور القوي لوسائل اإلعالم االلكتروني 

والشـبكات االجتماعية وبخاصة تويتر.
كمـا أن المسـتقبل يفرض فـي نظرنـا الدخول فـي تحالفات بين 
المكتبـات لتوفير أكبر وأفضل عدد ممكن مـن الخدمات المكتبية، 
وهنا نشـيد بمبادرات مكتبة الملك فهد الوطنية من خالل الفهرس 

الموحد. السعودي 

قطاع المكتبات 
يف المملكة 

العربية 
السعودية: 

 قراءة يف 
المشهد بعد 

90 سنة من 
التأسيس

يحيى بكلي
 أستاذ علم المكتبات والمعلومات 

)جامعة طيبة، المدينة المنورة(
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