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 جورج ستيورات و بيتر جيمس
 ،وروائي المكان علم في متخصِّص عالِم    (George R. Stewart) :باإلنجليزية)ستيوارت جورج) -  

 تبقىو) ، 1895 ]2[. مايو31  في بنسلفانيا في ُولد ،بيركلي في كاليفورنيا جامعة في أمريكي وبروفيسور
  اسم يحمل الذي كتابه في ستيوارت وتناول. 1949عام ستيوارت نشرها علمي خيال رواية هي (األرض

22  في المتحدة الواليات في وتوفِّي]3[.  جيتيسبيرغ في النهائي الهجوم جيتيسبيرغ معركة لفهم ضرورية
    1980.أغسطس

ا يكن لم إنه قال المرنة؛ األقراص من اثنين على روايته جيمس بيتر نشر   العنيفة األفعال لردود مستعد ًّ
 لهذه المعارضين زمالئه الصحفيين هجوم وإن الشكل، بهذا الرواية طرح فكرة تعارض ظهرت التي

ا، كان الفكرة ا كمبيوتر جهاز أخذ المراسلين أحد أن حتى شديدًّ  إلثبات الشاطئ إلى كهربائي ًّا وُمَولِّدًّ
 - القراءة من الجديد الشكل هذا من السخرية

-really-books-paper-are-20160124com/future/story/.bbc.//www:http
disappearing 
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 ياليل الصب وكما ينبغي أن نفكر
 القيرواني والحصري و بوش فانيفار 

  / هـ 488 - هـ 420) الحسن أبو الضرير الحصري الفهري الغني عبد بن علي إسحاق أبو الشاعر 
 .قيرواني تونسي شاعر (م 1095 - 1029

   : بوش فانيفار 

 مهندس هو (1974 يونيو 28 - 1890 مارس 11)   (Vannevar Bush :باإلنجليزية) بوش فانيفار 
 Tufts تفتس جامعة في الجامعي تعليمه وتلقى ،اإلنترنت لفكرة األول الملهم ُيعتبر أمريكي طبيعة وعالم
 كان كما جاكسون، كلية في الرياضيات فدرس التدريس امتهن ثم ومن ككهربائي عمل تخرجه وبعد
 قام .العلمي والتطور البحوث لمكتب مديرا   (1941) وفي .(1938 -1932 ) الهندسة لكلية عميدا  

 للرئيس علمي كمرشد السياسي المجال في صيته ذاع التفاضلي، المحلل بينها من حاسبة، آالت بتصميم
 .روزفلت األمريكي
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ًلا  :إشكاليَّاتاإنتاجاالمعرفةاالعربية.اأوَّ
 .اإلنتاج المعرفيِّ العربيِّ الُمْحَكِم بشكل عامقِلَُّة  

 .َضْعُف َجْوَدِة اإلنتاج المعرفيِّ العربيِّ  

 .َضباِبيَُّة وغياُب التَّشريعاِت الحاِكَمِة إلنتاج المعرفة العربيَّة 

 (.النَّاِشر)، والقاِئم على َنْشِرَها (المؤلِّف)ضبابيَّة واضطراب العالقة بين ُمْنِتِج المعرفة  

 عدم االستثمار األَْمَثِل لتكنولوجيا المعلومات في إنتاج المحتوى المعرفيِّ العربيِّ  

  



 :إشكالياتاإتاحةاالمعرفةاالعربية
 

 .أو َضْعُف االسثمار في النشر العربيغياب  

في " الكتاب المطبوع وحده"التركيز على الشكل التقليديِّ  
 .النشر العربيِّ 

 .غياب َدْوِر االتِّحادات على األرض 

 .ضبابيَّة العالقة بين الُمَؤلِِّف والنَّاِشر 



 :إْشكالِيَّاُتاتسويقاالَمْعِرفَِةاالعربيَّة

قلِيديِّ َضْعُف   الِت القراءِة ِبَمْفهوِمها التَّ  .ُمَعدَّ

اء   .َعَدُم وجوِد قواِعِد معلوماٍت للقُرَّ

 .الَفْقُر والحاَلُة االقتصاديَّة 

 .َتَشتُُّت َدْعِم الحكوماِت العربيِّة للقراءة 



 :تطوير منظومة إنتاج معرفة عربية من خالل

 .تطوير التَّْشريعاِت الحاِكمِة للعالقة بين المؤلِّف والنَّاِشر◦
 .تطوير أو َتَبنِّي َبْرَمِجيَّاٍت إلنتاج المعرفة◦
 .تشجيع وَدْعُم وَتْكريُم الُمَؤلِّفين◦
الِت َجْوَدِة الُمْنَتِج العربيِّ ◦  .التَّركيُز على َرْفِع ُمَعدَّ

َخلِّي تدريجي ًّا عن اْجِتراِر ◦ التَّركيز على َنْحِت إْنتاٍج عربيٍّ جديد، والتَّ
 .التُّراث

 .اْسِتْقطاُب واْكِتشاُف ُمَؤلِّفين ُجُدد◦



 :تطويُر َمْنظُوَمِة النَّْشِر العربيِّ من خالل
 

 .تفعيل َدْوِر اتِّحاِد الناشرين العرب، وتطوير َدْوِره◦

اِب العربية◦  .بناء ِجْسٍر بين اتِّحاد الناشرين العرب مع اتِّحاداِت الُكتَّ

 .استقطاب رؤوس أمواٍل لالستثمار في النشر◦

اٍت َشفَّافٍة إلصالح العالقة بين الناشر والمؤلِّف◦  .تطوير تشريعات وآليَّ

 ِرْفقًّا بالمؤلِّفين والُكتَّاب◦



 :تطوير منظومة تسويق الُمْنتَجِ الَمْعِرفِيِّ الَعَربِيِّ من خالل
 

ي بشكٍل ُشمولِيٍّ لتطوير تسويق المعرفة◦  .تطوير ما َسَبَق يؤدِّ

ين ◦ اء الجادِّ اء العرب، والعمل على زيادة أعداد القُرَّ  .بناء رابطة للقُرَّ

ٍة مركزيَّة لبيع الكتب◦ ٍة عربيَّ  .تطوير َمَنصَّ

/  إلكتروني/ بيع العنوان الواحد في أكثر من شكل ورقي)البيع الهجين ◦
 (.َصْوِتيٍّ 

اِت َدْفٍع إلكترونية◦  . تطوير وَتَبنِّي َمَنصَّ

اِء الكتاب الورقيِّ إلى المعرفة اإللكترونية◦  .استقطاب قُرَّ

  


