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مستخلص :
أنشأت رابطة أرشيف مانيتوبا  The Association for Manitoba Archivesقاعدة بيانات يتمكن من
خاللها األعضاء من إيداع وصف المحفوظات  Archival descriptionsبهدف توفير آلية بحث مركزية
للمستخدمين .و أيضا تم إضافة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس لتزويد األعضاء برؤوس موضوعات
مقيدة الستخدامها في الوصف  .سرعان ما تم تنبيه رابطة أرشيف مانيتوبا بأن المصطلحات الخاصة بالسكان
األصليون المستخدمة في قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس متقادمة و غير مناسبة للسياق الكندي و
المانيتوبي.
تم عمل تغييرات فيما يتعلق بالتالي  :كلمة هندي ""Indian؛ مكان جغرافي مرفق لمصطلحات مثل هنود
أمريكا الشمالية " ، "Indians of North Americaتغييرات ذات صلة بشعوب مانيتوبا بشكل خاص ،و
غيرها من التغييرات المتفرقة التي ال تشكل جزءا من نمط أكبر  .أيضا تم إضافة مصطلحات جديدة لمفاهيم
غير موجودة في قائمة . LCSH
الوثيقة النهائية تحتوي على  3901رأس موضوع تم تغييره أو حذفه و  329رأس موضوع جديد.
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كلمات مفتاحية :
السكان األصليون " ، "Indigenous Peoplesقائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس "Library of
". Congress Subject Headings
مقدمة
أنشأت جمعية أرشيف مانيتوبا ) The Association of Manitoba Archives (AMAقاعدة بيانات
شبكة معلومات أرشيف مانيتوبا ) Manitoba Archival Information Network (MAINيمكن
ألعضائها من خاللها أن يقوموا بإيداع الوصف الوظيفي بهدف توفير آلية بحث مركزية للمستخدمين في جميع
أنحاء مقاطعة مانيتوبا  .و قد قامت الجمعية بتحميل قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس  LCSHعلى
شبكة معلومات أرشيف مانيتوبا ) (MAINلتتيح للمستخدمين رؤوس موضوعات مقيدة يمكنهم استخدامها في
الوصف.
سرعان ما تم تنبيه الرابطة بأن رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس المستخدمة في وصف السكان األصليون
متقادمة و غير مناسبة للسياق الكندي ،و هي حقيقة ذات تداعيات و آثار استمرت لسنوات على المكتبات
الكندية.
و سرعان ما أنشأت جمعية أرشيف مانيتوبا فريق عمل قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس – شبكة
معلومات أرشيف مانيتوبا للنظر فيما يمكن القيام به.
أعضاء الفريق هم :
 Brett Lougheed, Chair — University Archivist/Digital Curator, University
of Winnipeg Archives and Records Centre
 Christine Bone — Cataloguing and Metadata Librarian, University of
Manitoba Libraries
 Camille Callison — Indigenous Services Librarian, University of
Manitoba Libraries
 Janet La France — Généalogiste, Centre du patrimoine, Société
historique de Saint-Boniface
 Terry Reilly — Archivist at large
مراحل المعالجة
بناءا على توصية مارتن  Martinأن تكون رؤوس الموضوعات متناسبة مع المكانز و متوافقة مع الممارسات
المستخدمة لرؤوس الموضوعات األخرى في المكنز  ، ¹فقد قرر الفريق بان أي تغيير ال بد أن يتوافق مع
قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس  LCSHبشكل متكامل ،و أن يتم االلتزام ببنية و قواعد قائمة
 LCSHبما في ذلك بنية الموضوع الرؤوس  ،subject string constructionو بما أن  MAINال
تشتمل على مداخل لإلحاالت ،فإننا لم نحاول تغيير إحاالت أنظر أو أنظر أيضا في قائمة  ، LCSHفقد قمنا
فقط بالتغيير في المداخل و رؤوس الموضوعات المعتمدة مع األخذ باالعتبار العالقة بين تلك المداخل و
الرؤوس بغيرها من المداخل و الرؤوس األخرى ،و كذلك المصطلحات القائمة في البنية الهرمية لقائمة
 . LCSHلذلك فإن جميع التغييرات ثابتة و متجانسة  ،و مع بعض التحليل اإلضافي يمكن تحويلها إلى مكنز
مالئم يوضح بشكل ظاهر تلك العالقات .
الخطوة األولى في مراحل المعالجة كانت إيجاد أكبر قدر ممكن من رؤوس الموضوعات في قائمة LCSH
المرشحة للتغيير ،و قد تم تصنيفها إلى قرارات ألنماط شاملة ذات تأثير على العديد من المداخل و رؤوس
الموضوعات ،و قائمة بعشرات المصطلحات المتفرقة التي يجب معالجة كل منها على حدة ،إلى جانب تغيير
رؤوس الموضوعات كان هدفنا أيضا هو إضافة أي مصطلحات ذات صلة لم تكن موجودة في قائمة .LCSH
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أمضى الفريق شهورا في التحليل و المناقشة و استشارة المتخصصين في األعراق و السكان األصليين من
الخبراء المحليين و من مختلف أنحاء العالم ،نهاية المطاف قاموا باستحداث قائمة بالتعديالت المقترحة ،و من
ثم تم إرسال تلك القائمة إلى زعماء السكان األصليين و الجماعات العرقية في أنحاء المقاطعة ألخذ آراؤهم إلى
جانب االستفسار عن بعض األسئلة المحددة مثل ما هو االسم الذي يستخدمونه و يطلقونه على شعبهم.
فور وصول اإلجابات و تحليلها اتخذ الفريق القرار النهائي بالتطبيق ،ثم أنشأ المؤلف جدوال يوضح قرارات
الفريق و يبين كل رأس موضوع تم تغييره و ما هو المصطلح الجديد  .الوثيقة النهائية تحتوي على 3901
رأس موضوع تم تعديله أو حذفه و  329رأس موضوع جديد  . ²يمكن اإلطالع عليها و تحميلها من خالل
الرابط التالي http://dx.doi.org/10.5203/ss_ama.main_bon.chr.2015.1 :

تغيير كلمة هندي ""Indian
أول المشاكل التي واجهها الفريق و أكثرها حيرة كان ما يتوجب القيام به فيما يتعلق بكلمة هندي "، "Indian
حيث يعتبر هذا المصطلح قديم و مندثر في كندا و نادرا ما يتطرق إليه أمناء الخدمة المرجعية و مرتادي
المكتبة في جامعة مانيتوبا من طلبة و أساتذة الداراسات االثنية  .يمكن االطالع على بنية قائمة  LCSHالحالية
للشعوب األصلية في الشكل ³ .3

الشكل : 1
البنية الحالية

كثير من الجدل الخاص بكيفية إعادة صياغة رؤوس الموضوعات و المداخل الخاصة ب لفظة هندي
" "Indianالموجودة في قائمة  LCSHتركز حول المصطلح نفسه .فعلى سبيل المثال تغيير هنود شمال
أمريكا " "Indians of North Americaإلى األمم األولى " "First Nationsسوف يكون تحسنا هائال
و من شأنه أن يضع المصطلح في مصاف المصطلحات المعاصرة و األكثر دقة .للتعرف على شكل المصطلح
بعد التعديل أنظر الشكل . 2
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الشكل : 2
مع تغيير المصطلحات

و مع ذلك ال يزال هناك عائق للوصول إلى النتائج يتمثل في بنية الثالث مستويات تفريعية داخل التسلسل
الهرمي ،و هي مشكلة ال يمكن حلها بمجرد تغيير المصطلح .المصطلح في المستوى األعلى على رأس الهرم
هو السكان األصليون " "Indigenous Peoplesو تلك المصطلحات الموجودة أو التي يمكن استخدامها
مثل هنود شمال أمريكا " "Indians of North Americaو األمم األولى " "First Nationsجميعها
تستخدم بشكل متواتر من قبل المؤلفين و الباحثين عن المعلومات و السكان األصليين أنفسهم .و على الرغم من
أن جميع هذه الكلمات لها تعريفاتها بالسليقة ،إال أنها غير متالزمة بشكل حاسم باللغة الدارجة ،و هذا يخلق
صعوبات في تحديد المداخل و رؤوس الموضوعات المعاصرة في التسجيالت بصورة ثابتة .على سبيل المثال:
كتاب بعنوان السكان األصليون في كولومبيا البريطانية The Indigenous Peoples of British
 Colombiaو األمم األولى في كولومبيا البريطانية  First Nations of British Colombiaيتناوالن
غالبا نفس الموضوع ،حيث أن هناك القليل من شعوب االنويت  Inuitو الميتيس  Metisفي كولومبيا
البريطانية .كال المؤلفي ن يستخدم مصطلحا غاية في الدقة و لكنهما مختلفان ،و على المفهرسين أن يختاروا ما
بين المفردات التي استخدمها المؤلف –وفي ذلك مجازفة بتعدد رؤوس الموضوعات للمصادر ذات الموضوع
الواحد -أو التغاضي عن مفردات المؤلف و فحص العمل للتعرف على إذا ما تم التطرق إلى شعوب االنويت
 Inuitو الميتيس  Metisو إضافة المصطلح األدق و األكثر تخصيصا ،كما ورد في إرشادات قائمة LCSH
فيما يتعلق بالتخصيص و التحديد ⁴ .
في عالم مثالي سو ف يتم األخذ باالختيار الثاني و العمل بموجبه ،و لكن بما أن العالم ليس مثاليا في جامعة
مانيتوبا ،و ربما في غيرها من األماكن في كندا ،و هذا يتسبب في الكثير من الحيرة لمستخدمي المكتبة و
يضطرهم إلى القيام بالبحث بمصطلحات متعددة غير مركزة *.إن مجرد تغيير الكلمات دون معالجة البنية لن
يقوم بحل المشكلة.
لقد قمنا باعتماد بنية أكثر انبساطا من أجل مشروعنا ،يمكن اإلطالع عليها في الشكل  .1هناك مصطلح واحد
عام واسع مثل السكان األصليون " "Indigenous Peoplesتم اقتراحه ألنه مستخدم في قائمة  LCSHو
بذلك يتناسب بسالسة مع بقية المفردات ،كما أنه أيضا مصطلح معاصر و مقبول بشكل كبير في مانيتوبا بناءا
على نتيجة االستطالع الذي قمنا به .مصطلحات شعوب االنويت  Inuitو الميتيس  Metisو األمم األولى
" "First Nationsسوف تبقى ،و لكن سوف تكون على مستوى واحد في التسلسل الهرمي مع إزالة الرأس
األوسط " "Indians of North Americaو عدم استبداله بالرأس " "First Nationsأو أي مصطلح
آخر.
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الشكل : 3
المراجعة المقترحة

كما ذكرنا سابقا ،فإن الوثيقة النهائية للتغييرات تشمل فقط المداخل و الرؤوس المعتمدة ،و ليس العالقات بين
الرؤوس  .لذلك فإن البنية ذات الصفين التي تم اعتمادها لن تكون واضحة بشكل ملموس .و مع هذا فإنه لكي
يتم تغيير رؤوس الموضوعات بشكل متجانس و ذو داللة فإن البنية الهرمية البد أن تكون واضحة لدينا .و في
قائمتنا النهائية للتغييرات فإن كل رؤوس الموضوعات التي تحمل كلمة ") "Indian (sسوف يتم تغييرها إلى
" .. "Indigenous Peoples" ، "Indigenousالخ  .رؤوس الموضوعات التي تحمل كلمة
" "Indiansمشيرة إلى جماعات فردية مثل هنود الكري " "Cree Indiansلم تكن مشمولة في نطاق
التغيير ،و لكن سوف يتم التطرق إليها الحقا في هذه الورقة.

* The Canadian Subject Headings thesaurus (CSH)⁵ uses still different terms for
these concepts, and is used by many Canadian libraries alongside LCSH, adding
even more search terms and confusion for patrons. As the MAIN database does not
use CSH, this paper does not address the details of its impact.

لضمان عن صر الثبات فإن نمط التغيير سوف يتم تطبيقه على جميع الشعوب في األمريكتين ،و ليس فقط
لوصف شعوب كندا ،على سبيل المثال :
Indian architecture
Indigenous architecture
Indians of Mexico
Indigenous peoples—Mexico
Federal aid to Indians
Federal aid to Indigenous peoples
Autobiographies—Indian authors
Autobiographies—Indigenous authors
قرارنا بشأن تبسيط البنية ذات الثالث مستويات تفريعية إلى مستويين اثنين ال يخلو من احتمال كونه مثارا
للخالفات و الجدل .إن الحكومة الكندية كذلك تصنف شعوب كندا األصليين إلى بنية ذات  1مستويات تفريعية،
فباإلضافة اختالف المصطلحات فإن هذه البنية معتمدة رسميا مطابقة للبنية الحالية لقائمة  ،LCSHحيث
يستخدم رأس الموضوع " "Indiansقائما بذاته و رأس الموضوع " "First Nationsمستخدم للداللة على
فئة عامة منفردا عن رؤوس الموضوعات " "Inuitو " .⁶ "Metisو قد كان من المتعارف عليه لدى للفريق
بأن بعض الجماعات نفسها تثمن بهذا التمييز بغض النظر عن كيفية استخدام المصطلحات في المحادثات غير
الرسمية  .و بذلك وجدنا أنفسنا في موقع االختيار ما بين التصنيفات الرسمية (و ربما ذات داللة االجتماعية أو
السياسية) أو إتاحة المصادر بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية .و لقد اخترنا اإلتاحة الفعالة للمصادر ، .على
الرغم من أنه لم يكن من اليسيرعلينا اتخاذ هذا القرار ،عالوة على أنه قد ال يكون القرار األنسب للجميع .و
نحن ممتنون ألننا لم نواجه معارضة من أي من الجماعات التي شاركت في االستبيان.

5

التحويل من رأس موضوع " .. "… of North Americaالخ إلى تقسيمات جغرافية
كلمة " "Indiansليست هي المشكلة الوحيدة في مصطلحات مثل " "Indians of North Americaو
" ، "Indians of South Americaفعندما تم وضع رؤوس الموضوعات هذه تم تضمين الموقع
الجغرافي مباشرة في رأس الموضوع بدال من االعتماد على التقسيم الجغرافي للداللة على المكان ،كما هو
معمول به في قائمة  . LCSHو بذلك فإن تقسيم الشعوب لفئات قام بناءا على المفهوم األوروبي للحدود
الجغرافية ،و عليه فإن هذا التصنيف يعتبر متعسفا و ال معنى له ،فعلى سبيل المثال  :شعوب تكساس الجنوبية
هم هنود أمريكا الشمالية " "Indians of North Americaو هذا التضمين يفترض وجود صفات مشتركة
بينهم و بين هنود أمريكا الشمالية " "Indians of North Americaفي مانيتوبا أكثر من جيرانهم في
تكساس الذين يعتبرون هنود المكسيك ""Indians of Mexico
في البدء كانت هناك بعض المناقشات للفريق حول مسألة تغيير " .. "Indians of North Americaالخ
إلى " .. "Indigenous Peoples of North Americaالخ و ذلك ألسباب براجماتية بحتة ،و لكن
نتيجة لألسباب التي تم ذكرها باألعلى سرعان ما قررنا أن تحويل هذه الفئات من صيغتها المدمجة المتضمنة
في رؤوس الموضوعات إلى تقسيمات جغرافية أمر يستحق العناء .و قد يجادل البعض بأنه حتى في
التقسيمات الجغرافية فإنه من غير المناسب استخدام الرؤوس المستخدمة في قائمة  LCSHفيما يتعلق بالسكان
األصليون و ذلك ألنها تعكس المنظور األوروبي لتلك الحدود  .و لقد كان هذا الجدل أبعد مما يرغب فريقنا
بالخوض فيه ،و بالرغم من ذلك فإننا في غاية السرور لتمكننا على األقل من إزالتها من الجزء الرئيسي من
رأس الموضوع الذي يصف الشعوب أنفسهم.
هناك عدة متغيرات من الجدير األخذ بها بعين االعتبار عند التفكير في تطبيق هذا التغيير على نطاق واسع ،و
كذلك في حال الرغبة في االحتفاظ برؤوس الموضوعات المستخدمة في  . LCSHعلى سبيل المثال ،عند
القيام بتغيير نقاط االتاحة في فهرس المكتبة و الرغبة في استكمال العمل بشكل آلي يجب مراعاة التالي :
 -3سوف يختلف التغيير باالعتماد على إذا ما كان التقسيم الجغرافي موجودا في البنية .string
مثال :
Indians of North America
Indigenous peoples—North America
)(“North America” is converted into a geographical subdivision
تم تحويل "أمريكا الشمالية" إلى تقسيم جغرافي)
Indians of North America—Manitoba

Indigenous peoples—Manitoba
)(“North America” is removed
(تم حذف "أمريكا الشمالية" )
 -2سوف يكون التغيير مختلفا باالعتماد على إذا ما كان التفريع الموضوعي قابل للتقسيم جغرافيا  .على
سبيل المثال :

Indians of North America—Languages
Indigenous peoples—North America—Languages
)(“—Languages” cannot be subdivided geographically
"اللغة" ال يمكن تقسيمها جغرافيا
Indians of North America—Kinship
Indigenous peoples—Kinship—North America
)(“—Kinship” can be subdivided geographically
"القرابة" يمكن تقسيمها جغرافيا
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تغييرات خاصة بشعوب مانيتوبا فقط
إلى جانب القيام بتغييرات عامة لمصطلحات تصف شعوب األمريكتين بشكل عام ،كانت هناك تعديالت
لمصطلحات تؤثر في شعوب مانيتوبا بالتحديد .ان تطبيق تلك التغييرات على جميع الشعوب المتفردة في
األمريكتين أو حتى شعوب أمريكا الشمالية فقط سوف يتطلب جهودا مضنية ،إضافة إلى أننا لم نرغب في القيام
بأي تغييرات فيما يتعلق بالشعوب التي لم نقم بالرجوع إليها  .التغييرات التي تمت على شعوب مانيتوبا كانت
كالتالي :
 -3حذف كلمة (الهنود " ) "Indiansمن اسم الجماعة  .مثال :
Cree Indians
Cree
Dakota
Dakota Indians
 -2إضافة أسماء لم تكن موجودة في قائمة  . LCSHمثال :
Oji-Cree
Swampy Cree
 -1تغيير أسماء المجموعات إلى األسماء المستخدمة في مانيتوبا ،و قد اعتمدت هذه التغييرات بشكل كبير
على نتائج االستطالع ،و قد تم تطبيقها على كل رأس موضوع يحتوي على المصطلح  .مثال :
Dene women

Athapascan Indians
Dene
Athapascan women

 -4حذف رؤوس الموضوعات التي تحتوي على كلمة أساطير " "Mythologyتماما ،مثل أساطير كري
" ،"Cree Mythologyو لم يتم استبدالها بأي شيء .في ظل وجود مصطلح الدين ""Religonو
مصطلح الفولكلور " ،"Folkloreو نظرا للغموض و الخلط ما بين الدين و األساطير على أحسن
تقدير ،و المنظور األوروبي و عدم الدقة في أسوء الحاالت ،فقد قمنا بإزالة استخدام المصطلح لشعوب
مانيتوبا .المصطلح العام األساطير الهندية ” “Indian mythologyتم تغييره إلى الروحانيات –
السكان األصليون ” “Spirituality—Indigenousليستخدم بشكل قائم بذاته أو مركب مع
مصطلحات المجموعات العرقية .

تغييرات متفرقة  ،إضافات ،و إرشادات
إضافة إلى التغييرات النمطية التي تناولناها سابقا ،فقد قمنا أيضا بعدد من التغييرات لرؤوس الموضوعات التي
ال تتبع نمطا معينا .كل من تلك المداخل كان بحاجة إلى معالجة منفصلة ،بعضها كان واضحا سريعا ،و
البعض اآلخر تطلب كثيرا من الوقت و مساعدة من اآلخرين.
عادة ما كان التغيير يتطلب التحويل من مصطلحات موجودة في قائمة  LCSHإلى المصطلحات المتداولة بين
السكان األصليين في كندا بشكل عام أو مانيتوبا بشكل خاص .كذلك تم تغيير بعض المصطلحات المتعلقة
بسكان نونافوت  ، Nunavutحيث يحتوي أرشيف مانيتوبا على العديد من المصادر المتعلقة بالشمال .و لعل
االطالع على الجدول هو أفضل مصدر للتعرف على قائمة مستفيضة بتلك التغييرات  ،و لكن ندرج مثاال عليها
:
Off-reservation boarding schools
Residential schools
Eskimo dogs
Qimmiq
Sweatbaths
Sweat lodges
Band government
Tribal government
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نحن لم نقم فقط بتغييرات في روؤس الموضوعات الموجودة في قائمة  ،LCSHولكننا أيضا إضفنا 329
مصطلح لم تتطرق إليها القائمة بتاتا .و في سبيل ذلك قمنا باالستعامة بالعديد من قوائم رؤوس الموضوعات و
المكانز و من أبرزها القائمة الخاصة بمركز مصادر اتحاد زعماء قبائل هنود كولومبيا البريطانية Union of
 British Columbia Indian Chiefs Resource Centre⁷التي كانت مصدر عون كبير لنا و
وفرت لنا الكثير من الوقت  .قائمتنا الخاصة باإلضافات المحتملة تم انشاؤها على ضوء تلك القوائم إلى جانب
بعض المصطلحات التي استحدثناها بأنفسنا  .بعد ذلك قمنا بالبحث عن جميع المصطلحات المقترحة في قائمة
 LCSHللتأكد من أنها غير مدرجة بالقائمة  ،و من ثم حددنا ما إذا كان المفهوم موجود كجزء من تراث و
ثقافة سكان مانيتوبا أو نونافوت ،حيث تم التغاضي عن تلك المفاهيم لتي لم تكن ضمن ثقافتهم ،أما تلك التي
تقرر إضافتها فقد تم اعتماد و إضافة المصطلحات األنسب لها  .من أمثلة تلك المصطلحات ما يلي :
Smudging
Métis scrip
Fishing rights
Sentencing circles
Voyageurs
يعتبر مصطلح ” “Voyageursنموذجا من المصطلحات التي توجد في قائمة  LCSHفي إحالة أنظر ،و
هي مستخدمة للداللة على تجار الفرو " . "Fur Tradersهذه من الحاالت القليلة التي يكون ال يشكل فيها
المصطلح المعتمد بالقائمة مشكلة بحد ذاته ،و لكننا هنا نعتقد بأن المصطلحين غير مترادفين  .و في هذه الحالة
اعتبرنا ” “Voyageursمصطلحا أكثر تخصصا من " "Fur Tradersو بذلك لم نقم بتغيير المصطلح و
لكننا أضفنا مصطلح ”. “Voyageurs
إلى جانب التغييرات و اإلضافات على قائمة  LCSHقمنا بإعداد قائمة مختصرة باإلرشادات و التي تساعد
العاملين باألرشيف على اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار المصطلحات التي رأينا أنها قد تكون محيرة  .فعلى
سبيل المثال هوية شعوب الميتيس  Métisمثار جدل في مانيتوبا ،حيث يعتبر بعض زعماء الميتيس أي
شخص أسالفه من السكان األصليين و األوروبيين فإنه ينتمي إلى الميتيس ،بينما قد يجادل البعض بأن من
ينسب إلى الميتيس هو فقط من ينحدر من شعوب الميتيس بثقافتهم المتميزة  .و قد أوصينا في اإلرشادات بأن
يبقى أخصائي األرشيف خارج نطاق الجدل و أن يدع المصدر يتكلم عن نفسه ،فإذا تناول المصدر كلمة
الميتيس أو الميشيف  Métis or Michifعندئذ يستخدم المصطلح ،و خالف ذلك فإنه يستخدم المصطلح
الدال على السكان األصليين مع التفريع الدال على مختلطي الدماء
”“Indigenous peoples—Mixed descent.

خطوات الحقة
اآلن و بعد أن اكتمل الجدول ،فإننا نتطلع إلى مساهمة أعضاء جمعية أرشيف مانيتوبا  AMAباإلدخال .و
سوف يتم مراجعة ردود األفعال و عمل الالزم إذا تطلب األمر ،و إذا لم يكن هناك أي مقترحات لتعديالت
جذرية ،فعندئذ تبدأ مهمة تطبيق التعديالت على قاعدة بيانات  ، MAINهناك عدة تداعيات تقنية سوف تكون
مصاحبة إلكمال العمل بدقة  ،و لكننا نأمل بأن يتم االنتهاء من األمر في نهاية هذا العام .
شكر و عرفان
نتقدم بالشكر لآلخرين من أعضاء فريق عمل  AMA MAIN-LCSHلما تحلوا به من فطنة ،بصيرة،
صبر ،و تفاني أثناء هذا المشروع  ،و لتشجيعي للكتابة و التحدث عنه .

الحواشي
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