
اأعلن املوؤمتر العام لليوني�شكو - منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، عام 2005، يوم 27 ت�شرين الثاين )نوفمرب( يومًا عامليًا للرتاث 

املرئي وامل�شموع لن�شر الوعي حول اأهمية احلفاظ على هذا الرتاث وجعله يف متناول اجلمهور. اإثر هذا الإعالن ويف �شوء ما ميثله الأر�شيف، اأطلق 

ن�شئ 
ُ
املجل�س العاملي لالأر�شيف يف موؤمتره ال�شنوي عام 2007 مبادرة جتعل التا�شع من حزيران )يونيو( يومًا عامليًا لالأر�شيف، وهو اليوم نف�شه الذي اأ

فيه املجل�س العاملي لالأر�شيف عام 1948 يف رعاية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

اأكرث  العاملي لالأر�شيف يف حماولة من »مر�شد الرتاث احلديث« لإقامة تظاهرة وطنية تهدف اىل ن�شر �شورة  الثانية يحتفل لبنان باليوم  للمرة 

اأمام  اأبوابها  والأر�شفة  باحلفظ  تعنى  والتي  واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات  من  جمموعة  �شتفتح  ال�شياق  هذا  ويف  واملحفوظات.  لالأر�شيف  و�شوحًا 

اجلمهور اللبناين لعر�س جتاربها يف هذا املجال عرب الطالع على جمموعاتها، يف ال�شابع والثامن والتا�شع من حزيران اجلاري. واملوؤ�ش�شات هي: 

�شحيفة »احلياة« - مركز معلومات دار احلياة، املركز العربي للعمارة، املوؤ�ش�شة العربية لل�شورة، �شحيفة النهار- مركز النهار للمعلومات، اجلامعة 
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الأمريكية يف بريوت-دائرة الأر�شيف واملجموعات اخلا�شة، جامعة القدي�س يو�شف- املكتبة ال�شرقية، موؤ�ش�شة التوثيق والبحث يف املو�شيقى العربية، 

موؤ�ش�شة لبنان �شينما، جمموعة فوؤاد دبا�س لل�شور، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، املكتبة الوطنية يف لبنان – م�شروع النهو�س، �شحيفة لوريان 

لوجور، مكتبة ركتوفري�شو، �شوليدير، جامعة الروح القد�س - الك�شليك، اأمم للتوثيق والأبحاث واملركز الثقايف الإ�شباين- معهد ثربانت�س.

يذكر ان الن�شخة الأوىل من هذا الحتفال، لقت ال�شنة املا�شية جتاوبًا كبريًا من اجلمهور. غري اأن مفهوم الأر�شفة والأر�شيف ل يزال يعاين من 

�شورة غري وا�شحة تنق�شها ال�شاءة على دور املوؤ�ش�شات التي تعنى بهذا املجال وما ميكن اأن تقدمه للجمهور العري�س �شواء على م�شتوى الأبحاث 

اجلادة، اأو يف عملية تن�شئة املواطنني.

�شمن هذا ال�شياق، ميكن ح�شر الأر�شيف �شمن ال�شجالت التي تعنى بها الدول لر�شد ما تنتجه موؤ�ش�شاتها من خالل دورة العمل اليومي والذي 

عند  الهوية  فهم  يف  الرئي�شة  النواة  توؤلف  بدورها  التي  الدارية  ال�شجالت  �شل�شالت  ر�شد  اإطار  يف  الوطنية  املحفوظات  دور  به  تقوم  مبا  ينتهي 

املواطنني وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات حيال الوطن. ي�شاف اإىل ذلك، ا�شتخدام �شّناع القرار لالأر�شيف يف احلكم الر�شيد ودر�س تاأثري 

املا�شي يف امل�شتقبل بغية و�شع �شيا�شات وا�شحة ومنتظمة.

اإل ان الأر�شيف ميكن ان يتعدى هذا املفهوم لي�شل اىل تعددية يف النوع والكم، ما يجعل هذا التفاوت مثار اهتمام مبا ي�شمى تراث الأجداد وما 

ميكن ان ينتجه الأفراد او املوؤ�ش�شات اخلا�شة والعامة، وي�شاهم يف تاأليف م�شتودعات املحفوظات، �شواء منها املكتوب امل�شّور وال�شفهي والرقمي 

باملعنى الأو�شع.

من هنا، ياأتي اليوم العاملي لالأر�شيف كمبادرة دولية لإلقاء ال�شوء على اأهمية حفظ الرتاث املتمثل يف الوثائق وما ميكن ان توؤديه من دور يف �شنع 

الهوية الثقافية والجتماعية للمجتمعات الب�شرية عرب التاريخ.

وياأخذ هذا التحدي يف احلفظ والتخزين وتاأمني الو�شول اإىل املحتوى بعدًا م�شاعفًا يف العامل العربي، ملا يتهدد هذه ال�شجالت من كوارث الطبيعة 

واحلروب، اإ�شافة اىل عوامل الإهمال و�شوء اأ�شاليب املعاجلة واحلفظ بال�شكل املادي والرقمي.
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