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 "المخاطر التي تواجهها األرشيفات العربية وسبل التصدي لها"دوة ن

 (2018أكتوبر  16، القاهرة: دار الوثائق بالفسطاط) 

 

  

 د. دينا محمود عبد اللطيف

جامعة األزهر -مدرس بقسم الوثائق واملكتبات   

قليمي العريب للمجلس احتفاال بيوم الوثيقة العربية نظمت دار الوثائق القومية بالتعاون مع الفرع اإل

 16وذلك يوم  "املخاطر التي تواجهها األرشيفات العربية وسبل التصدي هلا"الدويل لألرشيف ندوة بعنوان 

اطر الطبيعية والبرشيه والتقنية التي . وقد ناقشت الندوة كافة املخبمقر دار الوثائق بالفسطاط 2018كتوبر أ

 تتعرض هلا األرشيفات العربية وطرق الوقاية والعالج.

 جللسة االفتتاحيةا

افتتحت الندوة بكلمة األستاذة الدكتورة نيفني حممد موسى رئيس دار الوثائق القومية، ثم كلمة للدكتور 

ة عامن ورئيس الفرع اإلقليمي العريب للمجلس محد بن حممد الضوياين رئيس هيئة الوثائق واملحفوظات بسلطن

الدويل لألرشيف، وأخيا كلمة األستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لدار الكتب 

 والوثائق القومية، وقد تنوعت أوراق الندوة عىل جلستني:

 ظهرا 12.30صباحا إىل  10.30جللسة األوىل : ا

د الضوياين، وكان أول املتحدثني األستاذ الدكتور حممد الطاهر اجلراري )ليبيا( ترأس اجللسة الدكتور مح

واستعرض الظروف  "جتربة شخصية  -أسباب وخماطر ضعف ثقافة األرشيف يف ليبيا  "وقد قدم ورقة بعنوان 

وضع احلايل االجتامعية والسياسية )أثناء االحتالل االيطايل ( التي أدت إىل ضعف ثقافة األرشيف، وكذلك ال

موضوع  "لألرشيف الليبي واألزمات التي تعرض هلا . ثم عرض الدكتور فواز سالمة )فلسطني( ورقة بعنوان 

وقد قدمت الورقة  "خماطر االحتالل اإلرسائييل عىل الوثائق واألرشيفات الفلسطينية وسياسات املواجهه 

 لسطني املحتله.حلوال حلامية الوثائق الفلسطينية يف ظل الوضع احلايل يف ف
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ثم قدم الدكتور عبد العزيز بن هالل اخلرويص مدير دائرة البحوث هبيئة الوثائق واملحفوظات بسلطنة 

واستعرضت الورقة األخطار  "عامن ورقة بعنوان األرشيفات العربية: خماطر احلروب والنزاعات وسبل احلامية

من حماوالت  -الدول العربية واقعة حتت االحتالل  عندما كانت-اجلسيمة التي تعرضت هلا األرشيفات العربية 

النهب والرسقة والتزييف حيث استخدمت القوى االستعامرية وسائل شتى إلتالف معني معريف تستني منه 

ا.  األمة علام  وفكر 

ثم قدم الدكتور عبد الكريم بن عبد الرمحن الزيد ورقة بعنوان ) وثائق وسجالت حمكمة القدس الرشعية 

ا حقيقي ا عىل  وسبل محايتها واملحافظة عليها ( مستعرضا أمهية وثائق حمكمة القدس الرشعية التي تعترب شاهد 

م(، وتشتمل عىل قضايا الوقف والبيع وأسامء 1528تاريخ مدينة القدس منذ بداية القرن السادس عرش عام )

، كام أشار إىل أن الو 420األرس وأحوال الطوائف، ويبلغ عددها  ثائق مازالت حمفوظة يف خزائن حديدية سجال 

يف املدرسة النحوية باملسجد األقىص، وهناك نسخة للوثائق مصورة عىل ميكروفيلم وحمفوظة يف مكتبة اجلامعة 

 األردنية، و نسخة أخرى  يف مكتبة جامعة هارفارد األملانية .

 ظهرا 3.00ظهرا إىل الساعه 1.00جللسة الثانية من ا

ة الدكتور حممد الطاهر اجلراري )ليبيا(، وقدمت األستاذة فاتن وريدة من اجلزائر ورقة وقد ترأس اجللس 

بعنوان )املخاطر الطبيعية التي تواجهها األرشيفات العربية وسبل التصدي هلا( ومنها خماطر احلروب والكوارث 

بعنوان) املخاطر البرشيه التي الطبيعية كالزالزل والفيضانات وغي ذلك. ثم قدم األستاذ )حممد العبايس( ورقة 

تواجهها األرشيفات العربية وسبل التصدي هلا للحد من األرضار(، ومنها سلوكيات املجتمعات العربية من 

حيازة بعض األفراد واجلامعات للوثائق بدافع أن الوثائق ختص األرس. كام تناولت الورقة التدابي التي جيب 

ا. ثم قدم األستاذ أبو عبد اهلل غنية تبنيها واختاذها وتنفيذها قبل وأث ناء وبعد وقوع اخلطر طبيعي ا كان أم برشي 

واستعرضت الورقة خزائن احلفظ  "املخاطر الفنية والتقنية التي تواجه األرشيفات العربية"اجلزائر( ورقة عن )

ة من األستاذ الدكتور ودرجات احلرارة والرطوبة املالئمة للحفظ يف املخازن. واختتمت اجللسة بورقة مقدم

املواجهة واحلل( ومن  -أرشف عبداملحسن )مرص( بعنوان ) املخاطر التي تواجه األرشيف يف العرص الرقمي 

أهم التحديات التي تناولتها الورقة، حتدي التسونامي الرقمي أو التنوع اهلائل يف أنواع الوثائق الرقمية التي يتم 

نصية وغي نصية وملفات النص الفائق، وحتدي تقادم الربامج واألجهزة إنتاجها وإنشاؤها يوميا من ملفات 

 املستخدمة يف تدوين وقراءة السجالت الرقمية.
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