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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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   مقدمة

 
َ

في إحدى محاضراتي لطالب السنة الخامسة في كلية الهندسة املعلوماتية، وكما هي حدث

 في ربط موضوع املحاضرة املعلوماتي مع معارف وعلوم أخرى، وحتى مع أن العادة، 
ً
ذهبت بعيدا

. فوجدت نفس ي أتحدث عن تدمر وملكتها زنوبيا، وعن معبد بعل واملسرح والجغرافياالتاريخ 

 فيها إّبان تلك 
ً
اصعة الن الحقبةالروماني، والفنون املعمارية والنشاط الحضاري الذي كان سائدا

 من تاريخ س
ً
 بسيطة

ً
ورية املمّيز. املفاجأة حدثت عندما بدأت أسأل الطالب، بهدف التفاعل، أسئلة

( تحديد تواريخ أو أحداث 100 نحوحول زنوبيا وتدمر، إذ لم يستِطع أّي طالٍب من الحضور )

أو  ؟الهلنستية. فكيف سيكون الحال إذن إن كان املوضوع حول الحضارة الحقبةجرت في تلك 

يتة في ريف إدلب؛ أو عن التمازج الحضاري وإلاثني في شمال شرق سورية؛ أو انعكاس عن املدن امل

الطبيعة الجغرافية في جبال الساحل على التراث املوسيقي والغناء الريفي الشعبي؛ أو تبعات 

؛ أو التطّور الاقتصادي في حلب فياستباحة تيمورلنك ملدينة دمشق؛ أو تأثير الاحتالل العثماني 

سورية؛  يفالفرنس ي  الانتداباملباشرة وغير املباشرة التفاقية سايكس/بيكو، ومن ثم  راتالتأثي

قة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاّصة 
ّ
وغير ذلك من مواضيع متعل

بسورية. وهل سيكون الحال أفضل إذا كانت املواضيع مرتبطة باملاض ي القريب أو الحاضر أو 

؟ أو عن 1112و 1111قبل؟ ماذا لو كان النقاش حول أحداث إلاخوان املسلمين بين عامي املست

الانفتاح الاقتصادي النسبي في تسعينيات القرن املاض ي؛ أو عن املشاريع الوطنية الرائدة التي 

طلقت 
ُ
 ...العقد ألاول من القرن الحالي فيأ

 بعض الوثائق ألاصلية عن 
ً
أليست زنوبيا من صلب وجداننا الوطني؟ ماذا لو كان متاحا

حقبة زنوبيا؟ ماذا لو وصلنا إلى ُرقم مدينة إبال؟ أال نشعر بالفخر والعزة والقشعريرة عندما نسمع 

 للوطن إعالن حرب تشرين التحريرية في 
ّ

تشرين ألاول  1ونرى القائد الراحل حافظ ألاسد يزف

1112 
ً
على محاضر املفاوضات املاراتونية التي جرت بين القائد الراحل  الاطالع؟ ماذا لو كان ممكنا

؟ ماذا لو دخلت هذه املعلومات في ُصلب 1111وهنري كيسنجر قبل اتفاقية فّض القوات عام 

العملية التعليمية في سورية؟ ماذا لو حصلنا على نسخة من توجيه أو رسالة أو خاطرة كتبها 

 يده؟ ماذا لو أصبحت معظم الكنوز النصية والسمعية والبصرية من 
ّ
الرئيس بشار ألاسد بخط

 
ً
وثائق الرئاسة السورية ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة وبقية الجهات الحكومية وألاهلية متاحة
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، بوساطةللجمهور 
ً
، وللمتخصصين خاصة

ً
 أنظمة معلوماتية متقّدمة، ويمكن النفاذ إليها عامة

 عبر شبكة إلانترنت؟

أال يجب أن يكون ما سبق، وهو غيٌض 

من فيٍض، من أسس ومقّومات الشخصية 

الوطنية السورية؟ أال ينبغي أن يحيط 

السوري، أو على ألاقل أن يكون لديه 

لع، على مختلف ألابعاد 
ّ
الفضول ليط

املفترضة لهويته الوطنية؟ كيف يمكن أن 

ر له ألادوات والتقنيات املناسبة للحصول على كل م
ّ
ا هو مطلوب لبناء أو لترميم ذاكرته نوف

؟ وكيف يمكن 
ً
الجمعية وصيانة إرثه الثقافي والحضاري وإلابداعي؟ ما معنى أن يكون املرء سوريا

 إلى هذه  ألم يؤِد  أن ُيترجم ذلك؟ 
ً
تقصيرنا في عدم إيالء هذه ألامور ألاهمية التي تستحق جزئيا

 لتعويض ما فات، ومحاولة ألازمة الطاحنة التي نعاني منها آلان؟ أليس م
ً
ن الضروري التحّرك فوريا

 إعادة بناء أو ترميم هذه الشخصية والهوية الوطنية؟

هل من املجدي إعادة التأكيد على تمّيز سورية بأهميٍة تاريخيٍة وحضاريٍة وثقافيٍة قّل نظيرها 

عليم ماسية والتجارة والتفي العالم، انعكست بريادٍة تاريخيٍة في مجاالٍت عديدٍة، كالسياسة والدبلو 

 ،
ً
 عن العامة عموما

ً
 فشيئا

ً
، وابتعد شيئا

ً
 منحًى نخبويا

ً
والثقافة واملسرح. لكّن هذا التمّيز نحى مؤخرا

، مثل منظومة التعليم ومنظومة الفكر والثقافة ومنظومات 
ً
وعن منظومات الدولة خصوصا

 لقة للغاية، وهي انتشار الفكر ألاصولياملجتمع ألاهلي. كما ترافقت هذه الظاهرة مع ظاهرة أخرى مق

 والتزّمت الديني، 
ً
بعد اندالع ألاحداث الحالية والحرب الكونية على سورية من قبل  تحديدا

الاستعمار املتجّدد وقوى الظالم. ولعّل أسوأ نتائج هذه الحرب، وبما يتجاوز الدمار العمراني 

ة ة الوطنية ولالنتماء الوطني، وتغييب الذاكر والاقتصادي، هو التدمير املنهجي واملتعّمد للشخصي

الجمعية وتحطيم إلارث الاجتماعي والثقافي والحضاري، والذي كنا نقترض أنه كان من أبرز ممّيزات 

 الشخصية الوطنية واملجتمع الوطني السوري.

 نعتقد أن ما سيلي انتهاء ألازمة الحالية هو أخطر بكثير من هذه ألازمة بحّد ذاتها، بسبب

، من إنسانية واجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية. وإذا لم 
ً
النتائج الكارثية على الُصعد كافة

 على استشراف املستقبل 
ً
نتصّد منذ آلان ملواجهة هذه النتائج املحتملة، وبدأنا بالعمل فوريا

لعل  أسوأ نتائج هذه الحرب، وبما يتجاوز 

الدمار العمراني والاقتصادي، هو التدمير 

د للشخصية الوطنية ولالنتماء  املنهجي واملتعم 

الوطني، وتغييب الذاكرة الجمعية وتحطيم 

 .إلارث الاجتماعي والثقافي والحضاري 
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غرافي خطير، ها خلٌل ديمومواجهة هذه التداعيات، فإّن أزماٍت عديدة تلوح في ألافق، ليس أقل

 هو الدمار الحاصل في الهوية والذاكرة وليس أكثرَ 
ً
ها تغّيٌر في جغرافية سورية، وليس ألاكثر وضوحا

الوطنيتين. ومع أهمية إطالق ورشات البناء وإعادة إلاعمار، ال بّد من إطالق ورشة وطنية أكثر 

 تقوم بإعادة تأهيل الشخصية الوطنية السورية، وتعزيز 
ً
الية لوطن ورموزه الحإلى ا هاانتمائأهمية

 والتاريخية.

بناًء على ما سبق فإّن ورقة البحث هذه ال تهدف إلى وضع توصيٍف أو شرٍح أو تحديد بنى 

اة في معظم الورقات البحثية ألاخرى 
ّ
أو اقتراح فعاليات هذه الورشة الوطنية، كونها ستكون مغط

ما سنأخذ التركيز إلى مضمارٍ آخر، 
ّ
لربما لم يخطر ببال كثيرين، وهو الجانب املعلوماتي املقترحة، وإن

 
ً
 ومتشّعبا

ً
 طموحا

ً
 معلوماتيا

ً
في هذه املسؤولية الوطنية. لذلك ستقترح ورقة البحث هذه مشروعا

. يرتكز هذا املشروع املعلوماتي على بناء 
ً
 SYRian) ألارشيف الرقمي الوطني السوريوواعدا

Digital National Archive واختصاره ،)SYR-DNA وفق منظوٍر يتماهى مع أحدث املنهجيات ،

 في العالم.
ً
 والتقنيات العلمية والتقنية والبحثية املعروفة حاليا
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 الرسالة

 –تجميع ألارشيف الوطني الرقمي السوري في جميع املجاالت: السياسية يهدف املشروع إلى 

العقارية  –الثقافية والفكرية  –التعليمية والتربوية  –الاجتماعية  –الاقتصادية  –الدبلوماسية 

ألاحداث التاريخية والتطّور  –ثار املواقع ألاثرية وآلا –الزراعية  –الصناعية  –الجغرافية  –

السجل املدني الحالي والتاريخي؛ مع رقمنته وفق املعايير العاملية بلغات مختلفة  –الحضاري 

لوجيا املعلومات والاتصاالت؛ وفهرسته وتصنيفه وربطه باستخدام آخر إلانجازات في تكنو 

ياة ؛ وإدخاله في جميع مناحي الحوللمتخصصينواسترجاعه والبحث عنه وتقطيره؛ وإتاحته للعموم 

ؤخذ الجدوى الاقتصادية 
ُ
؛ وأن بالحسبانوال سّيما التعليمية والتربوية وألاعمال الحكومية؛ وأن ت

 الوطن السوري ينبض بالحياة. تكون هذه العملية مستمرة مادام
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 الرؤية

 يمكن تلخيص رؤيتنا بالنقاط التالية القابلة للتقييس والتقييم:

  تأسيس هيئة ألارشيف الوطني الرقمي السوري كهيئة مستقلٍة تابعٍة مباشرٍة إلى رئاسة

ي جميع فالجمهورية أو إلى الحكومة، مهمتها متابعة كافة ألاعمال الرقمية وألارشيفية السورية 

 املجاالت؛

  تسمية مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذي، ومن ثّم استكمال الكوادر النوعية

 ؛واملتخصصة

  وضع املعايير الخاصة باألرشفة والرقمنة والتوافق عليها وإقرارها على جميع املستويات، وتعريف

 آليات العمل ألارشيفي والرقمي؛

  بعد ذلك بأرشفة املو 
ً
 أو ال(، البدء مباشرة

ً
 تهاءوالانجود في جميع املجاالت )املؤرشف مسبقا

 خمس سنوات على ألاكثر؛ فيمن ذلك 

  أقصاها سنتين بعد  في مّدةتصميم وتحقيق املنّصة املعلوماتية الحاملة لهذا املشروع

 التأسيس؛

  بأول، والحيلولة دون حصول 
ً
و تراكم أوضع آليات تنفيذية ألرشفة ألاعمال الجارية آلان أوال

 اختناقات؛

  ستة أشهر على ألاكثر بعد التأسيس، توضع فيبعد تحقيق النواة ألاولية للمنّصة املعلوماتية 

 وفق آليات استخدام متوافق عليها؛ واملتخّصصيناملنّصة بمتناول الجمهور 

 ستة أشهر على ألاكثر بعد  فيالداللي" للمنّصة "وضع ضوابط الاستخدام "الاجتماعي" و

 يس؛التأس

  سنة من التأسيس. فيوضع آليات توظيف ألارشيف في مختلف مجاالت عمل الدولة 
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ا
 تأسيس ومرجعية -أول

 ألارشيف وألارشفة .1

يمكن تعريف ألارشيف على أنه تجميٌع لسجالٍت تاريخية في مكان "فيزيائي". يحتوي ألارشيف 

على الوثائق "ألاصلية" أو "ألاولية" التي يجري مراكمتها طيلة حياة شخص أو مؤسسة أو حتى دولة، 

 إلى الحاضر. 
ً
اجمٍة ناملؤرشفون املحترفون أّن ألارشيف هو تجميع سّجالٍت  يعّد من املاض ي وصوال

 
ً
عن نشاط قانوني أو تجاري أو إداري أو اجتماعي، وهو بذلك يتميز عن الوثائق املتبادلة اعتياديا

 من سّجالت جرى اختيارها 
ً
من أجل التواصل ضمن الفعاليات املختلفة. يتكّون ألارشيف عموما

 ال تنممكنة بسبب قيمتها الثقافية أو التاريخية أو السياسية ... و  مّدةلُتحفظ أطول 
ً
شر بحّد غالبا

 
ً
 جوهريا

ً
سمى 1ذاتها بسبب عدم وجود نسخ أخرى، وبذلك يختلف ألارشيف عن املكتبة اختالفا

ُ
. ت

 صون واملتخصّ عملية حفظ هذه السّجالت وتنظيمها وفهرستها وضبط الوصول إليها باألرشفة، 

 الذين يقومون بذلك ُيسمون باملؤرشفين.

 مع ظهور الحضارات القديمة، ولعّل أشهر هذه ألارشيفات هي تلك 
ً
بدأت ألارشفة تاريخيا

 
ُ
وماري وأوغاريت وجبيل  2اللغة املسمارية(ألف رقيم ب 11شف فيها أكثر من املكتشفة في إبال )اكت

 إليها)وجميعها في سورية( بين ألالفيتين الثالثة والثانية قبل امليالد. وقد جرى 
ً
كتشاف ا استنادا

ألابجديات واللغات وألادب والتعامل السياس ي والدبلوماس ي والاقتصادي أيام تلك الحضارات 

السورية العريقة السالفة. واستمرت ألارشفة 

 إلى تتويجها مع الثورة 
ً
عبر الزمن وصوال

، حيث جرى 1789الفرنسية في عام 

في عام  2استحداث ألارشيف الوطني الفرنس ي

، والذي ربما هو آلان ألاضخم في 1790

  العالم.

                                                           
1 Amber D'Ambrosio, “Review of Archives in Libraries: What Librarians and Archivists Need to Know to 

Work Together?”, Journal of Western Archives: Vol. 7, Iss. 1, Art. 8, 2016 
2 “The Palace Archive of Ebla, Syria”, History of Information, 

http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=3881  
3 https://francearchives.fr/  

 مصدر 
ا
را

 
قوة أساسية، أصبحت املعرفة مؤخ

ومن يملك املعرفة هو القوي واملسيطر، كما 

أصبحت فجوة املعرفة ترادف الفقر 

والضعف والهامشية، ومن ثم التبعية 

 .والرضوخ

http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=3881
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
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  ICA (International Council on Archives)1طّور املجلس العالمي لألرشيفات 
ً
من  عددا

 ISAD (G) (General Internationalاملعايير، بما في ذلك املعيار العالمي العام للوصف ألارشيفي 

Standard Archival Description)1 .وهو ذو طابع عمومي ُيمكن استخدامه بحسب معايير كل دولة ،

"وصف  عن طريق 2112على سبيل املثال، في الواليات املتحدة ألامريكية، جرى تطويره عام 

. وتعمل DACS (Describing Archives: A Content Standard)1ألارشيفات: محتوى معياري"، أي 

 على هذا املوضوع. ISO 1ن منظمة املعايير العامليةآلا 

 ألارشفة الرقمية في عصر املعرفة .2

 للمجتمع ككل، بحيث تص
ً
 وغاية

ً
ل إلى مختلف أصبحت املعرفة في عصر املعرفة أداة

الشرائح على قدر املساواة، وأن تساعد على توسيع خيارات وفرص إلانسان وتحقيق حريته وعيشه 

الكريم. كما يجب أن تشمل جميع املجاالت، بهدف بناء مجتمع تصبح فيه املعرفة محّصلة للجمع 

ستفادة من أجل الا  بين تكنولوجيا املعلومات، والخبرة، وترشيد املوارد، واستخدام الوسائل املتاحة

د عن ذلك انقالٌب في كثافة ووفرة املعرفة، وفي توّسع ألادوار 
ّ
من مكاسب التنمية البشرية. وقد تول

رها مجاالت وعوالم إلانتاج املتنّوعة الصانعة 
ّ
الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية الجديدة التي توف

واسعة الانتشار، كمجتمع املعلومات  . وأصبح مجتمع املعرفة يرتبط بمفاهيم1ملجتمع املعرفة

 
ً
را

ّ
والاقتصاد املعرفي واملجتمع الشبكي والرقمي ومجتمع التكنولوجيا. لقد أصبحت املعرفة مؤخ

، ومن يملك املعرفة هو القوي واملسيطر، كما أصبحت فجوة املعرفة ترادف 1مصدر قوة أساسية

 .11الفقر والضعف والهامشية، ومن ثم التبعية والرضوخ

                                                           
4 www.ica.org/en  
5 International Council on Archives (ICA), ISAD(G): General International Standard Archival Description, 

Second Edition (Sweden: Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, 19-22 September 

1999). 
6 “Describing a Content Standard Archives (DACS)”, Second Edition, The Society of American Archives 

(SAA), 2013. 
7 www.iso.org  
8 Lee Rainie, “Digital Divides 2016”, Pew Internet, 14 July 2016. 

http://www.pewinternet.org/2016/07/14/digital-divides-2016/  
9  “Knowledge is power”, Economist, 21 Sep 2000. https://www.economist.com/node/375597  
10 “Understanding the Digital Divide”, Organization for Economic Operation and Development (OECD), 

Published 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://www.ica.org/en
http://www.ica.org/en
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.pewinternet.org/2016/07/14/digital-divides-2016/
https://www.economist.com/node/375597
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 توافره، والذي من دون 11( هو جوهر مجتمع املعرفةDigital Contentاملحتوى الرقمي ) إن  

املحتوى  ونشر لن يكون لشبكات الاتصاالت والتجهيزات العتادية أي معنًى أو فائدة. يكتسب توفير

 
ً
 ما على البناء بوساطتها يجري  حلقة لنشوء يؤسس إذ املعلومات، ونشر توفير تفوق  الرقمي أهمية

 املعارف تطبيق هذه عن الناجمة الخبرات وتغذي منها. مشتقة بمعارف معلومات من يوفره املحتوى 

دة وتغنيه ثانية ألاصلي املحتوى 
ّ
  محتوى  بذلك مول

ً
وتتكّرر في حلقة  العملية هذه وتتواصل ،جديدا

 لذلك يجب زيادة الاستثمار في تعزيز إنتاج ونشر املحتوى الرقمي،  .متزايدة
ً
ت في مجاال  تحديدا

 عن استراتيجيات بناء 
ً
التعليم بمراحله املختلفة، والبحث العلمي بمراكزه وميزانياته، فضال

القدرات البشرية، بما في ذلك إعداد الخبراء والباحثين وتشجيع الابتكار وبراءات الاختراع وحماية 

 .املتميزين

املحتوى الرقمي إلى تعزيز دور يؤدي هذا التحّول إلى عصر املعرفة والاستثمار في تطوير 

ألارشيف الوطني في كل بلد، ويجعله مهمة معّقدة لكن أساسية، فهو مسؤوٌل عن الوثائق القديمة 

 من جهة 
ً
 للتعامل مع الوثائق في املرحلة النشطة والوسيطة إلكترونيا

ً
ٌر أيضا

ّ
من جهة، ولكنه مضط

ي يجب أن تتجه إليها ألارشيفات الوطنية أخرى. ومن هذا املنطلق تصبح املعرفة هي الصناعة الت

لدعمها بما لديها من مقّومات وعناصر فريدة قد ال توجد في سواها من املؤسسات فى أى بلد 

ب مجتمع املعرفة   آخر.
ّ
باألعمال وألانشطة  إمكانات خاصة تيهئ الفرصة لالضطالع توافر ويتطل

لعة تجارية س ذلك بحسبانهالى إنتاج املعرفة، الجديدة لألرشيفات الوطنية، التي تتفق مع التحّول إ

ويمكنها الصعود في وجه املنافسة  تعرض للبيع والشراء، وتكون مصدر دخل للمجتمع املنتج لها

لن تعتمد املعرفة، كمصدر اقتصادي لألرشيفات الوطنية في مجتمع   العاملية كأية سلعة أخرى.

تاحة 
ُ
 الوث بوساطةاملعرفة، على املعلومات امل

ً
ائق املحفوظة لديها فحسب، ولكنها ستعتمد أيضا

تكنولوجيا املعلومات  عن طريقعلى صناعة وإنتاج املعرفة باستخدام هذه املعلومات املتاحة 

  .والاتصاالت

 ضرورة ألارشفة الرقمية .3

 
ً
أصبح دور ألارشيف الوطني ومراكز الوثائق وإدارة السّجالت في التنمية وخدمة املجتمع دورا

، ويستوجب تأمين كل الدعم املمكن له، ملا له من قيمة علمية وثقافية ومعرفية 
ً
 ومحوريا

ً
هاّما

                                                           
11 Eliana E. Gallardo-Echenique et al, “Digital Competence in the Knowledge Society”, MERLOT Journal of 

Online Learning and Teaching: Vol. 11, No. 1, March 2015. 
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. كما يمكن القول: إن  هناك 12وسيادية

عالقة جدلّية وتكاملية بين ألارشيف الوطني 

وبين الفاعلية الحكومية، والتنمية 

 إلى الوحدة 
ً
الاقتصادية، وصوال

يجب إذن الحفاظ على أنماط معينة من السّجالت والوثائق الجارية الستخدامها  الوطنية. 

 مثلها مثل 
ً
الوثائق القديمة. يمكن، في هذه الحالة، لألرشيف الوطني أن يضاعف من مستقبال

ناطة منها بالتنمية
ُ
 تلك امل

ً
إذ من الضروري ألاخذ  .فاعلية إلادارات وألاجهزة الحكومية، تحديدا

 عن البدء من الصفر في خوض غمار تجربة جديدة، والذي من شأنه أن 
ً
بتجارب سابقة عوضا

ر الوقت والتكلفة،
ّ
 دون الوقوع في الفشل. كما  يوف

ً
ويحول دون ازدواج الجهد، وربما يحول أيضا

 .يمكن أن تسهم املعلومات الوثائقية في تنمية الوحدة الوطنية وإذكائها وبناء الوعي بالهوية الوطنية

، الذي يعتمد 12وتعتمد هذه الهوية إلى حّدٍ بعيٍد على التسليم وإلاقرار بالتاريخ الوطني الواحد

 بالضرورة والحتمية على البحث املتوافر واملتاح في املصادر الوثائقية التاريخية تدوي
ً
 كبيرا

ً
نه اعتمادا

 .11املعتمدة

يجب العمل إذن على تأسيس مركٍز أو هيئٍة لألرشيف الوطني ُيعنى بكل أعمال ألارشفة 

راكز والوزارات واملوتوحيدها وتقييسها. يجمع كل ألارشيف السابق املوجود في مختلف الهيئات 

 واملتاحف، ويقوم بمتابعة أعمال ألارشفة الجارية، ويؤسس لألرشفة في القطاعات والفعاليات التي

.
ً
ولذلك ال بّد من توجيه الوزارات والهيئات الحكومية إلى ألارشفة  ال تقوم بأعمال ألارشفة حاليا

التوافق عليها واعتمادها. ومن ثم الرقمية، ذلك حسب اختصاص أّيٍ منها وفق املعايير التي جرى 

سيكون الهدف النهائي  .تجري عمليات التحويل والتجميع والربط ضمن املركز الوطني لألرشيف

 إلى كل ما سبق، هو تقديم كافة السبل لتوفير املعرفة املتضّمنة ضمن 
ً
لهذا املركز، إضافة

ميع الراغبين املحتملين في ألارشيف، وفق منهجية واضحة وسياسة محّددة، دون انحياز إلى ج

                                                           
12 James B. Rhoads, “The Role of Archives and Records Management in National Information Systems: a R A 

M P Study”, General Information Programme and UNISIST, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, Paris 1983. 
13 Stefan Berger, “The Role of National Archives in Constructing National Master Narratives in Europe”, 

Archival Science; Vol. 13, no. 1, March 2013. 
14 Michael Karabinos, “The Role of National Archives in the Creation of National Master Narratives in 

Southeast Asia”, Journal of Contemporary Archival Studies: Vol 2, Art. 4, 2015. 

يجب العمل على تأسيس مركٍز أو هيئٍة 

لألرشيف الوطني ُيعنى بكل أعمال ألارشفة 

 .دها وتقييسهاوتوحي
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 أم مؤسسات عامة أو خاصة. كما يجب إدخال هذا 
ً
الحصول على هذه املعرفة، سواء أكانوا أفرادا

ألارشيف في صلب النشاطات ألاساسية والفعاليات املصيرية مثل: السياسة والاقتصاد وإلاعالم 

املتاحف اني والثقافة والسياحة و والتربية والتعليم والاقتصاد والتخطيط العمراني والتنظيم السك

 والصحة والزراعة والصناعة.

4.  
ا
 حفظ ألارشيف رقميا

 من النشاطات املضبوطة Digital Archivingُيمكن فهم ألارشفة الرقمية )
ٌ
( على أّنها سلسلة

)تخطيط، حجز موارد، منهجية تطوير، اختيار مناسب للتكنولوجيا والتطبيقات( تؤّمن النفاذ 

زمة ات وألافعال الال يعلومات الرقمية. تتضّمن هذه العملية السياسات والاستراتيجالدائم إلى امل

لتوليد املحتوى الرقمي، بغّض النظر عن التحّديات الناجمة عن التطّور التكنولوجي املتسارع 

تمر هتالك املسييس ونقل الوسائط املتعّددة؛ والا واملتغير؛ والقصور الدائم ألنظمة تخزين وتق

؛ وتأمين وسائل الاتصال والشبكات ذات الحزمة العريضة؛ والبرمجيات املطلوبة للقيام بكل للعتاد

 ما سبق.

(، Digitizationإن  الهدف النهائي لألرشفة الرقمية، وهي بذلك مفهوٌم أشمل من الرقمنة )

صادق عليه )
ُ
. من ( وحفظه عبر الزمنAuthenticatedهو الاستخالص الدائم والدقيق للمحتوى امل

أجل ذلك جرى تطوير وتعريف مفهوم "املخازن الرقمية املوثوقة"، وتحديد سماٍت خمٍس لتكاملية 

. تنسجم هذه 11السياق –املصدر  –املرجعية  –الثبات  –املحتوى  :املعلومات الرقمية فيها، هي

السمات مع معلومات وصف الحفظ في النموذج املرجعي لنظام املعلومات ألارشيفية املفتوح 

OAIS (Reference Model for Open Archival Information System)11 يهتم .OAIS  بجميع

اذية فالن –إدارة النظام  –إدارة البيانات  –تخزين ألارشيف  –الجوانب التقنية من نمط: التوّسع 

عة، ويقترح خمسة أنواع منها: املرجعية  OAISتخطيط الحفظ الرقمي. يعالج  –
ّ
 البيانات املترف

ً
أيضا

التمثيل  –الثبات )مؤشرات املَصاَدقة(  –السياق  –املصدر )تاريخ الحفظ(  –)التحديد( 

 )الصياغة، بنية امللف، ...(.

                                                           
15 Caroline Williams, Managing Archives: Foundations, Principles and Practice (England: Oxford, Chandos 

Publishing, 2006). 
16 “Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)”, Consultative Committee for Space 

Data Systems (CCSDS), Blue Book, Issue 1, January 2002. 
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 بحث
ً
 جامعة كولومبيا البريطانية مبادرة

ً
َصاَدق تقود حاليا

ُ
، حول السّجالت امل

ً
 جماعية

ً
ية

 في ألانظمة إلالكترونية
ً
 PARES Inter (International Research on Permanent، 11عليها دوما

Authentic Records in Electronic Systems هدفها تشكيل مجموعة اهتمام من منظّمات ،)

مختلفة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، من أجل تطوير نظريات ومنهجيات خاّصة 

ة 
ّ
بأسس الاستراتيجيات والسياسات واملعايير وإلاجراءات الالزمة، لضمان وثوقية وصدقّية ودق

الت رقمية مع بياناتها املترفّعة من جميع ألانماط، السّجالت الرقمية عبر الزمن. بعد أن تصبح السّج 

. يمكن باالعتماد 
ً
 وعامليا

ً
وفق املعايير التي جرى التوافق عليها واملنسجمة مع املعايير املعتمدة محليا

 أم جرى تطويرها 
ً
على البرمجيات املتخّصصة التي تحترم هذه املعايير )سواء أكانت موجودة مسبقا

 لألرشفة الر 
ً
قمية( القيام بجميع ألاعمال الرقمية التي جرى تحليلها واعتمادها، مثل خصيصا

الفهرسة والتصنيف والفرز والترشيح والبحث والاسترجاع والاستعالم والتجميع والتقطير 

 وإعادة الاستخدام. والتلخيص

 تجارب عاملية .5

 التجربة ألامريكية

 كان لكّل إدارة ولكّل مكتب من الحكومة ألامر 
ً
يكية أرشيفها الخاص، لكّن ذلك أّدى تاريخيا

 1121في نهاية ألامر إلى خسارة سّجالٍت كثيرة. قام الكونغرس بإنشاء هيئة ألارشيف الوطني في عام 

زة العمل ألارشيفي، وأصبحت تابعة إلدارة الخدمات العاّمة في عام 
َ
، ثم أصبحت وكالة 1111ملرك

 NARA (National Archives and 11التمستقلة تحت اسم ألارشيف الوطني وإدارة السّج 

Records Administration  تقوم 1985( في عام .NARA  بحفظ وأرشفة السّجالت الحكومية

َعدُّ 
ُ
  NARAوالتاريخية، وتسمح بنحٍو متزايد إتاحة وصول الجمهور إلى هذه الوثائق. ت

ً
مسؤولة

 من نشاطات الكونغرس واملراسيم الرئاسية 
ً
 عن حفظ ونشر النسخ املصّدقة قانونيا

ً
رسميا

وألاوامر التنفيذية والقوانين الفيدرالية. معظم الوثائق التي تحفظها الوكالة هي وثائق متاحة 

وجد بعض الوثائق مصّنفة سرية، ويخضع الوصول إليها إلى قوانين خاصة. 
ُ
تضّمن وتللجمهور، وت

أفالم وصور ثابتة ووسائط متعّددة. تتلّقى هذه الوكالة الدعم  هذه السّجالت وثائق نصية ومايكرو 

املالي والقانوني من الحكومة، وتقوم هي بدورها بتوزيع إلاعانات واملنح على مكاتب توثيق مختلفة 

                                                           
17 www.interpares.org  
18 www.archives.gov  

http://www.interpares.org/
http://www.interpares.org/
http://www.archives.gov/
http://www.archives.gov/


   

السوري الرقمي الوطني ألارشيف  11 

 

صة من أجل الحصول مع معظم الجهات العامة والخا اتفاقياتفي طول البالد وعرضها. وقد أجرت 

 يعرض 
ً
على وثائق هذه الجهات من أجل أرشفتها، ومن ثم إتاحتها للجمهور. تضّم الوكالة معرضا

 من الوثائق ألاصلية، مثل إعالن الاستقالل والدستور وقائمة الحقوق، 
ً
راء ش واتفاقيةمجموعة

ت عسكرية من أيام والية لويزيانا، وصور تاريخية وخرائط، ولوائح مسافرين في بواخر، وسّجال 

ية على مستوى 
ّ
الثورة ألامريكية، وسّجالت عقارية وغيرها. ويتبع لها العديد من ألارشيفات املحل

، وهي شبكة من 11منظومة املكتبة الرئاسية NARAالواليات وألارشيفات املتخّصصة. كما تدير 

 املكتبات الخاصة بكّل رئيس أمريكي.

منذ  21برقمنة محتوياتها وعرضها على إلانترنت Googleبالتعاون مع شركة  NARAقامت 

  Amazon.com سجل(. كما تعاونت مع إحدى شركات مليار  10مليون صفحة و 4.5) 2006عام 

 .1967و 1929بيع مجموعتها من ألافالم الوثائقية القصيرة طيلة املّدة الواقعة بين عامي  إلتاحة

، من أجل تحسين تواصلها مع مئات املاليين Web 2.0 و Social Mediaتكنولوجيا  NARAتستخدم 

  YouTubeمع  NARAأطلقت  2009. وفي عام من زوارها عبر إلانترنت
ً
لعرض ألافالم ألاكثر  21قناة

 
ً
، واملعارض، والفعاليات إلاعالمية إلخبار الجمهور بكّل ما هو جديد. كما أطلقت أيضا

ً
شعبية

NARA  خدمة  2009في عامPhoto streamFlickr   ملشاركة الصور الوثائقية مع أكبر جمهور

 يحتوي على  2010. وفي عام 22ممكن
ً
 تعليميا

ً
وثيقة وصورة وتسجيل صوتي،  3000نشرت موقعا

 
ً
 أسست مشروعا

ً
)من  22من أجل توظيفهم في نشاطات صفية مدرسية ودروس جديدة. وأخيرا

 . Wikimedia( لتوسيع املشاركة وجعل موجوداتها متاحة عبر Wikiprojectنمط 

ة  التجربة ألاوروبي 

، وهي تتيح 2008على إلانترنت في عام  Europeana 21وبيجرى إطالق بوابة املشروع ألاور 

مليون غرض من أغراض املكتبات واملتاحف واملعارض ألاوروبية،  29ل إلى أكثر من آلان الوصو 

مؤسسة مرتبطة بالتراث باملحتوى الثقافي، ويزداد هذا العدد باستمرار،  2300ويسهم فيها أكثر من 

                                                           
19 www.archives.gov/presidential-libraries  
20 www.archives.gov/research/catalog  
21 www.youtube.com/USNationalArchives  
22 www.flickr.com/photos/35740357@N03  
23 https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:National_Archives_and_Records_Administration  
24 www.theeuropeanlibrary.org/tel4  

http://en.wikipedia.org/wiki/Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.archives.gov/presidential-libraries
http://www.archives.gov/presidential-libraries
http://www.archives.gov/research/catalog
http://www.archives.gov/research/catalog
http://www.youtube.com/USNationalArchives
http://www.youtube.com/USNationalArchives
http://www.flickr.com/photos/35740357@N03
http://www.flickr.com/photos/35740357@N03
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:National_Archives_and_Records_Administration
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:National_Archives_and_Records_Administration
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4
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 عن ازدياد التوّزع الجغرافي
ً
  فضال

ً
ق ألاغراض التي تجري أرشفتها أساسا

ّ
لهذه املؤسسات. تتعل

بالعلوم وإلاعالم والفن واملقتنيات ألاثرية، وهي متاحة بصيغ مختلفة )نصوص، صور، مقاطع 

سمعية/بصرية، ...(، وبكّل لغة من اللغات ألاوروبية. تحتوي البوابة على أغراض تتراوح من "الفتاة 

 إلى قانون نيوتن للحركة، 21(The Girl with the Pearl Earrings)ذات الُقْرطين اللؤلؤيين" 
ً
، وصوال

ومن موسيقا موتسارت إلى ألاخبار املتلفزة لألزمنة الغابرة. يجري تشغيل خدمات هذه البوابة من 

 ، ويضاف إلى ذلك خدمات ذات صلة مثل:Europeana Foundation 21قبل مؤسسة

 ( واجهة برمجة التطبيقاتEuropeana API( وهي خدمة وب :)Web Service تتيح الوصول )

 
ً
 مخّصصا

ً
إلى محتويات البوابة، بحيث ُيمكن بناء تطبيقات ومواقع وب تتضّمن عرضا

 ملحتوى، عن طريق تحديد املعلومات التي ينبغي أن تظهر وموقع وصيغة هذه املعلومات؛ 

 ( املعطيات املفتوحة املترابطةLinked Open Data وهي تتيح :) لنشر معطيات مهيكلة 
ً
طريقة

عة، بحيث ُيمكن الوصول إلى صيٍغ تمثيليٍة مختلفٍة 
ّ
تسمح بربط وإغناء املعطيات املترف

ن من وضع وصالت بين موارد مرتبطة؛
ّ
مك

ُ
 للمحتوى ذاته، وكذلك ت

  شبكةEuropeana للخبراء من أنحاء أوروبا تضّم مزودي 
ً
ل منتدًى مفتوحا

ّ
مث

ُ
، وهي ت

ى، وخبراء املعرفة التقنية والاستراتيجية والقانونية والصناعات إلابداعية، ومجّمعي املحتو 

 وغيرهم.

 إلى كل ما سبق: محّرك بحث )
ً
قّدم البوابة، إضافة

ُ
(، ومّيزة املعارض Search Engineت

الذي يتيح للمجتمع  21(Europeana 1914-1918(، وموقع )Virtual Exhibitionsالافتراضية )

 Socialوى حول مّدة الحرب العاملية ألاولى بطريقة الشبكات الاجتماعية )املساهمة في محت

Networks .) 

 التجربة الفرنسية

من أضخم وأهم وأقدم ألارشيفات في العالم، فقد جرى  21ُيعّد ألارشيف الوطني الفرنس ي

مرسوٌم جمهورٌي  1794، كما صدر في عام 1789غداة الثورة الفرنسية في  1111تأسيسه في عام 

                                                           
25 “Girl with a pearl earring – our users’ favourite”, Europeana, 19 July 2011. 

http://blog.europeana.eu/2011/07/girl-with-a-pearl-earring-our-users-favourite/  
26 https://pro.europeana.eu/  
27 www.europeana1914-1918.eu  
28 https://francearchives.fr/  

http://blog.europeana.eu/2011/07/girl-with-a-pearl-earring-our-users-favourite/
https://pro.europeana.eu/
https://pro.europeana.eu/
http://www.europeana1914-1918.eu/
http://www.europeana1914-1918.eu/
https://francearchives.fr/
https://francearchives.fr/
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زة جميع أرشيفات ما قبل الثورة. في عام 
َ
 من  1800بمرك

ً
 مستقلة

ً
أصبح ألارشيف الوطني هيئة

كم من الوثائق يعود بعضها إلى  400هيئات الجمهورية الفرنسية، ويحتوي اليوم على طول نحو 

ات ستوى املقاطعالقرن السابع قبل امليالد. وتدير هذه الهيئة جميع ألارشفيات املحلية على م

والكنائس وألارشيفات الخاصة. ومن أشهر وثائق هذا ألارشيف هو إلاعالن ألاصلي املطبوع لحقوق 

 في كتابة أول دستور 
ً
إلانسان واملواطن، الذي أعلن في الثورة الفرنسية، والذي استخدم الحقا

 ليضّم  ، ثّم جرى مللمايكرو فيلجرى افتتاح املركز الوطني  1973فرنس ي.  في عام 
ً
توسيعه الحقا

جرى افتتاح مركز ألارشيف الخاص بعالم ألاعمال: شركات، تجارة،  1993أعمال الرقمنة. وفي عام 

 معاهدات، عمارة؛ ومعظمها من ألارشيفات الخاصة.

صّنف الوظائف واملهام ألاساسية لألرشيف في أربع مجموعات: 
ُ
)إدارة  إدارة الجمهور ت

حثين، إدارة الوثائق، النشاطات التعليمية والثقافية والتربوية املستندة صاالت القراءة، توجيه البا

إدارة املوارد ودراستها على متحف ألارشيف الوطني واملعارض املؤقتة، الشبكات الاجتماعية(؛ 

)تحرير الفهارس، تنظيم املشاركة في الورش والنشاطات التعليمية، إدارة  وفهرستها وتصنيفها

املنفعة ومراكز ألابحاث، عمليات الحفظ والصيانة والرقمنة والتصوير  العالقة مع أصحاب

)حفظ املواد و"تقطير" ألارشيف، نظام  إدارة الدعم العلمي واملشاريع الجامعيةامليكروي(؛ 

إلادارة املالية واملوارد البشرية واملوازنة وألامور القانونية املعلومات، صيانة مواقع الوب(؛ 

 ...  وألامنية

بالتعاون مع جهات مختلفة عاّمة وخاّصة، وقد وصل  1984أت أعمال الرقمنة منذ عام بد

  15حجم التخزين إلالكتروني إلى أكثر من 
ً
تيرابايت، وفي املستقبل القريب سيصبح ألارشيف رقميا

رنت؛ عبر إلانت الافتراضيةبالكامل. ُيقّدم ألارشيف الوطني خدمات متعّددة ومتنّوعة، مثل: الزيارة 

(؛ خدمات علمية وبحثية )الفرد في مجتمع، تاريخ الحصول Timelinesتوليد الخطوط الزمنية )

على الجنسية الفرنسية، تاريخ الدولة وإلادارة، سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

لبناء بعد الحرب، الجوانب والتعليمية، املقاومة الفرنسية إّبان الحرب العاملية الثانية، إعادة ا

املعمارية، رجال السياسة والتاريخ ...(؛ توطين ألارشيف ضمن العملية التعليمية والتربوية؛ 

 استقبال طالب املدارس والجامعات؛ خدمات الترميم؛ الخدمات السمعية البصرية.   
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 التجربة الهندية

في كالكوتا، وانتقلت في عام  1891جرى تأسيس وكالة السّجالت إلامبراطورية الهندية عام 

سمى آلان ألارشيف الوطني للهند 1922
ُ
 NAI (National 21إلى العاصمة الجديدة نيودلهي. وت

Archives of India  وهو "مخزن" للسّجالت الحكومية غير الجارية، وُيستخدم من قبل املوظفين ،)

ُتتح "متحف ألارشيف" الوطني اف 1996والطالب، وُيدار ضمن وزارة الثقافة الهندية. وفي عام 

 .
ً
، وحول الاهتمام إلانساني عموما

ً
 حول الهند خصوصا

ً
 جدا

ً
 متنوعا

ً
للجمهور، الذي يعرض أرشيفا

 بلغاٍت مختلفة، مثل:  1784السّجالت املوجودة في ألارشيف، والتي يعود بعضها إلى عام 
ٌ
مكتوبة

، تية، وألاوردو؛ ومادتها الحاملة هي ألاوراقإلانكليزية، والعربية، والهندية، والفارسية، والسنسكري

قسم السّجالت إلى أربع فئات رئيسة: 
ُ
وسعف النخيل، وقشور الشجر، وجلود الحيوانات. وت

 السّجالت العامة، السّجالت املشرقية، املخطوطات، ألاوراق الخاصة. 

 الفليبينيةالتجربة 

، ثم انتقل إلى إلادارة ألامريكية 1898إّبان الاحتالل إلاسباني في عام  الفليبينيبدأ ألارشيف 

 بين جهات مختلفة مثل إدارة التعليم 
ً
إّبان الاحتالل ألامريكي. بعد الاستقالل كان ألارشيف موزعا

 21تأسس مكتب إدارة السّجالت وألارشيف 1972والفرع التنفيذي لوزارة الداخلية. في عام 

RMAO (Records Management and Archives Office ،تحت مظلة إلادارة التنفيذية لعامة )

ُوِضع بتصّرف الهيئة الوطنية للثقافة والفنون بهدف تنسيق السياسات. في عام  1998ومنذ عام 

 NAPعمدت رئيسة الفيليبين آنذاك إلى إصدار مرسوم تأسيس ألارشيف الوطني الفيليبيني  2007

(National Archives of the Philippines.وتعريف مهامه ووظائفه ،)  يهدف هذا ألارشيف إلى

قة بتاريخ وتطّور البلد، 
ّ
تجميع وتخزين وحفظ وإتاحة السّجالت الحكومية وبقية املصادر املتعل

ر املساعدة التقنية، وخدمات الاستعالم املستمر للجمهور. يحتوي ألارشيف على 
ّ
مليون  13كما يوف

مليون وثيقة وطنية مصّنفة، كما يضّم ألارشيف  60وثيقة من الحقبة الاستعمارية إلاسبانية، و

 في مكتبة 
ً
سّجالت الجامعات واملعاهد. لكن رغم كّل ذلك مازال هناك وثائق كثيرة محفوظة حاليا

 الفيليبين الوطنية. 

                                                           
29 http://nationalarchives.nic.in/  
30 http://nationalarchives.gov.ph/  

http://nationalarchives.nic.in/
http://nationalarchives.nic.in/
http://nationalarchives.gov.ph/
http://nationalarchives.gov.ph/
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 التجربة الصهيونية

لفلسطين في  احتالله( بعد Israel State Archives) ISAتأسس أرشيف الكيان الصهيوني 

. في املستحدث الاحتاللليضّم الحقبة العثمانية، ومرحلة الانتداب البريطاني، وكيان  1949عام 

عرض املتحف الصهيوني "الصفحات البيضاء والزرقاء" لتوثيق تاريخ الشعب اليهودي  2008عام 

ة، على منذ ألازمنة الغابرة حتى آلان. يحتوي ألا 
ّ
مليون وثيقة  400رشيف، ومقّره القدس املحتل

وخريطة وطابع وتسجيالت صوتية ومقاطع فيديوية وصور ونشرات خاصة. يتبع ألارشيف ملكتب 

رئيس الوزراء، ويضّم ألاقسام التالية: ألارشفة والتوثيق، التسجيل والفهرسة، خدمات الجمهور، 

ى ألارشيفات العامة والخاصة. بدأت عملية رقمنة نشر الوثائق، إدارة السّجالت، إلاشراف عل

 بهدف إتاحتها للجمهور. في عام 2008ألارشيف في عام 
ً
 ضوئيا

ً
، وجرى مسح مليون وثيقة مسحا

جرى إطالق مبادرة "التوثيق على الوب" بهدف تأمين النفاذ عبر إلانترنت إلى مجموعات  2012

ون 
ّ
ه بهذا العمل ستتعّزز ديموقراطيتهم، وسيزداد الوثائق املرقمنة. يعتقد الصهاينة املحتل

ّ
 نتماءاأن

هذا ألارشيف على الحقوق  خطورةمواطنيهم إلى دولتهم املزعومة، واملتابع لهذا النشاط ُيدرك 

 الوطنية العربية.

 التجربة املصرية

ُيَعدُّ ألارشيف املصري من أقدم 

ألارشيفات في العالم، إذ يعود تأسيسه إلى 

حكم محمد علي باشا الذي  أثناء 1828عام 

 له ضمن قلعة القاهرة، أسماه 
ً
بنى موقعا

الدفترخانا )بيت التوثيق(، لحفظ السّجالت 

الرسمية وإلارث الوطني املصري. في عهد 

الخديوي عباس حلمي، في مطلع القرن العشرين، صدر قانون تنظيم ألارشيف وأصبح اسمه 

مللك فؤاد بتأسيس "قسم السّجالت التاريخية" في أمر ا 1932مكتب السّجالت العامة. وفي عام 

قصر عابدين، وجرت عمليات فهرسة وتخزين الوثائق في هذا القسم. كما جرت عمليات أخرى 

مثل: تجميع الفرمانات )نحو ألف( التي أصدرها السلطان العثماني بخصوص مصر، والتي يعود 

ية طوال مّدة حكم الخديوي بجن؛ تحليل وتنظيم نحو مليون وثيقة أ1597بعضها إلى عام 

رجم بعضها إلى اللغة العربية؛ تصميم بطاقات فهرسة لعدد هائل من الوثائق العربية 
ُ
اسماعيل، وت

ُيَعدُّ ألارشيف املصري من أهم ألارشيفات في 

ي التالعالم بسبب الكم  الهائل من الوثائق، 

منذ فجر  يحويها عن تاريخ مصر الطويل

 التاريخ حتى آلان، واملكتوبة بلغات مختلفة.
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في  21( جرى تأسيس ألارشيف الوطني التاريخي1952في مصر )عام  يوليو /تموز والتركية. بعد ثورة 

ة. وتجدر إلاشارة إلى أّن ألارشيف لتجميع وحفظ الوثائق عن جميع املراحل التاريخي 1954عام 

املصري ُيَعدُّ من أهم ألارشيفات في العالم بسبب الكّم الهائل من الوثائق، التي يحويها عن تاريخ 

مصر الطويل منذ فجر التاريخ حتى آلان، واملكتوبة بلغات مختلفة مثل العربية والتركية وإلانكليزية 

 فرعونية.وإلايكالية والفرنسية وحتى القبطية وال

  

                                                           
31 www.darelkotob.gov.eg  

http://www.darelkotob.gov.eg/
http://www.darelkotob.gov.eg/
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ا
 ألارشيف الوطني الرقمي السوري -ثانيا

ه ليست لدينا أية معلومات حول ينبغي التنبيه 
ّ
في بداية هذا الجزء من بحثنا إلى أن

رقمية /تناعنا لوجود عّدة أرشيفات ورقيةوجود/عدم وجود أرشيف وطني سوري موّحد، مع اق

منفصلة وغير متعاونة. لكن في جميع ألاحوال، نستطيع تأكيد عدم وجود مثل هذا ألارشيف 

املوّحد، ولذلك ستكون مقاربتنا )ومبادرتنا( لتطوير مشروع معلوماتي طموح  الرقميالوطني 

 للوصول إلى هذا ألارشيف جديدة ومبتكرة بالكامل.

 إلاطار العام .1

، وهو اختصاٌر لألرشيف الوطني الرقمي SYR-DNAماتي املقترح باسم نسمي املشروع املعلو 

 )SYRian National Digital Archiveالسوري )
ٌ
( Platform(. وهو، من الناحية املعلوماتية، منّصة

 من ألانظمة املعلوماتية الجزئية املترابطة بعضها ببعض، والتي تقوم بالعديد 
ً
 كبيرا

ً
تتضّمن عددا

 من الخدمات النوعية. تتمّيز هذه املنصة ببعٍد اجتماعي )من الوظائف، وت
ً
 كبيرا

ً
ر كّما

ّ
( Socialوف

(، بحيث تتوافق مع املعايير العاملية الحالية في تطوير التطبيقات املعتمدة Semanticوبعٍد داللي )

 معلى وب 
ً
 إضافة ألانظمةفإلانترنت. تعتمد املنّصة بنية

ً
، بحيث يمكن دوما

ً
 معيارية

ً
لجزئية ا توحة

 ضمن املنّصة ومع بقية 
ً
والتطبيقات إليها، وكّل نظام جزئي أو تطبيق عند إضافته يتكامل تلقائيا

  على نحٍو مستمٍر وغزيٍر. إضافة البياناتألانظمة والتطبيقات. وألاهم من كّل ذلك هو 

الهدف النهائي من هذا املشروع أو إن  

 22املنّصة إذن هو أرشفة كل ش يء "مفيد"

في  ملستقبليخّص املاض ي أو الحاضر أو حتى ا

جميع املجاالت: الوثائق، ألاحداث التاريخية، 

املواقع ألاثرية والجغرافية، ألاحداث 

 ياتالاتفاقالسياسية، النشاط الدبلوماس ي، 

واملعاهدات السياسية والاقتصادية وألامنية، النشاط التربوي والتعليمي، السجل املدني وحركة 

والثقافي والبيئي، وغيرها. ومن ثم ربط كل ما هو الديموغرافيا السورية، النشاط الاجتماعي 

 تسهممؤرشف بعضه ببعض، مّما يؤدي إلى الحصول على معارف ومعلومات جديدة ومبتكرة، 

                                                           
22  

ً
ترك هذه املهمة إلدارة املشروع الحقا

ُ
لن يكون من مهمة هذه الورقة تحديد املعلومات املفيدة وغير املفيدة، وإنما ت

 وللجان التي ستنبثق منها.

هو مشروٌع وطني  SYR-DNAإنَّ مشروع 

بامتياز يشمل جميع أنواع النشاط الوطني في 

معظم املجالت. ولذلك يجب أن تتضافر 

جهود كبيرة عابرة للمؤسسات والهيئات 

 والفعاليات من أجل تحقيقه.
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 غير متوقعة في توضيح وفهم الكثير من ألامور التي قد تبدو للوهلة ألاولى غير مفهومة أو 
ً
مساهمة

ع22غير مترابطة
ّ
ربط التحّول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي  . على سبيل املثال، من املتوق

حدث في السنوات ألاخيرة مع تدهور ألاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ألارياف، وما نجم عنه 

 من خلل تعليمي وتسّرب من املدارس وانتشار لألصولية والتطّرف.

 على معايير ال ،ينجم عن عمليات إضافة وتوليد وربط البيانات
ً
 21ةبيانات املترابطاعتمادا

(Linked Data( واملعتمدة بدورها على مفاهيم وتكنولوجيا الوب الداللي ،)Semantic Web ما ،)

 
َ
(. هذا الربط هو Data Clouds or Data Setsامات أو مجموعات البيانات )َم يمكن تسميته بغ

 إلىبالضبط ما تسعى إليه آلان معظم الدول املتقّدمة لتجديد هويتها الوطنية، 
ً
اره ثآ إضافة

 الانتماءوالحاسمة في التطّور التكنولوجي والعلمي والاقتصادي والخدماتي، وفي تعزيز الشفافية 

 ،
ً
م إلكتروني وحكومة إلكترونية  والانتماءالوطني خصوصا

ّ
، من تعل

ً
إلى منجزات هذا العصر عموما

ل هذه املعايير واملفاهيم والتكنو 
ّ
مث

ُ
مدها، لوجيا املعلوماتية التي سنعتوصحة إلكترونية وغيرها.  ت

( في مجال تكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات. وُيمكن أن يشارك في Cutting Edgeآخر ما ُحّرر )

ها تكمن 
ّ
تغذية هذه املنّصة باملعلومات معظم مؤسسات القطاع العام والخاص وألاهلي. فالعبرة كل

ستنباط والبحث والاسترجاع والتصنيف في عمليات إلاضافة والتوليد والربط والاستدالل والا 

 والفهرسة وإلاظهار.

 الخطوط العريضة للمشروع .2

هو مشروٌع وطني بامتياز يشمل جميع أنواع النشاط الوطني في معظم  SYR-DNAإن  مشروع 

هيئات والفعاليات من أجل املجاالت. ولذلك يجب أن تتضافر جهود كبيرة عابرة للمؤسسات وال

 تحقيقه.

 العامةالبنية 

 Back-Officeساسيتين من النشاطات: أعمال املكتب الخلفي )أحزمتين  SYR-DNAيؤّمن 

Activities( وخدمات املكتب ألامامي ،)Front-Office Services تختّص أعمال املكتب الخلفي .)

                                                           
، كان 1111يمة نابليون في معركة واترلو الشهيرة عام تبين بعض الدراسات التاريخية املعمقة أن أحد أسباب هز  22

 بسبب ألاوجاع العجزية الشديدة التي عانى منها في يوم املعركة!

34 “What is Linked Data?”, The World Wide Web Consortium (W3C), 

https://www.w3.org/standards/semanticweb/data  

https://www.w3.org/standards/semanticweb/data
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من إلاشراف على وتجميع وتنظيم أعمال ألارشفة املعيارية  SYR-DNAبالعمل الهندس ي الفعلي في 

ي جميع الجهات املغذّية باملعلومات والبيانات. كما يقوم بتنظيم الاستقبال املعياري لجميع ف

املعلومات والبيانات التي يمكن تحصيلها من ألارشيفات املحلية واملتاحف واملعارض وورش العمل. 

في كل لحظة على تبويب وتصنيف وفهرسة وتوليد وربط جميع البيانات،  SYR-DNAيقوم مشروع 

التي تخضع للمعايير التي جرى اعتمادها لتمثيل البيانات، من أجل تهيئتها لالستدالل والاستنباط 

-SYRوالبحث والاسترجاع وإلاظهار؛ أي تهيئتها لجميع أنواع الخدمات املحتملة التي سيقّدمها 

DNAتهتم خدمات املكتب ألامامي بالعالقة مع جميع ألاطراف/الزبائن للمشروع، من عموم . 

واجهات مخّصصة وآلية استعالم  ذلك بوساطةوطالب وجهات خارجية ودولية،  ومتخّصصين

يجب أن يرتكز على بنية تحتية تبدأ من شبكة  SYR-DNAوجوالت افتراضية وغيرها. ولكي يكتمل 

إلانترنت والوب وحزمة التشريعات القانونية الالزمة للتعامل القانوني والرسمي والتجاري مع 

 إلى عالقة خاصة مع النشاطات التربوية والتعليمية. يوّضح الشكل )ألارشيف، 
ً
( فهمنا 1إضافة

 .SYR-DNAللبنية العامة ملشروع 

 الهيكلية إلادارية ومصادر التمويل

 GCDNAمتخّصصة باسم الهيئة العامة لألرشيف الوطني الرقمي  هيئةنقترح تأسيس 

(General Commission for Digital National Archive يكون عملها )تطوير هذا املشروع،  ألاساس

 GCDC (Generalللمحتوى الرقمي  هيئة عامةأو يمكن العودة إلى مقترٍح آخر بضرورة تأسيس 

Commission for Digital Content 
ُ
عنى بكل مناحي صناعة املحتوى الرقمي السوري، يكون على ( ت

 إلى مشSYR-DNAرأس أولوياتها مشروع 
ً
اريع أخرى هاّمة مثل: الحكومة إلالكترونية ، إضافة

 السورية، التّعلم إلالكتروني في سورية، الكتاب املدرس ي إلالكتروني، الصّحة إلالكترونية، وغيرها.
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ى باملحتو  أمنعتقد أن الهيئة املقترحة سواء أكانت متخّصصة باألرشيف الرقمي فقط، 

الرقمي ككّل يجب أن تكون تابعة إلى وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، أو إلى رئاسة الحكومة. وأن 

 لرسم استراتيج
ً
 ييكون لهذه الهيئة مجلس أمناء يجتمع دوريا

ٌ
ات وسياسات هذه الهيئة، مؤلف

ل جمن شخصياٍت اعتباريٍة ومفكرين. وبطبيعة الحال سيكون لهذه الهيئة مجلس إدارة، 
ّ
ميع يمث

( باألرشيف الوطني، يجتمع بانتظام لضبط سير عمل الهيئة. وأن Stakeholdersأصحاب املنفعة )

يكون لها مدير تنفيذي يقوم بتحقيق استراتيجيات وسياسات الهيئة، ويتابع سير ألاعمال الفكرية 

م عالقة الهيئة مع جميع املؤسسات والهيئات وألاشخا
ّ
لو وإلادارية اليومية، وينظ

ّ
ن ص الذين يمث

 الشركاء أو مصادر البيانات من جهة، والزبائن أو املستفيدين من الخدمات من جهٍة أخرى. 

: صناديق تمويل محلية )مثل رئيسةعلى ثالثة مصادر  SYR-DNAيمكن أن يعتمد تمويل 

هباٍت من املؤسسات والهيئات أصحاب املنفعة( أو إقليمية )مثل إلاسكوا( أو دولية )مثل 

اليونسكو(؛ مساهمون أفراد أو شركات من القطاع الخاص؛ تمويل ذاتي يأتي من خدمات كثيره 

، بالتعاون مع وتكون ذات عوائد مادية جيدة. يجب على مجلس ألامناء SYR-DNAقد يقّدمها 

. يوّضح SYR-DNAأصحاب املنفعة، وضع تصّوٍر واضٍح للجانب الاقتصادي والتجاري ملشروع 

 إلادارية واملالية. SYR-DNAهيكلية  ( مقترحنا حول 2الشكل )
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 البنية املعلوماتية

-SYR( مقترحنا حول الطبقات املختلفة والبنية املعلوماتية العامة ملشروع 3يوّضح الشكل )

DNA( الطبقات الدنيا هي الطبقات املرتبطة بالبنية املعلوماتية التحتية .Infrastructure ولذلك ،)

 Webسنجد شبكة الاتصاالت أو إلانترنت، ثم الوب. أي أّن ألارشيف بمجمله سيكون تطبيق وب )

Application حسبان الطبقة الثالثة، طبقة نظام املعلومات الجغر 
ً
 GIS فيةا(. يمكن أيضا

(Geographic Information System ونظام إدارة قواعد البيانات )DBMS (Data Base 

Management System إلى 
ً
(، من البنية التحتية من وجهة نظر منظوماتية، وربما احتجنا أيضا

 SYR-DNA، بحسبان أن مشروع DBMSأنظمة أساسية أخرى. من نافلة القول تبرير الحاجة إلى 

، GISدرجة ألاولى مع بيانات من شّتى ألانواع وألانماط واملصادر. باملقابل، فيما يخّص سيتعامل بال

فتجدر إلاشارة هنا إلى أن أحد أهم وأقوى طرق إظهار البيانات املتضّمنة في ألارشيف هو إظهارها 

، وهذا إلاظهار املمّيز ال يمكن أن يتحّقق بدون 
ً
 .GISعلى الخرائط التفصيلية مباشرة
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( مع جميع زبائن/مستخدمي Interfaceالطبقة العليا هي الطبقة املسؤولة عن التخاطب ) إن  

 إلى جميع البرمجيات املتخّصصة بإظهار البيانات، املكّون ألاساس في ألارشيف، 
ً
النظام، إضافة

أو خدمة، يصبح من الضرورة  استعالمذلك مع الكّم الكبير من البيانات الذي قد ينجم عن أي 

 
ّ
، إلاظهار عن طريق الخطوط GISم بإظهار هذه البيانات. على سبيل املثال، إلاظهار بوساطة التحك

(، إظهار غمامات البيانات وفق Periodization(، إظهار التحقيب الزمني )Timelinesالزمنية )

 استعالمات الزبائن/املستخدمين، وغير ذلك.

 

 

 عن ألاعمال الطبقات الوسطى، وكما هو الحال في إن  
ٌ
التطبيقات املعلوماتية، مسؤولة

(Business ها في هذه الدراسة. لكن
ّ
، من الصعب تحديدها كل

ً
 جدا

ٌ
( التي يقوم بها النظام وهي كثيرة

نستطيع ذكر أهّمها، مثل: إدارة املحتوى، إضافة البيانات وربطها، والاستدالل عليها، والاستنباط 

تصنيفها وفهرستها وإظهارها، وتوليد البيانات في غمامات وربط منها، والبحث عنها، واسترجاعها و 

الغمامات بعضها ببعض لتكوين غمامة واحدة. تكون هذه الغمامة بمثابة املعرفة الحالية 

 جميع البرمجيات املسؤولة عن وظائف 
ً
والتاريخية الوطنية السورية. نجد في هذه الطبقات أيضا

قّدم 
ُ
 الطبقة العليا: إلاظهار والواجهة التفاعلية.طة بوساألارشيف وخدماته التي ت

 مصادر البيانات وغماماتها وآلية تجميعها وربطها .3

البيانات هي وقود ألارشيف ومغزى وجوده، وهي أساس جميع الوظائف واملهام والخدمات إن  

 لكن . مصادر البيانات يجري تجميعها من كافة الجهات املزّودة للمحتوى.SYR-DNAالتي يقّدمها 

 أو تخّصصية رئيسة اهتمامأساسية أو محاور  ارتكاز كّل هذه البيانات سوف تتمحور حول نقاط 
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ين، ألاشخاص الحاليين والتاريخيوألاحداث التاريخية، وتكون بمثابة مشاريع جزئية، مثل: الوثائق، 

ات كّل البيانواملعاهدات وغيرها. و  الاتفاقياتالنشاط التعليمي، املواقع الجغرافية وألاثرية، 

قد تكون من مصدر أو أكثر، من جهة أو أكثر، يجري  اهتمامأو محور  ارتكاز املجّمعة حول نقطة 

مشروع متخّصص بهذا املحور. هذه املحاور مستقلة بعضها عن طريق تجميعها وتبويبها وفهرستها 

 (. 4عن بعض، ومرتبطة بعضها ببعض في آن واحد كما يوّضح ذلك الشكل )

 

 اهتمامإلى مشاريع جزئية حول محاور  SYR-DNA تجزيئتسمح هذه الطريقة، في 

ي بطريقة تزايدية: نبدأ بمشروع جزئي أو أكثر،
ّ
ول إلى وبعد الوص تخصصية، ببناء املشروع الكل

مشارفها، سينجم عن كل مشروع جزئي غمامة بيانات، ومن ثّم نقوم بربط البيانات الناتجة 

ت مستقلة لنحصل على غمامة جامعة، بعد ذلك ننتقل إلى مشروع جزئي واملوجودة ضمن غماما

 ،آخر أو أكثر، ثم نكّرر العمل، وهكذا حتى نحصل في النهاية على غمامة البيانات الجامعة أو الكلية

(. يعني ذلك، أنه في أية لحظة، وبعد إنجاز مشروع جزيء واحد على 5) كما ُيظهر ذلك الشكل

 ستخدام والخدمة.غمامة بيانات جاهزة لال ألاقل، سيكون لدينا 



   

السوري الرقمي الوطني ألارشيف  21 

 

سنعتمد، في مضمار تمثيل البيانات، املعايير املعتمدة في تقنيات وتكنولوجيا الوب الداللي 

(Semantic Web أي على نحٍو ،) 21إطار توصيف املوارد أساٍس RDF (Resource Description 

Framework في توليد ونشر (، ومن ثم من أجل ربط البيانات إلاجرائية 
ً
املعيارية املعتمدة عامليا

َعدُّ (. Linked Dataواستهالك البيانات املترابطة )
ُ
هذه املعايير واملنهجيات والتقنيات وإلاجرائيات  ت

 هي آخر وأهم إنجازات املعلوماتية في السنوات ألاخيرة على مستوى العالم. 

 

 

 

 

                                                           
35 www.w3.org/RDF  

 إظهار البيانات

 الجامعة الناجمة عن العمل ككل(. غمامة البيانات 5الشكل )

http://www.w3.org/RDF
http://www.w3.org/RDF
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 وظائف املشروع وخدماته .4

وخدماته في هذه الدراسة املوجزة، لكن وكما ُيظهر الشكل  SYR-DNAيمكن حصر وظائف  ال

 ( سنوجز بعض هذه الخدمات والوظائف:6)

 اختيار الوثائق( :Document Selection لتحديد طبيعة الوثائق التي يجب أرشفتها ضمن )

 ألارشيف؛

 تحضير وحفظ الوثائق( :Document Preparation & Conserving لتحديد طريقة تحضير )

( في حالة الوثائق غير الرقمية، مثل الوثائق الورقية، الصور، 
ً
وحفظ الوثائق )فيزيائيا

 اللوحات، القطع ألاثرية ...؛

 الرقمنة( :Digitizationلرقمنة الوثائق غير الرقمية عن طريق امل ) اسحات الضوئية

 ( ...؛Attributes( وخاصياتها )Featuresوالكاميرات الرقمية وتحديد سماتها )

 الفهرسة( :Indexing وفق 
ً
( لتمثيل املحتوى الفعلي للوثيقة، وهذا التمثيل سيكون دالليا

 
ً
 ؛أو نصف يدوّيٍ أو نصف آليٍّ معايير الوب الداللي، ويمكن أن يجري يدويا

  الاستخدامالتقطير وإعادة( :Curation & Reusability إلعادة بناء محتوى مفيد من )

املحتوى الذي جرت رقمنته وفهرسته من أجل إعادة استخدامه في سياقاٍت مختلفٍة، 

 كالتربية والتعليم، أو ربط ألاحداث التاريخية، وغير ذلك؛
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 التصنيف والتجميع( :Grouping & Classifyingضمن أقسام معرفية ودالل ) ية مسبقة

 التحديد؛

 توليد البيانات( :Data Generation ،طاملا أن جميع البيانات أصبحت بالصيغة الرقمية )

، فيمكن الاستدالل على البيانات والاستنباط منها وتوليد بيانات 
ً
وطاملا هي ممثلة معرفيا

 جديدة قد تكون مفيدة للغاية؛ 

 ربط البيانات( :Data Linking وهنا )ألن العبرة  ،أهم الفوائد الجانبية للمشروع إحدى

 تشافاكألاساسية في كل هذا العمل هو ربط البيانات التي لم تكن مربوطة من قبل، وجرى 

 العالقات الداللية فيما بينها نتيجة الوظائف السابقة؛

 إظهار البيانات( :Data Visualization وهي العملية املشتركة بين جميع العمليات التي )

ب التعامل مع البيانات والاستعالم عنها، ُومكن لها أن تجري وفق أشكال مبتكرة ت
ّ
تطل

 للغاية كالخطوط الزمنية والحقب والغمامات والتمثيل على الخريطة وغير ذلك.

 ألابعاد املختلفة للمشروع .5

 آلان أن مقاربتنا لألرشيف الوطني الرقمي هي مقاربة مبتكرة ومختلفة 
ً
كما أصبح واضحا

 عن النظرة التقليدية لألرشيف وألارشفة. نحن نسعى من هذا املشروع إلى إعادة بناء سورية جذ
ً
ريا

. نحن 
ً
 واقتصاديا

ً
 وخدميا

ً
 وتعليميا

ً
 ووجدانيا

ً
 وإنسانيا

ً
 ووطنيا

ً
 وسياسيا

ً
 وفكريا

ً
 وثقافيا

ً
حضاريا

ير صبح فيه توفنحاول بهذا املشروع الانتقال من مجتمع املعلومات إلى مجتمع املعرفة، الذي ي

على ذلك أصبحت املعلومة املتّوفرة في ألارشيف كأنها شعاع في  بناءً املعرفة هو الشغل الشاغل. 

فضاء متعّدد ألابعاد. إمكانية إسقاط هذا الشعاع على أحد املحاور يعني تضّمنه للبعد املحمول 

" لهذا الفضاء 7على هذا املحور. يقّدم الشكل )
ً
 "مجازيا

ً
املتعّدد ألابعاد. من أهم أبعاد ( تصّورا

 هذا املحور:

 البعد ألارشيفي والتقليدي( :Archival & Traditional Dimension ألن ألارشيف يجب أن )

يقّدم جميع وظائف وخدمات ألارشيف التقليدية، من الوصول إلى الوثائق النادرة، إلى 

 وغيرها؛ الافتراضيةالجوالت 

 البعد إلانساني والقيمي( :an & Ethical DimensionHum ره من
ّ
( ألن ألارشيف بما يوف

معلومات مفيدة عن التطّور الحضاري لسورية، وأفضل املمارسات والقيم عبر التاريخ، 

؛
ً
 وقيميا

ً
 إنسانيا

ً
 سيعطي للمعلومات وفق تصنيٍف معيٍن بعدا



   

السوري الرقمي الوطني ألارشيف  21 

 

 البعد الوطني والسياس ي( :Patriotic & Political Dimensionألن ألارشيف بما )  يتضّمنه

ات الوطنية والسياسية في التاريخ السوري سيعّزز 
ّ
من معلومات تفصيلية عن أهم املحط

 الوطني والفهم السياس ي لتاريخنا املعّقد والطويل؛ الانتماءمن 

 البعد الاقتصادي والخدمي( :Economic & Service Dimension ألن ألارشيف بما يحويه )

واملعاهدات الاقتصادية والخدمية، وطرق  ياتالاتفاقمن معلومات مفيدة عن أهم 

 
ً
 تحقيقها وكيفية تنفيذ املشاريع سيعطي دروسا

ً
؛ وعبرا

ً
 يمكن الاستفادة منها دوما

  البعد الثقافي والفكري( :Cultural & Intellectual Dimension ألن ألارشيف بما يحفظ )

  7000من كنوزنا الثقافية الدفينة من حضارات وآثار عمرها أكثر من 
ً
سنة سيكون معينا

 واملعرفية والحضارية؛ الثقافيةال ينضب إلعادة تشكيل هويتنا 

 مي
ّ
( ألن ألارشيف بما يتضّمن Educational & Learning Dimension: )البعد التربوي والتعل

مية والتربوية الحالية والسالفة، وتجميع ألنواع املحتوى 
ّ
من رصد وتتّبع ألهم التجارب التعل

م
ّ
ائها في تعزيز املناهج التعليمية وإعط يسهمي وتفاصيله وربطه مع املعلومات ألاخرى التعل

.
ً
 ومعرفيا

ً
 ثقافيا

ً
 بعدا

 

 

 



   

السوري الرقمي الوطني ألارشيف  22 

 

 الجهات املشاركة والداعمة .2

 آلان، وكنتيجٍة منطقيٍة لرؤيتنا الجديدة لألرشيف الوطني، ُيفترض أن 
ً
كما أصبح واضحا

والعامة والخاصة وحّتى ألافراد، هي جميعها تكون جميع الجهات والوزارات والهيئات الرسمية 

جهات مشاركة وداعمة. على سبيل املثال ال الحصر، وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الخارجية، وزارة 

الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة 

تقانة، وزارة الاقتصاد، دار البعث، وكالة سانا، هيئة املوسوعة إلاعالم، وزارة الاتصاالت وال

ثار واملتاحف، مجّمع اللغة العربية، مكتبة ألاسد، مسار، آمال، قوس العربية، املديرية العامة لآل

الكتاب العرب واتحاد  اتحادقزح، غرف التجارة والصناعة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 

ي، الهجرة والجوازات، املشافي، السّجالت العقارية، وغير ذلك. أي بعبارة الناشرين، السجل املدن

أخرى كّل من يمكن أن يكون لديه معلومة "مفيدة"، سواء أكانت موجودة آلان ضمن أنظمة 

 بعد أتمتتها. أم لم تجرِ معلوماتية حالية )مؤتمتة(، 
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 خالصة وتوصية

 
ً
، لكن من  SYR-DNAأن  ُيَعدُّ واضحا

ٌ
هو مشروٌع طموٌح ودونه عقباٌت وصعوباٌت كبيرة

 ثم تكبر بسرعٍة ككرٍة 
ً
املؤكد أن الوقت قد حان للبدء بمشاريٍع وطنيٍة كهذه، يمكن أن تبدأ صغيرة

 
ً
، رغم أنها ألاداة الفاعلة بالتحقيق، وإنما الهدف كبيٌر جدا

ً
الثلج. ليست املعلوماتية هنا هدفا

ه أ
ّ
ما أكثره هو إعادة كتابة التاريخ الحضاري لسورية من جديد، وواعد، ليس أقل

ّ
تمتة كل ش يء، وإن

وإعادة بناء الشخصية الوطنية السورية على أسٍس صحيحٍة في جميع املجاالت. لدى سورية كّل 

ق في السماء، سماء العلم واملعرفة والفكر 
ّ
املقومات لتنهض من جديد كالعنقاء، وتنطلق لتحل

 إلى تلّقف هذه الفرصة، ونؤسس لهذا املشروع، والثقافة والحض
ً
-SYRارة. نتمنى أن نبادر جميعا

DNA والذي تعمدنا تسميته كذلك ألنه سيكون بمثابة الشيفرة الوراثية ،DNA  للشخصية

 على القيم 
ً
التضحية و  ومحبتهإلى الوطن  والانتماءالوطنية السورية، والتي نتمنى أن تكون مبنية

 في سبيله، 
ً
عندما تفهم كيفية والدته ونشأته وتطّوره، نجاحاته وإخفاقاته، خيباته  تحديدا

م، بحضارة.وانكساراته، ألقه وأفوله، مجده وانتصاراته
ّ
 ، بموضوعية، بعلم، بمعرفة، بثقافة، بتعل
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