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 أشغال املؤتمر العلمي الدولي حول: 

  ي للمجتمع العربي بين االصالة واملعاصرةخريطة التكيف الثقاف

 ملانيا.أ -املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية. برلين 

 بالتعاون مع

 ليبيا  – رق بطجامعة  

 ملغرب.ا –افسية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن االداء والتن

 الهيئة املشرفة على املؤتمر

جامعة  –الستشارات بمركز البحوث واالستشارات رئيس قسم ا  -دة. ناجية عياد العطراق رئــيـــــس الــمــــــؤتـــمــــــر:

 ليبيا –صبراته 

 عّمار ميالد نصر القذافيد. امين عام املؤتمر:

 .رئيس جامعة طبرق ليبيا – أ.د حسن على حسن خير هللا ــــيــــس الـــشرفي للمؤتمر:رئ

ب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، مكلف بالشؤون نائ   -د. عـمـر حـنـيـش 

  االكاديمية والطالبية

داب والعلوم اإلنسانية عين الشق كلية اال  –الي أستاذ التعليم الع  -د. إبراهيم االنصاري  رئيـس اللجنة العلمية للمؤتمر:

 املغرب. –جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 رلينب –ئيس املركز الديمقراطي العربي أملانيا ر   -األستاذ عمار شرعان :رئيس املركز

حاضر املرئي عبر تطبيق   2021 – 01 – 17و 16أيام ة التَّ  Zoomاقامة املؤتمر بواسطة تقنيَّ

 اللجنة العلمية:

  جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء–ستاذ التعليم العالي أ –د. إبراهيم الانصاري: رئيس اللجنة العلمية 

 ليبيا –براته جامعة ص -د. ناجية عياد العطراق 

 د. عبد الحجوي جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، المغرب 

  ليبيا -جامعة سرت –د.محمد الساعدي اصبيع 

  لرباطأستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس ا–عبد العزيز فعراس 

 د. عبد القادر التايري، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب 

 أ. إبراهيم احرير جامعة سرت ليبيا 

 .واد الزروقي، جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء المغربج د . 

  سنغالالجامعة الإسلامية فرغ ال –د. محمد المختارحي 
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  ليبيا – جامعة سرت –أ. سالم أمعتيق الهمالي. 

  ليبيا –جامعة طبرق  –د. ناصف فرج موسى. 

 الأبحاث، المغربد. محمد الحسني، مركز الشرق للدراسات و 

  ليبيا –امعة الزيتونة ج –د. جمال الطاهر عبد العزيز 

 د. صدفة الطاهر جامعة الازهر 

  جامعة حائل –د. محمد النذير عبدهللا 

 أ.د عابدين الدردير الشريف، جامعة طرابلس 

 د. فؤاد الربع، مركز الشرق للدراسات والأبحاث، المغرب 

  ليم العالي، ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا المغرب.عأستاذ الت  –د. عبد الواحد بوبرية 

  لمغرب.ا –ستاذ اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملالأ –د. محمد جلال العدناني 

  ليبيا –جامعة طبرق  –د. منى خميس عقيلة 

 د. عمرو صبري أبو جبر جامعة فلسطين 

 د. بحري أحمد جامعة وهران 

  درارأ –الأفريقية الجامعة  –د. أمحمد مولاي 

  ليبيا-د. سالم عيسى بلحاج الأكاديمية الليبية 

 د. رحيمة الطيب عيساني جامعة العين البحرين 

 د. أحلام حال جامعة وهران الجزائر. 

  الجزائر –جامعة ورقلة  –د. رحمة شرقي 

  مصر –د. رضا عبدالواحد أمين جامعة الازهر 

  3د. الزورق عدلان جامعة الجزائر 

 لبنان -لعبدهللاد. مي ا 

 د. هجيرة بن سفغول الجزائر جامعة بليدة 

  ليبيا –جامعة سرت  –د. غيث مسعود مفتاح 

 د. هشام المكي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس، المغرب 

 ليبيا– د. سالم الصغير امحمد جامعة سرت 

 ليبيا -د.فرج عمر موسى بن وليد 

 د. على منعم محمد قضاة الأردن الجامعة المفتوحة 

 ليبيا– د. محمد الدويب جامعة طرابلس 

 د. عمار طاهر محمد العراق 

  لأردن جامعة الشرق الأوسطا –د. كمال خورشيد مراد 

  غربالرباط الم–امعة محمد الخامس ج – مؤهل،  اليأستاذ التعليم الع –د. حسن رامو. 

  سلطنة عمان –د. أحمد الحضرمي 

  لسعوديةا –الملك خالد  جامعة –د. ساعد ساعد 
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  ياليب –د. إبراهيم سالم اشتيوي جامعة الزيتونة 
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 العراق -د.حسين حسين زيدان 

 .بد هللا معروف، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، المغربع د 

 .كا، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغربحسن بوتا د 

  :اللجنة التنظيمية 

 رئيس اللجنة التحضيرية :أ. عبدالحميد المهدي إدريس 

  لمغربا –هة بني ملال خنيفرة ج –ستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أ –د. حسن شباني 

  لمغربا –ربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة ستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التأ –د. ابراهيم جابر 
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  امعة طبرق/ ليبياج –ستاذ الشريعة والقانون أ –أ.مرعي ميلاد نصر 

  كلية الحقوق و  –و الأمن الإنساني يوسف بوغرارة/ علوم سياسية و علاقات دولية، تخصص حقوق الإنسان

 .2العلوم السياسية جامعة وهران 

  الرباط –امعة محمد الخامس ج –لية الحقوق اكدال ك –عبة القانون العام ش –كريم عايش 

  جامعة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  –أميرة احمد حرزلي، باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .عنابة ـ الجزائر باجي مختار /

 هشام قاضي/ الجزائر . 

 .سعد معزب أرحيم ، مدير مكتب التدريب والتأهيل جامعة طبرق ليبيا 
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 10 حنان برقرق 

127 
اقع التواصل االجتماعي في الجزائر. اقع الثقافة األمازيغية على مو  و
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 توطئة:

ل الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلين، نبينا وشفيعنا محمٍد، وعلى أه

 وبعد:  , بيته الطيبين الطاهرين

لة، ، والدعوة إلى االنكفاء والتشرنق على الذات )والهوية، واألصااالنغالق الثقافي أمام تيارات العصر إن

ة  لفكرة العومل الخاطئومشتقاتهما...(، دون  االنفتاح الثقافي غير املشروط على ))اآلخر(( ينم على الفهم 

في مفهومنا سوى السيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات، بواسطة استثمار مكتسبات  التي هي

يعني األول اإلصغاء ف  فارق بين التثاقف والعنف الثقافي من جانب واحد التقنية  ولكن يوجدوم و العل

 ف بحقاملتبادل من سائر الثقافات بعضها إلى بعضها اآلخر، كما يعني االعتراف املتبادل بينها، ومنه االعترا

نكار واإلقصاء لثقافة الغير، ، فيما ال ينطوي الثاني سوى على اإل اإلنساناالختالف وهو من أقدس حقوق 

 معنى وعلى االستعالء واملركزية الذاتية في رؤية ثقافته. يرادف األول معنى الحوار والتفاهم، بينما يتالزم

ية، الثاني مع اإلكراه والعدوان. أما األهم في األمر، فهو أن التثاقف يجري بين الثقافات على قاعدة الند

عه مثقافة لشخصيتها وحرمتها الرمزية، فيما ال يعبر فعل االختراق والتجاوب  وهو ما يمتنع دون اعتبار أية

 سوى عن دونية يأباها أي انفتاح وأي حوار .

من هذا املنطلق وإلجالء الغموض والضبابية حول هذا املوضوع جاءت فكرة هذا املؤتمر الذي شارك فيه 

 لف الدول العربية واملغاربية.نخب علمية متخصصة بمشاركات متميزة حول املوضوع من مخت

 فالشكر كل الشكر لكل من نظم واشرف  وشارك في هذا المؤتمر ونخص بالذكر المركز العربي
 الديمقراطي ببرلين وجامعة محمد الخامس ومركز متعدد التخصصات وجامعة طبرق 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 د. ناجية عياد العطراق/ ليبيا

 رئيس المؤتمر
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  :كلمة االمين العام للمؤتمر

أهم ما يميز هوية أي مجتمع هو قدرتها على صياغة جديلة كاشفة عن التنوع داخله، بحيث تغدو  

مركزا جامعا لتلك االختالفات؛ ومن جانب أخر أيضا تعتبر الثقافة مركب يظم الدين والعادات 

 ملنطلق نجد أن ثقافة أي مجتمع تسعىواألعراف والقوانين والسلوكيات داخل املجتمعات، ومن هذا ا

ن إلى الحفاظ على هويته التي تمنحه طابعا مميزا عن الثقافات األخرى، وهذا يجعل وجود الصراع بي

ول الثقافات حتميا، ألن هناك بعض القوى العاملية تنطلق من فكرة العوملة في سياقها الفكري، وتحا

 . ملحليةفرض نموذج ثقافي يهيمن على جميع الثقافات ا

ن هذه املجتمعات أن تعيش  ِ
 
فاالعتماد على التراث وما أنتجته الحضارة من معارف وحدها لن ُيمك

قافي اللحظة الراهنة متسقين مع العصر وما ينتجه من ثقافة وإبداع وفكر، لذا يأتي تجديد التراث الث

ت ض ي؛ ليميزه عن املجتمعاعلى أولويات التحديات ملجتمعنا العربي الذي يجد نفسه مشدودا إلى املا

 ممارسة العقالنية في قراءتنا لتراثنا، فهي السبيل ألجل صياغة“األخرى، بشرط أن يتم ذلك عبر: 

ننا من االنخراط في سيرورة الحداثة العاملية كفاعلين وليس مجرد منفعلين
 
؛ حداثة خاصة بنا، تمك

 من أجل ألن الحداثة ال تطلب من أجل ذاتها، فنحن نطلبها كونها ت
ً
مثل رسالة حضارية، ونزوعا

 .التحديث، تحديث الذهنية، وكذا املعايير العقلية والوجدانية

ومن خالل ذلك فإن هذا املؤتمر  جاء من منطلق ترسيخ مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وأبعادها 

 صال في تبادلوالتعرف على أهم املتغيرات العصرية وتأثيرها على املجتمع، ودراسة دور وسائل االت

ا، الثقافات والحفاظ على الهوية السائدة ، وتفسير وتحليل عناصر الثقافة وتقييمها وتحديد مشاكله

من أجل إيجاد مجموعة من التصورات لدعم الثقافة السائدة،ومحاولة إيجاد فضاء تواصلي بين 

اتيجيات التعامل مع الباحثين لتبادل املعلومات والخبرات واالطالع على أحدث األبحاث حول استر 

افدة، ومحاولة الخروج باستراتيجية  الشباب في مجال التوعية والوقاية من اآلفات االجتماعية الو

م عامة تتضمن الوقاية وسبل املعالجة من أجل إرساء نموذج ثقافي تنموي وطنـي ناجـح ، في إطار قي

 .بي اإلسالمياملواطنة واالنتماء املشترك والتعايش السلمي في املجتمع العر 

 وهللا ولي التوفيق

ار ميالد نصر القذافي أستاذ مساعد بجامعة سرت ليبيا  . االستاذ : عم 
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 لهوية التونسية الجزائرية من خالل التراث املكتوبملتقى ا
The Tunisian-Algerian identity links through written patrimony 
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 الملخص:

نتاج تاريخ مشترك، ليس  باعتبارهسنعمل خالل هذه الورقة على إعادة التفكير في املنحدر املعرفي التونس ي الجزائري،         

وذج نستلهم منه اليوم أساليب وأنماط في التفكير ثروة فكرية محفوظة باملكتبات فقط، وإنما كذلك كمنهج وكنمكذاكرة و 

 تتوافق مع هويتنا.

التونس ي  املكتوب هذا الطرح قد سمح لنا بالتفكير في االشكالية املتعلقة باملدى الذي يمكن أن يتحول فيه التراث املعرفي        

 منحنا فرصة التفاعل مع تطور املعرفة الرقمية؟ييصلنا بجذور أنماط تفكيرنا، و الجزائري بمكتباتنا اليوم الى رأسمال منهجي 

وبالتالي فإشكالية املسألة ال تتعلق بمدى صالحية مضمونه فقط، وانما هي اشكالية ابستيمولوجية تتعلق باملنهج الذي يجب      

 أن نفكر به فيه وباملنهج الذي يجب أن ندركه في عمق تفكير أسالفنا.

ونحن بهذا نتناول ، والوقوف على سبل تثمينه على تشخيص مخزون مكتباتنا من تراث مكتوب، ألزمنا هذا الطرح منهجّيا       

من أجل ابراز ثرائه ثقافة مجتمعين ترسخت فيهما لعقود ممتدة في التاريخ تقاليد الكتابة واإلنتاج املعرفي بمستوياته املختلفة، 

تباره رأسمال معرفي، من شأنه أن يمنحنا خصوصيتنا وفق حقل معرفي مستقل بذاته يتطلب أن نتعامل معه باع باعتباره

 . وليس بالضرورة اتباعا أعمى لنماذج اآلخر ،نماذج تفكيرنا العميقة تاريخيا

 .اجلزائر ؛تونساملكتبات الوطنية؛  ؛اهلويّة ؛املكتوب الرتاثالكلمات املفاتيح: 

mailto:madani_emna@yahoo.fr
mailto:demouche31@hotmail.fr
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 مقدمة
ة نماط تفكيرها املوروث من جيل إلى جيل من اإلشارات الواضحالشعوب بعمق بنيتها التاريخّية وبأ إتصاقيعتبر 

ننا ال من الركائز الدالة على هوية األفراد واملجتمعات، حيث أ باعتبارهعلى ما يمثله املنحدر الفكري والثقافي املكتوب 

 عرفي.التفكير اال من خالل نماذج مبنية عقليا أو موروثة عبر سلسلة متماسكة من التراكم املنستطيع 

رؤية للعالم والكيفية التي يشتغل بها العقل العلمي تحتم  باعتبارههذه العالقة املتالزمة بين النموذج التراثي 

علينا اليوم منهجيا إعادة التفكير في تراثنا املعرفي ليس كثروة فكرية وذاكرة للشعوب فقط، وإنما كذلك وباألساس 

ا في التفكير تتوافق مع هويتنا من ناحية وتتفاعل مع النماذج القائمة اليوم وأنماط اكمنهج وكنموذج نستلهم منه أساليب

 من ناحية أخرى، وبالتالي فإشكالية التراث املعرفي ال تتعلق بمدى صالحية مضمونه فقط، وانما هي إشكالية

عمق تفكير أسالفنا، ولعل  ابستيمولوجية تتعلق باملنهج الذي يجب أن نفكر به في تراثنا وباملنهج الذي يجب أن ندركه في

Abstract : 
We will try, in this paper, to rethink the Tunisian- Algerian cognitive 

patrimony as a fruit of our common history.  Not only as memory and 

cognitive wealth reserved in national libraries but also as method and pattern 

that inspire us ways and patterns of thinking appropriate to our identity.  

       This topic allow us to think about what extent the written cognitive 

Tunisian-Algerian patrimony in our libraries can  becoming a methodical 

capital that connect us with our cognitive roots and in the same time provide us 

with the opportunity to interact with digital knowledge. 

      That’s to say, the question is not about the content of that patrimony but 

rather an epistemological issue that necessitates the review of our methods of 

thinking on that topic in order to realize the depth of thoughts of our ancestors.   

     Our problematic guides us to diagnose the content of the written patrimony 

in our libraries to value it and to show the richness of that patrimony as an 

independent field of knowledge. We should mention here that we are talking 

about the culture of two societies with rooted written methods lasting for 

decades in written and producing knowledge in different fields. This patrimony 

provides us, moreover, with specificities that consistent with our deep 

historical ways of thinking and consequently protects us from the blind 

imitation of others. 

Key words : cognitive patrimony; identity; national libraries; Tunisia; Algeria. 
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هذا الطرح املبدئي قد سمح لنا بالتفكير في طرح االشكال املتعلق باملدى الذي يمكن أن يتحول فيه التراث املعرفي اليوم 

 تطور املعرفي؟اليمنحنا فرصة التفاعل مع يصلنا بجذور أنماط تفكيرنا، و الى رأسمال منهجي 

دراسة نظرّية تصل التراث كقيمة بعناصر الهوّية، إضافة إلى عمل للبحث في هذا اإلشكال سوف نرتكز على 

نقف لميداني، حاولنا من خالله على إبراز املالمح املشتركة للتراث املحفوظ بمكتبات بلدين متجاورتين: تونس والجزائر، 

 على مالمح ركائز الهوية املشتركة بين البلدين. 

ية والجغرافية املشتركة، وعالقات القرابة والنسب وكثافة حركة ولعل ما برر اختيارنا هو الروابط التاريخ

التنقل بين البلدين من أجل نيل العلم والتعلم. كما تعززت فكرة العمل املشترك من أجل تسليط الضوء على مالمح 

لثقافة ّية ووزارة االهوية املشتركة أو الجماعية عبر تثمين التراث املكتوب بعد إطالق مبادرة بين وزارة الثقافة التونس

 ، لبعث مشروع موسوعة جزائرية تونسّية للتاريخ املشترك. 2018الجزائرّية في ماي 
 أي عالقة للتراث بالهوية .1

د به آثار إنتاجا امتداداتعتبر الذاكرة املكتوبة 
ّ
ته. من لخط التطور املعرفي، أعاد اإلنسان به إنتاج نفسه، وخل

كيزة من ركائز الهوية الجماعية، وذلك بما يحمله في طياته من أفكار سياسية جهة أخرى يظهر التراث املكتوب، ر 

ه وقانونية وخبرات أدبية ومنجزات علمّية لشعب ما وفي فترة زمنية محددة، إضافة إلى أن اقتصاديةومن نظم  واجتماعية

شكال خبرات الفاعلين التي تعكس بشكل من األ  االجتماعيةمدونة وثقت أنماط املمارسات اليومية والعالقات 

 مواقفهم. واتجاهونموذج توزيع مواقعهم االجتماعية  االجتماعيين

أما املشكل الثاني الذي أثار السؤال حول التراث والهوّية، فهو ما أصبحت تمثله قيم العوملة من تهديد 

رة سارعت الدول املقتدة، لذلك للخصوصيات الثقافية املرتبطة بشكل مباشر باملخزون التراثي وبثراء اإلنتاجات املعرفي

 إلى التصّدي لكّل ما من شأنه أن يخدش هويتها ويشتت تراكماتها وعناصرها، وأحاطت تراثها بسياسة حمائّية من شأنها

 لهذه الشعوب تجاه زحف قيم العوملة امتيازأن تمنع بها هويتها عن الذوبان خاصة إذا كانت هذه الهوّية تمثل عالمة 

 ( املوجهة نحو التوحيد ونفي الخصوصيات الثقافية.29، ص1998التهامي، )

خزون التراثي املكتوب الثقافية للم-األهمية السياسية، واملعرفية، والتاريخيةولكن ما هو أخطر من ذلك، أن 

عبر يصبح أو التجارية بما أ االستهالكية وبصفته رأسمال المادي، لم تنقذه من ويالت الالمباالة أو النظرة التحقيرية أو

 في إزاحته من مجال الفعل التاريخي وألقت به إما في االعتباراتعنه اليوم بمصطلح "تسليع التراث"، حيث ساهمت هذه 

غياهب النسيان أو في براثن االستثمار والتبضيع واالستهالك، وهي كلها رؤى تستوجب القطع معها من أجل تأسيس رؤية 

 وب كمنطلق للتفكير والحوار. جديدة داخلية تنظر الى التراث املكت

ة .2  املالمح املشتركة للتراث التونس ي والجزائري املكتوب من خالل فهارس املكتبات الوطني 

ترتبط  ضخامة الذاكرة املدونة إلى حّد بعيد  بثقل تاريخ املجتمعات وبقدرتها على نسج وتثبيت عالقاتها  

طلع على فهارس املكتبات الوطنّية بكّل من تونس والجزائر، ، وبشكل عام فإّن امل (137، ص1976الخارجّية )غراب، 

ها علماء وأطباء في 
ّ
سوف يقف على تشارك املؤسستين في مضمون هذه الكنوز املدونة وتعدد أشكالها بين مخطوطات خط

ومطبوعات يعود تاريخ  ، والبيروني وآخرون،، وإبن قّرةزار، وإبن الج، وإبن ابي أصيبةالزمن القديم مثل إبن البيطار
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طبعها بين بداية القرن السادس عشر وأواخر النصف األّول من القرن العشرين، حيث طبع بعضها بإحدى البلدين 

لجزائر من روابط وعالقات تأثير وتأثر باآلخر، ليظهر بذلك التراث وبعضها ببلدان عربّية وغربّية، بفعل ما أقامته تونس وا

املكتوب كنتيجة حتمية لهذه التفاعالت، وهي مطبوعات قد تنوعت مواضيعها، ويعتبر ذلك دليال على ما خلده الفكر من 

 آثار نقل العلوم املخطوطة واملطبوعة.

ة العربّية، والتي تعزز إنتاجها في إطار دعوات الرجوع الى كما تركت املطابع التونسّية والجزائرّية إنتاجا باللغ 

، وهي عموما من تأليف وطبع أوروبيون باللغة األجنبية األصل واإلحساس بالهوّية ومقاومة اإلستئصال والتغريب. أو

ين، والتي قوبلت سواء بقبولها كأفكار متطّورة تواجدوا باألراض ي املغاربّية خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر 

بها من أجل نقل املجتمع من النمط التقليدي الى النمط العصري، أو أنها قوبلت بإنتقادات وبمحاوالت  االقتداءيجب 

 للصد ألنه كان ينظر اليها على أنها ستحيد بالفكر العربي اإلسالمي عن ثقافته.

ز علمائهم إضافة الى ذلك، فقد كان لليهود با
ّ
لبلدين، آثارا مخطوطة تعود الى القرن السادس عشر، حيث رك

لكتب الجهود على دراسة التلمود وهو ما بّرر الطابع الديني لآلداب اليهودّية منذ القرن الثاني عشر الى اليوم، وهذه ا

 Canal, p.p.349-350)عموما لم توضع لغاية الطباعة، بل هي مالحظات يومّية وقع تدوينها بعد قراءة الكتاب )

أهمّية عن غيرها من الدراسات، وذلك ملا تميزت به  وال تقّل دراسة تاريخ الصحافة التونسّية أو الجزائرّية

أّن كّل دورية هي نتاج فكري تمخض عن  باعتبارالصحافة في البلدين من عراقة ومن تنوع وتشعب وتعدد في انتاجاتها، 

، وتعكس املناخ التاريخي العام الذي ظهرت فيه. واالجتماعيةاريخية معّينة، ولها خصائصها الثقافّية والسياسّية ظروف ت

 مؤسسيها بالسلطة السياسية. وقد تتحدد أهداف الصحيفة كذلك حسب طبيعة العالقة التي تربط

ي ال أنه فإالدولة التونسية أو الجزائرّية، هذا التراث املكتوب، وإن كان جزء كبيرا منه اليوم يعتبر تراثا على ملك 

(، 19، ص 2003الساكر، حقيقة األمر تراثا انسانيا كونيا، ألنه خالصة تفاعل مجموعة من الشعوب مختلفة األلسن )

 ادرة،ولعل هذا التفاعل العاملي، يمكن أن نعثر على صورة له أو على ملخص له في ثراء مكتباتنا باملجموعات القديمة والن

ما هذا والتي كتبت بلغات متعددة تروي تاريخ ومسار ورحلة الفكر املدون أثناء الثورات وتغّير الحكم وانقالب الدول، وربّ 

 ما ساهم في تنوع أصل األرصدة ولغتها وتخصصاتها وأمكنة حفظها.

مثابة بهوره التاريخية، تراثا، كان في فترات ظ باعتبارههذا الرصيد الهائل من املدونات، والذي ننظر اليه اليوم 

ة الفاعل املعرفي الذي استطاع أن يحدث تغييرا عميقا في نمط تفكير بالد املغرب العربي، حيث ظهرت تحاليل نظرية جاد

لبعض القضايا ساهمت في حدود معينة في بروز وعي دقيق بحالة املنطقة املغاربّية، كما ظهرت مواقف وحلول للمشاكل 

ملعطيات صحابها من نماذج أوروبية معاصرة وحاولوا في الوقت نفسه املالئمة بينها وبين اأ استمدهاة، املعقدة في تلك الفتر 

 .ب املغاربّيةو الحضارّية والتاريخية للشع
 أية قيمة ملعارفنا التراثية املكتوبة؟  .3

من أجل  بهذا السؤال وقف العالم في مواجهة تحديات معرفية جديدة، تتعلق بكيفية إعادة بناء املاض ي

املستقبل، وتبعا لهذا السؤال حاولت نخب املجتمعات املعنية بإشكالية التراث أن تجيب في ضوء همومها ومشكالتها 
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في محاولة لتعبئة قوى املجتمع على طريق  االنتماءلتعيد بناء صورة الذات وتعزز الوعي التاريخي بما تملك وترسخ معنى 

 التنمية والتطوير.

 االقتصاديإنعكاسا للمستوى  باعتبارهاتنزل دراستنا للجوانب التي منها تتأتى قيمة التراث وفي هذا اإلطار ت

 .(Martin et Delmas, 1996, p284)والسياس ي والفكرّي، وكذلك لإلشارة إلى عالقة التأثر والتأثير 

موعة من املعايير يمكن ذكرها باختصار القيمة الوثائقّية للتراث العاملي بـمج وفي هذا الصدد حددت اليونسكو

هو شاهد على زمن، املكان: يقّدم معلومات هاّمة حول جهة ما، فعلى النحو اآلتي: التأثير على تاريخ العالم، اللحظة: 

ه مرتبط بشكل خاص بحياة أو أعمال شخصّية أو مجموعة، املوضوع: إذ يمدنا التراث املكتوب بمعلومات 
ّ
األشخاص: ألن

والثقافية  االجتماعيةوثمينة حول موضوع هام، الشكل: اذ يمثل شاهدا هاما على أسلوب الكتابة، وعلى القيمة خاّصة 

 .  ,p140) (Abid ,1996والروحّية 

، فعندما  )Martin et Delmas, 1996, p252(نفهم إذا أّن التراث يذكرنا بالظروف التاريخية التي أحاطت بالفكر

 وأفالطون  من التخلف فإنه يعمد إلى دراسة الفلسفة وتبني آراء السابقين، مثل سقراطيعزم مجتمع على الخروج 

ر أيضا باآلراء املصرّية في عهد الفراعنة  وأرسطو
ّ
وغيرهم، وقد تتفاعل املجتمعات مع نظريات الفرس والهنود وربما تتأث

ا 47-46ص .، ص1976لبابليين واالشوريين وغيرهم )عزوز، والتي تسربت الى أفكار ا
ّ
الفلسفة في البالد  ازدهرت(، ومل

رب إبن ظهر باملغ ثّم  باملشرق  والغزالي وإبن سينا وإبن مسكويه الفارابياإلسالمّية تعاطاها أعالم تركوا آثارهم جلّية مثل 

 . وإبن طفيل وإبن باجه القيرواني وإبن الجزار رشد

نذكر أيضا، انه خالل القرون الوسطى وبداية عصر النهضة األوروبّية اكتشفت أوروبا تراثها اليوناني من خالل 

" وآخرون، وعندما " و"الخوارزمي" و"الرازي " و"إبن الهيثم" و"الفرابي" و"إبن سيناوخاّصة "إبن رشداملفكرين العرب 

واستعانت بروايات العرب من هذا التراث رسخت أقدامها على أرض نهضتها رجعت الى املصادر األصلّية لتراث اليونان، 

كعامل مساعد، واستثمرت إضافات العرب الفكرّية وشروحاتهم وإبداعاتهم حول هذا التراث، وهذه هي املهّمة املطروحة 

على النهضة العربّية اليوم، وهي املهّمة التي ال يمكن إنجازها بدون التخطيط والتنفيذ العلميين بشكل تحول مخزوناتها 

 تراثية املعطلة الى طاقة دافعة للفعل.ال

ولتوضيح األهمية الوجدانية للتراث املكتوب وارتباطه بمسألة الوعي والهوية واإلنتماء والشعور بالذات، يقدم 

، مثاال حول مخطوط واملطالعة املكلف بالتراث بإدارة الكتاب Bernard Huchet عن برنار هوش ي(1997)  جالل الرويس ي

أعلنت كوريا عن  1991-1990، وبعد مئة وثالثين سنة أي حوالي 1866كوري األصل صادرته القوات الفرنسية سنة 

الش يء  ةاستعاداسترجاعها لهذا املخطوط، ويصادف هذا التاريخ صعود كوريا الجنوبية كقوة اقتصادية، ويبين ذلك أّن 

هو أمر أساس ي ألنه الدليل على هوية البالد ووجودها التاريخي، وقد قدم الرئيس الفرنس ي بنفسه املخطوط الى الرئيس 

فهذا التراث هو مصدر عّزة وفخر وطني، وكذلك نفس  ،التصوير التلفزيوني رغم معارضة حافظي املكتبات مالكوري أما

  (Rouissi, Jalel, 1997, p66)ورة تاريخ البالد وتجذرها في حضارتها هذا التراث هو الذي يصّدر الى الخارج ص

ومنذ بدايات القرن العشرين لم يعد ينظر الى الكتاب القديم على أنه مجرد تحفة فنية، وانما أصبح ينظر اليه 

ضيها الحضاري على أنه موضوع استثمار سياس ي، وسالح روحي من شأنه شحن الشعوب وتعبئتها روحيا، وذلك بربطها بما

والثقافي ألغراض سياسية، ونضرب لذلك مثاال من التاريخ أنه قد اعتمد النازيون على سبيل املثال في حروبهم بين سنة 
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على التعبئة الروحية املرتبطة بالتراث الفكري األملاني الحقيقي أو املفترض والذي يمكن أن يكون قد 1944وسنة  1939

 ,Varry, Dominique, 1996) الدعم املطلق للنظام أو مقاومة األفكار املناهضة له ضاع منذ قرون، وذلك قصد كسب 

)p38.   
 أزمة الفهم والتعامل مع تراثنا باملكتبات .4

ة املجتمعات بتراثها الفكري والحضاري وإلتفات الشعوب في فترات يقظتها هو بالضرورة عود اهتمامهل حّقا اّن 

سك املفاهيم والعالقات التي سادت العصور التي كتب فيها هذا التراث؟ وهل يعني التمإلى العيش ثانية في إطار القيم و 

 ؟ (75، ص2009درويش، بالتراث إغراقا للعقل في أشّد صفحات املاض ي تخلفا؟  )

في خضّم تصاعد ديناميكية املثاقفة على نحو غير مسبوق، ونظرا لسرعة وكثافة وشمول العالقات بين 

اليوم، أصبح املوروث الفكري يحدق به خطرا جسيما جعل أغلب املجتمعات تعاني من أزمة الهوّية  الجماعات البشرّية

الفكر خاصة عند شعورها بعدم جدوى ما تمتلكه من ثروات فكرّية وتعتقد  امتالكالثقافّية والتاريخّية، وتشعر بعدم 

 أّن تراثها مفقودا أو سائرا في طريق املوت البطيء.

معنى أن يكون التراث مفقودا، عندما نعيش بال ذاكرة تحتفظ بما حفل به من أفكار وتجارب  ويمكن أن نفهم

 اوراقه املطوّية الصفر  واالكتشافمتباينة، وعندما نفتقد أدوات ومناهج البحث والنشر 
ّ
 اء.وال نرى من هذا التراث إال

مكتباتنا، سرعان ما يدرك أهميتها في الواقع، إّن املتأمل فيما نملك من مدونات قديمة محفوظة بخزائن 

ادية بها، ألنها بعثت الى الوجود نتيجة حركة علمية واقتص االستهانةالتاريخية وأنها ثروة ال يجب بأي شكل من األشكال 

  واجتماعية وسياسية معقدة، وفي نفس الوقت كان لها تأثيرا انعكاسيا على هذه املجاالت الحيوية التي أنتجتها.

نفس الوقت، ال نعلم عنها الكثير وما زلنا نتعامل معها الى اليوم بشكل اعتباطي ال يعكس قيمتها ولكننا في 

الحقيقية، ولعل من مؤشرات سوء التعامل مع هذه الكنوز املعرفية أن أرشيف مؤسسات الحفظ والتوثيق مثل دار 

خ ملصدر هذا التراث، إضافة إلى ضياع عديد الدفاتر التي كان من ال يحتوي على أرشيف خاص يؤرّ  الكتب الوطنية

 القديمة. ةاألرصداملفترض أن تحصر 

كما أن ما كشفه لنا العمل امليداني بتونس والجزائر، أن نفائس وأمهات الكتب ال توجد فقط في مؤسسات 

بات الخاصة لبعض العائالت الكبرى أو الدولة الرسمية، وإنما هي موزعة بشكل غير منظم وغير مفهرس في عديد املكت

ة الباحثين الكبار، وهي إلى جانب تبعثرها هنا وهناك، معرضة إلى شتى أنواع املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الوثيق

 منها. كذلك تظهر لالستفادةاملكتوبة، من ضياع وإتالف وحرق وسوء استغالل وعدم القدرة على مناولتها لعامة القراء 

سوء التعامل مع التراث في سوء التنسيق بين املؤسسات العمومية املعنية بحفظ واستغالل التراث الوطني مالمح 

 املكتوب ومن غياب الوعي لدى املسؤولين واألعوان بأهميتة.

 فاعال تاريخيا رمزيا يقطع مع قطبية باعتبارهولكن تجاوزا لهذه التصورات يبرز لنا اليوم التراث املكتوب، 

س أو التهميش، ليقترح نفسه من جديد وبكل جدية كقوة تواصلية يستوجب التعامل معه في عمق مضمونه التقدي

  وفهمه في عالقته الديناميكية مع واقعه الذي أنتجه وتفاعل معه. 



 ريطة التكيف الثقافي للمجتمع العربي بين األصالة واملعاصرةخ

42 

  .ألمانيا_ المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية. برلين   

 ملاذا العودة الى التراث؟ .5

د
ّ
من  إّن ما يهمناللذات،  للعودة إلى التراث ما يبرره وما يعطيه مشروعّية صفة املدافع عن الخصوصيات واملؤك

ئري دراسة التراث املكتوب بمكتباتنا، ليس ملجرد معرفة مصدره ومسالك انتقاله إلى أن استقر بالتراب التونس ي أو الجزا

 فقط، أو مجرد معرفة الظروف التاريخية، والسياسية، واالقتصادية، واملعرفية التي ساعدت على نشأته، وإنما باألساس

 قيمة وثروة فكرية، ال يستحق الحفظ فحسب، وإنما كذلك أن نعيد النظر إليه باعتباره باعتبارهعليه من أجل التأكيد 

 قوة دفع حضارية.

 ( أّن ال أحد يستطيع أن يفكر دون أن يكون متأثرا باملخزون الفكري التراثي،1980يجزم محمد عابد الجابري )

ر بتراثها" )
ّ
أي  (، بهذا الشكل نفهم أّن التراث بشكل عام، يعكس وعيا تاريخيا،22، ص1980،الجابري، "فكّل الشعوب تفك

 أنه ليس مجّرد ذاكرة انتقائية ألحداث متفرقة وقعت دون عالقة فيما بينها، وإنما وعي جمعي يمثل نسقا فكريا ترتكز

 (.318، ص1995ويفرز روح اإلنتماء )جالل،  االجتماعيةويبلور الشعور بوحدة األنا  االجتماعيةعليه التنشئة 

ر نذكر أيضا اتساع دائرة التساؤل حول الهوية والذات في ظّل األزمات والتحوالت الراهنة التي بدأ فيها اآلخ

 ومصدرا لإلحساس بالطمأنينة. اجتماعيامهيمنا وفاعال أساسيا، لذلك يمثل الرجوع إلى املاض ي مسكنا 

ألخيرة وأعطى لعودة التراث مشروعية ومّهد الطريق يمكن القول إذا بوجود قاع نظري فكري برز في العقود ا

كان و الحديث، وفي هذا اإلطار رّوج ملفهومي الحداثة والتجديد بقّوة  االجتماعيإلعادة رسم البعض من عناصره في املعيش 

هذه  قاللباستحضورهما قوّيا على صعيد الفكر واملمارسة في كّل املجتمعات املتقدمة منها، أو التي هي حديثة العهد 

 (.76، ص2009درويش، املجتمعات التي تسارعت فيها أنساق التحديث ولو بمسارات مختلفة )

 لكن السؤال املطروح هنا هو كاآلتي: هل تخضع عودة التراث لعمليات انتقاء منهجّية؟

بتكاري بمعنى آخر هل يمكن أن تكون هذه العودة واعية، تحاور التراث دون حرج من خالل تشجيع السلوك اال 

واإلبداعي الذي يتخذ التراث مرجعّية؟، والى أّي مدى يمكن أن ينخرط مجهود حماية التراث في إطار منظومة نهضوية 

ن عتحّرك الفاعلين نحو إعادة إنتاج املعايير التي يتمّيز بها اإلبداع عن التكرار، والخلق عن اإلستبدال، والتغيير 

 التخريب؟ 

من قبل من يعتبرون التراث في  بارتياحابل هذه املنهجية في التعامل مع التراث كما نتساءل، هل يمكن أن تق

 اعتداء على موروث يتوفر على شحنة رمزية؟، ألم يرى البعض أّن 
ّ
كليته مقدسا؟ وأّن تجديده ال يعدو وأن يكون إال

 ض ي وقيمه؟املطلوب ليس التجديد في التراث بل محاكاته والوفاء لخصائصه ألن في ذلك وفاء للما

، لذا فإن  )Andrerie, 1997, p11(لتراثها في زمن نهضتها  استلهامهاعادة ما  نقيس نضج األّمة ونهضتها بمدى 

لغيابه ثمن يدفعه املجتمع فكما هو حامي للقيم هو ناتج عنه، وربما نعتبر هذا الدافع محفزا نتفادى به موت أو نسيان 

(، ألنه من عالمات التخلف أن يجهل شعب تاريخه وتراثه وربما يكون ذلك 29ص ،1999)تمام،  التراث بتجديده وإحيائه

نتيجة جهله لذاته، فتراه يتخلص من تراثه ويزهد فيه ويتركه ملن يسعى إلقتنائه باملال، فببعض الدنانير قد تشترى كنوز 

ّن الجهل بالتراث هو نتيجة ( إلى أ1976الفكر وتجربة شعب طيلة قرون، وفي هذا السياق يذهب محمد حسين فنطر )

الخوف من قّوته ونتيجة ملخطط وضعه املستعمر وذلك بغرس مركبات االزدراء والتقزز واالحتقار تجاه التراث آمال بذلك 
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،  1976في القضاء عليه لوعي منه أنه رابط فكري وثقافي وحضاري هام لتركيز وتقوية الشعور باإلنتماء والهوّية )فنطر، 

  (.39ص
ة؟كيف ن .6   نقل التراث من العطالة الى الفاعلي 

ابعة تتغير زاوية الرؤية الى التراث مع كّل مرحلة حضارّية، بقراءة جديدة، ال تكون إفتتانا على التاريخ بل مت

(، فنحن ال نستطيع أن نغفل أّن التراث املكتوب كمبحث علمي يخضع ملا 125، ص 1995وإلتزاما أكثر عمقا )جالل، 

وم من تطور، ويستفيد بما قدمته هذه العلوم من نظريات وإنجازات مثلما تستفيد هي منه ويزيد في خضعت له العل

حصادها املعرفي. فمن غايات هذه العلوم مجتمعة دراسة سلوك اإلنسان وفهم هذا السلوك في إطار مجتمعي، ونحن 

، 1995جتماعي انطالقا من هذا املنهج )جالل، بعد هذا بحاجة إلى قراءة جديدة وكتابة جديدة لتاريخنا في صورة تاريخ ا

 (، في هذا اإلطار لنا أن نتساءل على ضرورة اإلحياء والتجديد.340-339صص

د محمد عمارة )
ّ
على أّن الوعي بأهمّية تجميع التراث على أساس موضوعي، بشكل يملئ الكثير من  )1974يؤك

فة املختل دينا في مكتبة مطبوعاتنا املعالم البارزة للمدارس الفكرّيةالثغرات املوجودة في مكتبة تراثنا.  فإذا ما أصبحت ل

تي سّية الالتي شهدها تراثنا، نكون بذلك قد أنجزنا شيئا هاما وضرورّيا في ميدان إحياء تراثنا ونشره وإقامة القاعدة األسا

نصوص قديمة بدراسة عصرّية منه حاضرا ومستقبال أمرا ممكن التحقق، ويمنحنا فرصة التمهيد ل االستفادةتجعل 

 (.27-26، صص1974تلقى الضوء على قضاياه وعصره وموضوعه )عمارة ،

وإجابة عن تساؤل طرحناه في البحث حول مشروعية العودة الى التراث، يمكن القول أن لكّل من املجتمع 

لوقت ا، إذ أنهما قد ورثا في ذات االتونس ي واملجتمع الجزائري بحكم تجاورهما وتشاركهما التاريخي، تراثا حضاريا متنوع

به، ورسم سبل لإلستدالل عليه  واالهتمامقيما ثقافية متعددة، من بينها ثقافة إحترام املكتوب املوروث بحفظه 

وفي هذا السياق (، عبر إعادة توظيفه. 84-83، صص2009والوصول إليه. وبهذا الشكل يعاد اإلعتبار إلى التراث )درويش ،

لتراجع اانا إلى متى نبقي الصدى لغيرنا مرددين ملا شاع عنه ومقلدين ألفكاره القديمة التي بدأ هو نفسه في قد نتساءل أحي

 عنها؟

 ، أّن نتاج فعل املؤسسة الثقافّية يصدر عن املكتبات بإعتبارها مؤسسات حفظاالجتماعيةيثبت واقع املعاينة 

يه والترويج والدعاية، ويراعى هذا املنظور ما تشتغل به تلك الخيرات الثقافّية وصيانتها، وكذلك عن مؤسسات التوج

ك املؤسسات من إعادة إنتاج التراث الثقافي وتصنيفه وحمايته وإحيائه وتجديده وتنظيم زيارات للتعريف به. ويعتبر ذل

ة، بارية، والرمزيّ التنموية التي يمكن أن تضطلع بها املؤسسة الثقافّية، إنتاجا للقيم اإلعت االستراتيجياتمن وجهة 

 (.92-91، صص1976ها، عبر ما نسميه "التصريف املضارع للماض ي" )غراب، ا لوتوظيفا اجتماعي

التنموية للتراث املكتوب ضمن السياسة الثقافية بإعتبارها جملة التشريعات القانونّية  االستراتيجيةوتقع 

ارسات التنفيذّية للمواد التراثّية الثقافّية، فتذكرنا بلحظة واإلجراءات اإلدارّية والبرامج التنشيطّية واملخططات واملم

. ورّبما كان التراث األجنبي في نسخته األصل، له من النفاسة ما يرفع من قيمة البالد اذا ما تاريخّية هي على األغلب منسّية

رية لدى األجانب ألنه يصّور لحظة كان بحوزتها، وليتحول إلى جزء من تراثها بحكم ملكيتها له، رغم ما يمثله من قيمة محو 
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 بتراثهاضخمة للتعريف  اعتماداتعت الدول املتقدمة إلى تخصيص . ولذلك س(Boully, 1996, p60) تاريخّية تخصهم

 .ووضع برامج تثمين تمنح من خالله التراث ما يستحقه من القيمة

ةالوطنية بالبلدين في تثمين تراثها من أجل تفعيل ركائ جهود املكتبات .7  ز الهوي 

التونسّية واملكتبة الوطنية  يعتبر الفهرس العام للمخطوطات واملطبوعات القديمة والنادرة بدار الكتب الوطنّية

الجزائرّية على حد السواء من أهم آليات التعريف بالتراث املكتوب من أجل تيسير التبادل بين املؤسسات املعلوماتّية، 

أمل في هذه الفهارس يقف على حقيقة تشارك املؤسستين في أغلب عناوين املؤلفات. تتموقع هذه الفهارس واملت

مزيد املعرفة بالتراث املكتوب، في نصف الطريق بين التاريخ والتراث واملعلومة، لترسم معالم الهوية وإلى والبيبليوغرافيات 

 الذي يرقد أو يختفي في الظّل. 

روني بكال املكتبتين الوطنيتين، فهو نتاج لتضافر جهود املصالح التقنّية والفنّية املختصة، أما الفهرس اإللكت

نذكر منها على سبيل املثال خلّية التحويل اإلستيعادي باملكتبة الوطنّية التونسّية، وهي ورشة عمل تقرر تكوينها إثر 

، ويحص ي الفهرس اإللكتروني كامل الرصيد املخطوط الحاجة امللّحة لخلق فهرس إلكتروني للتراث املكتوب باملكتبة

 .1966واملطبوع واملؤلفات باللغات األجنبّية والتونسية التي ظهرت قبل سنة 

على  زوارتكفي إطار تطوير وتعصير املؤسسة،  ويعتبر إنطالق مشروع التحويل اإلستيعادي بدار الكتب الوطنية

، وقد انطلق منذ شهر سبتمبر سنة Unimarc تحويل فهارسها الورقية على منظومة اعالمية تعتمد شكل التبادل اآللي

وتمثل في تحويل الفهرس الورقي التونس ي  1998كمواصلة ملشروع سابق اعتمد الفهرسة اآللية قد بدأ منذ سنة  2001

، وذلك قصد حفظ الذاكرة من خالل آثار وجود الوثيقة وهي الجذاذة 1966لذي يعود إلى ما قبل باللغة الفرنسية وا

 . واالسترجاعالورقية ثّم اآللّية، يلي ذلك هو تسهيل وتعصير البحث 

تحصل املشروع التحويل اإلستيعادي على ميزانية وانطلق بعد دراسة إرتكزت على عالقة تعاون مع حافظي 

، تتمثل أهمّية املشروع بإعتباره آلية تسهل إتاحة وتعريف التراث املكتوب، خاصة تبة الوطنية الفرنسيةمكتبات من املك

 وأن مسألة حفظ الفهارس القديمة أصبحت الزمة نظرا للوضعّية الحساسة للجذاذات القديمة.

حماية هذا التراث املكتوب من املخطوطات، والكتب  كما تعمل املكتبة الوطنية الجزائرية من جهتها إلى

 واملؤلفات النادرة، ومعالجته فنيا خاصة تلك التي تحتويه مصلحة الرصيد املغاربي، وقد تبنت لذلك املكتبة الوطنية

عنوان. كما  1800مشروع التصوير الرقمي لهذا التراث، وتوفير فهرس آلي إضافة الى الفهرس اليدوي يضم أكثر من 

ة تحرص على تثمينه من خالل الندوات وامللتقيات العلمية، وعقد املعارض الوطنية والدولية، باإلضافة الى إشراكه بصف

 مستمرة في املناسبات والتظاهرات العلمية والتاريخية الوطنية، واإلقليمية، والدولية.

من أجل بعث مكتبتها الرقمّية الخاّصة إلتاحة تراثها  املكتبتين الوطنيتين اليوم بخطى مدروسةكال تعمل 

املكتوب بشكل رقمي دون املساس بالوثيقة األصلّية، خشية الضرر باألصل. وتعتبر هذه املبادرة الرقمّية نتاج جهد من 

 نتاج الرقمنة املباشرة عبر املسح واملعالجة. أفلمة وثائقها املحفوظة وتحويلها إلى وعاء رقمي أو

 خاتمة
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ثرّي نخلص في هذا املقال الى اإلقرار بأن صفة القدم في الزمن هي ما منحت التراث املكتوب، القيمة والنفاسة األ

, 2008, pp6-17) (Rautenberg ي جانب منه قد ساهمت من حيث ال ، ولكن في تقديرنا أن هذه الرؤية ال تكفي ولعلها ف

ال ت من قيمته الرمزية دون أن تمنحه القيمة النوعية الفاعلة بإعتباره فاعندري في تحنيط املنتوج التراثي ألنها رفع

 غياب ، كما أنه في ظّل وحركة دفع الى األمام أو بإعتباره رؤية منهجية لكيفية معالجة اإلشكاليات املطروحة علينا اليوم،

ملضافة دفعنا إلعادة التفكير في القيمة ا هذا ماهذه الذاكرة املكتوبة، تفتقد كتابة التاريخ للكثير من الحقائق، وربما 

 للتراث املكتوب والنظر إليه بعيدا عن كونه تراكما ميتا الى مستوى الفاعلّية .

 لعلمّيةالوعي بوجود كنوز فكرّية وعلمّية تعود إلى عّدة قرون، رّبما ال تخدم الحركة ا من جهة أخرى نشير إلى أّن 

راث هوم التحتى ال نبدو غرباء عن الحقل املعرفي، وبهذا املعنى لنا أن نفهم كيف أّن مف حالّيا، لكنها هاّمة في بعث الثقافة

 فنستحضره كأول هو مفهوم إنساني جامع، يتجاوز الثنائيات واملقاربات الكالسيكية إلى مستوى التفاعل بين الثقافات، 

ار اإلعتب إلعتناء بالتراث اإلنساني الثقافي، بإعادةأشكال إثبات الذات وتأكيد الهوية، ومن هنا ظهرت الصبغة العاملية في ا

 له وتوظيفه من جديد فال نتحدث عن تراث مفقود أو ميت.

ولعّل التراث املكتوب قد أصبح في ظّل ثورة اإلتصال واملعلومات وهيمنة حضارة الصورة والتكنولوجيات، 

استغالله بصفته رأسمال معرفي، أصبح ضرورة يعكس الذاكرة الواعية والحية للشعوب، ولهذا فإّن اإلهتمام بتوثيقه و 

درجات التطور الحضاري للمجتمعات، فلم نعد نتحدث عن كتاب قديم أوعن أثرية الكتاب وورق بال يستوجب 

 ، ألنهعرفةاملحافظة عليه، بل يجعلنا هذا التراث املكتوب في ظّل الثورة التكنولوجية نتفاعل مع ما أطلق عليه بمجتمع امل

 نا من ناحية في جذورنا ومن ناحية أخرى يثري الزاد املعرفي بإعتباره مصدرا ال  يمكن أن تستغني عنه العلوم.يثبت

لكن ما نعيبه في هذا الخصوص وخاصة هو أّن دراسة إدماج التراث لم تأخذ حظها بحثا وتطبيقا، إذ يبدو أنه 

توب في عمليات التنمية، فهي مجتمعات لم تضبط من الصعب بالنسبة إلى املجتمعات العربية إدماج التراث املك

ب، التراث املكتو  الستغاللتصورات واضحة ودقيقة عن كيفية إشراك كنوزها املعرفية في عملّية التنمية، عبر رسم برامج 

إعداد رصدناه بعد البحث والدراسة من نقص في مستوى  والتحسيس بضرورة التعامل معه. ولعّل الدليل على ذلك، ما

ّية بيبليوغرافيات الراجعة والكفيلة بحصر كامل الرصيد التونس ي والجزائري املشترك والعاكس ملعالم املشاركة الحضار ال

لى عوالثقافية بين البلدين. إضافة إلى عدم مبادرة البلدين لبعث مشروع رقمنة أو مكتبة رقمّية تونسية جزائرية متاحة 

 لثقافي واملعرفي من ناحية وتتيح وتحفظ املنحدر الفكري املكتوب من ناحيةالخط، تثمن الرابط التاريخي والحضاري وا

 أخرى.
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