
 

 

 
لقد وصل عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه إىل منعطف تارخيي: فبقدر ما يتيسر تسجيل 

الصعيد العاملي، يتعذر صون هذا الدفق اهلائل من الصوت والصورة وتنقيحهما وبثهما على 
 البيانات. 

إن ايةييف املتزايدة الت تكتسيها التكنولوجيا الريمييف ا الال السمعي البصري تزعزع املفاهيم 
التقليدييف الت يقوم عليها تشاطر املعلومات وإياميف احلوار بني الثقافات وحتقيق التفاهم. كما أن 

صون هذه الوثائق. عملييف غري حىت طبيعيف تا تغري أسلوب تعاملنا مع الوثائق، و هذه التكنولوجي
فكثرياً ما يُقال إن اإلنتاج السمعي البصري الريمي، سواء كان ا شكل تسجيل أو ريمنيف، ميثل 
حًال سحريًا لصون بعض أشكال الرتاث. ولكن ينبغي لنا أن نضمن يدرة ايجيال القادميف على 

التسجيالت من بعدنا. فبعض الرباجميات الت يشيع استخدامها حاليًا مل يكن هلا اننتفاع بذه 
 سنيف، ون علم لنا مبصريها على مر التاريخ.  20سنوات أو  10وجود يبل 

أي مكتبات ايفالم،  -وعليه، فإن املؤسسات املعنييف بصون مصنفات تراثنا السمعي البصري 
مكلفيف بالقيام  - والدولييف من القطاعني العام واخلاصودور احملفوظات، واملؤسسات الوطنييف 

مبهميف مزدوجيف، إذ يتعني عليها انستمرار ا صون املصنفات القدمييف للرتاث السمعي البصري 
واآلنت الالزميف لالطالع عليها، كما ينبغي هلا أن تفكر ا مستقبل الرتاث السمعي البصري 

 الريمي.

إن كل جهاز من أجهزة التسجيل ثدثنا عن عصره وعن التمع الذي شهد اخرتاعه: فصناديق 
املنظار املتحرك (الفانوس السحري)، وكامريات التصوير، وأجهزة العرض السينمائي الضوئي، 
وايسطوانات، وأشرطيف الفيديو، كل منها يروي لنا أمناط احلياة السائدة ا زمانه. وينسحب 

فهي مر ة لتمعات متعطشيف نلتهام كل ما هو صوت  ،على التكنولوجيا الريمييف ذلك أيضاً 
وصورة، وأصبح تسجيل كل حدث من أحداث التاريخ العام أو احلياة الشخصييف متاحًا بألف 
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طريقيف وطريقيف، إن أن ذاكرة تلك التمعات تظل أحيانًا يصرية املدى. وتضطلع السلطات 
مواكبيف تطور التكنولوجيا ومتابعيف تأثريها انجتماعي والثقاا. وميثل احلكومييف بدور رئيسي ا 

انحتفال باليوم العاملي للرتاث السمعي البصري فرصيف ساحنيف للتفكري والعمل، لكي نورث 
ايجيال القادميف الوسائل الت تتيح هلا فهم أصوهلا، كما حنن نستطيع اليوم مشاهدة نسخيف مرّمميف 

ن أو انستماع إىل تسجيل يصوات العمال وهم خيرجون من املصنع ا من فيلم لشاريل شابل
مطلع القرن العشرين. ويتوىل برنامج ذاكرة العامل التابع لليونسكو مهميف السعي إىل حتقيق هذا 

بوصفه إىل الدول ايعضاء، وإىل كل فرد منا  واليوم، أوجه نداء الطموب باسم التمع الدويل.
 داعييف إىل، هذه املنتجاتصوت والصورة، وإىل املؤسسات املكلفيف بصون لل منتجًا ومستهلكاً 

 ثروتنا السمعييف البصرييف املشرتكيف وتشاطرها. محاييفتوحيد يوانا من أجل 
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