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 المؤتمــــــــــــــــر اســــــــم
 المؤتمر العلمي الدّولي األّول للوثائق والمحفوظات بكلية الشرق األوسط

 المؤتمر عن
إلرادة  كان تبني سلطنة عمان لنظام وطني عصري في إدارة الوثائق والمحفوظات تتويجا 

السياسية للنهوض بهذا المجال ؛ حيث سخرت له كل الموارد المالية والتقنية والبشرية واللوجستية. 
المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات  2007/60 وقد شكل المرسوم السلطاني رقم

طالقة الفعلية في إرساء هذا النظام. فتم بموجب هذا القانون   إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظاتال
الوطنية ، ووضع السياسات والخطط والبرامج لبناء النظام بالجهات المعنية الخاضعة للقانون 

 .وتكريس مفهوم إلدارة الرشيدة من خالل وضع ألدلة التطبيقية وألدوا االجرائية

ا من تجربتهما في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الثقافية الم ئة اليوم تخصصة، تنسق الهيوانطالق
ها مع كلية الشر األوسط من أجل تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات :  جهود

 .ألرشيف دعامة للسيادة الوطنية
 

ة من دعامات السيادة الوطنية ،  يمثل ألرشيف شأنه شأن العديد من الوسائ األخرى دعام
األمن االقتصادي نظرا لدوره الحّساس في التخطيط السليم  بوصفه أداة تنمية ومفتاحا من مفاتيح

هم في إقامة العدل من خالل حفظ حقوق  ة واتّخاذ القرار الرشيد . واألرشيف يسا والحوكم
هذا من أسباب االستقرار االجتماعي واإلحساس بالمواطنة  األفراد والمؤسّسات وإنصافهم. و

على حفظ الذّاكرة وترسيخ الهوية الوطنيتين عبر والكرامة. كما ال يخفى أّن األرشيف يساعد 
األجيال، لذلك، ال تتردّد الدول الحديثة في وضع السياسات األرشيفية الوطنية وإصدار 

النصوص القانونية واألدوات الفنية المنّظمة لهذا المجال وفي رصد التمويالت الكبيرة وبناء 
هذا اإلطار، تسعى الدول إلى دور الوثائق المجّهزة بأحدث تكنولوجيات الحفظ و الصيانة. وفي 

حماية أرشيفاتها من االستباحة وإلى تنظيم استغاللها واالّطالع عليها ونقلها إلى الخارج عند 
 الضرورة، بما ال يعّرض السيادة الوطنية إلى االنتهاك
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ـــــــــــــــــــــم القســـــــــــــــم  المنظّ
  والمحفوظات الوطنيةوهيئه الوثائق  /كلية الشرق أألوسط والمحفوظاتقسم إدارة الوثائق 

 اإللكترونــــــــــــــــــــــــي البريـــــــــــد
Hali@mec.edu.om 

 األولـــــــــــــــــى الــــــدورة موضـــــــوع
 ألرشيف دعامة للسيادة الوطنية

 

هميه  المؤتمر أ
تحرص الدول التي عانت من الستعمار والحروب على استرجاع أرشيفاتها المنهوبة مستندة 

اهدات الدولية( والمبدئ األرشيفية العالمية )مبدأ احترام النشأة(  على المرتكزات القانونية )المع
اهمات الدبلوماسية  . والتف

تكنولوجية لحماية شبكات تداول المعلومات وفضالً عن ذلك، تضع الدول آليات وحلوال 
والمواقع اإللكترونية، للحيلولة دون قرصنتها. خصوصا أمام ما شهده العالم من وقائع ظلّت 
راسخة في ذاكرة الشعوب والسياسيين على غرار تسريبات وثائق ويكيليكس ووثائق باناما. 

هذا اإلطار، ما انفّكت أصوات الدول ترتفع منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس  وفي 
جاالت2005في  ة ألنترنيت وإسناد ال اد هيئة أممية لحوكم ، مطالبة بإيج  (.com, .org, .us) 

 إلخ
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 المؤتمر هدافأ
  

 تقييم دور األرشيف في الذاكرة الوطنية في مختلف المجاالت .1
 وغيرهاابراز دور ألرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والحضارية  .2
 دراسة األبعاد والعالقات األرشيفية بين سلطنة ُعمان والدول األخرى .3
 إلقاء الضوء على دور ألرشيف في الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية .4
ة األرشيف في تعزيز الهوية واالنتماء الوطني .5 أهم  دراسة 
ظمة واللوائح المتعلقة با .6  ألرشيفالدراسة المقارنة للتشريعات والقوانين واألن
جاالت ألرشيفية .7  تأثير التكنولوجيا في العلوم وال
 التطرق إلى أدوات ووسائل أمن وحماية األرشيف .8

 

 لمؤتمـــــــرا  محــــــــاور
 

هدافه لتحقيق المؤتمر نطلق   :التالية الرئيسة المحاور من أ

 
 المحور األّول: التشريع األرشيفي والسيادة الوطنية

  الوطنيةالتشريعات األرشيفية 
 هدات واالتفاقيات الدّولية  المعا
 ة باألرشيف  التشريعات األخرى ذات العالق
 األرشيف و الملك العام 

  
 المحور الثاني: النزاعت األرشيفية

 النظام القانوني ألرشيف في فترة النزاعات والحروب 
 النزاعات األرشيفية من خالل التجارب المقارنة 

  
 والتنمية الوطنيةالمحور الثاث: األرشيف 

 األرشيف والحوكمة الرشيدة 
  األرشيف والحقوق والحريات 
 األرشيف والذاكرة والهوية 
 األرشيف والبحث العلمي 

  
 المحور الّرابع: أمن الوثائق وحوكمة االنترنيت
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 ) األرشيف بين الحجب واالتاحة) حماية المعطيات الشخصية، النفاذ إلى الوثائق اإلدارية إلخ. 
 ثائق في النظم اإللكترونيةأمن الو 
 الحفظ الخارجي ألرشيف و تحدياته 
 األرشيف وشبكات التواصل االجتماعي 
 األرشيف وحوكمة اإلنترنيت 

  
 

 المؤتمـــــــــــــــر رئيــــــــــس
  الدكتور كيران جي. آر.

ة  التنظيــــــــــــــــم لجنـــــــــــــــ
 رئيساد. حازم علي رئيس قسم الوثائق، 

ة اللجنة الفرعية للدعاية واإلعالم  د. شمسة حبيب المسافر، منسّق

 د. عّزت سعد حّسان، منّسق اللجنة الفرعية للمنشورات والمطبوعات

 د. محّمد عّزت آمنة، منّسق اللجنة الفرعية لالستقبال والضيافة واإلعاشة والنقل

 أ. أنيس حسني، منّسق اللجنة الفرعية للخدمات والتسهيالت 

 أ. منير النّوري، منّسق اللجنة الفرعية للتسجيل

ة ة اللجنــــــــــ  العلميــــــــــــ
 د. جالل الّرويسي، منسّقا

ة الضوياني حمد د.  عمان( )سلطن

ة الخروصي العزيز عبد د.  عمان( )سلطن

 )مصر( غازي أبو عماد د.
 سلوى يالد )مصر(د. 
 )مصر( النبوي الواحد عبد د.

 د. عبد الجليل التميمي )تونس(
هادي د.  )تونس( جالّب ال
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ن هندة )تونس(  د. مختار ب

 المؤتمــــــــــــر ويــــــب موقـــــــع

MEC.EDU.OM/ISCDA2018/ 
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هدات لوثائق تحليلية وثائقية دراسة   أفريقيا شرق ودول عمان سلطنة بين واالتفاقات المعا
 الدكتور أبوياسر مبورالي كامي 

 محاضر ونائب مدير جامعة موئي فرع الساحل  

 ممباسا كينيا 

  
 ملخص البحث 

القة متينة وقوية منذ تاريخ طويل ، كانت القيادة العمانية قيادة رشيدة في شرق أفريقيا وعلى  القة عمان ودول شرق أفريقيا  إن 

هاء  حسب المصادر التاريخية كان لحكام سلطنة عمان في شرق أفريقيا دور ملموس وحي في تنشيط التجارة بداية بالبحر وانت

 بالبر خاصة بعد نقل مركز قيادة الحكم والدولة من عمان إلى المنطقة  في عهد السلطان برغش بن سعيد. 

ذ هذه المدن مراكز مصدرا الحياة والعيش لهم .  ة السلطنة ولذلك قام حكام عمانيون باتخا  تعد مدن شرق أفريقيا هامة لدى حكوم

أهالي شرق أفريقيا مما أدت إلى عقد اتفاقيات والمعاهدات لحماية المدن ومنها  حصلت كثير من المواقف من حكام عمانيين على 

 االتفاقيات التجارية. 

الل المخطوطات حيث يقوم بتحليل ما تمت كتابته مع توضيح  هذه االتقافيات والمعاهدات  من  يقوم الباحث بدراسة بعض من 

هات الصورةلال ها لدى الج أهم ماجرى من الحوادث التي أدت إلى كتابة االتفاقية وثمرت تفاقيات ثم التحليل والتفسير، يرصد الباحث 
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ة السلطنة وحكومات شرق أفريقيا.  يضع الباحث صور لما تمت كتابته منخالل المخطوطات والوثائق الموجودة  سواء لدى حكوم

 اصة مكتبة كييا لألرشيف الوطني في العاصمة نيروبي. في المكتبات العامة في شرق أفريقيا خ

  

 مقدمة 

ها في مراجعة القوانين بين الدول نظرا بمصداقياتها العالية  أهم  المصادر التي يعتمد علي تعد الوثائق واالتفاقيات بين الدول من 

ها التاريخية كما حدث، كما تساعد هذه الوثائق واالتفاقيات على معرفة أماكن األحداث في شتى  في نقل الوقائع واألحداث من

 ا، كما تمد الوثائق وجهات نظر وآراء السياسيين لما حدث ويحدث. المواقف السياسية وغيره

ها من الدول ذات السيادة والنفوذ في منطقة شرق أفريقيا أصبحت وثائقها الدبلوماسية تشكل رافدا  ة عمان وحكام ولما كانت سلطن

هما للوقوف على ا هما على مستوى العالم وباألخص دول شرق أفريقيا ، كما تعد رافدا م ألحداث في الخريطة السياسية العالمية م

هار  ها العبور عبر الممرات المائية من األن بشكل عام وخريطة المحيط الهندي  بشكل خاص، اعتبارا باالتفاقيات التجارية ومن

  وغيرها.

ذهم  في المحيط الهندي مما أهلهم إلى معرفة عدة  هامة في المنطقة بسبب نفو مدن شرق أفريقيا كانت سلطنة عمان من الدول ال

ها للعمانيين ونصرتهم والوقوف في  أهالي ها األهالي في المنطقة. إن ترقب العمانيين على المنطقة واستنجاد  ومعرفة ما يعاني من

أهل ذلك االستنجاد إلى رفع مستوى الالقة بين الطرفين وكثرت االتفاقيات والمعاهدات ومنها لمراسالت بين الجانبين  صفهم ، 

 . 

 . ة عمان وموقعها الستراتيجي في شرق أفريقياأهمي

ها الجغرافي واألحداث التاريخية من بين الدول ذات المصالح في المحيط الهندي خلقت تفعال سياسيا دبلوماسيا  أهمية عمان وموقع

أهالي  ة السلطنة نفوذ قوي مما آمن سكان شرق أفريقيا بأن عمان جزء منهم وآمن العمانيين بأن  أهمية في المنطقة ، كان لحكوم ذا 

ال الطرفين تؤمن بأخيه في كل المواثيق واالتفاقيات. شرق أفريقيا جزء ال ي الم جعلت   تجزأ منهم. فالترابط الشعوري ثم فطرة اإل

ال بكيش يقول المؤرخ األمير المي ) إن العرب العمانيين قد تملكوا الجزر والسواحل في في كتابة ( ح نأر اضر العالم اإل

لطة . وكانت الس دبوسعي لآ أو سالطين ةليعاربا سواء في عهد السالطين نعما ةسلطنل ، كانت زنجبار تخضعاأفريقي قشر

المدن في وسط أفريقيا وقد ظلت سيطرة العمانيين على زنجبار  وبعض ةوأسمر وومقديش يوماليند امباسم العمانية تمتد إلى

وساحل شرق أفريقيا حوالي ألف عام ولم تنقطع السيطرة العمانية عن تلك المناطق إال لفترات قصيرة بسببرحالت االستكشاف 

زعوها منهم عام  ها االستعمار البرتغالي نفسه فانت هم إلى أن طرد اإلمام سلطان بن م، وبقيت في أيدي1503البرتغالية التي أعقب

 سيف البرتغاليين من عمان ومن ساحل شرق أفريقيا. 

ها ميناءا للتجارة بأنواع مختلفة من البضائع. كما  دهار الجزيرة وجعل أدى تواجد العرب والمسلمين من عمان بالد فارس إلى از

وأوروبا. يعتمدون في حياتهم على ما يصطادون من البحر. وعلى ما يبيعونه في األسواق  دوالهن نلصيا تمتعت عالقات وثيقة مع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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ثوا .وقد تحد ةبطوط نبا لة المعروفين، والذين كان من بينهم الرحالة المغربيالمجاورة. جذبت روائع زنجبار العديد من الرحا

الدي. حتى أن بعضهم جميعا عن م يناء زنجبار المزدحم. يقال أن المسلمين الفارسيين قد جاءوا إلى هناك منذ القرن العاشر الم

ن هناك وهم يعرفون بالشيرازيين  .   دهم يقيمو  قد استقر هناك وتزوج من السكان المحليين. ما زال أحفا

 .)https://om77.net/forums/thread/404492( 

 التواصل الثقافي بين عمان وشرق أفريقيا 
عربي لم ينقطع وال يزال يتواصل ويتفاعل على عدة مستويات مع  -ويشير المرجبي إلى أن الوجود الثقافي والحضاري األفرو 

هد التاريخية المكتشفة من قبل بعثات دولية متخصصة .ويرجع أسباب  هذا الوجود الممتد منذ أكثر من ألف عام، وفقًا لآلثار والشوا

لعرب العمانيين ركبوا البحر منذ القديم، وبدأوا في اكتشاف مدن الساحل الشرقي، فخلقوا مجتمعات هذا الوجود الممتد إلى أن ا

ها في االنفتاح  استيطانية صغيرة بدأت تكبر بمرور الزمن بالتعايش السلمي وتوالي الهجرات من عمان الداخل، رغبة من سكان

أهل صور بمدينتهم  على الخارج، بينما بقي سكان الساحل العماني على الرغم من صلتهم الوثيقة في مدنهم. فعلى سبيل المثال بقي 

 على الرغم من أنهم يتكلمون اللغة السواحلية فكًرا ولغة وتجارة بفضل تعاملهم الممتد مع األفارقة الشرقيين. 

عيد بن ت للشيخ أبي القاسم سالثقافي كان في القرن الخامس الهجري، ولذا نجد جواباوعليه فإنه يمكن القول حول بداية التواصل 

هذا القرن، ونرى في القرن السادس  ل كِْلَوة تعود إلى  َْ ْزِوّي على مسائل وردت إليه من أْه ِرّي النَّ ْْ خطبة وداع شهر »قريش العَق

ها ال« رمضان نيون إلى عماللقاضي: الوليد بن سليمان بن يَاِرك الكِْلِوّي النيسابوري، من علماء اإلباضية في كلوة، يتداول نصَّ

دهم إلى القاضي الوليد ليجيب عنها . ال هاء عمان يحيلون بعض نوازل  دهم. وكان فق ها في مساج    يومنا هذا ويقرأون

ة الكلوية»أما في القرن السابع الهجري فالشيخ المتكلم محمد بن سعيد القلهاتي أنشأ  لوة. ثم تزامنا مع قضية وقعت في ك« المقام

أدبية عديدة تؤرخ لحقبة النباهنة في القرنين الثامن والتاسع للهجرة. وقدانتعش التواصل الثقافي بين  نصوصا –بعد ذلك –نرى 

 ).  2014الجانبين في عهد الدولة اليعربية، حتى بلغ مستوى متقدما أيام دولة البوسعيديين ( الزهيمي والشيباني ،

م ، حيث أصبحت محطة أنظار الدول االستعمارية وخاصة 1745لقد اكتسبت عمان في عصر دولة البوسعيدي اعتبارا من عام 

ذها في عمان بتوقيعها اتفاقية مع السيد  1798بعد قيام الحملة الفرنسية على مصر عام  ، حيث تمكنت بريطانيا من تثبيت نفو

دها عام  1798سلطان بن أحمد عام  عالقة أوربية أو غيرها مباشرة 1800وتأكي مع عمان، وكانت الدولة ، وحالت دون قيام أية

ها من المنطقة بعد السيطرة على جزيرة  الوحيدة المنافسة  لبريطانيا في تلك الفترة هي فرنسا حتى تمكنت بريطانيا من  إخراج

 في المحيط الهندي.  1810موريشيوس عام 

ها حضور مستقل على الساحة  ، وبات1856-1806لكن قوة عمان لم تلبث أن شهدت نموا كبيرا في عهد السيد سعيد بن سلطان  ل

ونجاح السيد سعيد بإدارة سياسته الخارجية بشكل مستقل إلى حد بعيد و  1832الدولية خاصة بعد انتقال العاصة إلى زنجبار عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9
https://om77.net/forums/thread/404492
https://om77.net/forums/thread/404492


 

15 

هد  وتعيينه قناصل لمختلف الدول األوربية في زنجبار وتوسيع عالقاتهاالقتصادية بتوقيعه على عدد كبير من االتفاقيات ( نا

الت ورسوخ في الالقات، إلى أن وصلت في بعض المراحل 2013، ).  شهد الساحل األفريقي هجرات عمانية أدت إلى نمو ال

 ). 1986، المغيري: 1983أن يكون الشرق األفريقي جزءا من الدولة العمانية ( الفارسي: 

 النفوذ البريطاني على نجبار واالتفاقيات مع سالطين عمان 
كان البرتغاليون من أوائل األوروبيين الذين وصلوا إلى شرق أفريقيا وسيطروا على عدد من المدن والموانئ، واستمروا ما يقارب 

القرنين إلى أن تمكن العمانيون من إخراجهم من تلك المنطقة، , وأصبح لهم نفوذ قوي في المحيط الهندي وماكاد الوضع يستقر 

حتى بدأ التجار األوروبيون يتوافدون بكثافة على المنطقة للعمل في التجارة وعلى رأس هؤالء في شرق أفريقيا للعمانيين 

  .)Orhonlu,1974,p.161( بريطانيون 

ة األخيرة في المنطقة، وتمكنت من توقيع  فمع مرور الوقت أصبحت بريطانيا صاحبة نفوذ كبير لدى حكام زنجبار، وصاحبة الكلم

ها كافة وأعطت للسفن البريطانية حق التفتيش واالعتقال  اتفاقية مع السلطان سعيد بن سلطان تقضي بتحريم تجارة العبيد بأنواع

هذه التجارة خارج مملكته في آسيا وأفريقيا أي أن هذه التجارة ما  ألي سفينة تمارس هذه التجارة، وتعهد السلطان سعيد بتحريم 

ه ( ا ها داخل المناطق الخاضعة لحكم ، تم توقيع اتفاقية بين بريطانيا 1839)، وفي عام 90، ص 1979لمعمري ،زالت مسموحة ب

ها  االتفاق على فتح قنصلية عامة في زنجبار، وكانت تلك االتفاقيات تصب في اتجاه إحكام قبضة بريطانا على  وزنجبار تم بموجب

أصبحت صاحبة قرار األخير في مجريات الجزيرة، وقد بدأ التدخل في شئون المنطقة من بوابة منع تجارة العبيد، وبعد أن 

ها على زنجبار في مؤتمر برلين عام  خالل اتفاقية مع ألمانيا (الشامي ،1890األحداث في المنطقة، أعلنت حمايت ، 2014، من

نت الدولة اوقد تم توزيع مناطق الشرق األفريقي بين الدول االستعمارية ،بين بريطانيا وألمانيا وأمريكا، وفي تلك الفترة ك ).217

ها مما أفقدت القدرة على اتخاذ موقف قوي تجاه عالن الحماية  العثمانية تعيش ظروفا صعبة، والمشاكل تحاصر معظم ممتلكات

ها لقرار الحماية، والذي قد سمعت بنتائجه من  ها على نتائج مؤتمر برلين، ورفض على زنجبار، حيث أبدت في البداية احتجاج

جاج قد تم بواسطة الطرق الدبلوماسية، ولكن لم يكن لذلك أي تأثير على الواقع، وسرعان ما بدأت الل الصحف، وكان االحت

الدولة العثمانية تتعامل مع األمر الواقع الذي أصبحت فيه بريطانيا هي المسئولة عن جزيرة زنجبار، وقد اتضح ذلك عندما تدخلت 

ها صاحبة الحماية وكذلك عندما كان  حكام زنجبار في موضوع منع دخول المسكرات إلى زنجبار فقد وجهت خط ها بصفت اب

الت  يقومون بزيارات رسمية أو خاصة إلى المناطق التابعة للدولة العثمانية كانت القنصليات البريطانية تخاطب الدولة لتقديم التسه

ظهار أن لهم تأثيرا على مجريات األ حدات في شرق أفريقيا رغم أن الدول الممكنة ألولئك الحكام، وكان العمانيون يحاولون إ

ها على معظم تلك المناطق(الشامي ،  .     ).228، 2014االستعمارية قد أعلنت حمايت

  المخطوطات والوثائق العمانية في مدن شرق أفريقيا
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ها تعتب مدخال أساسيا لقراءة الحضارة والتاريخ في كل جوانبه  ة من األمم، إذ ان رة هامة ألي أم ثمثل المخطواطات والوثائق ذا

السياسةواالقتصادية واالجتماعية والفكريةواألدبية بل وحتى الخلقية  ،لقد كانت زنجبارخالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

ال عن األهميةاالقتصادية والسياسة التي اكتسبها مصدر إشعاع ثقافي و فكريالسالم والثقافة العربية في شرق أفريقيا، ف

ها إلى زنجبار 1832لعالقات العربية األفريقية بنقل السلطان العماني السيد بوسعيد بن سلطان البوسعيدي في عام  م عاصمته إلي

 . 

م, وأتى على األخضر واليابس, وأصبحت حضارة زنْجبار 1964يناير  12هـ /1383شعبان  26وقع االنقالب في زنجبار ليلة 

َْيِب النار لم يسلم َْ ذخائر التراث, وما سلم من لِه رِقْت ُْ ر،  وأْح ت الدوُّ ُهِدمَّ هشيًما تذروه الرياح, وسُلِبَت األمالك, و من  من أثره 

ةً وال يدُركون للحضارة ها الثقافة العربية أيدي العابثين الذين ال يعرفون للعلم قيم ة التي كانت تتعرض ل  معنى. وبسبب الهجم

ها، فقد تخلص منها الحكام الجدد لزنجبار، ظنا منهم بأنهم يحاربون اللغة العربية وكل ما له  سالمية حينها في زنجبار وما حول ا

ن هذا إرث تاريخي وثقافي لشعهم ولإل ها من دين وشعر وأدب، دون اعتبار لكو ، 2002انسانية جمعاء ( صغيرون ، صلة بثقافت

159 .( 

البيون إلى طمس  ها. ففي البداية سعى االن إهمال أصحاب البيين، أو ضحية  لذا وقعت خزائن المخطوطات إما ضحية همجيةلالن

عيد ن بن سالهوية العُمانية، بل طمس أي عالمة على الهوية العربية واإلسالمية، فأحرقوا مكتبات عدة، مثل خزانة الشيخ سليما

الب  –البوسعيدي، وخزانة الشيخ أحمد بن حمدون الحارثي، التي قال عنها مؤِلُّف (شقائق النعمان) إن صاحبها  بقي » -بعد االن

هجم على بيته اللصوص، فقتلوا زوجه، وأحرقوا مكتبته النفيسة التي تضم عدداً كبيراً من الكتب، فمات كمداً  خائفاً يترقب حتى 

َب بيتهُ بعد وفاته (صغيرون ،  1385سنة في شهر محرم  ُْ ِه  ). 159، 2002هجرية، ون

هم لها عشرات السنين،  هَْجُر هم التي فروا منها بعد االنقالب، و همال فسببه خوف أصحاب الخزائن من الرجوع إلى ديار أما اإل

ةٌ  ْْبََس عليه تهم َص من مخطوطاته بالرمي أو اإلتالف خشية أن تُل َْلَّ جَّ به في السجن. ولهذا أمثلة كثيرة، ومنهم َمْن تَخ َْ فيَُز

 يتحاشى الناس عن التصريح بها استحياًء مما فعلوه.  

خالل زيارة الباحث لجزيرة زنجبار والبر األفريقي لخمس مرات من أجل الوقوف على ما تبقى من مخطوطات عمانية  ومن

ها في حالة  يرثى لها، وخاصة تلك التي تناثرت في رفوف المنازل والمساجد وعربية في هذا القرن األفريقي، فقد وجد العديد من

ها  ة لها، أو مقطعة ومتناثرة، وفي أفضل حال ها زبالة ال قيم ها إماولألسف الشديد مرمية في األرض، ومهملة، وكأن .فمعظم

ها (الزهيمي، والشيباني ،   ).2014تكونالنمل األبيض قد قضى على معظم
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وثائق يعد النادر وممكن من أقدم المخطوطات حول االتفاقيات المعروفة في حكومات شرق أفريقيا ما يأتي من المخطوطات وال

ها دار المخطوطات في كينيا نيروبي العاصمة  واألدراج وهذه نماذج  Kenya National Archive وتحتفظ ب في عدة أرقام

  -لهذه االتفاقيات:

 
 

 
 

 
 

 وجورج مكنزي حول قضية الجمركية  التفاقة بين السيد السلطان سيد خليفة 
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 ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص 

م ، في هذه اليوم تم االتفاق بينجاللة سلطان زنجبار و جورج مكنزي الممثل لشركة شرق أفريقيا 1889ديسمبر  21زنجبار 

ها إلى صاحب لجاللة  ها في السنة الماضية عن طريق الجمارك ويتم تسليم البريطانية اإلمبريالية، ينص االتفاق بأن ما تم جمع

ها منخالل اثني عشر Kipini( وكبيني  ) Vangaمن الضرائب لشريط الساحلي الذي يمتد بين ميناء فانغا(  ) والتي تم توضيح

درها  دوالر بالعملة الزنجبارية، كما هو متفق ألجل  التنازل من صاحب الاللة تسلم لشركة شرق أفريقيا  56,000شهر األولى ق

 . 1888البريطانية اإلمبريالية في أكتوبر 
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ة  000,14مرحلة األولى يدفع فالمبلغ المذكور يدفع في أربع مراحل ، في ال أربعة عشرألف  دوالر، وفي ذلك يدفع صاحب الجالل

ها من الضرائب، وال يتحمل صاحب لجاللة أية سؤولية ألي غرامات متصلة بما  قيمة نصف المال نقدا، من المبلغ التي تم جمع

 جمعت من الضرائب. 

رها، و التي دفعت  9رقم  ومن المفهموم والمتفق عليه  بأن الشركة  ال يعكس  قانون المتعلق بأخذ الضرائب من البضائع وغي

ها في زنجبار أو في أي موانئ الساحل التابعة لصاحب لجاللة, فالسلطان من جانبه ال يتحمل مسؤولية  لجمع الضرائب من  ثمن

لة أعطى الرخصة ليكون البضائع وغيرها. والذي كان يأخذ ضرائبه  من كل ميناء الذي تحت إدارة الشركة.  صاحب اجال

الت نيابة عن صاحب الجاللة   هناكممثل يدفع عن طريقه كل الجمارك لمكاتب الموانئ والذي بموجبه يوضع الفواتير والنسخ كس

  . 

 .)File NO. L.1091/3( 
لبريطانة ا اتحليل الباحث فاالتفاقية بموجبه تلق الضوء لما كان يجري بين طرف صاحب اجاللة وطرف شركة شرق أفريقي

اإلمبريالة، هذا أدل دليل على النفوذ الذي كان عليه سالطين عمان وما يصاحبه من تملكهملألراضي التي كانت بعض الشركات 

األجنبية تفرض الضرائب لهذه األراضي بما في ذلك الشريط الحدودي للمدن المذكورة، لقد كان لسالطين عمان تعامل جيد مع 

رهم في قضية الموا ها نظي نئ والبضائع التي كانت تمر عبر الموانئ ، كان لسالطين عمانسجالت خاصة لحفظ كل ماكان يتم جم

عن الضرائب الجمركية والضرائب المالية حتى ال يكون هناك اتهام من األطراف أو الشركات خاصة شركة شرق أفريقيا 

 مواني ظاهرا بين كل األطراف. البريطانية اإلمبريالة حيث كان االتفاق يجرى علنا يكون قضايا ال

 
 

 
 

 
 

 
 

 

التفاقية بين شركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية والسلطان السيد علي  بشأن انضمام المو وبعض 
 الجزر المجاورة لنفوذه
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 ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص 

 التنازل عن مدينة المو والجزر المجاورة لها وكذلك الشريط الساحل الممتد إلى بنادر للسيد سلطان زنجبار 

صاحب لجاللة السيد علي سلطان زنجبار والمناطق التابعة له، اتفقوا على  التنازل لشركة شرق أفريقيا البريطانية  -1

ها ) Lamuمروتي، وكذلك كل الجزر الواقعة في هذا الشريط، بما في ذلك المو ) اإلمبريالة لمنطقة ما بين مليدني  إلى كبيني بما في

( Kismayo) وكل الجزر الواقعة تحت شريط بنادر الساحلي من كسمايو(  Wito) ، ويتو  ) Pate) ، باتي ) Mandaماندا ) 

 ، بروا 

(Bara ( مركا ، (Marka( موجاديشوا ، )Moqdisho( وارشيكل ،(Arshakilومروت )( يMruto وكل الجزر المجاورة ) 
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ها تحت سيطرة السلطان، على أن توكل هذه في المدة المعينة مع تنفيذ الشروط واللوائح حسب االتفاقات والشروط مع شركة  ل

 وذلك للشريط الحدودي بين فانجا وكبين .  1888أكتوبر  9شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية حيث يبدأ التنازل من 

  
ها لصاحب لجاللة، كمن في موضوع  -2 فشركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية أخذت مسئولية تسليم المبلغ المتفق علي

ها إلى  ها يتم تسليم ها عن طريق الجمركية بواسطتهم، فكل ما تم جمع المتعلقة بالتنازل عن ممباسا المذكور سابقا مع كل ما تم جمع

التفي صاحب اجاللة يجمع مع ما تم جم ها في السنة األولى، ولكن في حالة حدوث  خسارة في السنة األولى وذلك بسبب المش ع

 الساحل أو أي خلل آخر فصاحب اجاللة ال يكون مسؤولة عن تلك الخسائر. 

خالل تصريحاته يقرب  -3 ذها صاحب اجاللة في عام واحد  من ميناء بنادر من الزم يعرف بأن الضرائب التي يأخ

 خمسة عشر ألف دوالر.  15000عين ألف دوالر ومن المو يقرب تس 90,000

ها في السن األولى يكون أقل من المذكور آنفا حتى يكون  وافقت شركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية على أن ما يتم جمع

 الفرق مناسب ومرضي  لدى صاحب اجاللة. 

مما يجدونه ويجمعونه عن  %50سئولية على تقديم لصاحب لجاللة شركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية أخذت الم -4

 طريق الضرائب في الموانئ المذكورة، وذلك بعد خصم مستحقات الموظفين وبعض الخصم الثابث المتعلقة بمدينة ممباسا . 

 .  1890مارس  4تم توقيع هذه االتفاقية في زنجبار في 

 كة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية. جورج س. ماكنزي،  مدير اإلدارة لشر –س.د 

 الشاهد لما تم االتفاق عليها: 

أرنيس ل. باكيلي  –س.د 

 كونسل  -ح.م فيز

. تحت رقابة السيد جورج س. ماكنزي  ومسجل تحت طلب عند رئاسة ح.م أجنسي  مع 1890أو  1845تم تسجيله تحت رقم 

 . 1890مارس  6مستشار العام  في مدينة زنجبار في 

 س.ب، أوأن سميث   -س.د/

 ). file NO. L.1091/3ح.م. الوكيل و مستشارية العامة .(

  
ذهم أقوى من أي دولة حتى وكلت لهؤالء السادة  المح واضح بأن سالطين عمان كان نفو تحليل الباحث : فبموجب اإلتفاق فيه 

كل المدن في شرق أفريقيا وكان لهم حق التصرف في جمع الضرئب دون فرض الدول أو الشركات األجنيبة أي قيود دون 

ة ، هذه كانت  همة حاز بها سالطين عمان على المنطقة مما دفعت المواطنين مشاورة سالطين عمان في المنطق من اإلنجازات الم
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ذهم تنصب في  رهم يد العون لهم، فالبرغم من توجد شركة بريطانية في شرق أفريقيا إال كانت قوتهم ونفو مهم واعتبا إلى احترا

ها.المشاركة والمشاورة مع سالطين عمان فيما يتعلق بقضية المواني في المنطقة وم ها وضرائب    ا يتعلق بجركيت

  
 االتفاقية بين صاحب الجاللة  السيد حمد بن ثوين و المملكة المتحدة في قضية تقسيم الحدود 
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ها كما جاء في النص  ة ما تم االتفاق علي  ترجم

 االتفاقية بين المملكة المتحدة وزنجبار في احترام ملكية سلطان زنجبار البر الرئيسي والجزر المجاورة ما عدى زنجبار وبمبا. 

  .1895 14في زنجبار ديسمبر وقعت 

يسي ئصاحب لجاللة السيد حمد بن ثوين سلطان زنجبار، يتفق بنفسه و مورثه وخليفته مع التحية الخالصة للملكية البر الر

ن، هؤالء  وأرض الممتد ما عدى زنجبار و بمبا، تكون اإلدارة تحت عه اإلداريين الذين يعينون مباشرة من قب  جاللة السلطا

ة القضائية ، وهم الذين يكون المسئوولين في أخذ الضرائب والرسوم وكذلك  القادة يكون لديهم كل النفوذ بما في ذلك المحكم

 التجارة. يضعون الشروط حول مزاولة 
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ة، السكة الحديد، شبكات المياه، تلغراف وكل طرق  ة، الموانئ والبيوت، الطرق العام يكون لديهم حق المراقبة لكل األراضي العام

ن هناك مراقبة لكل ما يتعلق باألراضي وكذلك المعادن.   المواصالت، كما سيكو

فكل الرسوم الجمركية، والضرائب وكل المستحقات يكون  تحت الرعاية الخاصة  ويكون كل المذكور في خدمة صاحب اجاللة 

 والحكومة. 

ة من شركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية من خالل هؤالء عندما يأتي  كل الممتلكات التي اشتريت بواسطة سالطين الحكوم

تعود ملكييتها إلى صاحب لجاللة و حكومته، كذلك سيحتفظون كل الممتلكات كممتلكاتهم ، فكل الوظائف وقت التسليم والتنازل، 

 العامة في كل المواصفات يكون تحت قي اإلداريين تحت السلطان. 

ة السلطان في كل عام ما يقارب إحد عشرة ألف جنيه استرليني   ة البريطانية ستعطي حكوم عالوة  11,000فالسيدة ملكة الحكوم

توزع في المستقبل  بسبب  200,000في الماءة لمبلغ مأتين ألف استرلين  %3آالف جنيه بريطاني كقيمة مضافة تمثل  6000

ها.   التنازل للشركة وشراء كل ممتلكات

 نفوذلألجانب. قية والهذه االتفاقية ال تؤثر على سيادة السلطان في ماذكر سابقا حول قضية الحدود، وال المعاهدات واالتفاقيات الحقو

هم  هاء االتفاقية وذلك بعد إعطاء مدة ستة أشهر لسطان زنجبار في حالة عزم ها كل الحقوق إلن ة السيدة الملكة  يكون لدي فحكوم

 لذلك األمر. 

 توقيع باللغة العربية 

 أرثور ح.حادنج, سيادة الملكة البريطانة الوكيل والمستشار العام.  -سد

 . 1895 14زنجبار ديسمبر 

الطبق األصلي  

الريك  -سد/  أدواد 

    )PC/Coast/1/22/4 NO. L.1091/3( ح.ب.م الوكيل والمستشار العام.  رقم الملف: 

نصت االتفاقية على االحترام  الذي لقيه  السيد السلطان حمد بن ثوين من قبل شركة شرق أفريقيا البريطانة حتى في تسليمه 

المسؤولية للجزر المجاورة لسطته، فكل من سالطين عمان كان يتعامل مع شركة شرق أفريقية البريطانية بمفرده وعلى حسب 

سيد حمد بن ثوين سلمت له اإلدارة والقيادة لكل المدن المجاورة ليقع تحت نفوذه وكان ذلك المصالح المتبادلة بين الطرفين ، ال

ة المملكة المتحدة وكذلك تثبيت النفوذ لشرق أفريقيا كما ذكرت كتب التاريخ باتخاذ سالطين عمان مدن  بمثابة تثبيث القوة لحكوم

ن هذا المنطلق جرت االتفقيات   ليكون بين عمانيين وكذلك المملكة المتحدة  . شرق أفريقيا كمواطن لهم، وم

  

  

  



 

26 

 

 التفاقيات بين السيد السلطان برغش بن سعيد وشركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية 

  
 ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص 

 مقدمة 

صاحب لجاللة السيد السلطان برغش بن سعيد سلطان زنجبار يتعهدجاللته مع شركة شرق أفريقيا البريطانة الحرة للتنازل في 

ها ويليم ماكنون فيما بعد ليسمى المؤسسة البريطانية لشرق أفريقيا أو المؤسسة التي من  مدة خمسين عاما لمؤسسة التي يرأس

 تزامن. جانبهم اتفقوا عل االلتزام وال

  

 

 
 

 



 

27 

 المادة ألولى 

والمنطقة  ) (Mrima )مريما( السيد السلطان يسلم لمؤسسة شرق أفريقيا البريطانة الحرة كل النفوذ على المناطق البرية من

ألماكن التي تم التنازل عنها Kipini( إلى حد كبيني ) Yangaالمحيطة من الحدود ومنطقة يانغا )  اإلدارية  ( . فكل الشؤون

َرج العَلَم التابع له إلى سيادة الملكية، ليكون على عِلم بأن المؤسسة الموكلة  ْْ والتي كانت في يد السلطان يخرج تحت اسمه كم يُخ

اإلدارة في األماكن المذكورة للتنازل، فالسيد السلطان ال يتحمل أي مسؤولية على أي من  تحمل المسؤولية وكل القضايا المتعلقة 

اكن المذكورة. وال يتحمل مسؤولية في ما يتعلق  بالحرب أو الدية أو أي مطالب يأتي من طرف األماكن التي تم النفقات في األم

تنازلها، ال يطالب السيد السلطان في أي شيئ متعلق بقضاياهم فهم يتحملون مسؤولية  بيع األراضي العامة في المناطق البرية أو 

اسم الحدود المذكورة آنفا. جاللته اتفق على تنفيد كل البنود والذي بموجبه تسليم كل  أي مكان آخر تحت حدود ملكيتهم ، أو تحت

الحقوق في وقت المحدد للتنازل، منخالله مساعدة وتأييد المؤسسة والممثلون لهم، مع حمايتهم لكل الحقوق والنفوذ التي تم 

ها. وقد تم االتفاق بين المؤسسات بأن الموجود في ال مادة المتعلقة بالتنازل في أي حال مناألحوال يتم خرقه أو خفضه االتفاق علي

من قبلجاللته فيما يتعلق بالمادة أو الرعية للمملكة المتحدة،  الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا وألمانيا، أو أي الحكومات 

القة في الشريط الحدودي  مع صاحبجاللته وحكومته أو التزا ها مته التام والذي ينص فرضية عنده متابعة األجنبية التي  ل

  /3File NO. MSS/92(.لوائح بالين

نصت اإلتفاقية على تنازل السيد السلطان برغش بن سعيد على المدن  لشركة شرق أفريقيا البريطانة الحرة من وذلك حسب 

المصالح المتبادلة بين الطرفين دون أذى يذكر، ولكن كانت مقتضى ذلك تثبيث السلطان برغش نفوذه في المنطقة ووتعاونه مع 

 شركائه في قضية الحدود. 

ح في بعض األحيان تقتضي  التعاون مع الشركاء في تقسيم بعض الحدود وتسليم السلطة لهم في رعاية المصالح وكانت المصال

العامة بين الطرفين ، كان السيد السلطان برغش بن سعيد أقوى السالطين لم يُخِرج بعض القرى في شريط حدوده إال وكانت فيها 

ه وهكذا كانت ك هناك لوائح متبعة عندما يأتي مثل أي نوع من االتفاق. مصلحة مستقبيلة للرعية ولحكومت  انت 

مة الكينية والحكومة  اللة سلطان زنجبار والحكو مة المملكة المتحدة وصاحب ال إلتفاقية بين حكو
 الزنجبارية 
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 ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص: 

ها في  بين السيد دنكان سانديز.م .ب. أحد الممثلين والسكرتيرفي المملكة المتحدة، نيابة  1963أكتوبر  8هذه اإلتفاقية تم توقيع علي

ال لزنجبار، وجوم كينياتا رئيس  عن السيدة ملكة أليزبيث الثانية، وصاحب لجاللة السيد جمشيد بن عبد هللا بن خليفة سلطان مم

 كومة زنجبار مثال لحكومة زنجبار. الوزراء الكيني مثال لكينيا ، والسيد محمد شمت رئيس الوزراء ح

بحضور صاحب اجاللة سلطان السيد حمد بن ثوين  1890ديسمبر  14بينما االتفاقية التي تم بواسطة السيدة ملكة فيكتوريا في 

ها زنجبار وبمبا يكون تحت إدارة أشخاص معينين مباشرة  من ضمن ما التفقت عليها أن األراضي الداخلية الموازية للجزر بما في

هذه المناطق الحدودية الساحلية تقع تحت إدارة التابعة لكينيا  كينيا   تحت المسمى محميةمن صاحبة اجاللة ملكة مملكة المتحدة، و

 . 
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بين رئيس الوزراء الزنجباري ورئيس الوزراء الكيني، فالحكومة  1963أكتوبر  5بينما تبادل الرسائل بين الطرفين تم في لندن في 

الل كينيا،  برعاية المصالح للسادة ال اضرين حالكينية دخلت في أخذ هذا التعهد المحدد  فيما يتعلق بمحمية كينيا وذك بعد است

 حول قضية المحميات. 

  -في هذا الوقت تم االتفاقية وأعلنت بأن اليوم الذي كينيا تنال اسقالليتها تلتزم باآلتي: 

 يكون الشريط الحدوي المحاذي لكينيا  ضمن الحدود الكينية.  .1

ل هذه اإلتفاق بموجب شريط الحدود والذي تم في  1890يونيو  14فاإلتفاقية التي تم في  .2  1895ديسمبر   14يعم

ها الطرفان أخيرا ويأخذ الـثأير المباشر ها ضمن ما اتفق علي   ).James W., R, 1961(.توجب كيني االلتزام ب

دنكان  توقيع

 ساندري 

السيد جمشيد بن عبد هللا 

 جومو كينيا م. شمتي 

مالبورو حوس 

 . 1963أكتوبر  8لندن 

هذه اإلتفاقية تأتي في قضية تقسيم الحدود بين كينيا وزنجبار خاصة الشريط الحدودي الساحلي المقابل لكينيا مثل ممباسا ومليندي 

رها،  بعد المشاورات والمداوالت الطويلة بين األطراف والنزاع التي كانت بين كينيا وزنجبار  اتفقت األطراف  والمو وغي

ليزبيث الثاني التي أرسلت ممثليها بأن تتخلى  حكومة زنجبار عن المدن الساحلية الموازية  لكينيا المتنازعة بواسطة الملكة أ

،رضيت األطراف التي شاركت في عقد االتفاقية وتم التوقيع على ذلك ، ولكن في مصرع هذه األحداث بعض المسلمين الذين 

ورها من المدن لم يرضوا بما تم االتفاق عليه وخاصة انضمام ممباسا إلى كينيا، فيما يحكي به  كانو يسكنون في الساحل وما ج

ها وأن الرجل  الذين لديهم خلفية تاريخية لما جرى من االتفاقية يقولون بأن قادة المسلمين في الساحل لم يرضو بما تم االتفاق علي

ما طال أن ينال حقه.   ه  الساحلي ظلم في هذه االتفاقية، ويوما ما م

ه إلى خريطة كينيا ، هناك من سجن بعدم إلى اآلن هناك  ة الكينية والقادة السواحليين في قضية الساحل وانضمام جدال بين الحكوم

 الرضى مما تم االتفاق بين كينيا وزنجبار. 

 شريط كينيا الساحلي 
 ي دنكان ساند البيان الختامي بين رئيس الوزراء الزنجباري شيخ محمد شمت حماد مع سكرتير لحكومة اإلستعمار السيد
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  ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص:

ها ويؤكدون مجددا بأن هذه جاءت ضمن ما تم االتفاق عليها  ها بأن كينيا في أقرب وقت ستستقل بنفس حكومة زنجبار تعلن قناعت

 بواسطة صاحب اجاللة فيما يتعلق بساحل كينيا. 

ة المستعمرات البريطانية بأن دستور كينيا الجديد ستقوم بحماية حقوق  ها السكرتير لحكوم رحب المشاركون التأكيدات التي أدلى ب

سالم وذلك في حماية الخاصة لحقوق  األقلية. كما تم العقد بكل رضى بأن الدستور  سالمية  وا المسلمين فيما يتعلق بشريعتهم ا

 وق التشريعية للدين. وذلك بمنح المقيمين في الساحل فرص الحماية وعن كل ما يحتاجونه وما يتمنونه. الجديد ستعطي كل الحق

اإلعالن للدستور الجديد فالشريط الساحلي يصبح جزءا من كينيا  .  هذا ، حكومة زنجبار أكدت بأن ما بع  إلقاء الضوء على 
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ة  ة السيدة الملكة وحكومة صاحب اجاللة سلطان زنجبار. فحكوم الل كينيا بقيام عدة لقاءات بين حكوم وقد تم االتفاق قبل منح است

زنجبار تؤمن بمدإ الحوار وأن المقيمين في الشريط الساحلي  ليكينيا  سيعطون فرص للتمثيل وهم يتفكرون إذا كانوا يتناسبون مع 

ة الكينية وفي ة الكينية من الذي تنوي فعله .  الحكوم  هذا اإلطار يرفع الملف إلى صاحب لجاللة مع كل التعليقات من الحكوم

 توقيع: م. شمت 

 دنكان ساندري 

 1963فبراير  26زنجبار 

هد من هذه االتفاقية تسلي ها حيث نشا ها قام الطرفان بتفيذ كل البنود التي تم االتفاق علي حكومة زنجبار  مبعد أن نالت كينيا اسقالل

كل الحقوق فيما يتعلق لبعض المدن إلى حكومة كينيا وهذا بموجبساللطين عمانيين والمملكة المتحدة الذين رأوا في ذلك مصلحة 

هذه التقسيمات لم ترضي بعض المسلمين وأنهم  الك هذه المدن. ولكن كما ذكرنا  بين الطرفين دون وقوع خسارة ونزاع  في ام

هذ  ه االتفاقية. ما مثلوا في 
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رسالة من من رئيس الورزاء الكيني إلى رئيس الوزراء الزنجباري بخصوص اتفاقية بقاء المحكمة 

المية بما في ذلك تدريس اللغة العربيىة في كينيا  . القضائيةاإل

  
  ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص:

 لندن  

 . 1963أكتوبر  5

 أخي العزيز رئيس الوزراء  

عندي شرف في إجابة رسالتك في تاريخ اليوم فيما يتعلق بموضوع محمية كينيا ( الشريط الساحلي)،  بحيث ما وضعتم في 

ها: ة الكينية بناء على لعالقات والقرارات يجب التزام ها في عين االعتبارفي الحكوم ما هو مطالب وضع   -جالتكم ل
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لة لكل المعتقدات الدينية في كل وقت مع تنفيذ كل الحقوق المتعلقة بالدين خاصة فيما يخص المسلمين توفير الحرية الكام .1

 والدفاع عن ممتلكاتهم وأماكن عبادتهم ومؤسساتهم  لكي يمارسوا شعائرهم الدينية بصورة كاملة دون أي أذي. 

سالمية بما في ذلك منصب القاضي وغيره م .2 ة القضائية ا اهم الدينية بمتوفير المحكم ا ن القضاة كل األمور المتعلقة بقضاي

الق والمواريث ليكون كل األطراف في احترام المسليمن.   في ذلك التشريعات المتعلقة بالزواج وال

ها المسلمون فالوظائف الرسمية تسند لهم.  .3  فالمنطاطق التي يكثر في

الد المسليمن اللغة  يجب توفير المدراس لتدريس اللغة العربية بسبب صيانة الدين .4 المي وحفظه ،كما يجب تدريس أ اإل

ها.   العربية  باألسباب المذكورة بجانب ذلك يجب إعانة بناء مدارس االبتدائية  للمسلمين في الساحل مع صيانت

ارها ملكا شرعيا لهم في كل وقت .5 ها يجب في كل وقت اعتب  فالذين يمتلكون الرخصة الرسميةلألراضي والذي تم تسجيل

،ستتخذ الخطوات الجديدة الستمرار تسجيل األراضي للذين يمتلكون رخص الملكية وسيحتفظ كل الحقوق في حالة وجود 

ة.  ذها بسبب القضايا العام  ضرورة استخدام األرض بسبب القضايا العامة. ففي هذه الحالة يكافأ صاحب األرض الذي تم أخ

 في رسالتك وهذه المقترحات سيكون بمثابة االتفاقية بين الحكومتين.  عندي شرف في معرفة محتوى رسالتك وقبول مطالبك

 المخلص لك

 )http://www.cvce.eu/obj/kenya( محمد شمتي 
بالنظر إلى االتفاقية يظهر جليا الحرص الذي كان عليه سالطين ووزاء مسلمين في حماية كل أمر متعلق بالعقيدة، لم يترك 

هكذا من  ها ،  ة اللغة العربية وومدارس رئيس الوزراء الزجباري فرصة لرئيس الوزراء الكيني بأن يلعب بأمور الدين وهشم

ة المسلمين ومعتقداتهم . الل رسالته إلى نظيره حث على بقاء ال ة القضائية واللغة العربية صيانة لكرام  محكم

همة تنفيذ االتفاقية وهذا ما جرى بين الوزراء ،رفعت  فمن ضمن االتفاقيات كانت هناك تبادل الرسائل بين الحكومات في تسهيل م

سالم فلم يتردد الوزير الزنجباري  كل المطالب منخالل الرسائل دون جرح إلى  الطرفاآلخر، تظهر من الرسائل روح ا

ة الكينية على بقاء محك ة القضاء بحث الحكوم ها محكم ة القضاء الشرعي بما في ذلك اللغة العربية، وإلى اآلن في كينيا يوجد في م

ة، إال أكبر مشكلة تواجه هذه المدارس  دها ألي  أذى  من الحكوم الشرعي ومدارس دينية تدرس اللغة العربية وال يتلقى أفرا

ة.   عدم تلقي أي دعم من الحكوم
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 ركة بريطانية والسلطان السيد علي  بشأن فتح البنك في زنجبار االتفاقية التجارية بين ش
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 ترجمة ما تم االتفاق عليها كما جاء في النص. 

أنا السيد علي السلطان زنجبار نعط اإلذن التام لشركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية  فتح البنك في زنجبار.   -1

نحن نتعهد في توفير للبنك المذكور كل الحقوق والمساعدات من طرف نفوذنا، وفي هذا اإلطار يحمل البنك اسم  -2

 بنك سلطنة زنجبار. 

نمنح البنك المذكور  كل االمتيازات وكافة التأييد والضمانات في مدة خمسين عاما من هذا التاريخ لتقوم البنك بممارسة  -3

ها السيادة وا لحقوق في استخراج األوراق المالية في كافة الفآت في زنجبار و بمبا فليس هناك شراكة على مستوى أنشطة التي ل

 الفرد والذي يعطى هذه اإلمتيازات. 

هذا العقد أمضى عليه سلطان زنجبار السيد برغش تحت سيادته في السابق، في مشاركة  جريفولحا فالشركة يكون هناك  -4

هاء العقد في أي وقت ، ففي حالة هروب رأس المال ينقل المال إلى بنوك شركة شرق أفريقيا اإلمبريالية ، فااالمتيازات  تحديد في ان

ذهبية والفضية والنحاسية والذي سنطالب بسبب سلطتنا في زنجبار تقدم  في إطار العقود الموقعة وذ لك لتزويد البنك بالعمالت ال

 وبمبا في إطار األمور المتفق عليها حسب الشروط واللوائح مع  لشركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية وذلك حسب ممثليهم. 

لطان قيا البريطانية اإلمبريالية تأخذ مسؤولية تسليم للسيد السففي هذا االعتبار للتنازل المذكور آنفا فشركة شرق أفري -5

ة ال يتجاوز ألف جنيه استرليني ويسلم المبلغ كل عام الذي يكون مصدره الربح اإلجمالي لفروع البنوك في زنجبار وبمبا  قيم

لفوائد والربح لكل ية للبنك وبعد توزيع افالمبلغ المذكور ألف جنيه استرليني لتسلم إلى السيد السلطان بعد تصفية كل الحقوق المال

 المشاركين في البنك من فروع البنك المذكور في زنجبار وبمبا. 

درها ألف جنيه  -6 فشركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية أو المرشحين من قبلهم، يكون لديهم مسؤولية توزيع المبلغ ق

 ). File NO. L.1091/3.( استرليني في توزيع عشرة آالف جنيه استرليني كعمولة

نالت شركة شرق أفريقيا البريطانية اإلمبريالية شرفا كبيرا من خالل اتفاقهم مع السالطين في فتح البنوك في زنجبار، رحب السيد 

ها  السلطان على بالفكرة وأعطت كل الحريات في ممارسة أنشطتها التجارية، لم يقبل السلطان مشروع فتح البنك إال وعلم منافع

هكذا مضت الفكرة وانتفع كل أصحاب زنجبار وكل من كان يعيش في دول المجارورة.   ها و  تعود لمواطني
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الطين   تبادل الزيارات والتكريم  بين أصحاب المعالي وال

  
ح من خالل القراءة على الرسالة:   ترجمة رسالة تبارل الزيارات هذه الرسائل كانت ترسل عن طريق تالغرام كما يت

مكتب مسؤول المحافظة 

ب -محافظة  الساحل ص

310  

 .  1959أكتوبر  30

إلى السكرتير الدائم 

وزارة الشؤون األفريقية 

 نيروبي 
   زيارة السيد جامشيد

 . 59أكتوبر  22في التاريخ  41/9/7الرقم : أأ.

يطلب مكتب الحافظة تكريم السيد في حفلة غذاء في فندق أوشينك وذلك في إطار زيارة السيد جمشيد. أنا مسرور في تعهدك في 

 إيذان مسؤول المال رخصة النفقة المالية لتوفير وسائل الترفيه في قياس المال المعين للتكريم الخاص لوجبة الغداء. 
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 ).  AA/41/9/4توقيع مسؤول المحافظة في الساحل( .رقم الملف 

  

  

    الرسمية الزيارات رسائل ردود

  
ترجمة رسالة تبارل الزيارات الرسمية هذه رسالة ترد على الرسالة األولى بخصوص زيارة السيد جمشيد والمطالب التي رفعت 

 إلى المسؤولين في مكتب مسؤول المحافظة.  

الساحل  مكتب محافظ

محافظة الساحل 

  310ب -ص

مسؤول المحافظة 

محافظة الساحل 

 ممباسا 
  زيارة السيد جمشيد
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الثين  جنيه استرليني  35صرحت في تصريف مبلغ في محافظتك بسبب الترفيه فيما ذكرتم ، تتصرف بمبلغ قدره خمسة و

  وذلك حسب الموضوع. 

 تانا حيل   -أب

 ).  AA/41/9/9رقم الملف لسيد السكرتير الدائم( 

خالل زيارتهم لمدن شرق أفريقيا بما في ذلك كينيا  هذه الرسائل تلقي الضوء على االحترام الذي كان يلقاهسالطان زنجبار من

ة الرجل العماني في كل من مدن شرق أفريقيا كما يظهر نفوذ العمانيين في  هذا التكريم يظهر قيم خالل  وممباسا وغيرها ، من

مهم على المنطقة. المن  طقة واالحترام الذي لقيهم في فترهم حك
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الم والمسلمين في أفريقيا الشرقية بشأن خطورة دولة  رسالة خاصة من خليفة بن حارب إلى رؤساءاإل

  PC/1/10/199. رقم الملف: ألمانيا

 
ة إلى الشعب الذي يسكن شرق أفريقيا ، لم يأتي هذه الرسالة التي حملت ألفاظ العنف إال بسبب الطغيان  هم هذه كانت رسالة م

ةاأللمانية لساكني شرق أفريقيا ، فالممارسات الشنيعة من قبل الدولةاأللمانية دفعت حكام  والبهتان الذي أظهرت به الحكوم

دها حما ية لحقوقاألقليات ممن كان يستنجد بعظماء من عمان، لم يروى في تاريخ شرق أفريقيا وسالطين عمان الوقوف ض

ها على سالطين عمان إال الترحيب والتكريم وطلب يد العون من أي ظلم وجور وهكذا وقفت سالطين عمان بكل ما  أهالي استنكار 

اهم هللا من قوة بحماية كل المدن ألهالي شرق أفريقيا وكل ما يتعلق  بالدين.  اعط
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 الخاتمة والنتائج 
بناء عل ما ثبت في هذا البحث يظهر جليا بأن الحكام الذين وفدوا من عمان إلى مدن شرق أفريقيا كانوا حجراألساسي في تكوين 

ة اإلستعمار بما ذلك المملكة المتحدة تلقي الضوء  رها، فاالتفاقيات التي صدرت من قبل سالطين عمان مع حكوم هذه المدن وعما

دها مع الدور الرئيسي الذي لعبه حك ام عمان تجاه منطقة شرق أفريقيا خاصة زنجبار وما تجاورها من القرى وكينيا وشريط حدو

 ساحل زنجبار. 

أهالي  لقد كان لدى حكام دول شرق أفريقا ثقة تامة بسالطين عمان وقيادتهم في المنطقة لم يروى في التاريخ نشوب حرب بين 

 ر ووقوف السالطين بجانب مساندة حكومات وشعب الشرق األفريقي . شرق أفريقيا والسالطي إال الحرب ضد اإلستعما

أكثر اإلتفاقيات نصت باالقضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية وتقسيم الحدود بين األطراف كما نصت بعض اإلتفاقية على المشاركات 

ة المملكة المتحدة نفوذا قويا في المنطقة ول ها فتح البنوك. كانت حكوم كن لم يكن لسالطين عمان ضعف في حكم التجارية ومن

ذهم في المنطقة، فكل من مدن شرق أفريقيا بما في ذلك زنجبار وممباسا كان للعمانيين يد العون في تنشيط الحركات التجارية  نفو

 وكذلك عقد اإلتفاقيات بين الطرفين في حكم الحدود والمدن والشريط الساحلي. 

هد بأم عينيه تلك اآلثار والتي بموجبه يحي دور العمانيين في المنطقة فاآلثار للعمانيين في شرق أفريقيا  باقية وكل من يزور يشا

ها.  ذهم في  ونو

  

 التوصيات والمقترحات 
هذه  الحظ الباح من خالل القيام  في البحث عن المخطوطات فيما يتعلق باإلتفاقيات عدم التفاط بعض الحكومات في حفظ 

ن ه   -ذا الجانب يوصي الباحث باآلتياإلتفاقات كما ينبغي م

  Kenyaقيام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عمان  بإرسال بعثات بحثية إلى كينيا خاصة في هيئة حفظ الممتكات  .1

National Archive  .ها إلى اآلن  حيث يوجد كميات عديدة من الوثائق ما تم دراست

مهم بالترجمة تكليف خبراء الذين يعرفون اللغة اإلنجلزية بد .2 مهم في المنطقة مع قيا قة دراسة الوثائق المتعلقة بحكام عمان وحك

 الحقيقية لهذه الوثائق. 

 عقد اتفاقية التعاون بين دول شرق أفريقيا  وسلطنة عمان في قضية حفظ المخطوطات والوثائق.   .3
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 : المراجع

الب الزهيمي، صالح بن سليمان ، والشيباني ، سلطان بن مبارك ،  .1 المخطوطات العمانية في جزيرة زنجبار بتنزانيا بعد االن

ها "مؤتمر 1964العسكري على الحكم العماني في عام  ها وإمكانية حفظ وصيانة وفهرسة ما تبقى من : دراسة لواقع

سالمية العاشر بكلية مودلن جامعة  م. 2014سبتمبر  2-أغسطس 31كنبرج  المملكة المتحدة  ، المخطوطات ا

سالمية والدور العماني في النوواحي التاريخية والسياسي واإلقتصادية  .2 الشامي، فؤاد عبد الوهاب، ،"الحضارة زالثقافة ا

عمان : هيئة  ، سلطنة1واإلجتماعية في دول شرق افريقيا، سلسة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية ج

 الوثائق والمحفوظات الوطنية . 

هل القارة اإلفريقية في الصغيرون، إبراهيم الزين:  .3 اإلسهام العُماني في المجاالت الثقافية والفكرية والكشف عن مجا

 .  1993م، وزارة التراث القومي، سلطنة ُعمان،1992ـ 1991، المنتد األدبي، حصاد ندوة  العهد البوسعيدي

 سلطنة عمان، مسقط، وزارة التراث والثقافة.  البوسعيديون حكام زنجبار،، 1983، عبد هللا صالح ،الفارسي .4

، محمد أمين عبد هللا، مسقط: سلطنة عمان وزارة التراث عمان وشرق أفريقيا، ترجمة، 1979المعمري، أحمد حمود ، .5

 واثقافة. 

، سلطنة عمان، مسقط 2، طاألخبار في تاريخ زنجبار جهينة، تحقيق محمد الصليبي ، 1986المغيري، سعيد بن علي ، .6

 ،وزراة التراث. 

ة عمان والخليج العربي وشرق أفريقيا دراسة ناهد، عبد الكريم ، .7  "وثائق الدبلوماسية اإليطالية المتعلقة بسلطن

 م. 3/11/2013 " جامعة السلطان قابوس مجلةاألدب والعلوم االجتماعية، تاريخ اإلصداروتلخيص لنماذج من الوثائق

 وثائق األرشيف التاريخي لوزارة الشؤون الوراثية الكينية .  .8

  
  Kenya National Archive Nairobi Library,:المراجع المخطوطية في هيئة الوثائق الكينية 

Agreement by sultan Barghash of Zanzibar and Imperial British East Africa Association 
(type's cript). File NO. MSS/9/2/1.  
 Visiting Letters, file number AA/41/9/4.  
Visiting Letters, file number AA/41/9/9.  
Agreement by Sultan Barghash of Zanzibar and Imperial British East Affric's Association 
(typescript). File number mss/92/1.  
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Draft Concession between the Sultan of Zanzibar and Sir William Mackinon 1878.  File 

number MSS/92/3.  

East African Protectorate, file number PC/Coast/1/22/4 NO. L.109.  

Attorney General Department, Sub-Agreement and concession by the Sultan of Zanzibar and 

Imperial British East African Company Ag.20/40. File Number L.1091/3.  
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 إلداريةا للوثائق النفاذ في التونسية التجربة الرشيدة: الحوكمة إرساء في األرشيف دور
  

   

 د. طارق الورفلي   
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 قسم إدارة الوثائق والمحفوظات

 جامعة الشرقية  

 سلطنة عمان 
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 المستخلص    
 والحوكمة ارةإلد داخل العمل شفافية في ودوره إلدارية للوثائق النفاذ مجال في التونسية التجربة الدراسة هذه تتناول

 ابلةالق الوثائق أنواع حيث من تونس في إلدارية للوثائق النفاذ قانون به جاء ما أهم طرح الل من وذلك الرشيدة
ها وسبل للنفاذ  به جاءت كما الدولية والتجارب الدولية المرجعات ببعض التونسية التجربة مقارنة تمت كما .إتاحت

ة أو ألرشيف الدولي المجلس أو اليونسكو منظمة  . بكندا المعلومات منظم

 
 مقدمة

.العربية المجتمعات في الحديثة المفاهيم من للمؤسسات المجتمعية المسؤولية تعتبر  

ها العناصر من العديد من المسؤولية هذه وتتكون  النقاط أهم من تعتبر والتي اإلدارة داخل الشفافية أهم
  اآلليات عديد عبر الشفافية تتجسد أن ويمكن. المؤسسية الحوكمة لتحقيق الضرورية

 والقبول الدولية والمبادرات للمعاهدات اإلنضمام نذكر والطرق اآلليات هذه بين ومن. والوسائل والطرق
ة النفاذ حق وتكريس المفتوحة البيانات قواعد وإرساء الفساد ومكافحة المسائلة بمبدأ  مؤسساتبال للمعلوم

ة دون تتحقق أن يمكن ال والقواعد المبادئ هذه كل أن غير. العامة   حوكم
اهات مع يتوافق واألرشيف الوثائق إلدارة ناجع نظام أو وثائقية  سالمجل كمبادئ الدولية  والمبادئ اإلتج
  .الوثائق بإتاحة المتعلقة ألرشيف الدولي

ة النفاذ مجال في التونسية التجربة تقديم الل من  الورقة هذه في سنتطرحه ما هذا هاتط ومدى للمعلوم  ابق

 . وباألرشيف النفاذب المتعلقان التونسيين القانونين بين بالالقة نختم أن قبل الدولية والمعايير التوصيات مع

 الدراسة  مشكلة        
دها التي األساسية المتطلبات من هي اإلدارة داخل الشفافية أن الواقع إستقراء يشير  لدوليةا المرجعيات تحد

ة الشفافية وهذه. للمؤسسات الرشيدة للحوكمة  من ماب للمعلومات الحر التدفق على ترتكز أن البد والحوكم

 . القرار وصنع اإلداري العمل نجاح على يساعد أن شأنه

  التشريعي اإلطار توافر من البد المؤسسة داخل للمعلومات الحر التدفق وتسهيل اإلداري العمل ولنجاح

 . إلدارية للوثائق والنفاذ للمعلومات الحر للتدفق

 داخل مةوالحوك الشفافية تعترض التي األساسية اإلشكاليات من إلدارية للوثائق النفاذ عملية وتعتبر

 في  ةإلداري للوثائق النفاذ مجال في التونسية التجربة الل من الورقة هذه في سنطرحه ما هذا. المؤسسات

ة الشفافية إرساء سبيل  . اإلدارة داخل الرشيدة والحوكم
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 أهداف الدراسة 
 :  إلى الدراسة تهدف

 ةالحوكم تحقيق بهدف إلدارية للوثائق النفاذ عملية في التشريعي اإلطار أهمية إبراز 

 المؤسسات،  داخل والشفافية

 التونسي،  التشريع حسب للنفاذ القابلة إلدارية الوثائق عرض 

 إلدارية،  للوثائق النفاذ طرق طرح 

 ة مدى ودراسة   .الدولية والمرجعيات المبادرات معه النفاذ مجال في التونسي القانون الئم

 منهج الدراسة 
 يدرس أنه يثح بالواقعية يتميز بإعتباره البحث موضوع مع يتناسب الذي التحليلي الوصفي المنهج الدراسة إتبعت

 دراسة إلى يتطرق الذي البحث هذا في الشأن هو كما الحالة دراسة على معتمدا الواقع في موجودة هي كما الظاهرة

ها على باإلعتماد تونس في إلدارية للوثائق النفاذ حالة  .  المجال في قانون

  

مة المؤسسية وإلدارة التونسية   الحوك
 ناولتت التي الدراسات وبتعدد. اإلدارة داخل الفساد نتيجة العالم هزت التي األزمات بعض نتيجة الحوكمة مفهوم ظهر

 ومن. هامن تناوله وقع التي الزاوية وفق وذلك تعريف لكل المكونة والعناصر التعريفات تعددت الحوكمة موضوع

  تنموي منظور من الحوكمة نجد ذلك

ة   هذه في المتناول إلداري، اإلطار مع وتماشيا. الخ سياسي أو اقتصادي منظور من والحوكم

ة 1النصر أبو مدحت تعريف نتبنى فإننا الورقة، ها" للحوكم ة الرشيدة اإلدارة بأن ة على القائم اه   النز

 رقابة توفير مع الجميع على القانون وتطبيق تمييز دون العدالة وتحقيق الفساد ومكافحة والمحاسبة والمساءلة والشفافية
ة أي في الرشيدة الحوكمة تطبيق ويمكن وخارجية داخلية فاعلة   منظم

 افيةالشف أهمية نستنتج التعريف هذا ومن". مجال أي وفي محلي، أو إقليمي أو دولي مستوى وعلى أهلية، أو حكومية

رها الفساد ومكافحة والمسائلة  أن لكذ باإلدارة المحيطة والبيئة المجتمع في المجتمعية المسؤولية مكونات من وغي

 مسارات يف لإلنخراط يؤدي أو وبالمؤسسات بالهياكل الثقة يعزز أن شأنه من كبير اجتماعي تأثير إلدارية للقرارات

هدار أو الفساد  . العام المال ا

                                           
  2015مدحت محمد محمود أبو النصر، الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة ،1 



 

36 

ها المجتمعية المسؤولية 26000 إيزو الدولية المواصفات عرفت وقد   مسؤولية" بكون

ها تأثيرات تجاه المنشأة ها قرارات   يتسم خالقي سلوك الل ومن والبيئة المجتمع على وأنشطت

ة أمام الباب يفتح مما باإلنفتاح الشفافية تعرف كما". بالشفافية  من اإلدارة مع المتعاملة اإلجتماعية األطراف مساهم

   .بينهم الثقة مبادئ وتعزيز التنمية تحقيق أجل

  األرشيف حفظ ومؤسسات الوثائق في المختصين جهود تلعب اإلطار، هذا وفي

 إتاحة على العمل الل من والشفافية الحوكمة مبادئ تعزيز في مهم دورا ألرشيف الدولي للمجلس باإلضافة

  .واسع نطاق وعلى للجميع الوثائق

 مساع نم تشهده ما يالحظ بصفةخاصة العام القطاع وللمؤسسات في عامة بصفة تونس في للشأن العام المتابع إن

ها مع التعامل وفي التسيير في جديدة قواعد ارساء نحو حثيثة  : نذكر ذلك ومن. اإلجتماعي محيط

 الفساد نع الحقائق لتقصي لجنة التونسية، الثورة أحداث إثر مباشرة أنشأت، حيث الفساد مقاومة بموضوع اإلهتمام

ها ثم والرشوة  دستورية هيئة إحداث على 2014 لسنة التونسي الدستور نص كما. الفساد لمكافحة وطنية هيئة أعقبت

 . 2الفساد عن المبلغين لحماية قانون على المصادقة تمت كما. الفساد ومكافحة الرشيدة الحوكمة هيئة تسمى

 العمل حاليا ويقع المفتوحة بالبيانات خاصة إلكترونية بوابة إنشاء الل من المفتوحة البيانات بمجال اإلهتمام تم كما

 . المفتوحة العمومية للبيانات والقانوني التنظيمي اإلطار استكمال على

  .للمعلومة النفاذ بمجال اإلهتمام إلى إضافة

هياكل القانوني، اإلطار :بتونس اإلدارية وللوثائق للمعلومات النفاذ   ومقتضياته ال
ها التي األحداث أدتّ    في عميقة بتغييرات المطالبة إلى 2010 أواخر تونس شهدت

ها جزءا تناولت مجاالت، عدةّ  ة المؤسسات من ة مجال في خاصة العام   كما. والشفافية الحوكم

هما المعلومة على الحصول يضمن نظام إرساء بضرورة أطراف عدةّ  طالبت درها كانت م   مصا

                                           
 يتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين.  2017مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10قانـون أساسي عدد 2 
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ها الحكومية السيّما  . إلدارةا داخل والمعلومات للوثائق النفاذ في الحق من يمكن قانون إحداث تم السياق، هذا وفي. من

  تونس في للمعلومة النفاذ قانون حول
ة الشفافية مبادئ وإرساء اإلداري االنفتاح إطار في النفاذ قانون يتنزل  مؤسسات فمختل في الرشيدة والحوكم

هيدا وذلك الدولة  المحاسبة فةثقا وترسيخ واإلجراءات القوانين تطبيق مراقبة في المدني المجتمع لتشريك تم

اهى كما. اإلداري المجال في والمسائلة  العالمي لإلعالن 19 المادة مع تونس في للنفاذ التشريعي اإلطار يتم

ها أقرت التي اليونسكو توصيات ومع اإلنسان لحقوق ة، جمعيت  يوم تخصيص ،2015 نوفمبر 17 في العام

ة إلى النفاذ لحق العالمي باليوم إلحتفال عام كل من سبتمبر 28  .  المعلوم

ة إتاحة مبدأ تكريس في فرص من يوفره ولما المجتمع في النفاذ موضوع ألهمية ونظرا  فقد مللعمو المعلوم

 بمثابة النص هذا كان وقد. 41/2011 عدد المرسوم: قانوني نص أول الل من تقنينه في الرغبة تجسدت

 دستور نم الثامن بالفصل ضمنيا إليه اإلشارة بعد إلدارية للوثائق النفاذ في الحق يكرس صريح نص أول

 من متكامل برنامج أو نظام إرساء مسار أن غير. باألرشيف المتعلق 1988 لسنة 95 عدد والقانون 1959

  للوثائق النفاذ حق ضمان أجل

ها أصِدرت سنوات امتداد على تواصل بل النص هذا عند يتوقف لم إلدارية  ةالقانوني النصوص عديد في

ها وأجريت ها يمكن المراحل عديد الل  : صدور في أساسا اختزال

 للهياكل إلدارية الوثائق إلى بالنفاذ والمتعلق 2011 ماي 26 في المؤرخ 41/2011 عدد المرسوم •

ة،  النفاذ بموضوع يتعلق تونسي قانوني نص كأول العمومية  للمعلوم

  2012 ماي 5 في المؤرخ 25 عدد التونسية الحكومة رئيس منشور •

 أو قيتطبي كنص اعتماده يمكن والذي العمومية للهياكل إلدارية الوثائق إلى بالنفاذ والمتعلق

 اجراءات،  كدليل

هورية دستور • :  على والحريات بالحقوق المتعلق الثاني الباب من 32 الفصل نص حيث التونسية الجم

  في والحق اإلعالم في الحق الدولة تضمن"

 ، "المعلومة إلى النفاذ
 والمتعلق 2016 مارس 24 في المؤرخ 22/2016 عدد القانو األساسي •

ة،  إلى النفاذ في بالحق  المعلوم

ة النفاذ هيئة أعضاء تسمية •   918/2017 عدد الحكومي باألمر للمعلوم
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ها مما 2017 أوت 17 في المؤرخ ها تنفيذ بدأ من يمكن هام   .م

ة النفاذ هيئة تبدو قد  ختزلت أن من أكثر المتداخلة األطراف أن غير المجال هذا في المحوري الهيكل للمعلوم

ها خاصة الهيئة هذه في ة النفاذ حق تكريس بمسار مقارنة العهد حديثة أن  منذ ستون في انطلق الذي للمعلوم

ها كل دور وتبيان المتداخلة األطراف مختلف الموالي العنصر في نتناول لذلك وتبعا. 2011  . من

 الهياكل وألطراف المعنية بمجال النفاذ 
 رئيس ورمنش أشار فقد فيه، المتدخلة أو إلدارية للوثائق النفاذ مجال على المشرفة بالهياكل يتعلق ما في

 عمومي هيكل بكل) 1أ صنف( العليا اإلطارات من فريق تعيين لضرورة 25/2012 عدد التونسية الحكومة

الم يكلف همة الفريق لهذا وتوكل. الهيكل أو المؤسسة رئيس اشراف تحت اإلدارية للوثائق والنفاذ باإل  م

ة إلى المنشور هذا أوكل كما. المطلوبة المعلومات بنشر المتعلقة العمليات بكل القيام  مليةع إلدارية المحكم

 أدى قدل. إلدارية وللوثائق للمعلومات النفاذ في الحق من الحرمان أو النشر بعدم الهياكل قرارات في البت

ة اسناد أن غير سبقته التي المراسيم لتوضيح سابقا المذكور المنشور هم  لهياكل نفاذال من المواطنين تمكين م

الم الم المكلفين جهود لتبديد أد ىّ  العمومية بالمؤسسات اإل دهم باال  سباتمكت تستوجب جديدة مهام واسنا

هارات ة أن كما. إلدارية الوثائق مع التعامل في وم  األول الهيكل دور لعب عن قادرة تكن لم إلدارية المحكم

دها تعزيز دون النفاذ قضايا في للتحكيم  . والمادية البشرية لموار

 النفاذ مجال في المتداخلة األطراف بدت أدوار 22/2016 عدد القانون صدور ومع

ة النفاذ هيئة" سّمي وطني هيكل إحداث الل من وذلك وضوحا أكثر  لنفاذبا المكلفين دور وتحديد" للمعلوم

 . بالقانون المشمولة بالهياكل

ة النفاذ هيئة أّما  نم أعضاؤها ينتخب مستقلة عمومية هيئة فهي القانون بهذا المنشأة للمعلوم

 مالتحكي من األول الدور ولعب الوطني المستوى على النفاذ مجال على إلشراف وذلك الشعب نواب طرف

القة ذات المواضيع حول التنازع حال في ة القانون هذا أسند حين في بالنفاذ ال ةم دور إلدارية للمحكم  حكم

  :كالتالي متكاملة اختصاصات من أعضاء تسعة من الهيئة مجلس ويتكون. المجال هذا في االستئناف

 إداري،  قاضي •

 عدلي،  قاضي •

 إلحصاء،  الوطني بالمجلس عضو •

 المعلومات،  تكنولوجيا في مختص جامعي أستاذ •
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 واألرشيف،  إلدارية الوثائق في مختص •

 محام،  •

 صحفي،  •

 الشخصية،  المعطيات لحماية الوطنية الهيئة عن ممثل •

القة ذات المجال في الناشطة الجمعيات عن وممثل • ة النفاذ بحق ال   .للمعلوم

 : في أساسا الهيئة مهام حددت وقد

ها المرفوعة الدعاوي في البت • ة النفاذ مجال في لدي الم للمعلوم ها باألمر المعنيين وإ هاو بقرارات  نشر
 بها،  خاص واب بموقع للعموم

  النفاذ مجال في والترتيبية القانونية النصوص مشاريع في وجوبا الرأي ابداء •

ة،   للمعلوم

ة،  النفاذ حق حول الضرورية األدلة إعداد •  للمعلوم

ة،  النفاذ ثقافة نشر على العمل •  للمعلوم

  .بنصالقانون للمعلومات المحددة التلقائي العمومية بالنشر الهياكل ومتابعة التزام •

ها معلوماتها بإتاحة المعنية الهياكل صعيد على أّما  نةمقار كبيرا توسعا شهدت فقد ووثائق

ها المنصوص بالهياكل  المركزية اإلدارة مصالح على تقتصر كانت أن فبعد ،41/2011 عدد بالمرسوم علي

 اضعةخ التالية الهياكل كل أصبحت فقد العمومية والمنشآت والمؤسسات المحلية والجماعات للدولة والجهوية

 : النفاذ لقانون

هورية رئاسة •  وهياكلها،  الجم

 وهياكلها،  الحكومة رئاسة •

هياكله،  الشعب نواب مجلس •  و

ها تحت المنضوية الهياكل ومختلف الوزارات •  وبالخارج،  بالداخل اشراف

 المركزي،  البنك •

ها العمومية والمنشآت المؤسسات •  بالخارج،  وتمثيليات

 والجهوية،  والمحلية العمومية الهياكل •

 المحلية،  الجماعات •
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ة الدستورية، المحكمة للقضاء، األعلى المجلس القضائية، الهيئات •  المحاسبات،  محكم

 الدستورية،  الهيئات •

 المستقلة،  العمومية الهيئات •

 التعديلية،  الهيئات •

 عاما،  مرفقا تسير التي الخاص القانون أشخاص •

  .عمومي بتمويل تنتفع التي الهياكل وكل والجمعيات والمنظمات •

  

 بالنفاذ المكلفة  العمل فرق تخصص ضرورة على ،22/2016 عدد القانون ألحكام وفقا التنصيص، ووقع

 تركيز خالل من وذلك السابقة النصوص في الشأن هو كما اإلعالم بمجال االرتباط دون النفاذ مجال في

 بأمر حكومي. إحداثه وتضبط شروط الهيكل برئيس يلحق مباشرة داخلي هيكل

  :كالتالي أساسا الهيكل هذا مهام حدّدت كما

ها النفاذ مطالب تلقي .1  عليها،  والرد ومعالجت

 والهيكل إليه المنتمي العمومي الهيكل بين الصلة ربط .2
ة النفاذ هيئة الوطني  إلى المعلوم

ة،  النفاذ حق لتكريس برنامج وتنفيذ إعداد .3  للمعلوم

  .النفاذ مجال في التقارير وإعداد .4

هداف تحقيق ولضمان  اهذ ألحكام الخاضعة الهياكل تخصص أن ضرورة على التونسي المشرع أّكد البرنامج هذا أ

ة اإلعتمادات القانون الزم ة إلى النفاذ بمجال المتعلقة واألنشطة للبرامج ا  .  المعلوم

 التونسي  النفاذ للمعلومات والوثائق إلدارية حسب القانون
ها على إلدارية الوثائق أو المعلومة تعُّرف   في ةمدون ومعلومات وثائق من عليه يتحصل أو يتنج ما كل كون

ها الهياكل ممارسة إطار هما وذلك لنشاطت ها كان م ها تاريخ   وشكل

عاؤها ها المضمنة الوثائق أو للمعلومات النفاذ مفهوم على النصوص جل وتتفق. وو   بكونه ب
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 ومحور موضوع تطور التونسية، التجربة في. الغرض في طلب إثر أو الهيكل طرف من اإلرادي النشر

  إلى 41/2011 عدد المرسوم منطوق وفق إلدارية الوثائق إلى النفاذ من النفاذ عملية

ة النفاذ   على الحصول من األشخاص يمّكن مما 22/2016 عدد ألساسي القانون وفق للمعلوم

ها التي المعلومات بعض تحتوي قد التي بالوثائق المضمنة المعلومات   الوثائق خانة تحت تدرج

ةال وُعرِّفت. مناسبا تراه شكل أي في المطلوبة البيانات تقديم من الهياكل ذلك يمّكن كما. المستثناة  وفق معلوم

ها المعتمد النص ها أو شكلها أو تاريخها كان مهما مدونة معلومة كل بكون  تتحصل أو تنتجها والتي وعاؤ

 . نشاطها ممارسة إطار في القانون ألحكام الخاضعة الهياكل عليها

ى اإلرتباط بين تجاوز من 22/2016 عدد التونسي القانون مّك ن لقد َْ  الُمحتَو

ي، َْ ة هو النفاذ من ألساسي فالهدف والُمحتِو هما المعلوم ها كان م ها وسيلة أو شكل  مأ ورقية( ونشرها توثيق

 معلومات ونظم داخلية بيانات قاعدة ضمن أم اإلجتماعي التواصل صفحات أو الواب موقع عبر رقمية،

 ماتالمعلو من مجموعة أصبحت بل واحدة وحدة إلدارية الوثيقة تعد لم التوجه وبهذا). بالهيكل خاصة داخلية

هاب التحاجج دون الوثيقة نفس من األخرى دون المعلومات لبعض النفاذ يمكن وبذلك للتجزأة القابلة  احتوائ

  تتعلق معلومات أو شخصية معطيات على

 وند المعلومات نشر طرق تعدد من والوثائق المعلومات بين الفصل مّكن كما. الوطنيين والدفاع باألمن

ة التقييد ال يمكن حيث بالهيكل المتداولة الوثائق بقائم  النفاذ بملف معين ظفمو بتكليف المتعلقة الوثيقة نشر م

ة  فحاتالص وعلى األنترنت موقع على مختلفة بأشكال المعلومة نشر للهيكل يمكن كما ما، بهيكل للمعلوم

ة األمر تعلق وسواء. غيرها أو تويتر أو فيسبوك ، اإلجتماعية  التونسي عالمشر نص فقد بالوثيقة أو بالمعلوم

 : النفاذ لقانون الخاضعة بالهياكل المتداولة المعلومات نشر وفقهما يمكن منوالين على

 ماتالمعلو من مجموعة وتحديث بنشر المعني الهيكل مبادرة أي اإلرادي النشر في يتمثل ألول المنوال .1

 ذهه مجموع القانون حدد وقد. األنترنت شبكة على موقعه عبر الستعمال قابل شكل في الوثائق أو

 : التالية القائمة في الوثائق

 العموم،  تهم التي والبرامج السياسات •

ة • ها التي الخدمات في مفصلة قائم هادات للعموم يسدي ها التي والش  روريةالض والوثائق للمواطنين يقدم

ها للحصول  بإسدائها،  المتعلقة والمراحل واألطراف واإلجراءات واآلجال والشروط علي

 لنشاطه،  المنظمة والتفسيرية والترتيبية القانونية النصوص •

مهام • ه إليه الموكولة ال  إليها الوصول وكيفية الفرعية ومقراته الرئيسي مقره وعنوان الهيكلي وتنظيم
ها واالتصال   له المرصودة والميزانية ب

 مفصلة، 
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 بنشاطه،  الصلة ذات إنجازاته وخاصة ببرامجه المتعلقة المعلومات •
ة • ة، إلى المكلفين بالنفاذ في اسمية قائم  إلى افةإض الوظيفية ورتبهموخططهم هويتهم تتضمن المعلوم

دهم عناوين  المهني،  إللكتروني بري

ة • ها التي بالخدمات والمرتبطة ورقيا أو إلكترونيا لديه المتوفرة الوثائق قائم  لمرصودةا والموارد يسدي
 لها، 

ها التي التراخيص منح شروط •  الهيكل،  يسدي

ها على والمصادق المبرمجة العمومية الصفقات • ها الهيكل يعتزم والتي ميزانيت ذها، ت ونتائج إبرام  نفي

 الدولية،  المهنية للمعايير طبقا الرقابة هيئات تقارير •

ها االنضمام الدولة تعتزم التي االتفاقيات •  عليها،  المصادقة أو إلي

 يةاإلحصائ المسوحات وتقارير نتائج ذلك في بما واالجتماعية االقتصادية اإلحصائية المعلومات •

 اإلحصاء،  قانون مقتضيات طبق التفصيلية

 المستوى لىع بالميزانية المتعلقة التفصيلية المعطيات ذلك في بما العمومية بالمالية تتعلق معلومة كل •

 يةوكيف الوطنية والحسابات العمومية بالمديونية المتعلقة والمعطيات والمحلي والجهوي المركزي
أهم العمومية النفقات توزيع  العمومية،  المالية مؤشرات و

 االجتماعية،  والخدمات البرامج حول يهلد المتوفرة المعلومات •

ة،  إلى للنفاذ المنظم والترتيبي القانوني اإلطار •  المعلوم

ة إلى بالنفاذ المتعلق اإلجراءات دليل •  عليها،  والحصول المعلوم

ها المكلفة والمصلحة التظلم وإجراءات النفاذ بمطالب المتعلقة المطبوعات •  لمعني، ا الهيكل لدى بتقبل

 النفاذ،  قانون أحكام تنفيذ حول المعني الهيكل تقارير •

ها النفاذ طلب تكرر التي والمعلومات •   .باالستثناءات مشمولة تكن لم وما ألقل على مرتين إلي

  

  على الحصول في يرغب شخص أي من بطلب للمعلومات النفاذ في يتمثل الثاني المنوال .2

ة  الحالتين، كلتا وفي. عادي ورق على مطلب كتابة عبر أو للغرض معد ّ موّحد مطلب عبر وذلك معلوم

ها المرغوب المعلومات وتحديد النفاذ طالب هويته على التنصيص يجب  والتي النفاذ لكيفية إضافة الحصولعلي

الع بامكانية حددت  لىع الحصول عبر أو إلكترونية أو ورقية نسخة على الحصول أو المكان عين على اإل

  . توفرها حسب وذلك وثيقة من مقتطفات
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  النفاذ استثناءات في

 مايو منذ نفيذالت حيز بالنفاذ المتعلقة النصوص مختلف فبدخول سابقا اإلدارة عليه دأبت ما عكس على

 نصت وقد. االستثناء هو اإلتاحة وعدم وللوثائق للمعلومات النفاذ جواز هو المبدأ أصبح 2011

 إلحاق جنبلت اإلتاحة أو النشر من الوثائق أو المعلومات بعض إستثناء إمكانية على النصوص مختلف

 لخاصةا حياته حماية في الغير بحقوق أو الدولية العالقات أو الوطني الدفاع أو العام باألمن الضرر

  توجه أن غير الفكرية، وملكيته الشخصية ومعطياته

ّ  ذلك بدى وقد. ذلك أمكن ما كل النفاذ جواز تغليب هو التونسي المشرع  من فقرة أّول خالل من جليا

 يرفض أن يالمعن للهيكل يمكن ال: "بالقول الفصل المشرع استهل حيث بالستثناءات المتعلق الباب

ومة إلى النفاذ طلب   يراعى" أن على بتأكيده التمشي نفس في واصل كما" 3... إذا ال المعل

 المعلومات بعض نشر يمكن حيث" 4النفاذ مطلب من والغاية حمايتها المراد المصالح بين التناسب

ها من المصلحة كانت إذا المستثناة مة تفوق نشر   وفي. ذلك عن ينجر أن يمكن الذي الضرر قي

 زوال حال قاساب إليها النفاذ المرفوض للمعلومات النفاذ إمكانية على أيضا المشرع يؤكد السياق، نفس

 آلجال والوثائق المعلومات ببلوغ الستثناءات وترفع. النفاذ مطلب بجواب المبين الرفض سبب

الع بقواعد عليها المنصوص  . العالقة ذات النصوص ومختلف 5األرشيف بقانون اإل

 

 القانون التونسي والمعايير الدولية 
ومة النفاذ في الحق لضمان نظام إرساء في الدول عديد تونس سبقت لقد  دعدي دفعت كما للمعل

 والخبرات الجهود هذه عن ونتجت. العالم دول كل في الحق هذا تعميم سبيل في الدولية المنظمات

                                           
والمتعلق بالحق في النفاذ إلى  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22من القانون ألساسي عدد  24فصل الفقرةاألولى من ال3 

 المعلومة. 
والمتعلق بالحق في النفاذ إلى  2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22من القانون ألساسي عدد  24الفقرة الثانية من الفصل 4 

 المعلومة. 
 والمتعلق بألرشيف.  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  95القانون عدد 5 
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رامها الواجب والخصائص التوصيات من جملة تحديد  في. الحق لهذا قانوني إطار اعداد عند إحت

  األدلة وبعض 6اليونسكو ومراجع توصيات على أساسا اعتمدنا هذا بحثنا

ومة في للحق العشرة والمبادئ جهة، من التطبيقية مة حددتها التي المعل  الكندية المعلومات منظ

 . 7الرسمي موقعها على والمنشورة

 النص أنب إلستنتاج يمكن سابقا المذكورة المرجعية الوثائق من المستخرجة المقاييس على إعتمادا

  نذكر التالي الجدول وفي. المحددة الخصائص هذه لجل يستجيب التونسي

ها الواجب الخصائص  . التونسي النص في وجد، إن بها، المتعلق والعنصر توفر

 

  
رها الواجب الخصائص  التونسية النصوص في بها المتعلق العنصر     توف

  في الحق الدولة تضمن: الدستور من 32 الفصل

ومة إلى النفاذ في والحق اإلعالم   .المعل

  شبكات إلى النفاذ في الحق ضمان إلى الدولة تسعى

  .االتصال

ن أن يجب مَّ ُْ  حق يَض
 للمعلومة النفاذ في المواطنين

  ويكون  الدولة بدستور
 . تطبيقية نصوص موضوع

 1 

 24 في مؤرخ 2016 لسنة 22 عدد أساسي قانون
ومة إلى النفاذ في بالحق يتعلق 2016 مارس  . المعل

ومة إلى النفاذ  حق هو المعل
 . أساسي

 2 

                                                            
 

                                           
6 Principes directeurs pour le développement et la promotion de l'information du domaine public 

gouvernemental, UNESCO, 2004.  
7 http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk- 
fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf   

http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
http://www.oic-ci.gc.ca/telechargements-downloads/userfiles/files/rtk-fra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf
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 هيئة تحدث: 22/2016 عدد القانون من 37 الفصل
مة إلى النفاذ هيئة" تسمى مستقلة عمومية  تمتعت" المعلو

 ....  المعنوية بالشخصية

َمن أن يجب ْْ  من الحق يُض
 . مستقل هيكل طرف

 3 
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 لكوذ كثيرا النقطة هذه على التونسي المشرع أّكد لقد

 من أو والفقرات الفصول صياغة خالل من أو مباشرة

  من األولى فالفقرة. للقانون العامة األهداف خالل

 ىإل القانون هذا يهدف: "المبدأ هذا تأّصل األول الفصل

 ىإل النفاذ في معنوي أو طبيعي شخص كل حق ضمان

ومة  ". المعل

 يمكن ال" بـ الفصل المشرع استهل الستثناءات باب في
ومة إلى النفاذ طلب يرفض أن المعني للهيكل  الإ المعل

 اذالنف جواز أهمية على مباشر تأكيد ذلك وفي.....".  إذا
 بأن يظيف كما. الرفض لحاالت تقييد أو وتقليل

 بل ةمطلق استثناءات تعتبر ال المذكورة الستثناءات
 يكون أن على النفاذ من الضرر لتقدير خاضعة"

 لىع بالتأكيد تمشيه في المشرع ويواصل..." جسيما
 هاحمايت المراد المصالح بين التناسب" مراعاة ضرورة
 مفعول" بتحديد الفصل ويختم" النفاذ مطلب من والغاية
 لبمط على الجواب في المبينة أسبابه بزوال الرفض

 ". النفاذ

  القاعدة أو ألصل هو النفاذ

  هو  والحجب
 بيج واإلستثناءات إلستثناء،

 أن ويجب قالنية تكون أن
 عن العامة المصلحة تغُلَبَّ 

 يحدثه أن يمكن الذي الضرر
 . النفاذ

 4 
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 ختمن فإننا عديدة المبدأ لهذا المؤكدة اإلشارات كانت لئن
 رسةمما النفاذ لطالب القانون يوفر حيث أخيرة بنقطة

 يئةه لدى مباشرة الطعن بإمكانية وذلك النفاذ في حقه
 . نيالمع الهيكل برئيس المرور دون المعلومة إلى النفاذ

  

ومة النفاذ قانون يعرف لم   ىاكتف بل الحكومية المعل

ومة بتعريف امة بصفة المعل  نبكو ذلك يبّرر وقد. ع

 بل ةحكومي هياكل كلها ليست للقانون الخاضعة الهياكل

 خاصة مؤسسات أو جمعيات أو منظمات منها البعض

 . عمومي بنشاط مكلفة

 اإلعتراف مت فقد إللكترونية للوثائق القانونية القيمة أّما

 2000 سنة منذ والعقود إللتزامات مجلة في بها

 رسميةال غير الحجة رتبة إللكترونية للوثائق وأسندت

ها وقع إن ها إعداد   تضمن شروط وفق وحفظ

 فقد شكلها أو المعلومات مصادر أنواع أّما. 8أصليتها
 بقانون المقصودة المعلومات كون على المشرع نص
 هاعلي تحصل أو أنتجها التي المعلومات كل هي النفاذ

 طهنشا ممارسة إطار في القانون ألحكام الخاضع الهيكل
ها شكلها كان مهما   .ووعاؤ

 المعلومة" تعرف أن يجب
 النص في المشمولة" الحكومية
 اإلطار على ويجب. القانوني

 يكون أن للدولة التشريعي
 لوثائقل القانونية بالقيمة معترفا

 رمصاد. وأصليتها إللكترونية
ها يجب المعلومات  . تحديد

 5 

                                           
 مكرر من مجلة اإللتزامات والعقود التونسية.  453الفصل 8 
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 موسعة قائمة على 22/2016 عدد القانون نص لقد

 : تشمل ألحكامه الخاضعة للهياكل

هورية رئاسة •   وهياكلها، الجم

  وهياكلها، الحكومة رئاسة •

 كل القانون يشمل أن يجب
 . العمومية الهياكل

 6 

                                                            
 

هياكله، الشعب نواب مجلس •   و

 بالداخل اإلشراف تحت الهياكل ومختلف الوزارات •
  والخارج،

  المركزي، البنك •

ها العمومية والمنشآت المؤسسات •   بالخارج، وتمثيليات

  والجهوية، المحلية العمومية الهياكل •

  المحلية، الجماعات •

 المحكمة للقضاء، األعلى المجلس القضائية، الهيئات •
ة الدستورية   المحاسبات، ومحكم

  الدستورية، الهيئات •

  المستقلة، العمومية الهيئات •

  التعديلية، الهيئات •

  عاما، مرفقا تسير التي الخاص القانون أشخاص •

 ويلبتم تنتفع التي الهياكل وكل والجمعيات والمنظمات •
  .عمومي
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 القانون من التاسع الفصل ضمن النقطة هذه أدرجت

 للغرض المعدة اإلدارية المطبوعة استعمال أجاز حيث

 أو بالهياكل الخاصة الواب مواقع على والمتوفرة

 قور على مطلب بتحرير الطلب يمكن كما بمكاتبهم

 .  الضرورية البيانات يدرج أن على عادي

 اذالنف طالب يلزم ال" على القانون من 11 الفصل ونص

 ةالمعلوم على الحصول من المصلحة أو ألسباب بذكر

 ". النفاذ مطلب ضمن

 المعلومات على والحصول النفاذ اجراءات مجانية أّما
 طلبتت إذا ال معاليم أي توظف ال فمضمونة والوثائق
ها  يلزم الحالة هذه وفي. المصاريف من جملة توفير
  عدمو مسبقا النفاذ طالب بإعالم المعني الهيكل القانون

  أن يجب النفاذ طلب إجراءات

 . ةومجاني سريعة بسيطة، تكون

 طلب العمومي للهيكل يجوز ال
ومة النفاذ أسباب  . للمعل

 7 

 توفير استوجبت التي الحقيقية المصاريف غير تحميله
ومة  . المعل

  

 في فاذالن طالبي بمساعدة بالنفاذ المكلف القانون يلزم
 . 9الحاجة عند المطالب تحرير

 النفاذ موظفي على يستوجب
 . النفاذ طالبي مساعدة

 8 

                                           
 . 22/2016من القانون عدد  9من الفصل  2الفقرة 9 
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  من األخيرة بالفقرة صراحة النقطة هذه ُضمِّنت لقد

  جبفي بالرفض، الرد ّ كان وإذا" عشر الرابع الفصل

 التنصيص مع ومعلاّل  كتابيا الرفض قرار يكون أن
 بالنظر المختصة والهياكل الطعن وطرق آجال على
 ...".  فيه

 النفاذ رفض يكون أن يجب
 . معال

 9 

 سرئي لدى التظلم حق من النفاذ طالبي القانون مّكن
ومة إلى النفاذ هيئة لدى مباشرة أو أّوال الهيكل  أو المعل

 لأوك كما الهيكل رئيس لدى التظلم بعد الهيئة لدى
 ضمن وذلك اإلستئناف درجة اإلدارية للمحكمة
 . النفاذ قانون من 31و 30 ،29 الفصول

 التظلم حق يُضمن أن يجب
 . الحجب قرار ضد

 10 

 الباب وهو بها خاص باب في النقطة هذه أدرجت
ومة نشر واجب في: "الثاني  لالهيك من بمبادرة المعل

 الواجب للوثائق قائمة القانون حدد وقد". المعني
ها  . رالنش بذلك القيام وكيفية دوريا وتحيينها نشر

 نشر الهياكل على يجب
 دون آليا، األساسية المعلومات

 . طلب

 11 

  

                                                            
 يستجيب يللمعلومةالتونس النفاذ قانون القول بأن يمكن السابق المعتمدة بالجدول للخصائص بالرجوع

ها الواجب والخصائص المبادئ لجل  قد األخرى النقاط بعض أن غير. الحديثة النصوص في توفر

 السابقة ونيةالقان النصوص بعض تحيين تستدعي أو التونسي لإلطار اإلعتبار بعين ألخذ تستوجب

هي رئيسية نقاط الث نتناول النقاط هذه ومن. القانون هذا به جاء لما الئمتها قصد  : و
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ال   من الكافي القدر اإلدارية الوثائق في للمختصين التونسي المشّرع إيالء عدم:  أ

رهم النفاذ مجال في توظيفها ومجاالت لقدراتهم اإلهتمام  مجال على لإلشراف األنسب السلك باعتبا
ومة إلى النفاذ بهيئة تمثيلهم مستوى على ذلك كان سواء اإلدارية للوثائق النفاذ   أو المعل

ة الهياكل مستوى على  أساسا ستهدفي النفاذ فموضوع. للقانون الخاضعة بالهياكل النفاذ بملف المكلفّ

ها سبل ضمان على والعمل العامة والمعلومات الوثائق   نللمختصي أكبر تمثيل يقتضي توفير

 على أّما .اإلدارية الوثائق مع التعامل في العملية وكفاءتهم العلمي لتخصصهم اإلدارية الوثائق في

 إلى لنفاذا برنامج نجاح مفاتيح من يعتبر الوثائق سلك منتسبي على اإلعتماد فإن الهياكل مستوى

 سلك أعوان خبرات من الستفادة لضرورة إلشارة أو التنصيص عدم ويعتبر. والوثائق المعلومات

 من نتدابا ضرورة أو العامة بالهياكل النفاذ ملف على لإلشراف واألرشيف الوثائق في المتصرفين

 هذا نم الكفاءات بها تتوفر ال التي المنظمات أو بالهياكل للعمل إلختصاص هذا في شهادة يحملون

 .  فاديهات على والعمل إليها التفطن الواجب الهنات من النفاذ على لإلشراف والمهني العلمي التخصص

 الهياكل استكمال ضرورة على 22/2016 عدد القانون من 60 الفصل من الثانية الفقرة نصت:  ثانيا

  ولئن. القانون نشر تاريخ من تقدير أقصى على سنة غضون في أرشيفها لتنظيم

 راكمالمت الرصيد تنظيم بضرورة يفّسر أن يمكن أنه غير واضح غير النص هذا من المقصود بدى
  تنظيم لوتيرة استنادا منطقية غير آلجال تبدو قد الحالة هذه وفي الهياكل لدى سابقا

  العمل أدوات إعداد ضرورة هو الفصل من المقصود كان إذا أّما. المنجزة اإلدارية الوثائق

 نفس وفي. كلالهيا من للعديد بالنسبة أقل أو سنة في تنجز أن من أكبر ذلك تحقيق آجال فإن ألرشيفية

ومةلتصن واستغالل ضرورة تركيز على الفصل من نفس الثالثة الفقرة نصت السياق،  الوثائق يفمنظ

 الوثائق إدارة بمجال المتعلقة األمور دقائق على المطلع أن غير. هيكل كل بحوزة التي اإلدارية

  اليدوي التصنيف عملية تواجه التي الصعوبات جيدا يعرف الحكومية

 النقطة ذهه كانت ولئن. الغرض في معلوماتية نظم إستعمال في الخوض قبل اإلدارية للوثائق والمادي

 إصدارو بها المتعلقة الصعوبات تجاوز فإن الوثائق إلدارة الوطني البرنامج ضعف نقاط من بالذات

 وأن ةخاص للتنفيذ قابل غير يبدو ذلك آليات ذكر دون المناسب الحل إيجاد بضرورة يقضي نص
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ومة وتركيز اإلستعمال الجارية الوثائق تصنيف ضرورة  في نصب وردت الغرض في معلوماتية منظ

 .  ألرشيف مجال في وليس النفاذ مجال

 العديد زتجاو يمكن أنه ال متعددة التونسي النفاذ قانون في حولها اإلحتراز الممكن النقاط كانت لئن

 . تفصيلية مناشير أو حكومية أوامر عبر االحقة الترتيبية النصوص خالل من منها

 فإننا لقانونا هذا به جاء لما الئمتها قصد السابقة القانونية النصوص بعض بتحيين يتعلق ما في أّما

ومة إلى النفاذ قانون لتطابق الموالي العنصر في سنتطرق  . شيفاألر المتعلق القانون مع المعل

مة بين قانون النفاذ إلى المعلومة والقانون المتعل باألرشيف   الالئ
الئمة ضرورة في الخوض قبل  التونسي القانون أن اإلشارة تجدر ألرشيف وقانون النفاذ قانون بين ال

 لكوذ اإلدارية للوثائق للنفاذ شّرع تونسي نص أول هو األرشيف والمتعلق 1988 لسنة 95 عدد

الع يتعلق خاص باب ضمن   لكون فباإلضافة. العام األرشيف على باال

 المبادئ وبعض قواعده أرسى فقد عليها االطالع اإلدارية للوثائق النفاذ أجاز األخير النص هذا

الع مثل ألساسية  طالعال مجانية مبدأ ومثل الوثائق من نسخ على الحصول أو المكان عين على اإل

  ... النفاذ عملية اثر عليها المتحصل للوثائق القانونية والقيمة

 يؤّس س حيث النفاذ مجال ركائز أهم من يعتبر اإلدارية الوثائق إلدارة الوطني البرنامج أن كما
. ثةحدي طرق وفق والوثائق المعلومات وحفظ مضبوطة ومراحل اجراءات وفق الوثائق إدارة لتنظيم

 النموذجية ونظام إلسمية للملفات كالقائمة العملاألرشيفية، أدوات تمثلّ  كما

هم من الستبقاء، مدد وجداول التصنيف   الوثائق إلى النفاذ حق لضمان المعتمدة المراجع أ

  من يكله كل ويتداوله ينتجه ما بتحديد الكفيلة المعطيات توفرّ  مثال، إلسمية، فالقائمة. اإلدارية

هة من وثائق  الستبقاء مدد جداول أّما. أخرى جهة من وظيفة أو ملف كل على تشرف التي والوحدة ج

 والجهات يقةوث كل من ألساسية بالنسخة تحتفظ التي اإلدارية الجهة حول الضرورية المعطيات فتوفر

 المعلومة ةاألرشيفي الوثيقة هذه تقدم كما. بالنفاذ المكلف عمل يسهل مما ثانوية نسخ لديها تكون التي

  أدوات فإن وبالتالي. عنها والمسؤول الوثائق حفظ وأماكن بآجال المتعلقة
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 عن أهمية تقل ال التي بالمؤسسة المعلومات مصادر من وأساسي ثريا مصدرا تعتبر ألرشيفية العمل

 . ذاتها حد في ألخرى اإلدارية الوثائق

 أكيدة بدوت قد النقاط بعض فإن العمومية الوثائق إلدارة التونسي للنظام المهمة المزايا هذه من وبالرغم

 . الحكومية المعلومات ونظم الوثائقية ألرصدة في والسيطرة التحكم لمزيد

 المتداولة وأ المنتجة الوثائق كل وضبط لتسجيل آلية ارساء ضرورة على التأكيد يمكن النقاط هذه ومن
 ترتبط ةأساسي كوثيقة الوثائق تسجيل دفتر ومسك الوثائق تسجيل نظام ادراج خالل من هيكل بكل

  رمزا تحمل ال وثيقة أي تداول يجوز أن يجب ال حيث اإلدارية الوثائق بإنتاج

ة وثيقة أي ضياع أو لنقصان التفطن التسجيل نظام يضمن أن يجب كما. للتسجيل  . مسجّل

 أن حسنيست اإلدارية الوثائق في األرشيف الوثائق في المتصرفين سلك أعوان لتخصص ونظرا

 يبدو ماك السلك هذا لمنتسبي تنفيذه على وإلشراف اإلدارية الوثائق تسجيل نظام إعداد مهمة توكل

 لمستعملةا للمعلومات الفرعية النظم بكل يرتبط وأن الضبط بمكتب النظام هذا يتربط أن المفيد من

 .  الهيكل داخل

ومة إلى النفاذ قانون( القانونين مقتضيات تطابق في النظر في نبدأ وحتى   المعل

  علىأ الوثائق إلى النفاذ قانون لكون إلشارة فتجدر الشكل، حيث من ننطلق ،)ألرشيف وقانون

 األدنى النص يتناسب أن ذلك ويح تمّ . أساسي قانون لكونه نظرا بألرشيف المتعلق القانون من درجة

األمربالفصل كما ذلك التنصيص على خالف وقع إذا ال ّ درجة األعلى النص مع درجة  من 28 هو

 .  النفاذ قانون

 : التالية النقاط على التأكيد بضرورة نرى فإننا المحتوى حيث من أّما

 ها اإلدارية الوثائق تنظيم من ألساسي الهدف إن  اليوبالت. إليها الحاجة عند إتاحتها هو وحفظ
 الدولي المجلس مبادئ مع يتطابق بما الهدف هذا بتحقيق الكفيلة االجراءات كل تأخذ أن البد

   الوثائق، بإتاحة المتعلقة لألرشيف
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 هي  المتعلقة النصوص في النفاذ بمبدأ اإلقرار حيث من للمشرع العام التوجه مع التما
الع يمكن ال" من النص صياغة تغيير يفّض ل حيث ألرشيف قانون في بالطالع  على اإل
الع يمكن" إلى... "  ال العام ألرشيف   على اإل

 ، ..." العام ألرشيف

 كانت ذاإ للنفاذ إتاحتها دون اإلدارية الوثائق ترحيل أو تحويل يحول ال أن على التنصيص 
 النشطة،  الفترة في المتاحة الوثائق ضمن

 

 كانت إن إلطالع آجال حذف أو منها التقليص قصد الوثائق إتاحة آجال في النظر إعادة 
 السابقة،  الفتراة في متاحة الوثائق

 

 تحيين قبل مبدئي كحل ألرشيف قانون من 18 و 17 الفصل استعمال وتوسيع لتفعيل اللجوء 
ة النصوص مختلف ة المكوّن  لمبادئا تطبيق على والعمل األرشيف مجال في القانونية للمدوّن

 المعتمدة، النصوص لتحيين 2012 سنة لألرشيف الدولي المجلس أعلنها التي

 

 1988 لسنة 1981 عدد ألمر من 14 الفصل من الثانية الفقرة جدوى في النظر 
 

 هات بين لتالئم  السابق ألمر من 15 الفصل ومضمون النفاذ مجال في التونسي المشرع توج
 إلتاحة لألرشيف الدولي المجلس مبادئ من الخامس والمبدأ المذكور الفصل وبين جهة من

ومة النفاذ حق يقعحصر حيث ال أخرى، الوثائق من جهة  دون أخرى دون فئة في للمعل
 أو رىأخ دون فئة األجنبي، دون المواطن( والتكافؤ المساوات بقواعد تتسم قانونية مبررات
 ، )الفئة نفس في آخر دون شخص

 

 تالمعلوما ببث يتعلق ما في الهيكل من بمبادرة النشر ووسائل آليات في النظر ومزيد 

 لمعلوماتا تكنولوجيا عبر الوطنية والذاكرة التراثي البعد وذات والعلمية التاريخية والوثائق

 هذا وفي. للعموم إتاحتها الممكن والوثائق المعلومات كمية يضاعف مما خاصة، الحديثة

 المتعلق يالتشريع إلطار من اإلستفادة في التفكير التونسي الوطني لألرشيف يمكن الصدد

 المتاحة قالوثائ بعمر مقارنة النشأة حديثة والوثائق المعلومات من جديد صنف لتقديم بالنفاذ

 يتجاوز ال عديدة وثائقية أرصدة على يحتوى الوطني فألرشيف. الحالي ألرشيف قانون وفق

 ادةإلستف الممكن المعلومات من هائل كم على وتحتوى سنوات عشر أو الخمس أنتاجها تاريخ
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دمة لسنوات لعشرات اإلنتظار ودون آنيا منها  لفكرةا من يغيير أن يمكن النفاذ قانون إن. القا

 نينالس مئات أو عشرات قبل المنتجة الوثائق في الوطني األرشيف تخصص حول الحالية

 وتعتبر. التاريخي للرصيد بإلضافة نسبيا حديثة ووثائق معلومات وتقدمّ  توفرّ  مؤسسة إلى

 لمتعلقةا لألرشيف الدولي المجلس مبادئ من الثالث وللمبدأ الثاني للمبدأ تجسيدا النقطة هذه

 . الوثائق بإتاحة

 خاتمة 
 ختلفم في الرشيدة الحوكمة أسس إرساء ألهمية الدولية والهياكل والحكومات الدول عديد تفطنت لقد

  الوطنية والمعايير المواصفات على اإلعتماد ولضرورة وهياكلها مؤسساتها

  قتحق حيث الدول لهذه نموذجا تونس وتعتبر. أساسا العام القطاع في النجاعة لتحقيق والدولية

 ةإلدار وطني نظام وجود ذلك في مستغلة للمعلومة النفاذ في الحق تكريس مجال في هامة خطوات
 لمهنيةا والخبرات العلمية الكفاءات من استفادة كما والفاعلية بالنجاعة يتسم األرشيف الوثائق

ومة في العون يد لمد واألرشيف الوثائق سلك لمنتسبي  طاعوتطويرالق صالح تدعيم جهود الحك
 حوكمةال مبادئ ترسيخ جهود مواصلة تونس على يجب إذ كافية تعتبر ال الخطوات هذه أن غير. العام

هام دور وتعزيز الرشيدة  ساتالمؤس ومختلف العامة بالمؤسسات اإلدارية الوثائق في المختصين وم
هم التي المنظمات أو  صدةألر ومعالجة تجميع على المشرفة الهياكل على يجب كما. فيها الدولة تسا

 وأدلة عيةالتشري النصوص في ذلك وتجسيد العناية من يستلزم ما إلتاحة مبدأ تولي أن ألرشيفية
ها ومختلف الجراءات  المجلس مبادئ ومع جهة من الوطني المشرع توجهات مع تتوافق حتى برامج

 .ثانية جهة من اإلتاحة حول لألرشيف الدولي
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  بيبليوغرافيا 

  

• 10 Principes du droit à l’information, Bureau de l’accès à l’information et 

de la protection de la vie privée Canada. Disponible sue < 

http://www.oicci.gc.ca/telechargements-

downloads/userfiles/files/rtkfra/10_Principes_du_droit_linformation.pdf>

.  

• Accéder à l’information c’est notre droit : guide pratique pour 

promouvoir l’accès a ’information publique au Maroc, Saad Filali 

meknassi, UNESCO : Secteur communication et information du bureau 

de l’UNESCO pour l’Algerie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. 

Disponible sur 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227162f.pdf>  

• Droit du Public à l’Information Principes relatifs à la législation sur la 

liberté de l’information, Article 19. Disponible sur 

<http://archive.ipu.org/splzf/sfe/foi_ps.pdf>  
• L'accès à l'information administrative, François RANGEON. Disponible 

sur  
<https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/21/rangeon2.pdf>  

• L'accès aux documents administratifs, Jean Laveissiere. Disponible sur 

<https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/21/laveissiere1.pdf>.  
• Principes directeurs pour le développement et la promotion de 

l'information du domaine public gouvernemental, UNESCO, 2004. 

Disponible sur 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137363fo.pdf>.  

• Principes fondamentaux de l’accès à l’information et de la protection de 

la vie privée, Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la 

vie privée  
Canada. Disponible sue  
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<https://www.uottawa.ca/aipo/sites/www.uottawa.ca.aipo/files/principesf

ondamentaux-sur-l-acces-a-l-information.pdf>.  
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 العلمية البحوث تعزيز في عمان بسلطنة الوطنية والمحفوظات الوثائق هيئة دور
The role of National Records and Archives Authority in Oman in 
promoting  

 scientific research 

 ألستاذ/ حمد بن علي بن سالم السعدي  الدكتور/ خلفان ين زهران بن حمد الحجي     

 المدير المساعد لشؤون المتابعة الفنية   مدير المكتبة الرئيسية                               

 جامعة السلطان قابوس                               هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 

  
 المستخلص: 

هامة عن  ً من مصادر البحث والمعرفة لما يحويه من معلومات  يمثل األرشيف مصدراً أساسيا
أهم مرتكزات التنمية التاريخ والحضارة وغيرها من العلوم اإلنسا نية. ويعد البحث العلمي من 

ألي مجتمع لما يوفره من مقومات لنجاح خططه الوطنية وتحقيق االستقرار والتنمية  الشاملة
االقتصادية. وتلعب مؤسسات األرشيف دوراً بارزاً لرفد وتعزيز البحوث العلمية بما تحويه من 

نب التاريخية والقانونية والسياسية واالجتماعية الوثائق والمواد األرشيفية المرتبطة بالجوا
هم بشكل مباشر في المساعدة على وضع االستراتيجيات والخطط  االقتصادية للمجتمع، مما يسا
ها  همة في صنع القرارات بناًء على إحصاءات واقعية وبيانات دقيقة استقيت من مصادر والمسا

ة أخرى فإن األرشيفات الوطنية ة ومرآة تعكس أسس  األساسية. ومن جه تعتبر الذاكرة الحيةلألم
تفكير وتخطيط وأنشطة مؤسسات الدولة الحكومية واألهلية، ومن هنا فإنها تشكل مصادر بالغة 

 األهمية للبحوث والدراسات التنموية والعلمية والتاريخية . 

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان في 
ة الباحثين  ها من وثائق ومواد أرشيفية مختلفة لخدم خالل إتاحة ما لدي تعزيز البحوث العلمية من

حاث ألبوالدارسين، وقد استفادت الورقة من منهج تحليل المحتوى وذلك بالرجوع إلى الدراسات وا
ها بعض المؤسسات األرشيفية المختلفة، وكيف أسهمت تلك  التي استفادت من الوثائق التي أتاحت
الدراسات واألبحاث العلمية في جوانب التنمية السياسيةواالقتصادية واالجتماعية والبشرية، وذلك 

ها النوعية والموضوعية. كما تم  ها العددية وخصائص إجراء عدد من منخالل التعرف على اتجاهات
ها الهيئة و  الع على آرائهم في الخدمات التي تقدم الت النوعية مع المختصين في الهيئةلال المقا
ها بعض الوثائق. وخلصت الدراسة إلى أن الهيئة تدعم البحث العلمي  لتوضيح بعض النقاط التي أثارت

ق للباحثين وفق اتجاهاتهم ن خالل عدد من األنشطة والخدمات منها تخصيص دائرة إلتاحة الوثائ
) مؤتمرا علمي داخل وخارج السلطنة، وتنظيم عدد( 13البحثية، باإلضافة إلى إقامة الهيئة عدد( 

) كتابا تتناول بحوث ودراسات علمية 11) معرضا وثائقيا داخل وخارج السلطنة، وإصدار عدد( 30
استناداً على الوثائق، وإقامة معرض دائم للوثائق والمحفوظات تعرض من خالله المصادر العلمية 

 بشكل متجدد. 

 



 

59 

 Abstract: 

Archives are an essential source of research and knowledge because of the 
important information it includes about history, civilization and other 
humanities. Scientific research is one of the most important pillars for the 
comprehensive development of any society as it provides the necessary 
elements for the success of its national plans, stability and economic 
development.  
Archive institutions play a prominent role to support and promote scientific 
research, as they include records and archival materials related to the 
historical,  which contributes ,legal, political, social and economic aspects 
of the society directly in helping to develop strategies and plans and to 
contribute to decisionmaking based on real statistics and accurate data taken 
from their core sources. On the other hand, the national archives are 
considered the living memory of any nation and the mirror that reflects the 
foundations of the thinking, planning and activities of state and government 
institutions. Therefore, they are very important  sources for developmental, 
scientific and historical studies. 

This paper aims to highlight the role of the National Records and Archives 
Authority in the Sultanate of Oman in promoting scientific research by 
providing its various archival documents and materials to researchers and 
scholars. The paper utilized the content analysis approach to analyze all 
documents and research papers that were found discussing various archival 
issues in the Authority, in order to find out how these studies reflected 
different economic and social aspects of the country. Moreover, number of 
open interviews were conducted with specialists form the Authority to 
explore their points of view on the services that are provided to researchers. 
The study concluded that the Authority established a special department to 
help researchers in finding records and documents for their research. 
Moreover, it organized many activities to bring researchers together to study 
types of documents or to focus on a research area. These include (13) 
conferences have been held inside and outside the country, and (11) books 
were published on documents and records. In addition to a permanent 
exhibition of documents and archives, the Authority opened in its  

 location in Muscat. 

  
منذ أن عرف اإلنسااان نظام تدوين المعرفة و قضااية إدارة الوثائق و المحفوظات كانت إحدى  تمهيد

ماما خاصا من الحضارات القديمة. أهم المسائل التي شغلت باله. حيث تشير الد الئل إلى أنها لقيت اهت

الت لحسااابات  و من أقدم ما وجد من ذلك مجموعة من األلواح الطينية التي تضاامن بعضااها ساا
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خاصااة وعقود عمل تعود لحضااارة ما بين النهرين. و إذا علمنا أن مشاارعين بارزين ظهروا في 

نا ال نغالي إذا قلنا أن حضااارات ما بين النهرين قد عرفت الوثائق العراق من أمثال حمورابي، فإن

ها من المسائل المالية و  ألرشيفية بالمعني العلمي الدقيق، وذلك ألن مدونة حمورابي القانونية وغير

الت تعد نماذج للوثائقاألرشيفية، و قد أسعفتنااالكتشافات األثرية بمستودع للوثائق في مدينة  المعا

سنة ق.م. و في مصر وجدت برديات تتضمن مسائل قانونية و  2000بور البابلية يعود إلى ما قبل ني

ها بدايات للوثائق  سااااياسااااية تعود إلى عصاااار رمساااايس الثالث و إخناتون يمكن اعتبار

ها المختل اهدات فاألرشاايفية. كما عرفت في الحضااارة اليونانية الوثائق األرشاايفية بأشااكال ة من مع

ها  جالت المواليد و غير جالت تضم أوراق الدولة الرسمية وعقود الملكية و   ووثائق قانونية و 

 ). 2000(الخولي ،

  

هتمام بتوثيق الشااااااؤون اإلدارية  و إذا انتقلنا إلى العصااااااراإلسااااااالمي فإننا نجد أن اال

ظهر منذ  التوالواجبات والحقوق  العام األول للهجرة النبوية الشريفة، و الدليل على ذلك أن للمعا

الت بين المتداينين و  هي آية الدين التي تشير صراحة إلى توثيق المعا أطول آيةفي القرآن الكريم 

ها: " َُ كمى إلشهاد علي َُ َُ َُ َُ َُ َس ٍل مُّ َُ ى أَج َُ ٍن إِل ُْ َُيَن آمَنُواْ إِذاَ تَداَيَنتُم بِدَي َها الِذّ ُُ يَا أيَّ

هللُّ فَاكْ  هُ ا  َم ُُ َكَما عَلَّ ُْتَب َُ يَك ُْ َكاِت ب أْن ْم َكاِت ب  بِالْعَْدِل َوالَ يَأَب َُ ُْنُك ُْتُب بيَّ تبُُوهُ وَلْيَك

هُ َوالَ يَبَْخْس مِْنهُ شَيْئاً فإَن َكاَن الِذّ  هللَّ رَبَّ َُ ا  ِه الَْحقُّ وَلْيَتِقّ ُُِلِل الَِّذي عَلَْي ُُ وَلْيْم ت ْب ُْ ُْيَك ي فَل َُ

ِه الْحَ  ِل عَلَْي ُْ ُُ باِلْعَد ِل ْل وَلِيهُّ ُُ ُْيْم ُهَو فَل لَّ  ُُ َُيُع أَن يِم ُْتِط َُ الَ يَس ً أْو َُ ضَعِيفا ً أْو ها قُّ سَفِي

ن  َ َرجُلَْيِن فََرُج ل َواْمَرأتَاَِن ِممَّ ونا ُُ َُ يَك ن لْمّ َُ هِرَجالُِكْم فِإ ِن من  ُْ ِهدُواْ َشِهي دَي ُْ َواسْتَش

 ُْ لَّ إْح َُ َُ َُ َُ َهداَء أَن تِض ََُضْوَن ِمَن الشُّ ُْ تْر َرال َوالَ يأََب ُُ َما األْخ ُه داَ ُْ َر إحِ َُ هِك ُهَما فَتذُ  داَ

ِه  َُِل ى أَج َُ هُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِل ُُ ُْتبُْو ْواْ أَن تَك َُ أُم َُ َُ َُ َُ واْ َوالَ تْس ُُ َهداَء إِذاَ َما دُع َُ َُ َُ الشُّ

َُتاَبُواْ إِ  َُنَى أاَلَّ تْر َُ َوأْد َهادِة وُم لِلشَّ ُْ هلّلِ َوأَق َُْسُط عِنَد ا  َُُكْم أَق اَرةً ذِل َُ وَن تجِ ُُ الَّ  أَن تَك

اْ إِذاَ تبَاََي  ُُ ِهدْو َُ َُ َُ َها َوأْش ُْتبُُو َ أ أاَلَّ تَك َُْيَس عَلَيُْكْم جُنا ْم فَل َُ َها بَيْنُك ُُيُرونَ َرةً تِد َُ َُ َحاِض

هللَّ  ْم َواتقَُّواْ ا  ُُ و ق بِك ُُ ُُ فُس َُنهَّ علَُواْ فِإ ُْ َُ رَّ َكاِت ب َوالَ َشهِيد  َوإِن تَف َُ َُ ُُ َوالَ يُض عْتْم

هِل شَْيٍء عَلِيم" (البقرة ،وَ   ُُ هللُّ بِك هللُّ َوا  همُُكُم ا  َُ    ).282يعُِل

الهتمام بتدوين أمور الدولة، حيث عين الخليفة الثاني عمر بن  و في عهد الخلفاء الراشاااااادين زاد 

الخطاب رضي هللا عنه كاتبا لكل والية يكتب في ديوانها. و قد اتسعت الدواوين في عصر الدولة 
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ها ديوان الرسااااااائل ا ها حيث ظهر العديد من الدواوين المتخصااااااصااااااة من أبرز ألموية و ما بعد

هو ديوان مختص باعتماد و توثيق األوراق الرساااامية  الهتمام بكتابة الرسااااائل، وديوان الخاتم و 

ي زمن بني العباس حتى ساامي العامة للدولة،  و ديوان البريد الذي أنشااأه معاوية و تطور كثيرا ف

أحيانا بالديوان العزيز ثم أطلق عليه في أواخر دولة العباساايين ديوان اإلنشاااء. و يقصااد بالديوان 

السااااجل أو الدفتر، ثم أطلق على المكان الذي تحفظ فيه السااااجالت الخاصااااة بالدولة. ويكُتب فيه 

هم من  أهل العطاء و غير هذا يدل على أن ديوان الكتابة أسماء الجيش و الكَتبة وموظفي الدولة.  و 

واإلنشااااااء لم يكن معَنيا فقط بكتابة ما يمليه الخليفة أو األمير، و إنما تعداه إلى صاااااياغة العبارات 

المناساااابة، والخطابات الدبلوماسااااية، كما أنه يتضاااامن معلومات عن بعض أساااارار الدولة، 

األمراء والوزراء، وكااذالااكعالقتاااه بااااالاادول وأدق  التفااااصاااااايااال في عالقاااة الخليفاااة باا

 المحيطاااة. 

)%https://islamstory.com/ar/artical   هـاااااا) 821). أما مصطلح اإلنشاء فقد َعرَّفه القلقشندي (ت

اات،  َْ باأناه "كال ماا رجع من صاااااانااعاة الكتااباة إلى تاأليف الكالم، وترتياب المعااني من المكااتَب

ُهدَن، واألمانات، واأليمان، وما والواليات، والمساااَمَحات، واإلطال قات، ومناشااير اإلقطاعات، وال

ها (القلقشااااااندي،  الم القلقشااااااندي هذا على 1922في معنى ذلك ككتابة الحكم ونحو ). و يدل 

أنديوان اإلنشاااء في عهده وصاال إلى مرحلة النضااج االكتمال في معناه ومبناه، فهو جامع 

الت الدولة في كافة مناحي الحياة.   شااامللكل معا

   

دمة الدول  التي في العصاااور الوساااطى، تكاد المصاااادر تجمع على أن فرنساااا كانت في مق

اهتمتبإنشاء المؤسساتاألرشيفية، حيث وجد في فرنسا قبل الثورة نوعان مناألرشيفات: 

ألرشيفالثابت و يكون موقعه قصار الملك و يضام الجانب األكبر من الوثائق، و األرشايف المتنقل 

يوية ئق الحو كان دائما يتحرك بصاااحبة الملك في سااافره و حروبه و يضااام الحد األدنى من الوثا

التي قد يحتاجها الملك في أي لحظة. و يضاااااام متحف اللوفر بباريس مجموعات من وثائق العهد 

صااادر قرار الثورة  1790سااابتمبر  22الملكي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشااار . و في 

صادور  1794يونيو  25في  الفرنساااية باعتبار الجمعية التأسايسايةاألرشايف الوطني لفرنساا،تاله

عامة موحدة لألرشاايف و أصاابح لألرشاايف الوطني ساالطة والئية  مرساوم يقضااي بإنشاااء إدارة 

ومة المركزية في باريس، و كذلك على  تتيح له اإلشاااااراف على الوثائق في مختلف مصاااااالح الحك

 )  Bradsher, 1989ة( .وثائ األقاليم و المؤسسات الدينية و المهنية المختلف

https://islamstory.com/ar/artical%25
https://islamstory.com/ar/artical%25
https://islamstory.com/ar/artical%25
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و في المملكة المتحدة كانت الوثائق في العصااااور الوسااااطى تحفظ في الكنائس و ألديرة و بعض 

صاااادر قانون الوثائق العامة الذي قرر تجميع وثائق الدولة  1838أغسااااطس  14المكتبات، و في 

ص على إنشاء دار الوثائق العامة. و يعد تحت مسئولية قاضي القضاة أو رئيس المحكمة العليا، كما ن

هو يحتل أحد المباني الكبيرة  هماألرشايفات في العالم و األرشايف الوطني للمملكة المتحدة من أقدم و أ

اامة لندن. و ظلاإلشاااراف علىاألرشاايف اإلنجليزي تحت مساائولية رئيس  وساااط العاصا

نون الوثائق العامة الذي نقلاإلشاراف على الوثائق حيث صادر قا 1959المحكمة العليا حتى عام 

األمريكية فقد تأسست Bradsher, 1989إلى رئيس مجلس اللوردات(  ). أما في الواليات المتحدة

، و يعتبر ألرشيف األمريكي أفضلاألرشيفات من ناحية التنظيم و 1934دار الوثائق القومية عام 

حديثة و البرامجاإللكترونية وفق أساااس دقيقة و مفصااالة تتبعها أدقها فقد أدخلت فيه الوساااائل ال

المصااااااالح الحكومية، ويرجع ذلك إلى اسااااااتفادة األرشاااااايفاألمريكي من الخبرات المتراكمة 

 ) Bradsher, 1989، 2000ألرشيفات الدو األخرى التي سبقته بمئات السنين (الخولي ،

  

 356لعالم العربي نجد أن دار الوثائق القومية بمصاار أنشااأت بموجب القانون رقم و إذا أتينا الى ا

ومة ليتضااامن إنشااااء الدار و يحدد مهمتها بجمع الوثائق التي تعد  1954لعام  الذي أصااادرته الحك

ها و تنظيمها و تيساير ابل س مادة لتاريخ البلد و ما يتعلق بها في جميع العصاور و العمل على حفظ

إلفادة منها. وكانت نواة هذااألرشيف مجموعة من الوثائق التي كانت محفوظة بقصر عابدين، و 

أضاااااايف إليها مقتنيات دار المحفوظات بالقلعة و مجلس الوزراء ووزارات الخارجية، والعدل و 

األزهر (الخولي ، بموجبه  أصابحت ١٩٨٢). في الساودان صادر قانون 2000األوقاف و الجامع

مقتنيات دار الوثائق القومية مؤسسة ذات صفة اعتبارية يشرف عليها مجلس قومي عماده نخبةمن 

مهتمين بتوثيق التراث القومي. وتضم مقتنيات الدار وثائق الدولةبما في  كبار العلماء واإلداريين وال

 اة التي جمعت منألسرذلك المساااتندات التاريخية والدساااتورية والقانونية والمكتبات الخاصاا

 واألفراد .كما تشمل العديد من الوثائق الخاصة بشئوناألقطار المجاورة إفريقية وعربية. 

 ) 2012(الصافي ،

  

في دول المغرب العربي و تحديدا في الجزائر فقد مر األرشااايف بعدد من المراحل بدأت مع بداية 

تأساااااايس الدولة الجزائرية عند الزيريين و الحماديين و الزيانيين و الرسااااااتميين، حيث جمعت 

ها الناتجة من الحياة العامة للناس . اهدات و القضاااااااء و البيوع وغير وبعد انضااااااواء الجزائر المع

تحت الدولة العثمانية أصاااابحاألرشاااايف أكثر تنظيما حيث يذكر أن فرنسااااا بعد احتاللها الجزائر 
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ومة واضاحة من الوثائقاالرشايفية في شائون الحكم واالقتصااد، وقامت بنهبها ونقلها  وجدت منظ

لقرن الماضي اهتمت الدولة بإصدار التشريعات إلى فرنسا. بعداالستقالل وتحديدا في سبعينات ا

الالزمة لحفظ الوثائق إلى أن ظهرت مؤسسةاألرشيف الوطني التي تتبع رئاسة الجمهورية .ومن 

الذي عرف  1971يونيو  3أهم التشااااريعات التي ظهرت في هذا الصاااادد القرار الذي صاااادر في 

عها  ). 2013والجهات المنتجة والحافظة لها (بولوداني،  ألرشيف والوثائ األرشيفية وبين أنوا

  

الذي أخضاع مؤساساةاألرشايف  1988أغساطس  2في  95/1988في تونس صادر القانون رقم 

ة بتونس والموجودة  الوطني تحت إشااااراف الوزارة األولى، و تضاااامن األرشاااايف الوثائق المتعلقّ

بالخارج حيث دعا القانون إلى حفظه وتمكين الباحثين من االّطالع عليه. و من ذلك الساااااالساااااالة 

ة التي تحتوي على الوثائق الم ة منذ ساااااانة التاريخيّ  نيّ دلا ريخ من عهد الوزير األكبر 1874جمّع

هي تتعلّق بالفترة ال يالتونساا حسااينية، و الرّصاايد الوثائقي لمجموعة الّرائد الرّساامي التونسااي منذ و

) وأصاول النّصاوص القانونيةّ والترتيبيةّ. ومجموعة من الدوريات صاادرة بتونس 1860نشاأته( 

 ) Onlineمنذ نهاية القرن التاسع عشر ومكتبة تاريخية. (الموسوعة التونسية المفتوحة 

هو  الهتمام بالتوثيق و حفظ الموروث الثقافي و األدبي و التاريخي و غيره  خالصااااااة القول أن 

اهداتها و نتاجها  من ساامات األمم الحية و الدول المتحضاارة التي تحرص على إبراز وثائقها و مع

دمها و حيوية مجتمعها .وما انتشاار مؤساساات ا ألرشايف الفكري ليكون شااهد عيان على تق

عها إال ثمرة من ثمرات الجهود التي تبذلها  دمة الوثائق و المحفوظات بشااااااتى أنوا ودورحفظ وخ

ها في مختلف المجاالت العلمية و الحضااااااارية، و لتشااااااجيع  دمها و نمو الدولإلظهار مدى تق

 لها.  ات مصادر أساسيةالباحثينللولوج إلى كافة المجاالت العلمية التي تشكل الوثائق و المحفوظ

   

 هيئة الوثائق والمحفوظات  الوطنية 
 60/2007بموجب المرسوم السلطاني رقم  2007أنشأت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عام 

وهي تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي وهي تعنى 

ات، و تهدف الى إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم بتنمية وإدارة الوثائق والمحفوظ

في تنظيم إدارة الوثائق بالجهات الحكومية ويعمل على تطوير مجال الوثائق والنهوض به والعمل 

على حسن استغالل وتشجيع البحث العلمي واإلبداع الفكري والفني. ومن أجل ذلك فهي تتولى بصفة 

والمحفوظات وإلشراف الفني على تنمية الوثائق العامة الجارية منها  أساسية تطوير مجال الوثائق

والوسيطة بالجهات المعنية وجمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها. إضافة الى 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
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)هيئة الوثائق  الع عليها  جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة في الخارج وتمكين المستفيدين من اال

    http://www.nraa.gov.omانية،و المحفوظات العم

  

 ألرشيف والبحث  العلمي 
على الرغم مما أثبتنا سااااابقا أن االهتمام بحف األرشاااايفات والوثائق المختلفة له جذور موغلة في 

سانه،إال أن اتاحتها للباحثين و طلبة المعرفة لم يخل من قيود ،و  5000القدم تعود إلى ما يقرب من 

ومما تجدر إجراءات  قاسااااااية قد ال يقوى عليها إال المقربون من إدارةاألرشاااااايف المقصااااااود .

خالل  إلشااااااارة له أن االعتراف بحق العامة للوصااااااول إلى المحفوظات ألرشاااااايفية كان

األرشيفات مؤرخة من القرن السابع عشر ومع  ذلك . الثورة الفرنسية، حيث صدرت كتيبات خاصة 

امة كانت توضااح التقاليد اإلدارية والممارسااات السااائدة لحفظ الوثائق،  فان تلك الكتيبات بصاافة ع

أما المنشااااورات التي صاااادرت نتيجة أبحاث علمية في النظرية والتطبيق لألرشاااايف فهي نادرة 

  )Ernst, 2013جدا (

العالمية األولى أساس مجموعة من المتخصااصاين في و في العصار الحديث و تحديدا بعد الحرب 

 International Institute forالتااااريخ وألرشاااااايف المعهاااد االاادولي للتعااااون الفكري 

()Intellectual Cooperation  ن هااذا المعهااد مجموعااة الخبراء األرشاااااايفيين و قااد انبثق ع

Group of Archival Experts  شاارعت في جمع المعلومات و ترتي األدوات إلصاادار دليل 

و هو المجلد األول المتعلق  1934عالمي متعدد المجلدات ألرشاااااايف كانت باكورة أعماله عام 

). كما بدأت المجموعة في نفس الوقت اإلعداد للمساااااارد األرشاااااايفي العالمي Europeبأوروبا( 

International Archival Glossary وعلى  الرغم من البداية الواعدة لهذه المجموعة لتطوير 

المجاالت العلمية لألرشاايف إال أنها توقفت عن العمل بعد ذلك بساابب انسااحاب ألمانيا من عصاابة 

  ) Holmes & Buck, 1976( league of Nationsاألمم .

ها المجلس الدولي لألرشيف ، 1946وفي منتصف القرن الماضي عمدت اليونسكو عام  ومن بعد

)ICA األدوات الالزمة لتطوير الستخدام األمثل ألرشيف في البحث ) بأربع سنوات إلى وضع

صااااادر أول مطبوع ناتج عن التعاون بين اليونساااااكو و المجلس الدولي  1950العلمي .و في عام 

ICAوهذا ، و ذلك في إطار التحضاايرات التي كانت تجري للتح. ضااير للمؤتمر األرشاايفي األول 

، وأدلةاألرشااايفات للدولاألخرى 1934المطبوع هو ببليوغرافية لألرشااايف األوروبي منذ عام 

 ICA. وبعد ذلك انطلق مشااااروع طويل المدى من قبل اليونسااااكو و1900التي نشاااارت منذ عام 
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األمم .وتنبع أهمية هذه األدلة من أمرين  يتضمن إعداد وطباعة عدة سالسل ألدلة المصادر لتاريخ

هااألرشااايفات المختلفةت وتكوين مادة  جالت التي تحوي أسااااسااايين هما: تنمية البحث العلمي في ال

ألمم المختلفة. و قد تم إقرار المشروع خالل مؤت ي مر اليونسكو العام فأساسية لفهم وكتابة تاريخ 

م وما زال مسااتمراً. و قد صاادرت الساالساالة األولي من الدليل لتغطي 1958دورته العاشاارة عام 

التينية والكاريبي وتضام  مجلدا حالياً. تبعتها السالسالة الثانية المتعلقة بجنوب  12مصاادر أمريكا ا

يرة في هذا المشاااروع تتضااامن أدلة مصاااادر التاريخ مجلداً. الثالثة واألخ11افريقيا وتضااام حالياً 

 ). Evans,1987مجلدات ) 10لشمال افريقيا، آسيا والمحيط و تقع في 

الهتمام بمؤسساتاألرشيف  و تكاد الدراسات المتعلقة بألرشيف تجمع أن الهدف األساسي من 

ها من المصاااادر العلمية ذات هو حفظ الوثائق و غير الصااالة بعملها و أنشاااطتها لتشاااكل  المختلفة 

مخزونا لذاكرة األمة في مختلف العصاور وذلك لإلفادة منه في نقل المعرفة عبر األجيال من جيل 

إلى جيل. و لذلك فإن اتاحة محتويات دور الوثائق و المحفوظات للباحثين و طلبة العلم يعتبر أمرا 

الزما في حق تلك المؤساساات.  و لذلك فقد ساعت المؤساساات المعنية بذلك إلى تقنين ضاروريا و

امها، و ذلك بالموازنة بين المساااااائولية القانونية و  حفظ الوثائق و إتاحتها للراغبين في اسااااااتخد

همة بها في نشر العلم و المعرفة مع مراعاة اآلثار السياسية و  األخالقية للحفاظ عليها و بين المسا

ها لبعض تلك الوثائق. االقتصادية و ا  الجتماعية و غير

هم المصادراألساسية لكتابة التاريخ، فوجود عدد من 2009يشير (مالكي ، ) إلى أن الوثائق من أ

الوثائق المهمة عن الموضااوع الذي يبحث فيه الباحث في هذا المجال يعزز فرص االسااتمرار في 

الوثائق األساااسااية لبحثه ال يكون لبحثه  البحث، والباحث الذي يفوته الوصااول إلى مجموعة

قيمةعلمية، مهما كانت كفايته وقدراته على العمل. و ذلك ألن الوثائق تعكس صااورة الماضااي بكل 

هم للبحث التاريخي .  ها، مما يؤهلها ألن تكون المصادر األ  مافيه من أحداث وأخبار وغير

وثائق و المخطوطات المتاحة من خالل دور الوثائق ولكي يتمكن الباحث من اإلسااااااتفادة من ال

ها تلك المصادرعند حفظها وخزنها  األرشيف يتوجب عليه الوقوف على المصطلحات التي تكتسب

،ألن ذلك من شااااأنه تسااااهيل مهمته ومهمة القائمين على الحفظ والخزن في الوصااااول إلى الوثائق 

الع على وساااااائل التنظيم و الفهرساااااة ). و يأتي 1978بسااااارعة (عثمان ، اإلطار اال في هذا

) أن هناك عالقة وثيقة 2009و التصاااااانيف المتبعة و الفهارس المعدة لها. وأوضااااااح (مالكي ،

بيناالسااتفادة المثلى من الوثائق وبين معرفة وإطالع الباحث على المصااادر ذات الصاالة 

 ت والمداخل التي يكتبها القائمون على حفظ الوثائق عن مجاميعهم . كالمقدمات والتعريفا
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و على ساااابيل المثال يدلل شاااااكر محمود عبدالمنعم على أهمية الوثائق للبحث العلمي بأن الباحث 

في تاريخ النظام اإلداري في مصااااار أثناء العهد العثماني سااااايجد في دار المحفوظات المصااااارية 

الت األولية ،و  بالقلعة مادة قد وضعت عنها بعض الفرمانات السلطانية الصادرة إلى باشوات ً الس

يجد أيضا دفاتر قيد الفرمانات واألوامر الباشوية ودفاتر الميزانية والضرائب والمرتبات ودفاتر 

ادمات البحرية ب ا مادة عن تاريخ المصاا ها. و هناك أيضاا ين األساااطول التزاماتاألراضااي وغير

ومة فلورنسا والشرق  الت بين حك العثماني وبين السفن التسكانية في القرن السابع عشر، والمرا

األدنى والعالقة بينها وبين صااااااقلية، والبندقية وجنوا وعن عالقات الساااااالم والحرب بين الدولة 

ها من المواد ذات الصبغة ا لتاريخية التي بدونها يعتبر البحث العثمانية وإمبراطورية النمسا وغير

مه (عبدالمنعم ، ). و فياإلطار نفسااه يوضااح النجار 1997غير مسااتند إلى مصااادر أساااسااية تدع

) أن دار الساجالت الحكومية في بومباي تحتوى على وثائق تاريخية بالغة األهمية لتاريخ 1979(

أهم ية في رسم السياسة الخارجية و التعاون الدولي بعد العراق والخليج. وال يخفى ما للوثائق من 

عها للنقد والتحليل الدقيق .   إخضا

مة هذا الجزء من الدراسة الحالية تجدر اإلشارة إلى حرية الوصول للمصادراالرشيفية و   و في خات

األرشاااايفية، وتسااااهيل وتطوير الدر ات اسااااتسااااهيل السااااتخدام المتزايد للمسااااتودعات

الفعالة والموضااااوعية للوثائقاألرشاااايفية يعتبر أحد االهداف العامة للمجلس الدولي لألرشاااايف( 

ICA ( 

 .(Evans, 1987( 

   

 مشكلة الدراسة 
على الرغم من األهمية العلمية و التاريخية لألرشيف و الوثائق،إال أن المشاكل التي تواجه الباحثين 
في الولوج إلى مكنونات األرشيفات و دور المحفوظات المحلية و العالمية تكاد تفوق الحصر و 

لى سوء ، إالوصف. فمن تعقيدات إدارية تنتجها البيروقراطيات الحكومية في أرشيفات دول معينة
التنظيم و الفهرسة و الحفظ و اإلهمال في أرشيفات أخرى، إلى العوائق القانونية المفروضة علىوثائق 
هناك. إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التداول للوثائق و خروجها من إقليم إلى آخر  هنا و  من 

لحصول عليها مدعاة لمشقة داخل بعض الدول و من دولة إلى أخرى على مستوى العالم مما يجعل ا
السفر و معاناة التنقل المضنى بين المدن و الدول المختلفة. وإذا كانت معظم هذه الصعوبات تعود إلى 
ها في خدمة  دوراألرشيف نفسها من حيث ضعف وسائل وطرق التنظيم و الحفظ و التسويق لدور

ن هناك قيودا تفرضها التشريعات الداخلية و  ق الدولية على استخدام و حركة الوثائالبحث العلمي، فإ
اهلها. و إذا ما علمنا أن دوراألرشيف تضم بين مجموعاتها وثائق و  ال يمكن لتلك الدور أن تتج
مخطوطات قديمة كتبت بخطوط مختلفة، فإن ذلك يشكل تحد آخر أمام الباحثين الذين ال يتقنون لغاتها 
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ها و حروفها. كل هذه الم عوقات وغيرها تجعل الخوض في هذا المجال بحثا و ال يفهمون فك رموز
و تنقيبا و دراسة أمرا مبررا، و من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تسعى إلى الكشف عن دور 
األرشيف لدعم البحث العلمي و نشر المعرفة .ولكون الموضوع واسعا من النواحي  مؤسسات

هيئة الوثائق و المحفوظات العمانية لتكون  الجغرافية و الموضوعية، فقد تقرر التركيز على دور
أشبه بدراسة حالة يمكن تعميم بعض نتائجها على المؤسسات الشبيهة لها في العمر و الظروف 

 التاريخية و االقتصادية و االجتماعية و السياسية  . 

 أهمية الدراسة 
اء بمختلف موضوعاته .فإلقتنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية المحفوظاتاألرشيفية للبحث العلمي 

دمة العلم والباحثين من شأنه أن يرفع من قدر  الضوء على جهود دور األرشيف والمحفوظات في خ
وقيمة تلك المؤسسات في المجتمع ويزيد من تقدير مؤسسات الدولة لها، خاصة إذا ما ارتبطت 

لنظم غرافية وتتبع سلسلة ااألبحاث بقضايا وطنية غاية في األهمية كقضايا الحدود السياسية والج
ها .  اإلجراءات لمنظومات الدولة الحيوية كالقضاء ورئاسة الدولة والتعليم والصحة وغير

هنا فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من أنها ستضيف لبنة علمية إلى صرح البحث العلمي في المجال  ومن 
 كتاب في المستقبل .خاصة في سلطنة عمان، على أمل أن تضاف لبنات أخرى من باحثين و

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن األهمية العملية لهذه الدراسة سوف تتحقق عندما تالحظ هيئة الوثائق 
ها لمزيد من العطاء  ها يانعة لدى الباحثين وطلبة العلم مما يحفز والمحفوظات العمانية ثمرة جهد

 ،ويعطيها مؤشرا للمسارات البحثية لمحتوياتها. 

 ة   أهداف الدراس
دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ما يأتي:   ته

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.  -1  طبيعة المصادر العلمية التي تحويها 

 إسهامات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لدعم وتعزيز البحث العلمي.  -2

ها الهيئة للراغبين فياالستفادة من  -3 اإلمكانات والسهيالت التي توفر
ها. مصاد  ر

دمة البحث العلمي .  -4 ها لخ طالع بدور  التحديات التي تواجه الهيئة ل

 أسئلة الدراسة 

من أهداف الدراسة فقد تمت صياغة أسئلتها على النحو اآلتي:  القا   وان

هيئة الوثائق والمحفوظات  -1 ما طبيعة المصادر العلمية التي تحويها 
 الوطنية؟ 

 ما إسهامات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لدعم البحث العلمي؟  -2

مااإلمكانات والتسيالت التي تملكها هيئة الوثائق والمحفوظات  -3
ما التحديات التي تواجه هيئة الوثائق  -4الوطنية لدعم البحث العلمي؟ 

دمة البحث العلمي؟  ها لخ  والمحفوظات الوطنية للقيام بدور
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 جراءات المنه واإل
هو األنسب لها وذلك لقدرته على جمع  العية وجد أن المنهج النوعي  نظرا لطبيعة الدراسةاالست

ها. وفي هذا اإلطار  الص أفضااال النتائج من بيانات واساااعة من مجتمع الدراساااة وتحليلها واسااات

ت لوثائق و المطبوعات ذااساااتفادت الدراساااة من منهج تحليل المحتوى لرصاااد وتتبع محتويات ا

العالقة المتوفرة لدى هيئة الوثائق و المحفوظات العمانية، و كذلك الدراسااااات التي تم الحصااااول 

عليها التي اعتمدت على وثائق الهيئة أو درساااات بعض جوانب عملها المتصاااالة بموضااااوع هذه 

ين بالموضااوع من موظفي الهيئة شااملت سااتة الدراسااة. كما تم إجراء مابالت مفتوحة مع المعني

 موظفين اثنان منهم بوظيفة مدير مساعد واثنان من رؤساء األقسام و أخصائيا وثائق ومحفوظات .

تم تساااجيل المابالت التي امتدت ما بين سااااعة إلى سااااعة ونصاااف ومن ثم تم تفريغها وتحليلها 

ال إلى صياغة النتائج ومناقش  تها . ،وص

  

 نتائج الدراسة 
 المصادر العلمية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 

نظرا ألن الهدف األول للدراساة هو التعرف على طبيعة المصاادر العلمية التي تحويها الهيئة، فقد 

تمت صاياغة الساؤال البحثي األول لما يحقق هذا الهدف.ولإلجابة على الساؤال فقد تم اللجوء إلى 

قع الهيئة ح من خالل موكافة الوثائق والفهارس المتوفرة لدى الهيئة بما فيها الفهرساإللكتروني المتا

على شاابكة المعلومات العالمية. كما تمتاالسااتفادة من المابالت للحصااول على معلومات غير 

 متوفرة في الوثائق أو لتفسيرات لبعض األشياء حسب الحاجة . 

  

م يوتوصالت الدراساة الى أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ساعت منذ أنشاائها إلى جمع وتنظ

كافة أنواع المصادر الوثائقية التي تتعلق بالسلطنة سواء تلك التي تم حفظها داخل السلطنة أو تلك 

األرشيفية أو األفراد. وتتمثل هذه المصادر العلمية التي  التي توجد خارج السلطنة لدى المؤسسات

ً والمخطوطات والخرائط والمجالت والصااا اااحف، تحتفظ بها الهيئة في الوثائق عموما

الت النقدية. وتختلف طبيعة هذه المصااااااادر  والصااااااورواألفالم، والطوابع البريدية والع

ها ومواضيعها، حيث تم تقسيمها بالهيئة إلى تصنيفات ثالثة: التصنيف األول للوثائق  باختالف أنواع

هي التي تعنى بأئمة وسالطين عمان (دولة اليعاربة، إمامة عمان ، ودولة البوسعيد)ت التاريخية و
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والتصنيف الثاني للمصاااااادر التي تتعلق بالمحفوظات العامة التي تنضاااااوي تحتها كافة الوثائق 

ألخرى التي تتعلق بالسااالطنة ساااواء تلك المحلية أو الدوليةت أما التصااانيف الثالث فيتعلق 

الت بين األشخاص والوثائق المتبالمحفوظات الخاصاااة التي تتمثل في الوثائق الخاصة كال علقة مرا

 بشؤون حياتهم المختلفة. 

) أكثر دقة 1وباإلضااااافة إلى التقساااايم السااااابق فإن للهيئة جدول تفصاااايلي (جدول رقم 

وشاااامولية للموضاااوعات التي تندرج تحتها المصاااادر العلمية تحت مسااامى "قائمة رؤوس 

بر هذه القائمة ليال مرجعيا وإرشااااااااديا للعاملين لتوصاااااايف الوثائق التي الموضاااوعات ،"وتعت

ترد إليهم وفق موضاوعاتها .ويالحظ من الجدول أن هناك أحد عشار تقسايما موضاوعيا عاما للوثائق 

 عتنقسام إلى تفريعات موضااااااوعية أكثر دقة، مما يساااااااعد على حفظ وتنظيم واسااااااترجا

) ألف وثيقة 102,244الوثائق بحسااااااب موضوعاتها. ويبلغ عدد الوثائق المتاحة للباحثين بالهيئة( 

عها، حيث تمر هذه الوثائق بمراحل فنية متعددة لحين عملية إتاحتها للباحثين،  بمختلف أشكالها وأنوا

ختلفاة، ثم االعوامال الطبيعاة الموتتمثل هذه المراحال في عملياات التعقيم والترميم للوثاائق المتاأثرة ب

عملياات التوصيف والتصنيف والتي تتطلب دقة عالية من خالل قراءة وفهم مضمون الوثيقة وتسجيل 

هم البيانات الوصاافية لها من خالل حقول الوصااف المعتمدة دولياً، ثم عملية مسااحها ضااوئيا  أ

ها إلكترونيا.   وحفظ

  

مة رؤوس موضوعات الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ) 1جدول(    قائ

 م  التصنيف الموضوعي  التفريعات الموضوعية 

الع عسكرية، سجون عسكرية، نزاعات   الجنود، أسلحة وذخيرة، حصون و

 .الخ..وحروب، إعانات عسكرية

 1  شؤون عسكرية 

زيارات رساامية، العالقة بين الساالطان والرعية، تقليد أوساامة "نيشااان"، 
أوامر سااااالطانية، عالقة السااااالطان بألجانب، مخالفات، صااااالح، اتفاقيات 

اهدات ،قرارات تنظيمية ،رفع أخبار للحكومة...الخ   ومع

 2  شؤون سياسية 

الجمارك، المصروفات، طلب مساعدات مالية، ميزانية الدولة، العملة، سلع، 
 بيع وشراء ......الخ 

شؤون تجارية 
 واقتصادية 

 3 
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الة، إجراءات المسااااافرين، شااااكاوى إدارية، تنظيم العمل اإلداري،  ال
 التوظيف والتعيينات .... الخ 

 4  شؤون إدارية 

الق، شؤون القبائل، دين وقرض ....  جرائم، وصايا وميراث، زواج و
 الخ 

 5  شؤون اجتماعية 

 6  شؤون القضاء  القضاة، قضايا، دعاوى، أحكام، محامين ...الخ 

 7  شؤون ثقافية  قصائد، خطب أدبية، كتب، اجتماعات ولقاءات أدبية 

المدارس، الطلبة، المعلمون، أنشطة مدرسية، دفاتر مدرسية، 
 شهادات...الخ 

 8  شؤون التعليم 

 9  شؤون العبيد  تجارة العبيد، مخالفات، العتق ... الخ 

 10  شؤون دينية  فتاوى، خطب دينية، زكاة، وقف، الحج والعمرة، مساجد، أحكام دينية...الخ 

 11  شؤون صحية  مستشفيات، حجر صحي، طلب عالج، أوبئة، أدوية ... الخ 

  

ومها العلمي ككتاب في موضوع معين كتب بخط اليد في فترة زمنية تسبق  أما المخطوطات بمفه

موضوعا  12انتشار الكتب المطبوعة، فقد وضع لها تصنيف موضوعي آخر بالهيئة مقسم إلى 

رئيسيا، وذلك استنادا إلى كتاب فهرس مخطوطات خزانة الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى الحارثي 

 ). 2(جدول رقم 

يالحظ من الجدول أن هناك تفريعات موضوعية خاصة أكثر دقة للمخطوطات تندرج ضمن االثني 

لف مخطوط ورقي ) أ42,523عشر موضوعيا عاما، ويبلغ عدد المخطوطات التي تملكها الهيئة( 

وإلكتروني تتضمن مجاالت ومواضيع مختلفة. وإلى جانب المصادر العلمية المختلفة قامت كذلك 

الهيئة من خالل مشروع التاريخ الشفوي بتوثيق المعلومات والروايات والحكايات وألخبار منخالل 

وها أو سمعوا عنها، ويتم ذلك من خالل إ جراء حوارات أشخاص عايشوا أحداث معينة أو صنع

مجهز خصيصا لذلك أو منخالل  الء األشخاص سواء في استوديو الهيئة ال مباشرة ومسجلة مع ه

ها من الناحية  أهمية هذا المشروع في رصد الرواية الشفهية وتوثيق الوصول إليهم في مناطقهم. وتأتي 
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والمهنية ارية واألدبيةالتاريخية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية والحض

الء الرواة واإلخباريين من كبار السن  وغيرها من مجاالت حياة االنسان، وذلك من خالل مقابلة ه

هم لتسجيل ما لديهم من معلومات وتوثيقها كمصدر مرجعي  والمثقفين وموظفي الدولة واألعيان وغير

(هيئة الوثائق والمحفوظات الوطن دمة.   ) 2014ية ،للباحثين وألجيال القا

  ) تصنيف موضوعات المخطوطات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية2جدول(

 م  الموضوع العام  الموضوع الخاص 

المصاحف ،أصول التفسير، التفسير، القراءات، التجويد 
 ،غريب القرآن إعراب القرآن، رسم المصاحف 

ومه   1  القرآن وعل

كتب الحديث، شروح الحديث، علم الرجال، 
 مصطلح الحديث، غريب الحديث، علوم الحديث 

مه   2  الحديث وعلو

الم، مقاالت الفرق، الملل والنحل   3  العقائد وأصول الدين  التوحيد وعلم ال

مذاهب   4  الفقه وأصوله  الفقه العام، أصول الفقه، فقه ال

الغة، العروض  المعاجم، فقه اللغة، النحو، الصرف، ال
اإلمالء   والقوافي، الرسم 

 5  اللغة العربية 

الشعر، الرسائل، الخطابة، التقاريظ، المقامات، النقد 
،شروح القصائد، األمثال، الدراسات األدبية، 

مالحم، األحاجي والنوادر، المذكرات   الحكايات وا

 6  اآلداب 

التاريخ العام، التاريخ الخاص، السيرة النبوية، قصص 
حالت،  األنبياء، التراجم، السير، األنساب، ال

 جغرافية البلدان، الخطط 

 7  التاريخ والجغرافية 

مالحة البحرية  الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفلك، ا
،الميقات، علوم ألرض والمناخ، علم اإلنسان، علم النبات 

 ،علم الحيوان 

 8  العلوم البحتة 

الطب، الهندسة، الزراعة، تدبير المنزل، اإلدارة 
 ،الصناعات، البيطرة 

 9  العلوم التطبيقية 
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الفلسفة، علم النفس، علم المنطق، آداب البحث والمناظرة 
ألخالق، السلوك، التصوف ،الرقائق والمواعظ، 

 األدعية واألذكار، الخطب، الفضائل 

 الفلسفة والعلوم المتصلة 

 بها 

 
10 

الجتماع، األوزان والمكاييل، الفنون العسكرية، 
السياسة الشرعية، التربية والتعليم، النقود، الحسبة، 

جالت،   ال

  العلوم االجتماعية 
11 

الفهرسة الوصفية (البيبلوغرافيا)، الفهارس، كتب 
المختارات، الحروف وألوفاق، الرمل، النجوم، 
تعبير الرؤيا، الفنون، الخط وآالته، البيزرة، الكتب 
 المقدسة ،الديانات، اللغات ألخرى، المعارف العامة 

  المعارف العامة والفنون 
12 

  

مقابلة شااااافوية تمثل الجانب الساااااياساااااي، واالجتماعي  354ومنذ إنشاااااائها قامت الهيئة بإجراء 

،والتعليمي، والزراعي، والمهني، والحضاااااااري، والتاريخي، والعسااااااكري، والثقافي، والبحري 

ها. ولذلك فإن التار مهما  يخ الشافوي يعتبر رافدا،والتجاري، والقضاائي، والرياضاي، والفني وغير

للرصااايد المعرفي للهيئة وأحد المصاااادر العلمية التي قد تعزز الرصااايد الوطني لذاكرة السااالطنة 

خالل  ألرشايفية، وهو ما يمنح الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي آفاقا جديدة وميادين واساعة من

 محتويات ومواضيع المقبالت الشفوية . 

 هامات هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية لدعم البحث العلمي إس
هامات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية  نظرا الن الهدف الثاني للدراسااااة هو التعرف على إساااا

ق هذا الهدف .  لدعم وتعزيز البحث العلمي، فقد تمت صااااااياغة السااااااؤال البحثي الثاني لما يحق

القة بالموضوع.  لإلجابة على  الساؤال فقد تم اللجوء إلى كافة مطبوعات ونشارات الهيئة ذات ال

كما تمتاالسااااااتفادة من المابالت للحصااااااول على معلومات غير متوفرة في المطبوعات أو 

 لتفسيرات لبعض األشياء حسب الحاجة . 

  

هم في دعم الكثير من  وتوصلت الدراسة الى أن المصادر العلمية المختلفة التي تحويها الهيئة تسا

االجتماعي، والثقافي  المجاالت العلمية مثل الجانب التاريخي، والسااااااياسااااااي، واالقتصااااااادي، 

رها من المجاالت العلمية المختلفة.   ،والتعليمي، والصحي، والديني وغي
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) مؤتمرا وندوة علمية اسااااتناداً على المصااااادر 13وقامت الهيئة لتعزيز هذا الجانب بتنظيم عدد( 

) 6) مؤتمرات وندوات عملية داخل الساااااالطنة، وعدد( 7التي تحويها، إذ قامت بتنظيم عدد( 

ئة في ت الهيمؤتمرات دولية في تركيا وزنجبار وبوروندي وفرنسا وجزر القمر والكويت، كما شارك

 ). 3عدة مؤتمرات وندوات تعنى بمجاالت علمية مختلفة (جدول رقم 

  هم المؤتمرات والندوات العلمية التي نظمتها الهيئة داخل وخارج السلطنة) أ3جدول(

 م  عنوان المؤتمر أو الندوة  المكان  الفترة الزمنية 

   م 2011نوفمبر21

 مسقط    

ندوة "أهمية الوثائق والمسكوكات في تطوير حياة 
 االنسان" 

 1 

 م 2012أكتوبر  7 –6

  

 2  المؤتمر الدولي األول " العالقات العمانية العثمانية"  تركيا 

 3  ندوة "الذاكرة المكتوبة والمروية في تايخ األمة"  مسقط  م  2012نوفمبر11-12

المؤتمر الدولي" الدور العماني في الشرق األفريقي  مسقط  م 2012ديسمبر  11-13
 "بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس 

 4 

 م  2013سبتمبر    2-4

  

 الحضاة اإلسالمية في شرق “المؤتمر الدولي الثاني  زنجبار 

أفريقيا " بالتعاون مع وزارة الخارجية العمانية ومركز 
 األبحاث للتاريخ والفنون والثقاة اإلسالمية (إرسيكا) 

 بإسطنبول 

 5 

هيئة الوثائق  مسقط  م 2014نوفمبر  4-5 الملتقى الرابع للجامعة العربية المفتوحة و
 والمحفوظات الوطنية 

 6 

 م 2014ديسمبر  9-12

  

جمهورية 
 بوروندي 

المية  المؤتمر الدولي الثالث" الحضارة والثقافة اإل
 والدور العماني في دول البحيرات العظمى األفريقية"  

 7 

 8  ندوة أهمية الوثائق في حفظ التاريخ العماني  مسقط  م 2015مارس  1

 م 2015إبريل  7

  

 9  ندوة "عمان في الوثائق الفرنسية"  فرنسا 



 

74 

   م 2015نوفمبر  2-4

 نزوى 

 10  ندوة "نزوى تاريخ وحضارة" 

   م 2016أكتوبر  10-11

 مسقط 

 11  المؤتمر الدولي الرابع "عمان في الصحافة العالمية" 

  6م2016ديسمبر  8-

  

المؤتمر الدولي الخامس "عالقات عمان بدول القرن  جزر القمر 
 اإلفريقي" 

 12 

 م 2017ديسمبر  11-13

  

المؤتمر الدولي السادس "عالقات عمان بدول المحيط  الكويت 
 الهندي والخليج" 

 13 

  

) أن الهيئة قامت بدور بارز في تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية 3يالحظ من الجدول (

داخل وخارج الساااالطنة والتي تبرز معظمها الدور الحضاااااري والتاريخي للساااالطنة، حيث يأتي 

ألجل تقديم البحوث والدراساااااااات العلمية من خالل ما تملكه الهيئة من  تنظيم هذه المؤتمرات

 علمية مختلفة.  مصادر

كما عملت الهيئة على تنظيم عدة معارض وثائقية داخل وخارج الساااااالطنة عرضاااااات من خاللها 

) معرضااااااا وثائقيا  16مختلف المصااااااادر العلمية التي تحويها الهيئة، حيث نظمت الهيئة عدد  ( 

) معرضاااا وثائقيا خارج السااالطنة في شااارق افريقيا وزنجبار وكينيا 14داخل السااالطنة، وعدد ( 

وفرنساا وتركيا وأوزبكساتان والكويت وأساتراليا، إلى جانب مشااركة الهيئة في المعارض الثقافية 

) معارض 9) معرضااا داخل الساالطنة، وعدد( 24داخل وخارج الساالطنة، إذ شاااركت الهيئة في( 

ج السااالطنة أتاحت من خاللها مجموعة من الوثائق والمخطوطات والخرائط والصاااور ثقافية خار

الت النقدية (جدول رقم  الم والطوابع البريدية والع  ). 4واأل

  أهم المعارض الوثائقية التي نظمتها الهيئة داخل وخارج السلطنة) 4جدول(

 م  اسم المعرض  المكان  الفترة الزمنية 

 1  المعرض الوثائقي األول  مسقط  م2010نوفمبر  7 -أكتوبر 31
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 2  المعرض الوثائقي في زنجبار  زنجبار  م 2011يوليو  17 – 13

 3  الذاكرة الوطنية في أرض اللبان  ظفار  م 2011يوليو  29 – 23

 4  المعرض الوثائقي الثاني  مسقط  م 2011نوفمبر  25 – 19

مة  ظفار  م 2012يوليو  16 – 6  5  الوثيقة تاريخ وطن وثقافة أ

 
أغسطس  24 – 20

 م 2012

المعرض الوثائقي المصااااحب الجتماعات المجلس  استراليا 
 الدولي لألرشيف 

 
6 

  عمان في الوثائق العثمانية والعالقات الدولية  تركيا  م 2012أكتوبر  8 – 6
7 

نوفمبر  16 – 10
 م 2012

  المعرض الوثائقي الثالث  مسقط 
8 

المعرض المصاحب لندوة (تاريخ الحضارةاإلسالمية في  زنجبار  م 2013سبتمبر  4 – 2
 شرق افريقيا) 

 
9 

سبتمبر  11 – 9
 م 2013

  عمان وعالقاتها الدولية   تنزانيا  
10 

نوفمبر  22 – 17
 م 2013

المعرض الوثائقي الرابع(عمان الحضااااارة والتاريخ  مسقط 
ورها)   التليد يحكي سط

 
11 

  المعرض الوثائقي في البريمي  البريمي  م 2014مايو  10 – 5
12 

مايو  27 – 20
 م 2014

  المعرض الوثائقي في الرستاق  الرستاق 
13 
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 المعرض الوثائقي الدولي (ُعمان قريبة وإن كانت بعيدة)  أوزباكستان  م 2014سبتمبر  19 – 10

  

 
14 

  المعرض الوثائقي الخامس  مسقط  م 2014نوفمبر  6 – 2
15 

المعرض الوثائقي الدولي المصااااحب لمؤتمر  بوروندي  م 2014ديسمبر  12 – 9
ااالمياة واالدور العمااني في  (الحضاااارة والثقاافاةاإلسااا

 دول البحيرات العظمى اإلفريقية) 

 
16 

 المعرض الوثائقي الدولي المصاحب لندوة   فرنسا  م 2015أبريل  10 – 7

 ( ُعمان في الوثائق الفرنسية)  

 
17 

  المعرض الوثائقي الدولي العماني باليونسكو  فرنسا  م 2015أبريل  16 – 13
18 

 2 –ياالياو  28
 أغساااااااطاس 

 م 2015

  المعرض الوثائقي ( ُعمان تاريخ وحضارة)  ظفار 
19 

المعرض الوثائقي السادس المصاحب لندوة( نزوى تاريخ  نزوى  م 2015نوفمبر  7 – 2
 وحضارة) 

 
20 

  المعرض الوثائقي في كينيا  كينيا  م 2016يناير 
21 

  معرض يوم المخطوط العربي  مسقط  م 2016ابريل  4
22 

  المعرض الوثائقي ( ُعمان تاريخ وحضارة)  ظفار  م 2016أغسطس  9 – 3
23 
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أكتوبر  13 – 10
 م 2016

المعرض الوثائقي الساااابع المصااااحب لمؤتمر ( ُعمان  مسقط 
 في الصحافة العالمية) 

 
24 

  معرض يوم الوثيقة العربية  مصر  م 2016أكتوبر  17
25 

المعرض الوثائقي الدولي المصاااااااحب لمؤتمر (  جزر القمر  م 2016ديسمبر  8 – 6
 عالقات ُعمان بدول القرن اإلفريقي)  

 
26 

  المعرض المتحفي الدائم بقلعة ممباسا  كينيا  م 2017فبراير  22
27 

  معرض يوم المخطوط العربي   مسقط  م 2017ابريل  4
28 

أغسطس  20 – 14
 م 2017

  المعرض الوثائقي ( ُعمان تاريخ وحضارة)  ظفار 
29 

المعرض الوثائقي الدولي المصاحب لمؤتمر  (  الكويت  م 2017ديسمبر  16 – 11
 عالقات ُعمان بدول المحيط الهندي والخليج ) 

 
30 

  

) الدور الكبير الذي قامت به الهيئة في عرض وإتاحة المصااااااادر العلمية 4يالحظ من الجدول ( 

هور البااحثين والمهتمين، حياث بلغ مجموع المعاارض الوثاائقياة التي  المختلفاة التي تحويهاا لجم

هو مؤشاار جيد يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم 30نظمتها داخل وخارج الساالطنة (  ) معرضااا، و

 لهيئة ضمن أدوار دعم وتعزيز جوانب البحث العلمي. بها ا

وإلى جانب المؤتمرات العلمية والمعارض الوثائقية، قامت الهيئة بإصااادار مجموعة من سااالسااالة 

البحوث واالدراساااااااات التي قاُدمات في المؤتمرات العلمياة التي نظمتهاا الهيئاة محلياا وخاارجيا، 

ك البحوث والدراساااات العلمية التي أعدتها الهيئة اساااتناداً على المحفوظات التي باإلضاااافة إلى تل

هم مواضااايعها في الجدول (رقم 11تحتويها، حيث أصااادرت الهيئة عدد(  ) 5) كتاباً يمكن إيجاز أ

 اآلتي: 
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  أهم إصدارات الهيئة من الكتب العلمية والبحوث والدراسات) 5جدول( 

 م  عنوان الكتاب  أبرز مواضيع الكتاب 

وثاائق تعكس المراسااااااالت والتقاارير المتباادالة بين 
البااب العالي العثماني واألئمة والحكام في ُعمان، وكذلك 
الوالة والحكام والمسااااؤولين اإلداريين والماليين 
ال البلدين، وتقارير القناصل والمبعوثين  والعسااااكريين في 

 بعمان. 

القاات العماانياة العثمااني اب اة في الجوانال
 السياسية والعسكرية واالقتصادية 

 1 

يتضمن البحوث والدراسات التي قدُمت في مؤتمر الحضارة 
والثقاافياةاإلسااااااالمياة واالدور العمااني في دول البحيرات 
العظمى اإلفريقية، والتي اسااااتند جزء كبير من هذه البحوث 

ة األخرى.   على الوثائق والمصادر العلم

موضااااااوعات بحوث الحضااااااارة 
ااالمياااة واالاادور والثقافة اإلساا ا

العمااااني في دول البحيرات العظمى 
 اإلفريقية 

 2 

المحاوالت الفرنسااااااية لربط عالقات دبلوماسااااااية  -

 م.  19و  18وتجارية مع عمان في القرنين 

العالقات العمانية الفرنسااااااية من خالل الساااااافينة  -
  1790 - 1786العمانية( الصالحي) 

العالقااات العمااانيااة الفرنساااااايااة: 
الجوانااب التاريخية والسااااااياسااااااية 

 واالقتصاااااااادية والعسكرية 

 3 

يتضاااااامن البحوث والدراسااااااات التي قُدمت في ندوة 
تاريخ الحضاااارةاإلساااالمية في شااارق أفريقيا، والتي 
اساااتند جزء كبير من هااذه البحوث على الوثااائق 

 والمصاااااااادر العلمياة األخرى. 

موضااااااوعااات بحوث تااريخ 
 يا قالحضاااااااا اإلسالمية في شرق أفري

 4 

األسااااااطول البحري العماااني وأثره في العالقااات  -
 العمانية األفريقية 

ااالمية  الحضااااااارة والثقافية اإلسااا
والدور العماني في النواحي التاريخية 

 والساااياساااية 

 5 

 
 التواصااااال االجتماعي بين عمان وشاااااارق افريقيا:  -

الت الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري نموذجا   مرا

واالقتصاااادية واالجتماعية في دول 
 شااارق أفريقيا ( الجزء األول ) 
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الم والحضارةاإلسالمية  - أثر العمانيين في نشر اإل

 في اوغندا 

دور الوثائق العُمانية في ابراز الوجود الحضااااااري  -

إلسااااااالمي: دراساااااااااة تحليلياااة لبعض 

 14 – 13الوثاااائق االجتماعية العثمانية في القرنين 

  19هـ / 

 م، زنجبار نموذج اً  20 –

ااالمية  الحضااااااارة والثقافية اإلسااا
ية والدور العماني في النواحي التاريخ

والساااياساااية واالقتصاااادية واالجتماعية 
في دول شااارق أفريقيا والبحيرات 

 العظمى (الجزء الثاني) 

 6 

 م) 1938 -1882وثائ األرشيف المحققة (  -

فهرس أصااااحاب الوقف والوصااااايا وفق  -
 تساااالساااال الوثائق الزمني 

العالقااات التاااريخيااة بين ساااااالطنااة 

عماان وشرق إفريقيا في العهد البوسعيدي 

1882  

 م 1938 –

نظام الوقف والوصايا بزنجبار أنموذج 
 اً 

 (الجزء األول) 

 7 

 ) 1956 -1939وثائ األرشيف المحققة (  -

فهرس أصااااحاب الوقف والوصااااايا وفق تساااالساااال 
 الوثائق الزمني 

العالقااات التاااريخيااة بين ساااااالطنااة 

عماان وشرق إفريقيا في العهد البوسعيدي 

1882  

 م 1938 –

نظام الوقف والوصايا بزنجبار أنموذج 
 اً 

 (الجزء الثاني) 

 8 

هن العمانيين في زنجبار  -  طبيعة أعمال وم

 العمانيون وزراعة القرنفل في زنجبار  -

 أطنان القرنفل التي تم تصديرها من زنجبار  -

دور العماانيين في النهوض باالزراعاة في 
زنجبار والنتائج السااااياسااااية 

 م 1963 – 1832واالقتصااااادية والثقافية 

 9 
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 حياة أحمد بن ماجد وشخصيته  -

 مؤلفات أحمد بن ماجد  -

أساد البحار العُماني أحمد بن ماجد: دراساة 
تااريخياة ووثاائقياة وأدبياة ولغوياة (الجزء 

 األول) 

 10 

 أعمال ابن ماجد في الدراسات األوروبية  
اهتمام  عالقة ابن ماجد بفاسكودي غاما 

 ابن ماجد بشرق أفريقيا 

- 

- 

- 

أساااااااد البحار العُماني أحمد بن ماجد في 
دراسات األوروبيين والمستشرقين 

 (الجزء الثاني) 

 11 

  

أعاله رقم (  ) إلى دور وحرص الهيئة في توثيق كافة البحوث والدراسااااات 5يالحظ من الجدول

هاذه المخزون الفكري  العلمياة التي قاُدمات في المؤتمرات التي نظمتهاا الهيئاة، وباالتاالي إتااحاة 

 للباحثين والمهتمين مما يساعد على تعزيز الجوانب المختلفة للبحث العلمي. 

معرض دائم للوثائق والمحفوظات الوطنية بجنب مبنى الهيئة  كذلك عملت الهيئة على إنشاااااااء

،وذلك لتعريف الزوار والباحثين والمهتمين بتاريخ السالطنة عبر الحقب الزمنية المختلفة من خالل 

اتاحة الوثائق والمخطوطات والصااااااحف والخرائط والصااااااور واألفالم والعمالت والطوابع التي 

 . تجسد تاريخ السلطنة

اااما تتمثل فيما يأتي: ( هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية  حيث يضااااام المعرض أحد عشااااار قساا
، 

 )2017 

دمة في الكتابة قديما، وحجر أثري  -1 األدوات المساااتخ قسااام االساااتقبال: يعرض به

ااح أهمية التوثيق إلنسان العماني القديم.   يوضا

قساام تاريخ التوثيق: يعرض به تاريخ التوثيق عبر العالم ابتداء من النحت عبر  -2

الصااخور في الحضااارات القديمة، وتاريخ األرشاافة وتأساايس المؤسااسااات 

 األرشاايفية في العصاار الحديث. 

 قسم ُعمان عبر التاريخ: يعرض به الوثائق المتعلقة بأئمة وسالطين عمان عبر الزمان.  -3
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قسم الخرائط والرسومات والقصاصات الصحفية والصور: يعرض به عدد من الخرائط  -4

ممااالك العماانياة عبر التااريخ، كماا يعرض بعض  التي توضااااااح امتاداد ا

ااااوماات والقصاصات الصحفية التي تحدثت عن عمان وزنجبار وبعض الصور  الرساا

 من معالم الحياة في عمان وزنجبار. 

الت والطوابع البريدية التي  -5 الت والطوابع البريدية: يعرض به بعض الع قساام الع

 وثقت بعض األحداث والمعالم البارزة في تاريخ ُعمان. 

قسااام العالقات الدولية: يعرض به وثائق العالقات الدبلوماساااية بين عمان وزنجبار  -6

 وبقية دول العالم. 

ارة عن شااااشاااات إلكترونية (نوافذ) تعرض عدد من قسااام الطاولةاإللكترونية: عب -7

 الموادالوثائقية في مجاالت مختلفة. 

اها في  -8 ها االنسااااااان العماني وألق قساااااام التمائم: يعرض بعض التمائم التي كتب

 مناساااااابات ومحافل مختلفة. 

ها.  -9 وطها ونقوش  قسم أصول الوثائق: يعرض به الوثيقة العمانية على طبيعتها وجمالية خط

قسم صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد: يعرض فيلم يروي سيرة صاحب  -10

 الجاللة ومسيرة النهضة المباركة منخالل وثائق تاريخية وصور قديمة. 

ها في قسم إنجازات هيئة الوثائق: يعرض فيلم يوضح إنجا -11 زات هيئة الوثائق ودور

 الحفاظ على الموروث الحضاري. 

ا هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية لدعم البحوث العلمية  ره  الخدمات واإلمكانات التي توف
هيئة الوثائق  رها  اااة هو التعرف على اإلمكانات والتساااااايالت التي توف نظرا الن الهدف الثالث للدراسااا

وطنية للباحثين والمهتمين، فقد تمت صااااااياغة السااااااؤال البحثي الثالث لما يحقق هذا والمحفوظات ال
الهدف. وإلجابة على الساااؤال فقد تم إجراء مابالت مفتوحة مع المعنيين بالموضاااوع. كما تمت االستفادة 

 من المطبوعات والنشرات التي أعدتها الهيئة ذات العالقة بالموضوع. 

  

ةَة الى أنوتو َُ َُ َُ َُ َُ َُلتَلت الدراسالدراَس َُ َُ َُ َُ هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية  صوتوَص

الع على  الك من خالل دائرة اال أتاحت نافذة خدمات مباشاااااارة للبااحثين والمهتمين باالوثاائق، و
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تها إلتاحالوثاائق، حياث يتم من خالل الدائرة إتاحة كافة المحفوظات التي حانت آجالها القانونية 

االطالع على  للباحثين، و تضاام الدائرة قسااما لخدمات المستفيدين يتم من خالله مساعدتهم  على

المحفوظاتاإللكترونية والورقية واسااتنساااخها والمصااادقة على صااحتها، و ذلك بعد إصاادار 

الع والمكتبة، كما تضاام الدائرة قساام  المعلومات الوثائقية الذي تصاااريح الدخول لهم لقاعة اال

يعنى باإلشااراف على اسااتخدام أدوات البحث عن الوثائق والمعلومات، وإجراء البحوث الوثائقية 

إلجابة على كل طلبات المعلومات التي ترد من داخل الدولة وخارجها، كما يقوم القساااام بمساااااعدة 

ها تقساااايمات الهيئة على اسااااتخراج الوثائق والب يانات بغرض اإلعداد للمعارض الوثائقية وغير

من أنشاطة الهيئة، كما تضام الدائرة مكتبة يتم من خاللها إتاحة الكتب والدوريات وساااااائر 

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية  مصاااااادر المعلومات المختلفة التي يحتاجها المستفيدون. (

،2016 ( 

الع على  ال الع على الوثائق بتخصااايص قاعة  وقد قامت الهيئة من خالل دائرة اال

ها االساتيعابية لعدد  جهاز حاساب آلي  21باحثا، حيث يتوفر بها عدد  21محفوظاتالهيئة، تتساع طاقت

جيدة، لوثالثة أجهزة ميكروفيلم، وتتميز بالخصاوصاية واالساتاللية وتتوفر بها اإلضااءة والتهوية ا

ً وحتى الساعة  8:30وتقدم القاعة خدماتها للباحثين خالل فترة الدوام الرسمي من الساعة  صباحا

ظهراً. كما تضااام القاعة جهازين للنساااخ يتسااامان بجودة عالية، كما يتوفر جهاز ماساااح  1:30

ي رمزية. ويبلغ عدد موظفضاااوئي ،وتقدم خدمات التصاااوير للمصاااادر العلمية بالهيئة بأساااعار 

هم حاصاااااالون على البكالوريوس في التاريخ والمكتبات والوثائق، حيث  8الدائرة(  موظفين) معظم

 يعد العدد مناسب ويغطي احتياجات الباحثين. 

ها استقبال الباحثين وشرح الخطوات  وتضم الدائرة أيضا قاعة مخصصة النتظار الباحثين يتم في

الع على المحفوظات، كما تضاااااام القاعة دواليب اإلجراءات التي  يتم من خاللها البحث واال

مخصصة للعهدة الشخصية للباحثين، كما يتم أخذ بيانات الباحثين وأخذ نسخة مصورة من البطاقة 

 الشخصية ليتم بعد ذلك منحهم بطاقة مستفيد. 

م 2012) باحثا منذ عام 640ئة بلغ( وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن عدد الباحثين المسجلين بالهي
م. وفيما يأتي جدول 2017(بداية تفعيل دائرة الطالع على الوثائق) وحتى نهاية عام 

 ) حول عدد الباحثين المسجلين لكل سنة:  6توضااااايحي(جدول رقم 

 

  2017- 2012أعداد الباحثين المسجلين بالهيئة ) 6جدول( 
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 م  العام  عدد الباحثين 

 8  2012  1 

 43  2013  2 

 116  2014  3 

 87  2015  4 

 144  2016  5 

 242  2017  6 

 المجمــــــــوع  640 

  
أعاله رقم(  ) إلى أن هناك إقباال جيدا للباحثين يتزايد سانويا بالهيئة لالساتفادة 6ويشاير الجدول

ها العلمية، حيث بدأ العدد بثمانية أشااااااخاص عام  في العام  43ليرتفع إلى  2012منمصااااااادر

، وعلى الرغم من انخفاض العدد 2014) عام 116التالي وليقفز بعد ذلك إلى ما يقارب الضااااعفين( 

 .  2017عام  244وإلى  144شاخصاا إال أنه عاوداالرتفاع في العام التالي له إلى  87إلى  2015عام 

ها الهيئة  وهذا االقبال على المصااااااادر العلمية للهيئة يعتبر مؤشاااااارا جيدا يعكس األهمية التي تمثل

ماما أكبر من الباحثين في لدعم البحوث والدراسااااااات المختلفة. أما الموضااااااوعات التي تنال ا هت

مصااااااادر الهيئة فيأتي المجال التاريخي في أولها، حيث بلغ عدد الملفات التاريخية التي طلبها 

م، يليها الموضااااااوعات االقتصااااااادية حيث بلغ عدد الملفات 2017) ملفا في عام 206الباحثون( 

ها من قبل الباحث ) ملفا، يأتي بعد ذلك الجانباالجتماعي كثالث 151ين( االقتصااااااادية التي تم طلب

هؤالء الباحثين ( ) 139الموضاااوعات طلبا من قبل الباحثين حيث بلغ عدد الملفات التي طُلبت من 

) 60ملفاً، فيما تعد الموضاااوعات الجغرافية أقل المواضااايع طلباً من الباحثين حيث تم طلب عدد (

) وثيقة في 10863وقد بلغ عدد الوثائق التي تم اساتنساااخها للباحثين(  ،2017ملفا فقط خالل عام 

 م. 2017مجاالت مختلفة عام 

) ضاااوابط 60/2007وقد حدد قانون الوثائق والمحفوظات الصاااادر بالمرساااوم السااالطاني رقم( 

 لي: محددة يتم من خاللها إتاحة المحفوظات واالستفادة منها، وذلك على النحو التا
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سااانة على األقل للمحفوظات العامة من تاريخ إنشاااائها او الحصاااول  30انقضااااء  -1

 عليها بالجهة المعنية. 

سااانة للمحفوظات المتعلقة بالتحقيقات اإلحصااااءات وأية محفوظات  60انقضااااء  -2

أخرى تتضمن معلومات عن األفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية 

 والعائلية. 

جالتاألحوال المدنية المتعلقة بالوالدة  100انقضاء  -3 سنة للمحفوظات المتعلقة ببيانات و

 مهنية والصحية ويتم احتساب المدة من تاريخ الوالدة. والمتعلقة بحياة األفراد ال

وأتاحت الهيئة من خالل موقعهااإللكتروني فهرساااا خاصاااا للمحفوظات، تتيح من خالله عناوين 

ومواضايع الوثائق المتاحة بالهيئة، ليتمكنوا بعد ذلك من زيارة الهيئة للحصاول على نساخ من تلك 

فهارس ورقية بدائرةاالطالع على الوثائق تتضااااامن كشاااااافات تحتوي الوثائق، إلى جانب وجود 

على الرمز المرجعي وعنوان الملف وتااريخ الملف، وتعتبر الفهاارساإللكترونياة أكثر دقاة من 

الفهارس الورقيةت وذلك الن أرصااااادة الهيئة من المحفوظات تتزايد بشاااااكل مساااااتمر ويطرأ 

ها ها تلقائيا عند إجراء أي إضافة  على بعض تحديث بشكل مستمر، لذلك الفهارساإللكترونية يتم تحديث

هارس الورقية، كما ان الفهار اإللكترونية توجد بها بيانات أكثر تفصيال.  أو تعديل بعكس الف

مة البحث العلمي   رها لخد  التحديات التي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للقيام بدو
دمة البحث  الهدف ها لخ الرابع للدراسااااااة هو التعرف على التحديات التي تواجه الهيئة للقيام بدور

العلمي، و لذلك فقد تمت صااااااياغة السااااااؤال البحثي الرابع لما يحقق هذا الهدف.ولإلجابة على 

رز الى أن من أبالسؤال فقد تم إجراء مقابالت مفتوحة مع المعنيين بالموضوع. وتوصلت الدراسة 

دمة البحث العلمي هو ضاعف الكادر البشاري بالهيئة  ها لخ التحديات التي تواجه الهيئة للقيام بدور

مقابل المخزون الهائل من المصاادر العلمية بالهيئة من الوثائق والمخطوطات والخرائط والصااااااور 

الم التي تمتلكها.  حيث يبلغ عدد المختصااااااين بالهي صادر ئة المكلفين بعملية التوصيف للمواأل

موظفا.  وعلى الرغم من كفاءة الموظفين للقيام بأعمالهم إال أن الدقة العالية التي  14العلمية المختلفة 

تتطلبها عملية التوصيف لعرض محتوى المصادر ونشأتها وكتابة البيانات الدالة على 

ها تأخذ حيزا كبيرا من الوقت مما ي جعل عدد الموظفين المعنيين غير كاف للقيام موضااااااوعات

ها االسااااااتعانة  مهمة.  أضااف إلى ذلك تنوع لغات المصااادر يتطلب جهدا كبيرا للقيام بترجمت بال

مة الوثائق العثمانية والوثائق الفرنسااية والوثائق  أحيانا بخبرات دولية في جانب الترجمة مثل ترج
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رها، باإلضااافة إلى عملية المساح الضوئي لتلك المصادر البرتغالية والوثائق السااواح يلية وغي

ومة إدارة المحفوظات.  ها إلكترونيا في منظ  وتخزين

اإلجراءات اإلدارية بالهيئة محفزة لدعم البحوث العلمية، وذلك لكون الهيئة قدمت كافة  وتعد

من خالل مجموعة من الخدمات التسااايالت وبساااطتاإلجراءات إلتاحة الوثائق لجميع الباحثين 

في اليوم  %30التي توفر البيئة المناساااابة للباحثين، إال أن تقنين عملية نسااااخ المحفوظات بنساااابة 

الواحد ألربع ملفات تعد أبرز التحديات اإلدارية التي تواجه الباحثين لالسااااااتفادة من المصااااااادر 

األمنية بالهيئة ال تشكل أي عائق نفسي للباحثينت وذلك العلمية بالهيئة. وينظر على أن ا إلجراءات

من منطلق كونها إجراءات تنظيمية تضاااااامن توفير الحماية الالزمة لوثائق وأرشاااااايف الدولة 

،وبإمكان أي باحث عماني او وافد ان يصاااااال إلى الهيئة وتتاح له الوثائق بحسااااااباإلجراءات 

لمعمول بها. كما أن القوانين المتعلقة بإتاحة الوثائق للباحثين ال تشااااااكل تحديا كبيراًت والقوانين ا

وذلك لكون تلك القوانين دولية ومطبقة على مسااااتوى معظماالرشاااايفات العالمية، إذ انها تساااااعد 

 بشكل مباشر على حماية حقوق األفراد والمؤسسات. 

مة   الخات
ااااااة إلى إبراز دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تعزيز جوانب البحث هدفت هذه الدراس

دمة الباحثين والدارسااااااين  العلمي من خالل إتاحة ما لديها من وثائق ومواد ارشاااااايفية مختلفة لخ

امات ه،وبالتالي ركزت الدراسة على معرفة المصادر العلمية التي تحويها الهيئة، باإلضافة إلى إس

دمها الهيئة في هذا الجانب  اإلمكانات والتساااااايالت التي تق هم الهيئة في دعم البحوث العلمية، وأ

دمة البحث العلمي.  ها في خ هم التحديات التي تواجه الهيئة للقيام بدور  ،كما اهتمت الدراسة بمعرفة أ

المحتوى من إصااااادارات وقد اساااااتخدمت الدراساااااة المنهج النوعي المتمثل في تحليل 

ونشااااارات وفهارس الهيئة، باإلضافة إلى إجراء المقابالت المفتوحة مع المعنيين بالهيئة، وذلك بغية 

 الوصول إلى أفضل النتائج التي تعكس دور وجهود الهيئة في تعزيز البحوث العلمية. 

رز وكبير لتعزيز جوانب البحث العلمي وتوصاااااالت نتائج الدراسااااااة إلى أن الهيئة قامت بدور با

ها  بالسلطنة، وقد أتضح ذلك من خالل تخصيص دائرة تقدم خدمات مباشرة للباحثين تتيح من خالل

مة الهيئة عدد(  ) مؤتمرا علمي داخل وخارج الساالطنة، وتنظيم عدد 13الوثائق، باإلضااافة إلى إقا

) كتابا تتناول بحوث ودراسااات 11ادار عدد( ) معرضااا وثائقيا داخل وخارج السالطنة، وإص30(

علمية استناداً على الوثائق، وإقامة معرض دائم للوثائق والمحفوظات يعرض من خالله المصادر 

 العلمية بشكل متجدد. 
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دمة البحث  ها في خ كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة للقيام بدور

ن الهائل من المصاااااادر العلمية المختلفة التي تمتلكها الهيئة، مقابل عدد محدود العلمي هو المخزو

ها و ترجمتها و خزنها .   من الكوادر البشرية المعني بتنظيمها و توصيف

ن هذه الدراسة توصي باآلتي:  هنا فإ  و من 

من يطلبون تجهيز قاعات مطالعة أكثر اتساااااااعا لتتسااااااع إلى األعداد المتزايدة م -1

دة من مصادرها.   خدمات الهيئة و يسعون لالستفا

مد ساعات العمل للمستفيدين ليتمكن الباحثون المرتبطون بأعمال في الفترة الصباحية  -2

 ن االستفادة من خدمات الهيئة خالل ساعات المسا أو اإلجازة األسبوعية. 

ها باسااااااتمرار لتواكب عمليات التزويد و تنمية  -3 تكملة الفهارس المختلفة بالهيئة و تحديث

 المجموعات. 

 زيادة عدد المتخصصين في توصيف الوثائق لتسريع عمليات الفهرسة و التنظيم لها.  -4

التعاون مع الجامعات و مراكز البحث العلمي إلبراز أنواع معينة من الوثائق و البحث  -5

 حتوياتها و نشرها أو نشر ملخصات عنها. في م

 الستفادة من برامج اإلذاعة و التلفزيون العماني في توثيق التاريخ الشفوي للسلطنة.  -6

االهتمام بنتائج األبحاث العلمية المتخصااااااصااااااة لتطوير العمل و تفادي بعض جوانب  -7

 القصور التي تكشفها تلك األبحاث . 

هنا فيقترح الب  احثون عدة جوانب في الموضوع يمكن للباحثين الولوج إليها ومن ذلك: و من 

 دراسة سمات المستفيدين من المصادر العلمية لهيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية  -1

ادرها  -2 دراسااااة مدى توافقاإلجراءات التي تتبعها الهيئة في مجال حفظ و إتاحة مصاااا

دمة في المجال. مع المعايير الدولية و تجارب الدول ا  لمتق

 دراسة مدى تجاوب المؤسسات المختلفة في السلطنة مع الهيئة لتحقيق أهدافها.  -3
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ة مداخلة ة األرشيف" الدولي العلمي المؤتمر إطار في مقدم م الوطنية للسيادة دعا  
 16 عمان سلطنة

 2018 أفريل

الوطنية المحفوظات و الوثائق هيئة  

األوسط الشرق كلية  

  
 

  ملخص
ها التي التاريخية للمراحل وفقا مختلفة بأوضاع الجزائر في ألرشيف مر   في المتمثلة ، لبالد شهدت

 اللهاخ بذلت ألخير هذه ، إلستقالل مرحلة وأخيرا ، الفرنسي إلحتالل مرحلة ، العثمانية المرحلة
 ثم ،  اإلستعماري العهد إبان الوطني ألرشيف من تفرق ما لجمع كبيرة جهودا الجزائرية الدولة

) 1961-1962(بين ما الفترة في فرنسا إلى ترحيله تم قد منه األكبر الجزء لكن ، حفظه و تنظيمه
 أرشيفيا نزاعا خلق الذي ألمر ،)  Aix En Provence( بروفانس -أن -اكس مدينة إلى وبالضبط

 ذاكرةال يمثل الذي ألرشيف هذا إسترجاع إلى تسعى اليوم غاية إلى الجزائر إن و ، البلدين بين
هوية الجماعية  .  الوطنية السيادة معالم وأحد الجزائر و

 صنافهأ و فرنسا إلى المرحل الجزائري بألرشيف التعريف البحثية الورقة هذه خالل من سنحاول 
 عرض و ، ترحيله في فرنسا مبررات إلى إضافة ألرشيف، بهذا يحتفظ الذي الفرنسي والمركز ،

 ىعل التعرف و ، النزاع محل ألرشيف قضية حول الفرنسية و الجزائرية النظر وجهات بعض
 سألس بيان و ، الدولية الهيئات و المحافل عبر ألرشيف بإسترجاع الجزائر مطالبة كواليس

هم إبراز و ، الجزائري للمطلب الشرعية  فينالطر بين الرسمية اإلتفاقيات و التفاوض محطات أ
 لتيا المرحلة ألرشيفات أنواع ببعض التعريف و ، ألرشيف إرجاع حول الفرنسي و الجزائري

عها من الجزائر تمكنت  . يفألرش ترحيل جراء بالجزائر لحق الذي الضرر بيان أخيرا ،و إسترجا
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 .  فرنسا – الجزائر – ألرشيفي النزاع -ألرشيف:  المفتاحية الكلمات 

  

The deported Algerian archive to France (Algerian French archival  
 conflict) 

  

 Abstract 

The Algerian archive went through three different stages: the Ottoman, the  
French colonialism, and finally the Algerian independence in which Algeria made great 

efforts to collect, organize, and save the separated national archives. The biggest part of the 

archive has been deported to France between (1961-1962) exactly to the  
Aix-En-Provence city; this created an archival conflict between the two countries. To this 

day, Algeria is still trying to retrieve the archive that represents its collective  memory, 

identity, and one of the landmarks of its national sovereignty.  

Through this document, I will introduce the deported Algerian archive to  
France and its types, and the French Centre that holds this archive. In addition, I will state 

the France justification, different Algerian and French point of views on the issue of the 

archival conflict, and identify the sidelines around the Algerian demand of retrieving the 

archive via forums and international organizations and legal foundations of the Algerian 

demand statement. Moreover, I will highlight the most important negotiating stations and 

official agreements between the Algerian and  
French parties about returning the archives, and define some genres of the archives retrieved 

by Algeria. Finally, I will list the damages that faced Algeria because of the  deported 

archive. 
  

  
 key words  
  

 Algerian –French - archival -conflict 
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  مقدمة
 لألمم، آلنيةا اإليديولوجية و إلستراتيجية الصراعات أبرز من يعتبر الهوية إثبات بأن القول يمكن 
 ألنه  نيةالوط سيادتها لتدعيم ألرشيف على محالة ال تستند أن يجب لذلك الدول إثبات إطار في و

ها يبرز  وه و ،  المجاالت مختلف في نشاطاته و مؤسساته و بمقوماته بذاته قائم ككيان وجود
 . الجماعية للذاكرة و الفردية للذاكرة الضامن

 تمثيله إلى إضافة  التأريخ مصادر من عنه غنى ال مصدر  هو و الشعوب تاريخ هو فألرشيف
 لحفظه تسعى أن عليها يتوجب  األخيرة هذه فإن لذلك ، للدول الحضاري و الثقافي التاريخي التراث

ها إثباتا و العالمية الحضارات مسيرة مواكبة أجل من   كدولة إستقالليتها و لوجود

  . 

ها من ، إلستعمار تعرضت التي الدول بعض واجهته الذي الوضع علينا يخفى ال لكن  لجزائرا بين
 جزء من الجزائر حرمان إلى الترحيل ذلك أدى و ، اإلستقالل عشية فرنسا إلى أرشيفها رحل التي
 اسيةألس الوثائق غياب و ، ثمينة معلومات مصادر فقدان و تكاملها من و الوطنية الذاكرة من كبير

 .  اإلدارية األعمال بعض سير و العلمي البحث عرقلة إلى إضافة ، الحقوق إلثبات

 رجعيةالم يمثل ألنه المرحل ألرشيف بقضية الجزائر ،إهتمت البالغة األهمية هذه ضوء على و
 لتأريخا إقتصر بفقدانه و المجتمع هوية خالله من تبرز و الماضي أحداث توثق التي الرسمية

 و الرموز و للشهادات اللجوء إلى إضافة ، لبالد خارج الترحيل من سلم الذي ألرشيف على
 لجزائريينا األعيان و األفراد دونها التي الخاصة ألرشيفات بعض و شفويا المتوارثة الروايات

  إلى أيضا نحتاج نحن لكن..  لعائالت أرشيف بعض و

 ألرشيف من ألكبر و ألهم الجزء يعتبر الذي فرنسا إلى المرحل الوطني ألرشيف إسترجاع
 ةللدول الوطنية السيادة و الوطنية الهوية من كل توحد متكاملة كاملة ذاكرة إقامة أجل من الجزائري
 .  الجزائرية

  ) الحالي حفظه مركز و مراحله(  فرنسا إلى الجزائري األرشيف ترحيل -1

 العاصمة جنوب كلم 900 مارسيليا، قرب'' بروفانس أون أكس'' بمقاطعة بالضبط و بفرنسا هناك 
  " الفرنسية السلطات وتسميه الجزائر، أرشيف إسمه'' ملغم'' شيء ينام باريس،

 سطو جميلة بناية بمدخل كبيرة الفتة على مكتوب هو هكذا أو 'البحار وراء لما الوطني ألرشيف
 باروك فرنسا جنراالت بحبر أيضا والمكتوبة ،''المحفوظة الجزائر ذاكرة'' بها ترقد هادئة مدينة

ومة الثورة وقادة الحركى أفراد و ضباطها،   .الشعبية والمقا
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 أرشيف'' باريس تسميه التحرير، ثورة كما للجزائر، فرنسا بإستعمار المتصلة الحقبة أرشيف
 انتك الجزائر'' أن الفرنسيين لدى سائدا اليزال الذي اإلعتقاد ألن ملكها، أنه على لداللة'' وطني

   ''.فرنسية

 يف الجزائر ذاكرة'' مربع إلى للوصول طويل رواق إختراق يتوجب كان للبناية األول الطابق في
   .ومجلدات رفوف

 على ريؤش منظم، ترتيب. أرشيفية وعلب بمجلدات مليئة برفوف مقسمة وعريضة طويلة بمساحة
 ناللو المطلوبة، الشروط بكل حفظه على القائمون له إختار الذي الجزائر بأرشيف خاص إهتمام

ومة حقب إلى تعود ضخمة مجلدات'' الخبر'' تفقدت بينما ألحمر،  والحداد انيالمقر للشيخ الشعبية المقا
الت القادر عبد واألمير  كانوا تيال وتلك الفرنسي الجيش لضباط بها يبعثون كانوا التي بالمرا

 الثانيو باريس بقلب األول: بمركزين موجودة الوثائق هاته. الضارية الحروب زمن منهم، يستلمونها
  . أهمية األكثر ألرشيف على تحتوى التي'' بروفانس أون أكس'' بمقاطعة

 تفوح التاريخ رائحة أن لوال البارحة، كتبت لو كما خطوطها تحفظ الزالت بكتابات مصفرة أوراق
 طّرزم غالفه سنتيمترا، أربعين عن يقل ال وعرضه سنتيمترا 60 يفوق طوله اللون بني مجلد منها،

 رشيفأ المجلد وتضمن المجلدات، غالفات لطرز إليه تلجأ المعنية الوزارة كانت حيث حرفي، بيد
  وبها 1894و 1873 بين ،''الجزائرية بالشؤون المكلفة الوزارة''

الت بقسنطينة، األراضي العقارات تنظيم قرارات  من دونه ما إلى آنذاك العام الحاكم بمرا
ظهرت المسؤولين، جالت وأ  أكس'' مركز مديرة وتقول العقارات، تلك يملكون جزائريين أسماء ال

 المها رةنب أن غير ،''بالجزائر المتصل ألرشيف لحفظ نفذت صارمة تطبيقات'' أن'' بروفانس أون
الم  هناك'' أن بالقول عنها عبّروا لكنهم بها، البوح يستطيعون ال بأشياء توحي كانت مساعديها و
 يعتبر لذيا القضاء بأرشيف ألمر ويتعلق ،''بلدنا إلى معنا بنقله ملزمين نكن لم ألرشيف من نوعا
 اإلدارة أرشيف يبقى أن يفترض كان'' المركز إطارات أحد ويصرح اإلدارة، أرشيف من جزءا

 زائريين،الج من ذلك الفرنسيون طلب لقد منه، لإلستفادة) الجزائر في يعني( هناك العدالة وأرشيف
 انتك ربما'' المتحدث يجيب ولماذا؟، ،''باريس إلى أخذه منا وطلبوا عليه اإلبقاء رفضوا أنهم غير

 من حوكموا'' متهمين'' على شهود أسماء فيها مدون العدالة وثائق ألن اإلنتقام، من مخاوف هناك
هاب بتهمة الفرنسي، القضاء قبل   ،''إلر

هاب''بـ إلطار ذات ويقصد اهدون كان التي الجهادية األعمال ،''إلر  خالل بها، يقومون المج
 عضهاب أعدنا وقد بها سمع حينها والجميع علنيا بها نطق ألحكام لكن'' المتحدث يستطرد الثورة،

 يفألرش'' بأن بباريس الجزائري، األرشيف ملف على يشتغل فرنسي، مسؤول قال 1963 سنة
  العسكري
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التهم الجيش ضباط قرارات يتضمن الذي  لدفاعا وزارة بحوزة التحرير ثورة سنوات خالل وتعا
الع يسمح ال تامة بسرية محاطة وثائق وفيه الفرنسي،  رطةالش ضباط قبل من ال عليه باإل

 سعك ،''تامة بسرية محاط'' الدفاع أسرار المتضمن ألرشيف من الصنف هذا أن ويؤكد ،''والدفاع
الع للجزائر يمكن حيث, 1954 قبل لما اإلستعمارية للحقبة العام ألرشيف  وتصوير عليه اإل

 70 إلى سنة 50 بين ما وتمتد'' سرية فترات''بـ يسميه ما يحدد الفرنسي القانون لكون عنه، نسخ
 اللخ أشخاص وبصمعة ألناس الشخصية بالحياة تمس أمورا يتضمن'' حيث عنه، إلفراج سنة
 القضائي يفألرش تسريح عدم على القانون ذات ينص بينما الحياة، قيد على يكونون قد الفترة تلك
  قديمة حسابات تصفية تفادي هو والتبرير سنة، 50 بعد ال

 

 اليوم يه و عشر التاسع إلى عشر السادس القرن من إبتداءا العثماني العهد إلى الوثائق أقدم ترجع و 

 من المنقوص ألرشيفي تراثنا من هاما جزءا تمثل و بفرنسا الوطني ألرشيف مركز في محفوظة

 1962-1961 بين ما الفترة في فرنسا قامت.  1962 سنة إلى م 1830 اإلستعماري العهد أرصدة

 أمناء تلقى و ، فرنسا إلى الجزائري ألرشيف من ضخمة كتل بترحيل اإلستقالل عشية أي

 بتصوير خاصة تعليمات م 1961 أوائل في الجزائري ألرشيف في العاملين الفرنسية المحفوظات

 أرشيفيا نزاعا خلق مما)  العام المدير توقيع تحمل م1961 ماي 06 في مؤرخة رسالة( ألرشيف

 .  الدولتين بين

 دمتنع حيث الفرنسي الوطني ألرشيف في محافظ منصب Isabelle Brot  تولت 1961 أكتوبر في

 البنك أرشيف من طن) 900( مئة تسع أمام نفسها فجدت ، الموظفين قلة إلى إضافة ، المسؤوليات فيه

  معالجة دون 1963و 1962 سنتي سريعة بصفة ترحيله تم الذي الجزائري

 الكبير رالقص في قبو في مؤقتة بصفة موضوع البنك أرشيف كان و) . الجرد( مسجلة ال و) الفرز(
 له رقمم فهرس إعداد معالجته و تمت أرباع ثم ثالثة الرصيد تقلص البنك عمال بعض بمساعدة و
   10. وثيقة أو مادة) 20.000( ألف عشرون يقارب ما يحصي الذي و

 1.5 ربيقا ما ، الرصيد من كبيرة كمية نقل تم الفرنسي الوطني األرشيف إلى ثاني ترحيل جاء و

 نسجل و ،" Aix-En-Provence"ب الموجود"  Outre Mer" أرشيف مخزن إلى خطي كيلومتر

 مختلف أرشيف من خطي متر) 168( ستون و ثمانية و مئة حوالي يحوي المخزن هذا أن أيضا

                                           
  الوطني الجزائري النزاع الجزائري الفرنسي حول ألرشيف .المديرية العامةلألرشيف الوطني . مطبوعات ألرشيف10 

  04.ص. 03،1996رقم
هم الكفاءات الجزائرية  التي أسست  * بجاجة عبد الكريم ، أول مدير عام مسؤول عن مؤسسة ألرشيف الوطني الجزائري ،و أ

 لتنظيم قطاع ألرشيف .  
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 هذا نصف و م 1962-1953 لفترة الصحراء و الجزائر في التطورات يتضمن الذي و الهيئات

 .  مفهرس و معالج الرصيد

 يف بالتحديد و الوالئية ألرشيف مديريات أعدتها التي المختصرة الكشوف خالل من يظهر و

 ائقالوث أنواع جميع يشمل كان و مقياس أي يحترم يكن لم الترحيل أن قسنطينة وهران الجزائر

 بين من و  11. لبالد في اإلجتماعية ،اإلقتصادية الثقافية ،السياسية، اإلدارية بالميادين المرتبطة

 ألرشيف هو سابقا أشرنا كما اإلستعمارية المرحلة ضمن التاريخي ألرشيف ألرصدة هذه

 عشر التاسع و) 15( لميالد عشر الخامس القرنين بين ما المؤرخة الجزائرية للدولة التاريخي

 ) . 19( لميالد

 إستراتيجية ال أهمية تقل ال أخرى و اإلعالمية و اإلثباتية الناحية من ألرشيفية إلعتبارات بالنظر
 اكرةالذ مقومات تقوية و تثمين حيث من الدولة و المؤسسات كذا و المجتمعات و األفراد حياة في
 إلى المختصة مؤسساتها عبر المجتمعات تسعى الدولة سيادة و أركان إرساء كذلك و الهوية و

ها اإلعتناء و إلحتفاظ ها تكوين و ألرشيفي بتراث ها المطالبة و أرصدت  .  وجدت أينما ب

 بذلك و الدولة سيرورة و تاريخ لتناول ألساسي المرجع الدارس و للباحث بالنسبة ألرشيف إن و
هتمامات كل يعتلي  التي اصةخ الدول تسعى لهذا و...  الثقافية و اإلقتصادية و السياسية الحياة في اإل
 ئاتالهي أمام المطروحة القضايا كثرت لذا ، المرحل و المسلوب بتراثها بالمطالبة مستعمرة كانت

 نوةع وحولته سابقا المستعمرة الدول عليه إستولت الذي المحول األرشيف قضية سيما ال الدولية
 ياتتوص و قرارات كذلك و المواثيق لكل المخالفة  األصلي إنتاجه موطن خارج يستغل و ليحفظ

 و ألنظارا شد ما كثيرا ، لألرشيف المستديرة المائدة و لألرشيف الدولي كالمجلس المختصة الهيئات
مة إنعكاسات على أكيد وقع له من السياسيين لما إهتمام    12. الدول و الشعوب حياة على مختلفة و ج

  فرنسا إلى ترحيله عملية كشف و الوطني ألرشيف تجميع بدايات -2

 النادر، لكنزا ذلك إكتشف حين* بجاجة الكريم عبد الشاب لألرشيفي بالنسبة كبيرة مفاجأة كانت   

هم، خلفوه أنهم يعتقدون السياسية المستويات أعلى على الفرنسيون يكن لم الذي  بجاجة انك وراء

ةا في المتخصصين المستقلة الجزائر إطارات دفعات أولى ضمن الجامعية دراسته أنهى قد  ألرشف

  الجهوي المركز مسؤولية 1974 سنة لتوه وإستلم والتوثيق،

                                           
11 Brot , Isabelle. Les archives d’entreprise aux archives nationales In « La gazette des archives » 

N°84(1eme trim.,1974) P.P. 09-18  
المية داخلية تصدر عن مركز ألرشيف الوطني العدد 12   . 2008، 12همزة وصل نشرية إ
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 المركز تسييرب الخاصة القديمة اإلدارية الوثائق في ويقلب يبحث كان وعندما قسنطينة، في لألرشيف

 تنداتوالمس الوثائق لكل تفصيلية إسمية قوائم على يده وقعت أين اإلستعمارية، الحقبة خالل

 نتيس بين ما فرنسا إلى تهريبها جرى التي الجزائري، الشرق منطقة بكامل الخاصة ألرشيفية

ها قد كان ،1962و 1961 ها أعد  رأس على الفرنسي سلفه قصد، بدون أو بقصد وراءه، وترك

 ." براندبيرغ إيرالند آالن" قسنطينة أرشيف

 لم ووهران للعاصمة الجهويين المركزين في نظراءه ألن أوال محظوظا،" بجاجة الكريم عبد" كان
هما، إقليم مستوى على شيئا يجدا مة السريعة التهريب عملية أثر من إختصاص  الجماعية ةللذاكر والمنظ

ها التي الوثائق ألن وثانيا للجزائريين،  20 تهريب عملية تفاصيل كافة عن دقيقة معلومات قدمت وجد
  تولوا الذين السائقين أسماء مع ألرشيف، من طن 100 بحجم علبة ألف

 هأخذت الذي المسار في كبير دور لذلك وكان. حملتها التي العسكرية الشاحنات وأرقام العملية
ها إصطلح ما إسترجاع حول وفرنسا الجزائر بين ما السياسية المفاوضات   تسميته على بعد

 . اآلن حتى تغلق ولم الثمانينات مطلع إنطلقت عندما" المرحل ألرشيف"

ها من أكثر نقل  كل ومست ،1962 جويلية 5  بعد أي لإلسقالل، الرسمي اإلعالن تاريخ بعد نصف

  الحياة جوانب

 . إلستعمارية المرحلة خالل واإلقتصادية واإلجتماعية واإلدارية السياسية

 كتب أو" بجاجة" لسان على جاء أبرزها الشروق، عليها إطلعت والشهادات الوثائق من مجموعة
 خالل ةوالفرنسي الجزائرية العالقات في األبعاد متعدد الملف هذا معالجة جرت كيف تحكي يده، بخط

 جمعت التي إلجتماعات محاضر من أجزاء ينقل الوثائق هذه وبعض الماضية، الخمسة العقود
 ألرشيفات في من طن 600 بحجم علبة ألف 200 تهريب جرى المجموع في" المتفاوضين، الوفدين

 عالن بعد عاجل بشكل ترحيله وألن جزءا كبيرا منها جرى ،1962و 1961 بين سنتي ما الفترة تلك
  يف موجودة زالت ال كانت التي العسكرية الثكنات إلى العملية أسندت فقد رسميا، إلستقالل

 . ابفرنس بروفانس - أن -  أكس"مركز إلى الجزائري ألرشيف من ألكبر الجزء ونقل." الجزائر

 حينه، في معلنة غير ألهداف سري بشكل 1961 سنة من األول لثالثي خالل الترحيل عملية بدأت
 مليةع وتمت بالجزائر، االستعمارية اإلدارة في العاملين ألرشيفات لمحافظي تعليمات أعطيت
مة المديرية عن الصادرة المراسلة تثبتها تعليمة على بناء األولى الترحيل  فرنساب لألرشيف العا
ها ،1961مارس 6 في المؤرخة  المكتوبة الوثائق كل بنقل ثان قرار جاء 1962 سنة واحد بعام بعد

هما" المطبوعة أو اليد بخط ها التي والتاريخية التوثيقية األهمية كانت م  حكومةال وكانت ،"تكتسي
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ها إعادة أوال هو السبب إن تقول الفرنسية  ألمنية يداتالتهد من مؤقتا حمايتها وثانيا فرنسا في تصوير
 . إلستقالل فكرة عارضت التي" الخاصة السرية المنظمة" لميليشيات

ها التي التقارير  ترحيل أن تثبت وقسنطينة وهران الجزائر، في لألرشيفات الجهوية المديريات أعدت
 افية،الثق السياسية، اإلدارية، الحياة ومجاالت أوجه كل عمليا ومس معيار ألي يخضع لم ألرشيفات
 1500 اأيض مست الترحيل عملية اإلستعمارية، الحقبة خالل للجزائريين وإلجتماعية اإلقتصادية

 العثماني الوجود بمرحلة الخاصة بالضبط الفرنسي، اإلحتالل قبل ما الجزائرية ألرشيفات من علبة
هي م،17و م16 القرنين خالل  طالت التي والحرق النهب عمليات من الناجي القليل الجزء تمثل و
 . الجزائر إلى الفرنسية القوات دخول خالل الجزائرية ألرشيفات أغلب

 :  المرحل ألرشيف إسترجاع حول الجزائري للمطلب الشرعية ألسس -3

 و ، افرنس إلى المرحل الجزائري ألرشيف بقضية المتعلقة البحثية الدراسة هذه إعداد إطار في   
 على تناداإس ذلك و ، الجزائري الطرف حجة بقوة القول يمكن ، البلدين بين القائم للنزاع منا تتبعا

 المتعارف العالمية المبادئ كذلك و ، الوطني أو العالمي التراث قضايا في المختصة الهيئات توصيات
 تمكين و العالم عبر ألرشيف على الحفاظ إلى مجملها في تسعى التي و ، ألرشيف مجال في عليها
 و لمبادئا و األسس يلي فيما سنبين و ، ألرشيفية التراثية ممتلكاتها إستغالل و حيازة من الدول

 :  الجزائري الموقف تنصف التي الدوافع

 وثيقا إرتباطا مرتبط الوطني التراث و السيادة إن:  تقول المتحدة ألمم هيئة قرارات بعض فحوى

و ما ) 1970 و 1960( 2635و 1514 رقم)* ONU( المتحدة األمم لقراري طبقا األرشيف،

  . إستقاللها التي سبقت و للفترة اإلستقالل الحديثة للدول متعلق بالقانون الشرعي هو

 ىعل بناءا أيضا الجزائري المطلب يقوم ، الذكر السابقة المتحدة ألمم قرارات إلى إضافة
 :  كالتالي هي و عديدة دولية مؤسسات أعدتها التي الملفات

 .  م 1963 سنة  لفرسوفيا الدولية المستديرة المائدة -

 . م 1978 سنة اليونيسكو منظمة خبراء إجتماع -

  نةس من المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة على عرضت التي عشر الحادي تقارير -

 . م 1980 إلى م 1972
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اهدة -  األرشيف و بألمالك الخاصة الدول تتضمن التي 1983 مارس فيينا، في" توارث" مع

 . الديون و

 .  ألرشيف مجال في العالمية المبادئ 3-1

 حساب لىع الجزائرية الكفة تنصف -نظريا-ألرشيف مجال في العالمية المبادئ بأن القول يمكن 

 على لمبادئا بهذه فرنسا تلتزم لم لكن ، النزاع محل ألرشيف ملكية يخص فيما الفرنسي الجانب

  : نذكر الشرعية ألسس تلك أهم من و.  الواقع أرض

 لترابا فوق ألرشيف يبقى أن المبدأ هذا ينصه لما طبقا ينبغي : التراب مبدأ 3-1-1

 .  ترحيله حالة في إرجاعه بذلك يتحتم و عليه أنتج الذي

 كيان عن عبارة الوثائقي الرصيد أن على ينص الذي : األرصدة إحترام مبدأ 3-1-2

 . للتجزئة قابل غير عضوي

 أو تنشئها تيال اإلدارة أو الهيئة لنشاط نتيجة تصدر متكاملة وحدة إعتباره ينبغي ألرشيفي الرصيد و
ها  إنف هكذا و ، الحاجة عند إليها للرجوع بها تحتفظ و بينها فيما صالت أخرى إدارات من تتلقا

 و بنفسه ئماقا يأتي أو بذاته يستقل أن يمكن ال هيئة أو إدارة ، مؤسسة أية أرشيف تشكل التي الوثائق
  . لها التابعة الهيئة إدارات سائر مع  متكاملة وحدة يكون إنما

   المنشأ إحترام مبدأ 3-1-3

هي التي أدت إلى العمل كل خاصية العضوية التي تسود القول بأن يمكن  مبدأ" وزبر ألرشيفي ،
 " ألرشيفي الرصيد

 سنة»  Natalis de Wailly«   الفرنسي المؤرخ إلى الخاصية هذه إكتشاف إلى الفضل يرجع

 طرف من ممضي منشور بإعداد قام و ألرشيف تاريخ في أساسية خطوة سجل حيث م 1841

 ألرشيفي الرصيد مفهوم يتضمن و 1841 أفريل 24 تاريخ في وزع و" Duchâtel"  الوزير

 ، هيئة(  جالمنت نفس من  المنتجة الوثائق تجميع يعني رصيد شكل على الوثائق تجميع: "  بمعناه

   13... ) فرد ، عائلة ، مؤسسة

                                           
13 Duchein , Michel. Le respect des fonds en archives : Principes théoriques et problèmes pratiques  
.ln « La gazette des archives  ». N° 97 (2eme trim.,1977) P.71-96  
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 عىتس الجزائر أن القول يمكن ألرشيف تنظم التي العالمية المبادئ عن الحديث بعد و
القا ألرشيف إلسترجاع  :  بينها من دوافع عدة من إن

 :  للهوية الحاجة 3-2

 ذهه ، الجماعات أو األفراد ، األشخاص بهوية للتعريف الحاجة على أساسا تعتمد الذاكرة قوة إن
 . ألرشيف إستغالل أو البحث خالل من تظهر الحاجة

 المحتفظة المدنية الحالة إلى التوجه ألشخاص من الف عشرات يجعل الذي األنساب عن البحث
الت ، المخططات ، العقود إلى التوجه ثم المحافظات و البلديات أرشيف في  ، المذكرات ، المرا
 . ألسالف أحداث و أعمال تحديد إلى هذا كل يؤدي قد

هة من يمثل األنساب علم إن  محيس هذا و الهوية لتثبيت الحاجة إلرضاء إيجابية خطوة أخرى ج

 يف الجماعات و األفراد بين التالقي سهولة و المشاركة روح ، السياحة ، الرموز حل ، بالبحث

 :  الحقوق إلثبات الحاجة 3-3 14. معينة بيئة

ها أنشطة و لحقوق كذاكرة تعمل أنها ألرشيفات طبيعة من  لكت صيانة على تساعده كما ، منشئ
افية اإلقتصادية و الثق و السياسية التطورات عن معلومات تقدم كما ، إجراءاته تخطيط و الحقوق

 وظةالمحف البشرية التجارب إلى الوصول إستطاعإذا  الدارس إال لن يعيها التي في الماضي و
  15. ألرشيفات تلك في

 

  : بالجزائر الملحق الضرر و األرشيف ترحيل نتائج -4

 منه الكثير حرق و فرنسا إلى أرشيفنا من كبيرة كمية تهريب و بتحويل فرنسا قامت اإلستقالل بعد

 الوثائق معظم أتلفت و. " O.A.S"  السرية المنظمة طرف من أحرقت التي  الجامعية المكتبة مثل

 أصبحتف ، الجزائر والية أرشيف تضم التي العمارة بتفجير قاموا كما  الكتب في المتمثلة العامة

                                           
هران : إشكالية إلتالفتاقة ، مليكة . 14  .جامعة السانيا.  كلية العلوم  مناجمنت أرشيف التأمينات إلجتماعية لوكالة و

هران . إلنسانية و الحضارة إلس   28.ص . 2012المية .قسم علم المكتبات و العلوم الوثائقية . رسالة ماجستير . و
.دار المريخ  عربي–المعجم الموسوعي للمصطلحات المكتبات و المعلومات /إنجليزي الشامي ، أحمد محمد .حسب هللا ،سعيد. 15 

  85.ص.1988للنشر ،
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ال ألنه  ثروات تسميتها تم و 16. ألرشيفية لثرواتها تفتقر إلستقالل غداة الجزائر  ليمث ألرشيف"  ف

  17" الوطنية للسيادة أساسيا رمزا

ها مشوشة و هشة  تنظيمية هياكل و إقتصادية أبنية الجزائر ورثت ولقد  الجماعية الهجرة سبب
راءهم ترك عدم و الفرنسية إلطارات  سببل الجزائرية الذاكرة وجود عدم و التسيير لمتابعة وصفة و

 بالنصوص يتعلق فيما  إلستعمارية اإلدارة تبعة تحت الجزائر جعل ما ، الرشيف وجود عدم
  18المؤسسات تسيير طرق و التشريعية

ها و إلستعمارية السلطة مغادرة خلفته ما ضوء على الجزائر وضع -  : لألرشيف ترحيل

 ألهدافا وضوح عدم و بالضبابية إتسمت ، اإلنتقالية بالمرحلة سميت 1965-1962  بين ما الفترة

 و اإلدارية ، الفنية الكفاءات إلى اإلفتقار و السليم  التخطيط إلى إفتقرت و ، اإلستراتيجية و

 .  المالية اإلمكانيات

 :  ب تميزت قد و إلستعمارية اإلدارة عن كبديل الجزائرية اإلدارة نشأت الفترة هذه في

 .  التكوين و التجربة نقص -

 . إلستعمارية إلطارات الجماعية الهجرة -

  .التسيير طرق و بالنصوص يتعلق فيما إلستعمارية إلدارة الناشئة اإلدارة تبعية -

                                                            
 كميات نقلت فيما منه ، بحرق كميات كبيرة قامت إحدى المنظمات وجود أرشيف حيث عدم -

  19.فرنسا إلى أخرى

القتها كانت لكن ، سيادتها كامل الجزائرية الدولة بإسترجاع الفترة هذه تميزت  بعوائق ةمكبل إن
 اإلدارة أن إذ ألرشيفيين غياب نسجل و. ألرشيف قطاع فيها بما المجاالت جميع في جمة

                                           
المية داخلية تصدر عن مؤ16    15.ص.05،2005سسة الرشيف الوطني الجزائري العددهمزة الوصل نشرية ا
األرشيف .منشور رقم 17   المؤرخ في  13المديرية العام لألرشيف الوطني الجزائري . النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة 

 المتعلق بمحالت األرشيف   1998ديسمبر  19
هيكلة اإلدارة و فعالية وظيفتها 18  القة المواطن باإلدارة.ملتقى وطني تأسيسي حول  بوعنانة ، علي. نحو تصور مستقبلي ل

  126-115.ص.ص .1997جويلية،  24-23فيالمجتمع.الجزائر 
هيكلة اإلدارة و فعالية وظيف–بلقسام . إلدارة و المواطن 19   تها في المجتمع.الجزائر .الواقع و آلفاق .ملتقى وطني تأسيسي حول 

   92-83.ص.ص .1997جويلية  23-24
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 الئمةال الهياكل إنعدام مازاد الحساس القطاع هذا في التكوين جزائري ألي تسمح لم إلستعمارية
مة أن نظرا قالنية بصورة الوثائق على للحفاظ  لديها كانت الفترة تلك في الجزائرية الحكو

   20.سنين عشرة قرابة ركود من عليه هو ما على ألرشيف قطاع ظل لذا أخرى أولويات

 لسيادة معوزة نفسها وجدت و منعزلة وحدات شكل في مجزئة وثائق الجزائر ورثت لقد
 :  ثال إدارتها تسيير لطريقة و تمارسها

 . التونسية الحدود تسطير -

 . إلسكان و الزراعة إحصائيات -

 . المدنية الحالة -

 قدامى و المستخدمين ، بالزالزل الخاصة الملفات ، العمومية كالمباني التقنية المخططات -
  .السياسيين المسجونين

 :  ألرشيف بإسترجاع المطالبة في الجزائري الوطني األرشيف مؤسسة دور -5

 لىإ المرحل ألرشيف إسترجاع مطالب رفع في هام دور الوطني األرشيف لمؤسسة بأن القول يمكن

ها ، فرنسا  في الرأي إبداء و المتخصصة و الدولية الهيئات في الجزائر تمثيل:  ب المكلفة الهيئة ألن

  21. ألرشيف مجال في الدولية اإلتفاقيات

 علمي إختصاص و إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هي الجزائري الوطني ألرشيف مؤسسة و
وجيه ت مجلس عليه يشرف و مدير يسيره ، الجمهورية لرئاسة العام األمين وصاية تحت ثقافي و

 و نيالوط لألرشيف العام المدير رئيسا ، أو ممثل عنه لرئاسة الجمهورية العام األمين يتكون من
 . الوزارات بعض عن ممثلين من

ها يستهان ال مكانة الجزائري الوطني ألرشيف مؤسسة تحتل و  الثقافية و المعلوماتية الشبكة في ب
 علوماتالم إلقتناء األساسية القاعدة هو الوطني األرشيف ، الجزائر في التاريخية و العلمية و

 هويةلل حافظ و الجماعية الذاكرة ضمان هي بالتالي و الحقوق حفظ دليل و الرسمية التاريخية
 .  الوطنية

                                           
ها في دعم و تطوير ألرشيف الوطني. 20  سم .ق مجلة المكتبات و المعلوماتبودوشة ، أحمد .التشريعات و التكنولوجيا و دور

  103-100ص.ص. 2003ديسمبر  03المكتبات جامعة منتوري .قسنطينة .العدد 
المديرية العام لألرشيف الوطني. الندوة العلمية للفرع إلقليمي العربي للمجلس الدوي لألرشيف . إجراءات الحفظ 21 

  11.ص.2008الوقائلألرشيف من أجل التصدي لحماية الذاكرة العربية ضد الكوارث .وهران. 
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 شيفألر بإسترداد المطالب صوتها تسمع أن يمكن الوطني ألرشيف مؤسسة بأن القول يمكن و
  : التالية الدولية و القارية المنظمات في عضويتها خالل من فرنسا إلى المرحل الجزائري

 ).  عربيكا(  لألرشيف الدولي للمجلس العربي اإلقليمي الفرع في عضو -

 .  اإلفتراضية للوثيقة العربي اإلتحاد في عضو -

 .   المعلومات و للمكتبات العربي لإلتحاد العلمية اللجنة في عضو -

 .  لألرشيف الدولي المجلس في عضو -

   22. لألرشيف الدولي للمجلس المستديرة للمائدة الدولية الندوة في عضو -

  النزاع محل ألرشيف حول المفاوضات كواليس -6

 بالعمل الدولية الشرعية إطار في اإلنتباه للفت السياق هذا في الجزائري الوطني ألرشيف يسعى 
 جانبال بهذا إلهتمام ضرورة على العالم في ألرشيف دور لتحسيس المختصة الهيئات غطاء تحت

 الباحث حق و الدول سيادة تصون التي المعايير و الظروف في إتاحته و     ألمم بتراث الخاص
 . سواء حد على

 يعتبر الذي الجزائري ألرشيف بإسترجاع المطالبة من) م1962( إستقالل منذ الجزائر تتوقف لم

  Aix-EnProvence- في محفوظا األكبر الجزء بقي في منه جزء إسترجاع يمكن شرعي حق

 يافرسوف في لألرشيف المستديرة المائدة توصيات بتنفيذ الجزائر طالبت 1967 سنة ففي

)Varsovie (المطلب لهذا تأيالت سوى الجزائر تلقى لم ذلك رغم ،1963 سنة بولونيا عاصمة 

 يفرنس جزائري عمل فريق الفترة تشكل و إثر هذه. سنة عشرون الوقت دامت لربح مناورات و

 28و 27 في مرتين م 1980 ديسمبر 04 و جوان 10- جانفي 09 في ذلك و مرات أربع إجتمع

  إلجتماعات محاضر على الجانبين خاللها من وقع ، م 1981 أكتوبر

 25. 

                                           
بي للمجلس الدوي لألرشيف. إجراءات الحفظ الوقائي المديرية العام لألرشيف الوطني.الندوة العلمية للفرع إلقليمي العر22 

.وهران،    21.ص.2008ألرشيف من أجل التصدي لحماية الذاكرة العربية ضد الكوارث 
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 وضوعالم في مفاوضات أية باتا منعا رسالة في الفرنسية الجمهورية رئيس منع 1980 جوان 16 في

همة فرنسية سياسية إرادة بروز نأمل النكران هذا رغم لكن.   الجزائر لبفط القضية تسوية لفرض متفا

 الثمانينات مطلع بأن القول يمكن 26. الدولي القانون جانب من أو التاريخية القيم حيث من سواء شرعي

 حيث من رةم ألول الفرنسي الطرف وافق حيث  البلدين بين ألرشيفي النزاع في فارقة مرحلة كانت

 مشترك وجف تشكيل تم آنفا ذكرنا كما المرحل،ألنه ألرشيف تسليم موضوع في رسميا التفاوض المبدأ

 والغرب الشرق في لألرشيف اثالثة الجهويون المديرون فيه الجزائري الطرف مثل فرنسي جزائري

 ،1981وأكتوبر 1980 جانفي بين ما مطولة إجتماعات تسعة المشترك العمل فوج عقد والوسط،

 البةالمط في الجزائري الوفد إعتمد القانونية الناحية من. محضراإلجتماعات على الطرفان وأمضى

 وليةد مؤسسات عن الصادرة القانونية وآلراء النصوص من جملة على ألرشيفاتالمرحلة بإسترجاع

 في ديثاح المستقلة الدول حق على تنص لألرشيفات، الدولية الندوة و المتحدة واألمم اليونسكو مثل

ها ممارسة  أن ىعل تؤكد و أراضيها، على وحفظت كتبت التي ألرشيفات على رجعي بأثر سيادت

 . مرة ألول فيها حفظت و كتبت التي ألرض في تبقى أن يجب ألرشيفات

 عنه، ازلللتن قابل غير" السيادة أرشيف" هو ترحيله جرى ما أن القائلة حجته الفرنسي الطرف أشهر

 يفاتألرش وبعض والسجون األمن ومصالح الجزائر في" العام الحاكم ديوان" أرشيف به يقصد الذي

 .  الحركى من إلستعمار مع الجزائريين بالمتعاونين الخاصة" بالحساسة" الموصوفة

 آجال عليها مرت لم إذا ألرشيفات فتح تمنع الفرنسية القوانين أن تقول أخرى حجة الفرنسيون طرح ثم
 يرغ ألرشيفات فتح بعدم يلتزم أنه الجزائري الوفد قال ألخرى الجهة طمأنة ألجل محددة، زمنية

عها حالة في المصنفة أو المصنفة  قدما و ، يةالفرنس القوانين تقرها التي الزمنية آلجال وفقا إسترجا
   أرشيفات تسليم يجري بأن إقتراحا

                                                            
ة لألرشيف الوطني . مطبوعات ألرشيف الوطني الجزائري   25 النزاع الجزائري الفرنسي حول ألرشيف .المديرية العا

  04.ص. 03،1996رقم
26 Le quotidien d’Oran,Février 2008 ,l’article : «Des archives filmées durant l’ére coloniale 

remises  
aujourd’hui à l’Algérie . P.06  

 أرشيفات" على واإلبقاء ألرشيفات بالمائة من 90 أكثر من تمثل  أولى محطة في اإلدارية التسيير

 . الحق وقت في التفاوض إلى" السيادة

 ما" مشترك أرشيفي رصيد" عن يتحدث وبدأ جديدة، بلغة جاء أخرى مرة الفرنسي الوفد عاد عندما

 جاءت نأ إلى قبل، من عليها حريصا كان التي" السيادة أرشيف" تسمية بدل وفرنسا الجزائر بين
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ها الفرنسي للرئيس مفاجئة تعليمة  وحظر وعالموض في التفاوض بوقف تأمر" ديتان جيسكار" حين

مة وسميت بلد، ألي غرض ألي فرنسا خارج لألرشيفات ترحيل عملية أي  برسالة" الشهيرة التعلي

 أن إلى همكان يراوح الوضع وبقي. قائمة كانت التي التحركات كل الوقت ذلك منذ وتوقفت" ديستان

 . التسعينات سنوات طوال والسياسية ألمنية ألزمة في الجزائر دخلت

  نبي ألرشيفات منازعات حول الدولية الندوة أشغال في المشارك الجزائري الوفد : 1995

 فصيليةت وثيقة أعد الوطنية، لألرشيفات عاما مديرا بصفته بجاجة برئاسة ،1995 سنة الدول،
 مرحلةال ألرشيفات نزاع حول التفاوض يجري بأن للفرنسيين دعوته حينها وجدد للنزاع،

 . مفتوح دولي منتدى في وليس ثنائي إطار في

  مستوى على جديدة حملة يقود لألرشيف، الوطني المركز بدأ 2001 سنة من بداية: 2001

 مرتأث المرحل، الجزائري األرشيف قضية لبعث الدولية ألرشيفات والمؤسسات الهيئات
ة ألرشيفات''بـ خاصة عمل مجموعة خلق على لألرشيف الدولي المجلس موافقة '' المرحّل
هماه أساسية أهداف عدة ووضعت. الجزائر ترأسها  كونت الذي المتوفر األرشيف قوائم تسليم أ
هو نزاع، محل ملكيته  فيألرشي المخزون على للتعرف أداة يوفر أن شأنه من أساسي مطلب و

 الوثائق هذه كانت إذا ما حول قائما زال ال النقاش لكن مغلقا، أو مفتوحا طبيعته كانت أيا
  .23مغلقة تزال ال التي تلك أيضا أم المفتوحة ألرشيفات فقط تتضمن

  2004 أوت 28 و 23 بين الممتدة الفترة في فيينا النمساوية العاصمة إحتضنت: 2004

 و ةذاكر ألرشيف" شعار تحت لألرشيف الدولي للمجلس عشر الخامس المؤتمر فعاليات

مة النقاط من العديد مناقشة تم اإلختتام حفل خالل أنه بالذكر الجدير و" معرفة  لمث الها

الت الصدد هذا في كانت قد و ، المحول ألرشيف مشكلة  سيدال الجزائري الوفد رئيس تد

 لةمشك مثل سيما بلدان ال عدة تعايشها اإلنشغاالت التي في صميم شيخي المجيد عبد

   24. المرحل ألرشيف

                                           
مقال من جريدة الشروق صدر في  بوخمخم ، عبد النور. فرنسا تفتح ملف أخطر جريمة في حق الذاكرة الوطنية الجزائرية 23 

تمت  . articles/124774.html/https://www.echoroukonline.com/ara . على الرابط2012مارس  18
  21:02على الساعة  16/11/2017الزيارة يوم 

المية داخلية تصدر عن مؤسسة الرشيف الوطني الجزائري العدد24    05.ص.04،2004همزة الوصل نشرية إ

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/124774.html%20يوم%2016/11/2017
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 الدولي للمجلس المستديرة للمائدة 38 الندوة في الجزائري الوطني ألرشيف مشاركة: 2005

 01 إلى نوفمبر 25 من -ظبي أبو – المتحدة العربية باإلمارات فعاليتها جرت التي لألرشيف

 انعنو تحت الندوة محور يندرج. الوطني لألرشيف العام المدير يرأسه بوفد 2005 ديسمبر

 فريلأ في الوطني لألرشيف العامة المديرية إقترحت قد و"  العولمة و التعددية ألرشيف" 

 الموضوع إلى إستجابة اللوائح بعض آنذاك لألرشيف الدولي المجلس مكتب الى 2004

 و المستديرة للمائدة 2005 ندوة فحوى في الرأي إلبداء التنفيذي المكتب طلب و المقترح

 :  بينها من نذكر

 . إسترجاعه في المستعمرة البلدان حق و ألرشيف ملكية -

 الموجودة ألرشيفية المصادر حول المعلومات كل يتضمن دولي معلومات بنك إنشاء -

  25. أخرى دول تخص التي و ما ببلد

 ظبي أبوب لألرشيف الدولي للمجلس المستديرة المائدة أشغال في الجزائرية المشاركة ضوء على و
 خاصةال الجزائر فكرة تدعيم لألرشيف الدولي المجلس من تطلب الئحة الجزائري الوفد تقدم

 لإلقتراح اداإستن ذلك و ألرشيف، بملكية الخاصة الدولية المواثيق تطبيق كذا و المحول، األرشيف
  26.العامة الجمعية خالل فيينا في المقدم

 الئحةال حول تساؤالته الوطني لألرشيف  العام المدير طرح  اللوائح على التصويت خضم في و

الئح تعديل تم المطاف اخر في و المحول ألرشيف تخص التي و الجزائر بها تقدمت التي  التي ةا

 رةضرو على يؤكد الذي و المقدم بالتعديل متبوعة ألرشيف على الحفاظ على الحكومات تحث

اهدات تطبيق اهدة باألخص و      الصدد هذا في الدولية المع  تنص التي 1983 النمسا – فيينا مع

ها حول التي و  مستعمرة كانت التي للدول ألرشيف إعادة على رئيس  إقترح قد و  31. غصبا أرشيف

     32.لندوةا جلسات في ألرشيفالمرحل محور إدراج ضرورة شيخي المجيد الجزائري السيد عبد الوفد

                                           
المية داخلية تصدر عن مؤسسة الرشيف الوطني الجزائري العددهمزة ال25    17.ص.07،2006وصل نشرية ا
المية داخلية تصدر عن مؤسسة الرشيف الوطني الجزائري العدد26    18.ص.07،2006همزة الوصل نشرية ا

* السؤال موجه إلى السيد عبد الكريم بجاجة المدير السابق لمركز ألرشيف الوطني الجزائري من صحفي جريدة   
المية داخلية تصدر عن مؤسسة الرشيف الوطني الجزائري  همزة الوصل نشرية ا الشروق   

  31  20.ص07،2006العدد
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 أصول ملكية على النزاع إدارة أن مرة كل في يؤكد الوطني ألرشيف مدير:  2009
  ألرشيفات

ة مة فرنسا إلى المرحّل  الجزائري األرشيف وقع 2009 سنة وفي. الدولة في السياسيين المسؤولين مه
ة، الجزائرية ألرشيفات أصول عن صور إلستنساخ الفرنسي ألرشيف مع اتفاقية  إلى كنل المرحّل

 اإلتفاقية يهاعل نصت التي المختلطة، الفرنسية الجزائرية اللجنة لعمل كبير أثر هناك يبدو ال اآلن حد
 األرشيف عم الموقعة اإلتفاقية أن الجزائري الطرف ويقول. المستنسخ ألرشيف في األولويات لتحديد

 . ألرشيف أصول إلستعادة المعلنة الجزائر مطالب تلغي ال الفرنسي

 ا أصول عن صور إلستنساخ إتفاقية الفرنسي نظيره مع الجزائري ألرشيف وقع 2009 سنة

ة، ألرشيفات     ؟*  المشكلة حل في مهما تقدما ذلك يعد ال المرحّل

وهريا تغييرا يحقق أن بإمكانه جديدا شيئا تضيف ال اإلتفاقية هذه  أي توفر ال ألنها المشكلة، في ج
 رازيلالب من أو فرنسي آخر شخص أي مثل مثلهم الجزائريون للجزائريين، وخاص إستثنائي إطار

الع الفرنسي القانون بنص بإمكانهم غيره، أو الصين، من أو  ألرشيفات من صورة أخذ أو اإل
  ألرشيفات أي للجميع، المفتوحة

ها جرى التي  هؤالء عمل هيلبتس فقط تسمح اإلتفاقية ربما لفتحها، القانونية آلجال وتجاوزت تصنيف

 . الجزائريين الباحثين

الع يمكن التي المفتوحة ألرشيفات ها اإل  جدا ليلالق الجزء ال تمثل ال عنها صور إستنساخ أو علي

 . 27 فرنسا إلى المرحلة الجزائرية ألرشيفات مجمل من

 لنزاعا قضية أما ، مهنية تبقى مهمتهم أن على شيخي المجيد عبد الوطني ألرشيف مدير لنا أكد كما
  بين

 و يفاتألرش بهذه للمطالبة السياسيين المسؤولين تدخل يجب أي سياسي، فحلها البلدين
 يكون شأنه من التفاوض

المية داخلية تصدر عن مؤسسة ألرشيف الوطني الجزائري العدد     3230 .ص 2007/  08همزة الوصل نشرية إ

 فهاهد فكان والجزائري الفرنسي الطرفين بين الموقعة 2009 إتفاقية يخص أما فيما بحت، سياسي
  هو األول

                                           
  بوخمخم ، عبد النور.  المرجع السابق27 
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 تنص و ا،فرنس في المتواجد ألرشيف على لإلطالع الجزائريين للباحثين فرص ومنح المجال فتح
 الجانبين الل الباحثين زيارات وتبادل فرنسا، في المحفوظة ألرشيفية الوثائق نسخ على اإلتفاقية
 جنةل وضع تم ،كما الميدان في للمختصين وتربصات القطاع، لتدعيم وملتقيات ندوات وإعداد

 أن طنيالو ألرشيف مدير السيد وأكد إستنساخها، ألجل ألرشيفية الوثائق يدتحد أجل من مختلطة
 له بالنسبة الحل ويبقى ، أرشيفاتها بإسترجاع الجزائرية المطالبة تلغي ال هذه اإلستنساخ اتفاقية
 . 28البلدين بين النزاع لحل سياسي تدخل

  المرحل ألرشيف وضعية يخص فيما الفرنسي، الشيوخ لمجلس تقرير شدد : 2017 فيفري

 أصدرته األرشيف هذا أن معتبرا إلعادته، سبيل ال بأنه الجزائر إستقالل بعد فرنسا إلى الجزائر من
 ألمالكا إلى يعود فهو وبالتالي اإلدارة، لهذه خاضعة الجزائر فيه كانت وقت في الفرنسية اإلدارة
 . الفرنسية العامة

 لدى سجيلهت وتم غاتوالن، وأندري إيبلي فانسون الفرنسي السينا عضوا أعده الذي التقرير في وجاء

 الجزائر مع واضحا دبلوماسيا خالفا هناك أن الفارط، فيفري 1 في الفرنسي الشيوخ مجلس رئاسة

 أون إيكس في حفظه وتم الجزائر من بترحيله فرنسا قامت الذي ألرشيف بملكية المطالبة  بخصوص

 . فرنسا جنوب بروفونس

 10 إلى الطويل مداه يصل بروفونس اون إيكس بـ الجزائري األرشيف أن إلى الوثيقة ولفتت
 الخاصة الحياة إلى تتطرق ألرشيف هذا أجزاء من الكثير أن موضحا ألرشيف، من كيلومترات
الع جعل أو ورقمنته ألرشيف هذا كشف يمكن ال وبالتالي ألشخاص  . للعامة متاحا عليه اال

الء ذكر المرحل، الجزائري األرشيف تسليم القاطع الفرنسي السينا أعضاء رفض ومقابل  تم أنه ه
ومة مع عمل عالقات إقامة  ألرشيف إلى الدخول من التمكن أجل من عامين، منذ الجزائرية الحك
 . قبل من متاحا يكن لم ما وهو الجزائر، به احتفظت الذي

 ولينالمسؤ بين من كان الذي الموان هيرفي الفرنسي لألرشيف العام المدير لفت الصدد، هذا وفي
 إمكانية على ونصف عام قبل حصلت الفرنسية السلطات أن إلى التقرير، هذا في برأيهم أدلوا الذين

 ائر،الجز في المحفوظ ألرشيف هذا مالمح حول فكرة على بالحصول لها سمحت بحثية أدوات إرسال
 الموان في هذا الصدد وذكر. وضعيته أو ألرشيف هذا مالمح حول فكرة أي لديه ليس أنه إلى مشيرا

 زياراتب قمت أنني رغم الجزائر، المحفوظفي ألرشيف هذا أصول إلى للولوج الفرصة تكن لدي لم"
 ." مرات 6 هناك إلى

                                           
الل الوثائق التاريخية ألرشيفية للفترة إلستعمارية بين خليصة.خرفي ، 28  من قبل الباحثين : دراسة  1962-1830إست

جامعة عبد الحميد سطيف.)  -قسنطينة -بمركز ألرشيف الوطني و مراكز ألرشيف للواليات ( الجزائر العاصمة ميدانية
هري قسنطينة   . 2م

  77.ص.2016لمكتبات.قسنطينة ، معهد علم المكتبات و التوثيق .علم ا
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 أدواتب تعلق ما خصوصا معلومات اليوم يتقاسمان البلدين أن الفرنسي ألرشيف مسؤول وأضاف
 رنسا،بف المحفوظ لألرشيف بملكيتها الجزائرية السلطات مطالب عقبة إلزاحة محاولة في البحث،
 . بإعادته مرارا الجزائر تطالب والذي

 ألرشيف ومركز الفرنسية السلطات أن الموان هيرفي الفرنسي لألرشيف العام المدير وأكد
ماما يعارضون  يتعلق ألمر أن منطلق من فرنسا، إلى المرحل ألرشيف بإعادة الجزائر مطالب ت

 ولذلك اإلدارة، لهذه تابعة الجزائر فيه كانت وقت في الفرنسية اإلدارة طرف من إصداره تم بأرشيف
 . الفرنسية العامة األمالك من حسبه ألرشيف فهذا

 طويال ثللحدي مستعد أنا" وأضاف". الفرنسية العامة لألمالك يعود ألرشيف هذا إلينا بالنسبة" وقال

: 2017 سبتمبر." 35شديد بحذر عليه نعمل ونحن معقد موضوع إنه الموضوع، هذا بخصوص

   فرنسا و الجزائر بين المباحثات إستئناف

 رتهاباش التي المباحثات أن السبت يوم شيخي المجيد عبد الوطني لألرشيف العام المدير أعلن- 

 بتمبرس شهر حلول مع ستستأنف فرنسا تمتلكه الذي الوطني ألرشيف  إسترجاع أجل من الجزائر

 لقاء خالل تدخله ولدى العمليات هذه يميز الذي" البطء"  إلى الصدد  هذا في مشيرا 2017 القادم

 أن شيخي المجيد عبد السيد أوضح  جوان 9 ل المصادف لألرشيف الدولي اليوم بمناسبة  نظم

 عملية نم يعطل فرنسا في المؤسسات رأس على المسؤولين  تغيير و" البطيئة"  النظامية إلجراءات

 . للجزائريين الجماعية الذاكرة من الهامة الحقبة بهذه  الخاص ألرشيف إسترجاع

 السلطات بأن المتحدث  ذات أبرز 1964 إلى يعود الجزائري األول الطلب بأن شيخي السيد ذكر إذ و

 أو "المسلوب"  ألرشيف هذا إسترجاع أجل من المساعي من العديد الحين ذلك منذ باشرت السياسية

   29".إلستقالل  بعد و إبان"  بفرنسا" المنقول" 

هو ملك لنا ولن  حويشة ، حسان  35 .المدير العام لألرشيف الفرنسي يصدم الجزائريين:ألرشيف المرحل من الجزائر 
  . متاح على الرابط  18:00على الساعة  20/04/2017نعيده!. م اإلطالع يوم 

 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/517994.html. 
 تبرإع) للجزائر ماكرون إيمانويل الفرنسي للرئيس زيارة أول من يومين قبل( : 2017 ديسمبر
اهدين وزير زيتوني  بأسُسها ونتك ولن الثقة هو الفرنسية، الجزائرية العالقات ينقص ما" أن ، المج

 ". المشترك الماضي بدراسة ال

                                           
 الفرنسيةإلسترجاع أرشيف الثورة شهرسبتمبر المقبل.متاح على الرابط -إستئناف المباحثات الجزائرية29 

20/01/2018تمت الزيارة يوم  12:05   .http://www.elbilad.net/article/detail?id=71533.على الساعة 
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 اراإلستعم مرحلة خالل الجزائري األرشيف" هي البلدين، بين عالقة ملفات أربعة هناك أن وأكد
 في سيةالفرن النووية والتفجيرات المرحلة، نفس خالل المفقودين وقضية فرنسا في المحتجز
ها، والتعويض الجزائري الجنوب  وهي بباريس، المحتجزة الجزائريين المقاومين وجماجم عن

ومة نقبل لن ملفات  ". طيها أو عليها المسا

 في اتاإلنتخاب بسبب توقفت المفاوضات ولكن الملفات هذه على العمل بدأنا" زيتوني وأوضح
 إذا ام حول تفاصيل يقدم أن دون من ،"تفعيلها إعادة على حاليا ونعمل الجاري العام خالل فرنسا
    30.ماكرون زيارة أجندة ضمن تدخل كانت

 1830 من الممتدة الفترة أرشيف إسترجاع إعادة فرنسا من رسميا الجزائر طلبت: 2018

  .بفرنسا الجزائرية السفارة من علم حسبما ،1962 الى

اهل، القادر عبد الخارجية، وزير كلف اإلطار هذا وفي  ادرالق عبد بفرنسا، الجزائري السفير مس
 . الذاكرة ألةبمس المرتبطين الملفين هذين بخصوص الفرنسية السلطات لدى إلجراءات ليباشر مسدوة

 ماكرون نويلإيما الفرنسي ونظيره بوتفليقة العزيز عبد الجمهورية رئيس لقاء بعد الخطوة هذه وتأتي
 . بالجزائر وصداقة عمل زيارة في كان الذي

 مستعدة افرنس أن ماكرون صرح حيث ، الرئيسين لقاء مواضيع أحد البلدين بين الذاكرة مسألة وكانت
 أن المصدر ذات أوضح و. 1962  غاية إلى 1830 من بالجزائر متعلقة ألرشيف من نسخ إلرجاع

هما طلبين الماضي األربعاء يوم تلقى" لودريان إيف" الفرنسي الخارجية وزير  إعادةب يتعلق أحد
اهل القادر عبد الخارجية، وزير وقعه الجماجم اهدين، وزير و مس  الطلب أما زيتوني، الطيب المج

اهل السيد فوقعه ألرشيف بخصوص المقدم  . مس

 المشتركة الحكومية للجنة 4 الـ الدورة إنعقاد بمناسبة تصريح أويحيى أحمد األول للوزير كان وقد

 هذا في تقدما أحرزا الطرفين أن ائال ، المنصرم ديسمبر 7 في الفرنسية-الجزائرية المستوى رفيعة

 رشيفإلعادةاأل التفاوض مواصلة إلى مشيرا الجزائرية، الفرنسية بالذاكرة الملف الحساس المتعلق

 . تدريجيا1962-1830 بالفترة الخاص

 ألةمس معالجة أجل من فرعية لجان الث إنشاء تم الثنائي التعاون إطار في أنه إلى إلشارة تجدر
 األرشيف، تتعلق أساسية ملفات الثة حول سنة من أكثر منذ محادثات أجريت حيث الذاكرة،

                                           
30 www.huffpostarabi.com/2017/12/04/story_n_18725600.html 
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 صحراءبال النووية التجارب ضحايا وتعويضات التحريرية، الثورة خالل الجزائريين والمفقودين
 . الجزائرية

  ) للجزائر ماكرون زيارة بعد ( : 2018 بدايات

 و 1930 بين الممتدة الفترة أرشيف إسترجاع أجل من فرنسا إلى الجزائر قدمته الذي الطلب شكل

 تمت سبماح البلدين، بين الذاكرة مجال في التعاون في حقيقيا تقدما لتلبيته فرنسا استعداد 1962

 . باريس في إليه إلشارة

 ونوعية يةكم قفزة األخيرة السنوات خالل عرف قد الفرنسي الجزائري التعاون بأن اإلقرار ينبغي كما
" معقدة"و "حساسة" إعتبرت التي ملفاتها بسبب عالقة ظلت الذاكرة مسالة أن ال ، المجاالت شتى في

 . دموي استعمار إرث

 ةبوتفليق العزيز عبد الجمهورية رئيس بين  2017 ديسمبر 6 الـ في جرى الذي اللقاء وبمناسبة أنه ال
 رارالق اتخاذ تم الجزائر، إلى وصداقة عمل زيارة في كان الذي ماكرون إيمانويل الفرنسي ونظيره
 . 1962 غاية إلى 1830 سنة من الجزائر يخص أرشيف من نسخ بإعادة

الحظين عديد ويري  رين،الكبي الملفين هذين بخصوص"الصحيح االتجاه"في تتقدم األمور أن ال
اهدين وزير بها قام التي والتاريخية المسبوقة غير بالزيارة الصدد هذا في مذكرين  زيتوني بالطي المج

 الذاكرة مسألة بان الزيارة تلك خالل أكد قد الوزير وكان هذا ، 2016  يناير في فرنسا إلى
 ذات اللخ أوضح كما". متبادلة ثقة" بناء يتم حتى البلدين بين العالقات في"أساسيا محورا"تشكل

 ،"إستمرارب القاتنا تسمم عالقة ملفات بيننا  توجد وإنما الف أي فرنسا مع لدينا ليس"انه الزيارة
 السيما لمواقف،ا لبعض بالنسبة ألمر ونفس) الفرنسي الجانب من( تغيرتا قد والنبرة اللغة"إن مضيفا

 ". المشترك بتاريخنا المتعلقة تلك

 إليها سعى التي إلستثنائية الشراكة إطار في فرعية لجان الث إنشاء تم لذلك الطريق تمهيد أجل ومن
 ماك الذاكرة ، بمسالة المتعلقة الخالفات جميع وتسوية بدراسة مكلفة وهي 2012 سنة منذ البلدين ال

 ةالنووي للتجارب الضحايا الجزائريين وتعويض ألرشيف إعادة حول محادثات في تم الشروع
 . التحريرية الثورة خالل الجزائريين والمفقودين

 في"االنجازالكبير"ب الجزائر إلى 1962 إلى 1830 من الممتدة الفترة أرشيف فرنسا إستعداد وإعتبر
 وةند خالل أويحيى احمد األول الوزير واعتبر الجزائرية الفرنسية الذاكرة من الحساس الملف هذا

 يةالتدريج اإلعادة بخصوص التشاور سيوصالن البلدين أن األخير ديسمبر 7 في بباريس صحفية
 . لألرشيف
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اهدين وزير وأضاف  دون ظل قد الجزائرية السلطات به طالبت طالما الذي ألرشيف إعادة إن المج
 . فرنسا في الموجود ألرشيف مجموع من % 2 حوالي منه صغير جزء ستالم تم وان حتى تجسيد

 من هائل عدد وجود إلى أشار قد 2017 فبراير في نشر الفرنسي المحاسبة لمجلس تقرير وكان
 . 1962 سنة في الجزائر من جلبه منذ بعد فتحه يتم لم ألرشيف

 تم الذي) 1830 لسنة السابقة( العثمانية المرحلة ال يخص ال المسلم ألرشيف أن التقرير وأضاف
  31".الخطأ"طريق عن جلبه

 :  فرنسا إلى المرحلة األرشيفات بعض الجزائر تسليم و المسترجع ألرشيف -7

   العثماني العهد أرشيف بعض إسترجاع 7-1

 ذلك ومع علبة، ألف 53 فقط ألرشيفات هذه بربع الفرنسيون يعترف علبة ألف 200و طن 600 مجموع من
 الخاص ألرشيف من جزءا تحديدا يخص المرحل ألرشيف من اليسير النزر ال للجزائر فرنسا تسلم لم

 : مراحل الثة على اإلستعمارية، بالحقبة

 :  ألولى المرحلة

 نتتضم األولى، الدفعة الجزائرية للوثائق الوطنية المديرية تسلمت 1968 سنة في
 وتحتوي  1862-16648 فترة تغطي علبة 36 موزعة على سجل 38 البايليك جالت

ها مواضيع كثيرة على  الذكر يلسب على وثقافية، سياسية ،إدارية، إقتصادية إجتماعية من
 والجمارك الضرائب نظام والداخلية، الخارجية التجارة ألمانات، الموقوفة، ألمالك نجد

 . إلخ...  اإلنكشاريين وحياة

 مواضيعها تتعلق علبة، 11 على موزعة سجل 64 على إحتوت: المال بيت جالت أما- 
  والخرج بالدخل

 . القبالية والمعونة العشر الزكاة وضرائب واألمالك والوصايا والتركات

 

 

                                           
 23:06على الساعة  01/02/2018الزيارة يوم الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إعادة جماجم المقاومين و ألرشيف .تمت 31 

    http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180105/130371.htmlعلى الرابط 
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 :  الثانية المرحلة

  من الوثائق هذه تتكون الشرعية المحاكم من سلسلة 1974 عام فرنسا من الجزائر إسترجعت
 يتعلق ومعظمها منفصلة وأوراق لفافات عن عبارة وهي علبة، 153 على موزعة وثيقة14318

 سب،ن إثبات والشراء، والبيع والطالق الزواج وعقود الخاصة، والملكيات األوقاف بقضايا أساسا
ها إلرث تحديد  . الوثائق من وغير

 : الثالثة المرحلة

 عام لجزائرل سلمت والبايليك المال بيت سلسلة من األولى الدفعة من والباقية الثالثة الدفعة وهي
 علبة، 15 على موزعة سجل 133 على وتحتوي للجزائر، الفرنسي الرئيس إثرزيارة ، 1981

الك للقبائل السنوية المصاريف تخص وثائق تتضمن  .  32الشريفين للحرمين موقوفة وأ

(   مانية؟العث بالفترة الخاصة اآلن حتى تسليمها على فرنسا وافقت التي ألرشيفات تقيمّ  كيف

 )  سابقا الجزائري الوطني لألرشيف العام المدير بجاجة الكريم عبد للسيد موجه السؤال

 انية،العثم بالحقبة الخاصة الجزائرية األرشيفات من ومهمة كثيرة أجزاء تسلم لم زالت ال فرنسا
 ليةاألص النسخ أرشيفات سلموا ثال فهم مسبقا، إنتقاءه جرى منها سلم ما أن على دالئل عدة وهناك

ها التي الدولية إلتفاقيات ها الجزائر وقعت   نجد ال لكننا دولة، 15 نحو مع حين

 تشمل م،19و م17 القرنين بين وفرنسا الجزائر من كل وقعتها إتفاقية 59 عن يقل ال لما أثرا بينها

 نسختين لىع تكتب وتوقع كانت التي اإلتفاقيات هذه والسياسية، والتجارية العسكرية المجاالت كل

ها بعد الجزائري بالطرف الخاصة للنسخ أثرا نجد ال طرف، لكل نسخة أصليتين،  جملم مع نهب

ها التي العثمانية بالحقبة الخاصة الجزائرية ألرشيفات    مدينة قوطس بعد اإلستعماري الجيش صادر

 . معا بالنسختين يحتفظون الفرنسيين أن إلعتقاد يدعونا مما الجزائر،

  بذلك؟ جازما تعتقد يجعلك الذي ما

 بوجود أخبرني من وهو ألسبق، الفرنسي الوطني ألرشيف مدير إلتقيت 1995 سنة أمريكا في

 زالت ال نالفرنسيي مجيئ قبل ما العثمانية بالحقبة الخاصة الجزائرية ألرشيفات من كبيرة مجموعة

ها الفرنسي، ألرشيف مصالح في محفوظة هو مترا، 80 بنحو حينها قدر  من علبة 800 يوافق ما و

 فاقإت جرى أنه رغم الوقت، ذلك حتى للجزائر تسليمها عدم سبب عن يتساءل وكان ألرشيفات،

ها الدولتين، بين ما الموضوع في نهائي  بعد فرنسيال ألرشيف إدارة المعني غادر جدا قليلة بفترة بعد

                                           
  77.خرفي ، خليصة.ص32 
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ها الثقافة وزير مع الف  من بتتقر الوطني لألرشيف عاما مديرا بصفتي لكني أذكر، ما على حين

  على جاء بما أخبرته و ، منصبه في خلفه الذي المسؤول

 في البحثب وعدني ألمر أول المتخلف، العثماني الجزائري األرشيف بتسليم سابقه،مطالبا لسان

 . شيئا يجدوا لم أنهم الحقا أخبرني    ثم الموضوع

 ةقسنطين ألرشيف السابق الفرنسي المدير أن أم نسيانها جرى 1974 سنة إكتشفتها التي الوثيقة هل

  تركها؟ قصد

 أرشيف ريةمدي رأس على يشتغل وبقي قسنطينة، جامعة في أستاذي" براندبيرغ إيرالند أالن" كان لقد

 إعدام رفضه ربما لكن سيئة، أو حسنة نية له كانت أقول ال ،1974 سنة أنا خلفته أن غاية إلى الشرق

 مساءلة يأ حالة في نفسه حماية منها أراد الجريمة، وتكشف المّرحلة ألرشيفات تحصي التي الوثيقة

 من جملة ،1962 سبتمبر في أرسل الشخص ذات ألرشيفات، مصير عن فرنسا في مستبال قانونية

 ثكنة من فاتاألرشي بنقل بالتعجيل فيها يطالب بالجزائر، الفرنسية السفارة إلى العاجلة البرقيات

غمة  . الجزائري للجيش الثكنة تسليم قبل فرنسا، إلى العسكرية لتال

  سط؟والو الغرب مديريتي في المّرحلة ألرشيفات طبيعة عن تكشف مماثلة وثائق توجد لم لماذا

 رشيفاتأل تحوي الجزءاألكبر من التي الوسط حيث مديرية تحديدا، العاصمة الجزائر في ال، ألسف
 مراسالته لجريمته، أثر كل ومحو وثيقة كل نقل على حريصا الفرنسي المدير كان المّرحلة،

اهمت المتكررة التحريضية ومة إقناع في شك بدون س  من تبقى ومن باريس، في الفرنسية الحك
هم بتركيز الجزائر في هنا االستعمارية السلطات  .  شيفاتألر نقل عملية على الفترة تلك في جهود

  

  

  إلستعمارية للفترة التلفزيوني ألرشيف إسترجاع 7-2

 ارشيفا البصري للسمعي الفرنسي المعهد من 2008 سنة في استلم قد الجزائري التلفزيون وكان
 الثانية العالمية الحرب خالل تسجيلها تم) وثيقة 1862( الحية الصور من ساعة 400 مدته

  33)1940-1962(الجزائر واستقالل

  من جزء إسترجاع الجزائر إستطاعت) 46( أربعون و ستة بعد بعد أي ، 2008 عام في

                                           
 الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إعادة جماجم المقاومين و ألرشيف.نفس الموقع السابق  . 33 
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 نسيةالفر الوطنية المؤسسة تملكها التي إلستعمارية للعهدة البصري السمعي الوطني الرشيف

 ترةالف إلى يرجع الذي الوثائقي الرصيد من جزء عن يعبر ألرشيف هذا E.N.A.  البصري للسمعي

 رئيس شرافإ تحت رسمي إحتفال أثناء الجزائري التلفزيون شاشة على بثها تمت التي و إلستعمارية

اهدة انعقاد خالل من هذا و"    Emmanuel Hoog" السيد) E.N.A(. مؤسسة  بين دولية  مع

 العمومية للمؤسسة العام المدير طرف من ببايس 2007 سبتمبر 11 في فرنسا -الجزائر البلدين

 هذه مواد خالل من" شوقي حبيب حمراوي" السيد)  E.P.T.V(. الجزائري للتلفزيون الوطنية

اهدة  التلفزيون  سةمؤس تستطيع حتى البث شروط على الحصول بكيفية اإللتزام الطرفين كل كلفا المع

 . الشاشة على عرضه الجزائري

اهدة الى إضافة  سمبردي شهر بداية في" سركوزي" الفرنسي  الرئيس زيارة إثناء ثانية اتفاق مع

 بصريال السمعي ألرشيف في المتمثلة ذاكرتها من جزء للجزائر إرجاع نهائية بصفة إلتمام 2007

  1962 فترة قبل

 الوطني زيونالتلف مؤسستي لمسؤولي الفرصة سنحت التي المبرمة الولى اإلتفاقية إلى الفضل يرجع
الل و ظبحف المرتبطة المشاريع لمختلف المساعدة يد إعطاء و بالتعاون للبلدين البصري السمعي  است

 وضع)  E.N.A(.الفرنسية اقترحت المؤسسة اإلتفاقية خالل و من. البصري السمعي الرشيف
 هذا غاللاست و للحفاظ القانوني االطار تسيير مجال في خبرات إلكتساب مختصين تكوين برنامج
    41. الجزائري التلفزيون من الرشيف من النوع

 

  الجزائري الوطني ألرشيف) 1954-1962( فرنسية ديبلوماسية وثائق تسليم 7-3

 بتسليم جوان، 21 يوم الجزائر، في الفرنسية للجمهورية السامي الممثل إميي برنارد السفير قام

 1962 سنة إلى 1954 سنة من الممتدة الحقبة تغطي فرنسية ديبلوماسية وثائق نسخ من علبة 22

 إبان دارت أحداث تغطي الوثائق هذه. الجزائري الوطني ألرشيف مدير شيخي المجيد عبد للسيد

 . الفترة تلك في لفرنسا الخارجية السياسة بتطور وتتعلق الجزائر ثورة

 بمسائل والمتعلق وفرنسا الجزائر بين الثقة على والمبني الهادئ الحوار إطار في العملية هذه تندرج

هو ألرشيف،  في الجزائر إلى هوالند فرانسوا الرئيس بها قام التي الدولة زيارة بعد إنطلق حوار و

 لمديري المشتركة الرئاسة تحت مرات ست إجتمعت ثنائية عمل مجموعة إنشاء تم. 2012 ديسمبر

  42.الجزائر في جويلية 21 إلى 19 من عمل جلسة وستنعقد هذا. والجزائري الفرنسي ألرشيف
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اهدون و باحثون  -8   إلى المرحل ألرشيف السيما(  األرشيف أهمية على يؤكدون مج

   ) فرنسا

 و تكونه عدب ألرشيف بين وسيط يعتبر أساسا ألنه المؤرخ دور يلعب األمر حقيقة في ألرشيفي إن

همية لنا تظهر هنا من و 34. الجمهور و الحقيقيين المستفيدين  في سيما ال المرحل ألرشيف إسترداد أ

اهدين و الباحثين بعض أقوال يلي فيما وسنبرز ، التاريخي البحث  :  الصدد هذا في المج

 عملية يف الجزائر فشل مناصرية، يوسف الباحث باتنة، بجامعة التاريخ في البحث مدير أرجع*    

 أرشيف نإ مناصرية الدكتور وقال. فرنسا لدى المحجوز األرشيف الوثائق غياب إلى  التاريخ كتابة

  ال لهذا عاما، ستين منذ ومصادرا مستعمرا يزال ال الجزائرية الثورة

                                                            
41 Le quotidien d’ Oran ,  Février 2008,l’article : «  L’INA assiste l’ ENTV pour la sauvegarde des 
ses archives ». P.06  

-وثائق-تسليمhttps://dz.ambafrance.org/على الرابط   10:30على الساعة  28/11/2017تمت الزيارة يوم  42
  1962-1954-فرنسية-ديبلوماسية

هو الشخصيات سيرة يضم قاموس يوجد  صىبذألق السلطات الجزائرية يحتاج من ما التاريخية، و

ها منه نسخ طباعة حتى أو إلسترجاعه جهد  وقال. الجزائرية البحث مراكز مستوى على وتوفير

 مراكز إلى الجزائر أرشيف إرجاع أو منح ترفض الشخصيات بعض إن باتنة جامعة من الباحث

 بطض أجل من ألرشيفية المواد مع التعامل عملية في صارمة قوانين وضع يجب وحسبه، البحث،

 . الذاتية من وإخراجها التاريخ كتابة عملية

 يخالتار على فرنسا سطو» بعنوان مداخلة في الجزائر بجامعة أستاذ القورصو محمد المؤرخ أبرز

 لغيريةا و المعارف»  الجزائرية الثورة تاريخ حول الثامن الدولي الملتقى أشغال خالل« الجزائر حالة

 20 امعةلج المركزية المكتبة إحتضنه الذي« الجزائر في اإلستعمارية الممارسات و  اإليديولوجية و

  بسكيكدة 1955 أوت

  قبله وما القادر، عبد األمير عهد إلى تعود والتي المكتوبة اآلثار يضم المسروق ألرشيف أن 

  فإن الحقائق هذه كل رغم أنه مضيفا باريس، بمكتبة حاليا المخزونة المخطوطات غرار على

الع يمكنهم ال الذين الجزائريين، الباحثين وجه في الثقافية المراكز هذه تغلق فرنسا  على وىس اإل

 الفترةب الخاص األرشيف سوى حاليا إسترجاع يتم ولم الجزائرية بالثورة الخاص ألرشيف بعض

 يالدول بالقانون مستدال الوطنية الهوية و السيادة من جزء هو"  هو ألرشيف أن وأكد...  العثمانية

                                           
34 Remarque sur les règles de tri et d’élimination des archives.ln «La gazette des  
archives  ».N°89(2eme Papy, Michel.trim. ,1975)P.99-122  
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 بأن قائلةال فرنسا حجة أن معتبرا البلد لذلك ملك فهو ما بلد في كتب أرشيف أي أن على ينص الذي

 أمام تسقط وهي مقبولة غير الفرنسية الجمهورية عنوان يحمل 1830 سنة منذ دون الذي ألرشيف

جال أمرا أصبح الثورة تاريخ كتابة إن الح عمار الرائد قال*  44." الدولي القانون هذا  اليوم مست

  من تبقى ما إلنقاذ

اهدون يملكها التي الحقائق  ...    المج

 ليهمع يجب من هم الجزائريون' أندرسون نيلس السويسري الباحث الجزائرية الثورة صديق
  'الفرنسيين وليس تاريخهم كتابة

 لجزائرا تاريخ كتابة إلى الجزائريين المؤرخين"  أندرسون نيلس"   السويسري الباحث دعا
 رورةض هناك بأن السويسري الباحث يعتقد و. الفرنسيين للكتاب فقط المساحة ترك وعدم
 خينالمؤر قِبل من كُتبِ  الكثير نجد ال ألننا الجزائريين، قِبل من التاريخ يكتب ألن ملحة

  نعني ال فرنسيين نقول وعندما الفرنسيين،

                                                            
 . متاح على الخط  1996أطنان م األرشيف الوطني سرقته فرنسا سنة  6   44

 https://www.djazairess.com/echchaab/29911 

   12:05على الساعة  28/11/2017تمت الزيارة يوم 

ية الجزائر بالقضية كتب إليمانه من الكثير منهم بل المستعِمر، مع كانوا أنهم بالضرورة
اهض هوين  و

  35.اإلستعمار

 خالتاري كتابة  عملية إن" الحواس سي العقيد الشهيد حفيد حمودة شعبان الدكتور قال 

 إعتبر و.. السياسيين مهام من وليست األولى بالدرجة المؤرخين مهام من هي الجزائري

 اريخالت صنعوا من ألن ،”خطأ“ التاريخ كتابة تجاه بومدين هواري الراحل الرئيس سياسة

 في يةالتاريخ ألحداث مع للقطيعة تداركا ذلك و." آنذاك قوية بذاكرة ويتمتعون أحياء كانوا

  فرنسا  إلى المرحل ألرشيف تضمنها التي و اإلستعماري العهد

 

اهد *   'كليشي موأ' المدعو غفير محمد المج

                                           
 على الرابط  50: 21على الساعة  20/11/2017عالل ، محمد . مقال من جريدة الخبر الجزائرية تمت الزيارة يوم 35 

    / مستعمر-وتاريخ-مصادر-أرشيف /http://www.elkhabar.com/press/article/70518  
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اهد حذرّ   اريخالت كتابة في الدقة توخي عدم من' كليشي موح' بإسم المعروف غفير، محمد المج

ال ، اهدين وزارة إلى التاريخ كتابة عملية في األساسي الدور مح اهد إعتبر.  36المج  في المج

اهدين لمنظمة الوطني وألمين التحريرية الثورة  رفض أن"  الحاج بن واعمر محند" المج

 األدلةو المعلومات كل على ألرشيف هذا احتواء على قاطع دليل هو“ ألرشيف تسليم فرنسا

هين  ليوما فرنسا وأن الجزائر، في المرتكبة اإلستعمارية الفرنسية الجرائم كل عن والبرا

ها تزعزع خشية المعلومات إنتقال من تتخوف  .” العالم أمام صورت

 جداً، صحيح“ ألشخاص تخص معلومات على ألرشيف إحتواء عن الحديث أن الحاج بن وأضاف

 بالشع حق في المرتكبة والمجازر الجرائم في شاركوا أو إرتكبوا الذين ألشخاص يخص لكنه

 .” إلستعمارية الحقبة إبان الجزائري

اهد معتبر  ر،الجزائ إلى ألرشيف فرنسا تسلم أن ذاته الوقت في إستبعد الحاج، بن الجزائري المج

 لمتواجدا الجزائري ألرشيف أن“ أكد وإن ،”غد اً  أو اليوم لفرنسا بالنسبة مستحيل“ التسليم أن اً 

 . اإلستعمار جرائم لفضح كفيل عندنا

 إلتاللا عن إستقاللها منذ شكل للتنازل، قابل غير الجزائر تعتبره الذي الُمرحل ألرشيف ملف

القات في وحساس اً  شائك اً  ملفا ً ،1962 سنة الفرنسي  راهي مع ما خاصة الفرنسية، الجزائرية ال

 ال الذي ”أرشيفالسيادة“ فكرة بين مرة في كل الفرنسي الموقف يطبع الذي التناقض المراقبون

 .البلدين بين” المشترك ألرشيفي الرصيد“ إلى عليه، التنازل يمكن

 

  الحديث التاريخ أستاذ خرنان، مسعود الدكتور يرى وإلصرار، التناقض هذا وعن *

 تمسكها على فرنسا إصرار“ أن الحديث، الجزائري التاريخ في والمتخصص والمعاصر،
 ألحقتها التي األضرار عن التعويض مطالب من مخاوفها إلى يعود الجزائري األرشيف
ها ها مجازر  نالفرنسيي وبشهادة رقان ومنطقة البيئة، وحتى األفراد حق في النووية وتجارب

 اليين خمسة قتفو فاتورة إليها يضاف النووية، للتفجيرات بشعة جريمة على دليال ً كانت أنفسهم
  37."الفرنسي اإلستعمار بدء منذ شهيد

  

                                           
 عالل ، محمد . المرجع نفسه.  36 
زمة ألرشيف تشتعل مرة أخرى بين 37   https://al- الجزائر و باريس .متاح على الخطبورنان ، يونس .أ

 ain.com/article/france-colonial-algeria-archive.  على الساعة05/01/2018تمت الزيارة يوم  18:00 
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  خاتمة
 أحد يمثل أنه إذ بالغة أهمية فرنسا إلى منه المرحل الجزء سيما ال الجزائري الوطني لألرشيف إن   

 القانونية ةاألصعد على دوليا و محليا إليجابي التفاعل تحقيق من تمكنها التي الوطنية السيادة دعائم
 نشطةأل القانونية الشرعية يضفي الذي هو ألرشيف أن إعتبار يمكن و ، الثقافية و       العلمية و

   اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية المجاالت في الدولة

 لكن ليها،إ المرحلة ألرشيفات جميع بتسليم فرنسا تطالب ظلت إسقاللها، ومنذ الجزائر فإن لهذا و
 من اريس،وب الجزائر بين المفاوضات بدأت حيث الثمانينيات، بداية غاية إلى معلقة، بقيت مطالبها

 نونيةالقا النصوص على الوقت ذلك منذ الجزائري الطرف إعتمد حيث مشتركة، لجان تشكيل خالل
 الدول قح على“ تنص التي لألرشيفات، الدولية والندوة اليونسكو مةومنظ المتحدة األمم عن الصادرة
 وعلى يها،أراض على وحفظت كتبت التي ألرشيفات على رجعي بأثر سيادتها ممارسة في المستقلة
 يزال ال الملف أن ال ،”مرة ألول فيها وحفظت كتبت التي ألرض في ألرشيفات تبقى أن ضرورة

  عبر الجزائر تسلمت حيث الجانبين، بين عالق اً 

 الجزائرية الدولة و الجزائري، الوطني ألرشيف من اليسير الجزء متباعدة زمنية فترات
عامة يمثل ألنه إرجاعه بمطالب متشبثة اليوم غاية إلى مازالت   السيادة تحقيق دعائم من د

 من الإ لن يتأتى ذلك و متكامل و موثوق بشكل  الحاضرة و الماضية معالمها بجميع الهوية إثبات و الوطنية
 . خارجه الوطنأو داخل المتواجد سواء الجزائري الوطني لألرشيف الكلي التجميع خالل
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 الذاكرة أوجاع األرشيف أوجاع الذاكرة حفظ سياسات في األرشيف منزلة

 

 أ.عادل المعيزي 

 متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف 

 رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية في هيئة الحقيقة والكرامة 

  

  38"إن أي  خطاب أو نظرية ينبع من الممارسة ويعود إليها"

  
لقد واجهنا قبل اآلن في خضّم التحوالت التقنية والميديولوجية تحديّات علمية كبرى في 
القة بمفهوم ألرشيف وبالتأمل في محتواه ومضمونه ونوعه والمستفيدين منه (بمعنى 

 َمن له الحق في النفاذ إليه، ومتى وأين وكيف؟) والهدف منه. 

اّ يفه مسبقّا بوصفه أصبح تراثا قانونياّ وإداريهل يجب على المرء أن ينكّب على ما تّم تعر
هام استقرار المفهوم ظلت محكومة بتحّو الت التقنية وتحّوالت  وتقنياّ مستقّرا؟ أم إّن أو
هيم الزمان والمكان؟ تحّوالت تكتسُح العالم منذ نهايات  االتصال والتواصل وتحّوالت مفا

هشة الفل اها التقني والتي تسعى إلى نالقرن العشرين ومازالت تتصاعدُ أمام د حت سفة بمعن
األنطولوجي  هم اهيم وتأطير فهم ألفراد والمجموعات اإلنسانية لمعنى وجود المف

 االيديولوجي والميديولوجي. 

ة مفهوم  متحّول تبعا لتحّوالت الواقع قدر مفهوم األرشيف، إذ  -حسب تقديري–ليس ثّم
لمستقبل وحول التاريخ وحول الذاكرة أّن رؤانا حول الماضي وحول الحاضر وحول ا

هو ما يجعل الحاجة إلى "فلسفة  هُ في حالة تحّول دائم. و ة عبر أرشيف عِلُم ة ومتحوّل متنقلّ
ة.  ة إن لم نقل ضروريّ  لألرشيف" تبدو ملّح

" في ما مضى يحفظ المعلومات وينقلها عبر الزمن supportكان الوعاء ألرشيفي" 
ة كانت أم فرديةّ) من جيل إلى جيل لتتوارثها  وينقل معها بذلك الذاكرة (جماعيّ
ّ في انتاج رؤيتها المشتركة  ها رمزيا ها وتستثمر هويتّ المجموعات وتؤّصل من خاللها 

 للماضي وللمستقبل. 

                                           
38 Pierre Bourdieu, le sens politique, Edition de Minuit,1980, p.30 
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ة األرشيفية التقليدية تعم  ل على حفظ المعطيات ونقلها أو توزيعها عبروإذا كانت األوع
" أي ضمان وصولها إلىاألزمنة لالحقة دون أضرار كبيرة dans le tempsالزمان" 

هنة تتصدّى لنقل المعطيات في المكان/ الفضاء"  وضمان مقروئيتها، فإّن األوعية الرا
dans l’ espace نقل تلك المعطيات " دون أن نكون متأّكدين أّن تلك األوعية قادرة على

ة. إذ أّن الغاية التي مازلنا نبحث عنها من الحفظ على المدى الطويل  إلى األزمنة القادم
هذه الوثائق مفهومة وأن تظّل أصالتها وسالمتها ومقروئيتها  هو أن تظّل  للوثائق الرقمية 

  39مضمونة

هيم مالصقة لمفهوم األرشيف على غرار الو ثيقة. إذ كانت وقد أدّى ذلك إلى تغيّر مفا
الذي يحوي مجموعة من  40عبارة عن اجتماع حميمي ثابت بين المحتوى والوعاء

ها إذ ال يمكن أن نتحدّث  المعلومات ال يمكن فصل أحد عنصريها عن اآلخر دون تدمير
ارها وعاء في حين أن الوثيقة في العالم الرقمي  عن المعلومات بمعزل عن الورقة باعتب

العالم االفتراضي أصبحت عبارة عن مجموعة من المعطيات مستقلةّ أو ما نسميه مجازا ب
عن وعائها بل إننّا أصبحنا أمام أرشيف بال أوعية مادية. والسؤال األكثر حساسية يتعلق 
 بالتفريق بين الوثيقة والمعطيات والتي ال يتّم حفظها واالطالع عليها بنفس الطريقة أبدا. 

اللكتروني إلى إعادة النظر في المبادئ ألرشيفية التي  وقد أدّى االنتقال إلى األرشيف
ظلت مستقّرة لوقت طويل ليصبح الحديث عن مبدأ احترام النشأة أو مبدأ احترام األرصدة 
هيم أصبحت من التراث الذي  ها بمثابة الحديث عن مفا أو نظريةّ األعمار الثالثة وغير

 ديدة إلى حدّ اآلن. تّم دحضه ولكن دون أن يتّم تجاوزه نحو مبادئ ج

هو في طريقه إلى cloudكما أّن األرشيف االفتراضي في عالم الفضاءات السحابية "  "
ه إذ أنهّ أدّى إلى إزالة الحدود بين  تغيير فضاء البشرية العمومي والخصوصي برمّت

اآلن -الثنائيات التقليدية  هي الثنائيات التي حكمت بنية التفكير الفلسفي إلى حد ام الع -و
 والخاص الفردي والجماعي، السّري والعلني وغير ذلك... 

األرشيف الفتراضي ليس حديثا عن تقنية جديدة فحسب بالمعنى العادي  والحديث عن
هذه  والمحددّ للمصطلح: فعلى إيقاع لم يسبق له مثيل بشكل شبه فوري، البدّ أن تترافق 

                                           
39 Anouk Dunant Gonzenbach avec la collaboration de Emanuel Ducry, l’archivage des 

documents électroniques à Genève aspects organisationnels et techniques, in. De la préservation à 

la conservation, stratégies pratiques d’archivage, publication des archives de l’UCL, collection dirigée 

par  Paul Servais, Edition l’Harmattan, 2014, num.31, p. 74       
40 Françoise Hiraux, la construction des archives introduction aux actes des journées des archives de 

l’UCL, 2013, in. . De la préservation à la conservation, stratégies pratiques d’archivage, publication 

des  archives de l’UCL, collection dirigée par Paul Servais, Edition l’Harmattan, 2014, num.31, p. 11   
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ة األداتية الجديدة إلنشاء األرشيف أو ا لحصول عليه وحفظه وتحويله ومعالجته اإلمكانيّ
 وإتالفه، بشكل حتمّي بتحّوالت فكريةّ واجتماعية وسياسية عميقة. 

هذه االضطرابات  هذه التحّوالت الماضية قدُُما وتماشيا معها، ومع  ففيما يتعلّق بأبعاد 
هية، يجب علينا اليوم أن نقيّم األعمال الكالسيكية التي التزال ستمّرة م الجذريةّ والالمتنا

هذه األعمال  في خليةّ نحل الدراسات األرشيفية وفي الرؤى والممارسات اإلدارية. 
الكالسيكية تنأى عناّ اليوم بسرعة كبيرة، بطريقة متسارعة باستمرار بسبب تسارعتطّور 
ة أكثر فأكثر بالمسافةالتي تفصلنا  المنجزات التقنية. إنّها تقبع في الماضي على مسافة شبيه

 فريات األركيولوجية. عن الح

" إّن  ما لم يعد مؤرشفا بالطريقة نفسها ال يعود معيشا بالطريقة ذاتها" على حدّ عبارة 
فالمعنى القابل لألرشفة يتحددّ أيضا وسلفا ببنية ذاك األرشيف. إّن ذاكرتنا   41.جاك دريدا

هي ذاكرتنا عن  عن الحضارة التي كان أرشيفها مدوّنا على األلواح الفّخاريةّ ليست 
 حضرة األوعية الورقية وال هي ذاكرتنا في عهد ألرشيف إللكتروني! 

هذه المسائل معلّقة في الوقت الحالي ق اجهة سنترك  بل أن ندرك ما الذي تعنيه هذه المو
 لتحّوالت مفهوم األرشيف وتأثير ذلك في المعارف وفي سياسات حفظ الذاكرة. 

أّي أرشيف إذن؟ وأّي منزلة يحتلها في رسم سياسات حفظ الذاكرة؟ وأّي سياسات؟ وأّي 
 ذاكرة؟ 

اهيم التي ل اآلن أن نجوبه، وتلك هي المف رها وعرضها هذا هو الحقل الذي علينا زم اختبا
ال  هي التليالت التي ينبغي القيام بها. والمخاطر على ما يبدو لي على المحك، وتلك 
هاُن بها. فإذا كنت قد استعنُت في عمليةّ رصد أوّلي ببعض المالحظات الفضفاضة  يسُت

ال  يلعند نهاية التحل-كنتائج -والرخوة، فإّن ال شيء يؤّكد لي أننّي سوف أصادفها ثانية 
ها.  ها وتميّز  شيء يثبُت لي أننّي سوف أتمّكن من اكتشاف مبدأ تفّرد

 : في مفهوم حفظ الذاكرة والمفاهيم اللصيقة بهفقرة أولى: 

ها وسيادتها من عنصرين  -أية دولة-تستمدّ الدولة  ها واستمرار شرعيةّ سلطتها ووجود
هويةّ الشعب وثانيهما تحقيق ا هما الحفاظ على   لتنمية لذلك الشعب. أساسيين أوّل

هي أوسع ما يكون إذ تدُرج فيها  هذا المضمار ذات معنى ضيق وإنّما  ة في  ليست الهويّ
واالقتصادية واالجتماعية والدينية  المكتسبات التاريخية والحضارية والثقافية والسياسية

ها من العناصر التي تشكل استقرار المجموعة البشرية استنادا إلى معايير تمّ  حتها ن وغير

                                           
  35-34، صص 2003جاك دريدا، حمى ألرشيف الفرويدي، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع، طبعة أولى ،41 
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الصها من تجربة ذلك الشعب عبر حقب طويلة من الزمن.  ة التاريخية واست عبر المراكم
هيم المتعلقة بحفظ الذاكرة من ناحية وباألرشيف من ناحية  هو ما يتطلب مناّ تحديد المفا و

 أخرى وتحديد عناصر وآليات سياسة حفظ الذاكرة ثم تحديد منزلة األرشيف في ذلك. 

هتمام ب الماضي الذي يتحّول أحيانا إلى ضرب من الهوس والعبادة يتنّزل ضمن إّن اال
ة المتعلقة بهاجس الزمن أو ما يسميه  (هذا  مارسيا إلياد برعب التاريخاإلشكالية الكالسيكيّ

ها التقليدية  ب إحالة إلى مرجع)يتطلّ  ة وبالتمزّقات العنيفة التي مّست مجتمعاتنا وبنا من جه
نزعة االرتداد الزمني في محاولة إلنقاذ حاضر مفارق والظفر  أو أتلفتها، بما غذىّ 

ة  برأسمال رمزي مشترك قابل لالستثمار في تشكيل الهويات وتثبيت المراجعمن جه
هناك ماض كحقيقة فيزيائية أو حتّى تاريخيةّ محضة بل ثمةتمثاّلت  أخرى. فليس 

األنثروبولوجيين افية " التركيباتالثق واستخدامات له على أساس ما يطلق عليه بعض
التي عادة ما تشبع تطلعات ورغبات معلنة أو دفينة ذلك أّن الماضيال يمكن  42للزمن"

 المحافظة عليه وإنّما يعُاد انتاجه باستمرار. 

 : في الذاكرة الجماعية -1

ّها إعادة بناء مشترك . فالذاكرة الجماعية 43للماضي تقدّم الذاكرة الجماعيةّ عادة على أن
خالل التواصل وتطبعها القيم والمبادئ  على غرار اتمثالت الجتماعية تبنى من
ها في مسار الهويةّ باإلحالة والرجوع  وتمثالت المجموعة ويكون للذاكرة الجماعية دور

ساعد تإلى نماذج وقيم مشتركة. فالذاكرة الجماعية تؤّرخ للمجموعة من الناحية الرمزية و
وتمنحها  على تأصيل تلك المجموعة وتشّرع لها 
الجماعية  "هوية موضوعية"  . إذ تحيل الذاكرة 
تحظى  على مجموعة من األحداث في الماضي 
تحيل  ة، فقد (ليس بالضروربالتقدير والتفضيل 

اعة من لهم هوية واحدة تجعل  مشتركة) الذاكرة الجماعية إلى أوجاع والم من طرف جم
ماضي مشتركة، مرفوقة بالحنين والرغبة في الستعادة والعود لذلك غالبا ما نظرتهم لل

تكون محاطة بأساطير تضفي على الماضي طابع المآل وعلى الحاضر طابع التكرار 
 وعلى المستقبل طابع إعادة انتاج الماضي. 

دينة م فالذاكرة الجماعية ترتبط بالمجموعات وتمثالتها لتكون المجموعة جغرافيا قرية أو
أو جهة أو دولة... وعلى المستوى الشخصي تكون المجموعة عرقا أو مجموعة دينية أو 

                                           
42 Winand (Jean), refexion sur l

’anthropologie du temps, article pdf, publié sur internet INCOMPLET,  
 Citer OBLIGATOIREMENT l’adresse web)   

43 Viaud (J), Mémoire collective, représentations sociales et pratiques sociales, connections, 2,  

num.80 p. 13-30, 2003  

هذا الرّقم إحالة مرجعية؟   هل أّن 
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حزبية أو لغويةّ أو جنسية.. وتهتّم مجموعة من االختصاصات بالذاكرة الجماعية كعلم 
الجتماع وعلم النفس الجتماعي واالنتروبولوجيا وتختلف بذلك عن الذاكرة الفردية 

 ى "العلمي" أو "المعرفي" وعن التاريخ بالمعن

هذا الدور  إّن لألرشيف الشفوي ولروايات السكان وسرديات األشخاص الموكول لهم 
هذا الماضي  منزلة حاسمة في ترتيب العالقة مع الماضي واالعالن أّن طريقة النظرة إلى 

 علّ هي التي تحددّ طبيعة السلطة وإجراءات إدارة الشأن العام لهذه المجموعة أو تلك. ول
ة ألنهّ  هذا األرشيف الشفوي غير قابل للدحض ال بالتدوينات وال حتّى بالوثائق الرسميّ
أرشيف يعود إلى ماضال يمكن تحديد تاريخه يصبح بمثابة الزمن المفقود حتى يعطي 

 انطباعا مقدّسا عليه وعلى ما وصل منه من روايات . 
  

 
 

 : في الذاكرة الفردية -2

ة  يهتّم علم النفس أساسا بالذاكرة الفردية بوصفها مجموعة األحداث المعلومةوغير المعلوم
اهم في تكوين  واألماكنواألحداث والتي تس والتي تؤثر في الفرد وتمثالته وفهمه لألشياء
هويّته وتؤثّر في عالقته باآلخرينوبالمجموعة   شخصيته و
54  

 :  في التاريخ -3

بألحداث وسياقاتها بصفة موضوعية ليختلف بذلك عن  علما علميعني التاريخ بوصفه 
التي تحددّ مواقف المجموعة من األحداث والذاكرة الفردية وكل من الذاكرة الجماعية 

والتي تقوم على ما ترّسب في الفرد وتمثالته ومواقفه من األشياء واألحداث ويكون 
هجه وآلياته ومختّصوه   55للتاريخ منا

 

 :  الذاكرة الوطنيةفي  -4

هو الشأن بالنسبة للذاكرة الجماعية تكون الذاكرة الوطنيةّ مجموعة التمثالت  مثلما 
والمواقف الجماعية (الوطنية) من األحداث وتمثّل أسسا لتأصيل المجموعة الوطنية 
ها. وتتدّخل في الذاكرة الوطنية جوانب رسمية، سياسية، يكون  هويّت همة في تشكيل  والمسا

هو من مكوّنات الذاكرة له هام في االصداح بأّن عنصرا ما، "حدثا، مكانا، شخصا"  ا دور 
الوطنية. هذا العمل الذي تقوم به المجموعات " السياسية" الرسمية من شأنه أن يضع 
اهج التدريس الرسمية  ذاكرة جماعية رسمية تتخذ شكل مناسبات وأحداث تدرج في من

مع الذاكرة الجماعية أو  يتكطابقالضروري أن  لتؤّسس " لتاريخ رسمي" ليس من
هم في تأصيل شرعيةّ  الفردية بل قد يختلف ويتعارض معها. فالذاكرة بما أنّها عنصر يسا
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ة أو المتنفذّة أن تفرض موقفها  مجموعة ما فإنهّ يمكن للمجموعة " المنتصرة" أو الحاكم
هي الذاكرة الجماعية ا لرسمية. ويأخذ ألرشيف العام من ألحداث وأن تجعل من ذاكرتها 

ة ويكون عادة أرشيفا ورقيا  هما في رسم سياسات الذاكرة الوطنيّ  وذأو الرسمي موقعا م
صدقيةّ ال يرقى إليها الشك أو أرشيفا شفوياّ صادرا عن أشخاص القانون العام عادة ما  ذا

 يكونون قادة أو رؤساء أو زعماء.  أو الرؤساء أو الزعماءيكون صادرا عن القادة 

 : ور األرشيف في سياسة حفظ الذاكرة 2فقرة 

ها او تحصل عليها اثناء ممارسة  هو مجموع الوثائق التي انشأ األرشيف بمعناه القانوني 
هما  نشاطه كل شخص طبيعي او معنوي وكل مرفق عمومي او هيئة عامة او خاصة م

ها. كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووع  اؤ

تحفظ هذه الوثائق وتجمع ارصدة االرشيف لفائدة الصالح العام تلبية لحاجيات التصرف 
 والبحث العلمي واثبات حقو االشخاص وحماية التراث الوطني. 

                                                            
54 Jodelet (D), Mémoire de masse : le coté moral et affectif de l’histoire, Bulletin de  

psychologie,xlv,pp239-256  Dosse (F) , Entre histoire et mémoire : une histoire sociale de 
la mémoire, Raison  

55  présente,128,1998,p. 5-24 

هو مجموعالوثائق وينقسماألرشيف إلى أرشيف عام وأر واألرشيف العام  شيف خاص.
أها او تحصل عليها اثناء ممارسة نشاطه كل من الدولة والمؤسساتوالهيئات  التي انش
التابعة لها و الهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي والمأمورينالعموميين. كما 

ية لهبة او الوصيعتبر أرشيفا عاما كل أرشيف خاص اقتنته مؤسسات الدولة عن طريقا
ال لسقوط  األرشيف العام ملك الدولة العام وهو غير قابل للتفويت  او الشراء . ويتبع
هو ما يجعل  ة و الحق فيه بمرور الزمن باعتباره يمثل رمزا من رموز السيادة الوطنيّ
السترجاعه بعد أن تمت السيطرة عليه أثناء  الدول تتفاوض في شأنه مع دول أخرى

و النزاعات المسلحة ولن يتسنّى كتابة التاريخ الوطني أو حفظ الذاكرة الوطنية الستعمار أ
 بدون ذلك ألرشيف. 

أّما األرشيف الخاص فهو األرشيف الذي أنشأه أو تحّصل عليه أشخاص القانون الخاص 
 personnes physiquesسواء كانوا أشخاص طبيعيين (أفراد أوعائالت أو عشائر) 

كالشركات ومنظمات المجتمع المدني   personnes moralesن أو أشخاص معنويي
والجمعيات واألحزاب  وكل الهياكل القانونية المشكلة في صيغة شخص معنوي دون أن 
تكون من أشخاص القانون العام أو مكلفة بتسيير مرفق عام. إّن العناصر األساسية التي 

 اسا في يتّم من خاللها تحديد سياسة لحفظ الذاكرة تتمثل أس



 

130 

 : الطبيعة المادية للبقايا ألثرية -1

هدا ملموسا يمارس دوره   وهي عادة ما تكون لها أفضلية في تمثيل الماضي بوصفها شا
إّن التوصيف التقليدي عادة ما يكتفي بالحديث عن الوشائج  في تثبيت الزمن وتشيئت

العميقة التي تشدّ عناصر الماضي إلى الذاكرة الجماعية دون أن يأبه بالمسارات الحقيقية 
للتفاعل بينها والتي ال تخلو من تنّوع وتوتّر ونسيان وإعادة اكتشاف حيث تأخذ الذاكرة 

هي موضوع ذاكرات شكل استراتيجية أكثر منها مقاسمة عفويّ  ة لتجربة معيشة ومتناقلة و
مختلفة ومتغيّرة تتنازع في ما بينها من أجل السيطرة ضمن مسارات صراع مصالح 

هوّيات.   ومواقع و

وفي غياب سياسة للذاكرة تعمل على التأليف وتطرح التعايش بين المختلف كاستراتيجية 
كال ادل عنيفا يؤدي إلىاالقصاء المتب قارة  يتخذ ذلك الصراع بين الذاكرات المختلفة 

االنتهاكات التي يمكن ألجهزة  ويتمظهر في المجتمع وفي الصراع على السلطة وفي
 الدولة أن تقترفها حفاظا على ذاكرة رسمية عبر الهيمنة على الفضء األثري  

ها في أحي ة مباشرة كاستخدام ن اكما يتمظهر أيضا في حصر المواقع األثرية في قيمة نفعيّ
كثيرة كمقاطع حجارة أو في إعادة استعمال مكوّناتها المعمارية في تشييد المباني الخاّصة 

ة   والعاّم

ادهي -2 الم  : التراث ا

 ممثاّل في السلوكات والممارسات والتعبيرات الثقافية وطرق العيش واإلقامة في األرض  

بكونه الممارسات  التراث الثقافي غير المادي 2003وتعّرف اتفاقية اليونسكو لسنة 
آالت وقطع  هارات، وما يرتبط بها من والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والم
ومصنوعات وأماكن ثقافية، التي تعتبرها المجموعات وأحيانا ألفراد جزء من تراثها 

هذا التراث الذي يسمى أيضا "التراث الثقافي الحي" يشمل الميادن اآلتية:   الثقافي. 

العادات وأشكال التعبير بما فيها اللغة التي تمثل محرك التراث الثقافي غير المادي، فنون 
االجتماعية، الطقوس، ألحداث االحتفالية، المعارف  الستعراض، الممارسات
هارات المرتبطة بالحرف التقليدية. وهذا  والتفعالت مع الطبيعة والكون، الكفاءات والم

مادي تتوارثه األجيال مع إبداعه وتطويره باستمرار بما يتفق بيئتها التراث الثقافي غير ال
هو ينمي لديها اإلحساس بالهوية والشعور  وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها، و
هذا التراث يشجع ويغذي تعددّ الثقافات  باالستمرارية والتنمية المستدامة. وحماية 

 واالبداع 

 : الوثائق واألرشيف -3
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ر بالحاجة الى المعلومات في كل أنشطته وقراراته في سعيه المستمر إلى إّن االنسان يشع
االتصال والتواصل وفي المعرفة وفي السلطة وهو ما  إدراك المطلق في الحرية وفي
هو ما أدّى إلى والدة المعلومات الوثائقية على حدّ عبارة  حدا به إلى تسجيلها في أوعية و

ها ال يم Carol Couture56كارول كوتير كن للمؤسسات أن تشتغل اليوم دون استخدام
إلدارة معلوماتها المتزايدة وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت  ألرشيف
المناسب وعالوة على ذلك تمثل األرصدة األرشيفية اليوم ذاكرة اإلنسانية إذ أّن السجالت 

ي بامتياز ل المورد المعلوماتالتاريخية تشكل مصدرا وثائقيا ال يقدّر بثمن فاألرشيف يمث
ة في غفلة من أصحاب القرار إذ أّن  ويقوم األرشيفيون تدريجيا بصنع الذاكرة الجماعيّ
ها وهم  لهم الدور الحاسم في تقييم الوثائق وفي فرزها وفي تصنيفها وفي حفظها أو اتالف

 تها  ييسهرون على ضمان توفير المعلومات العضوية في ظروف مقبولة ويضمنون مقروئ

هب  هي ما يتبقّى عندما يصبح كل شيء في غيا وإذا كانت الثقافة مثلما يرددّ كارول كوتير 
ة  النسيان تكون األرشيفات قد احتلت مكانا رائعا في "ما يتبق ّى" فهي ذاكرة االنسانيّ

 وهي المرجع الزامي ألجيال المستقبل. 

كما تُسّمى في بعض البلدان وباإلضافة إلى صبغتها الشمولية فإّن األرشيفات أو 
هما من التراث الثقافي   المحفوظات تشكل جزء من الذاكرة الجماعية وجانبا م

                                                            
 Couture (Carol), Archives, volume 27, num.2, 1995, pp 17-24  56 

ة. ولذلك  ة وبهذا المعنى تلعب دورا مباشرا في تعزيز الهوية الوطن يّ لألّم
ها  همية خاّصة في البلدان النامية التي تشعر أكثر من غير تكتسياألرشيفات أ

هويتها    بالحاجةالماسة إلى تشكيل 

ة اليونسكو لم تكن مخطئة عندما اعتبرت في إطار إعدادبرنامج "ذاكرة  ولذلك فإّن منظم
لم" أّن الذاكرة الجماعية التي تشكلها المعلومات المسجلة بما في ذلك المحفوظات " العا

ة وتمكنها من المشاركة في التبادل الثقافي العالمي"   44تحافظ على الهوية الثقافية لكّل أم

أّن األرشيف يمثل جزءا من الذاكرة الجماعية  Carol Coutureيعتقد كارول كوتير 
هذا السياق إال وله دور هام في سياس ه ال يعتبر األرشيف أرشيفا في  ات الذاكرة إال أنّ

همية بالغة لألرشيف العام متناسيا األرشيف الخاص  أرشيف المؤسّسة وضمنياّ فهو يولي أ
وألرشيف العائلي وألرشيف الشخصي إذ يمكن أن تتشكل ذاكرات جماعية انطالقا من 

ة اقتسام مجموعة من ألفراد لذاكرات فردية  عبر انتاجات مادية وثائقية تؤّرخ لمحنة معينّ
ة في طور االندثار  هويّ أو لتجربة ما أو يمكن ألرشيفات فرديةّ أن تقاوم النسيان للدفاع عن 
ولقد شهدنا ذلك في تونس من خالل وثائق خاّصة وأرشيفات فرديةّ تحفظ معلومات عن 

وجودها وعن أحقيتها في الوجود إلى جانب العرق  مجموعة األمازيغ التي تعلن عن 
 العربي في تونس 

                                           
44 IDEM 
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جهة أخرىال يرى   من ألرشيفإال جانب المعلومات العضوية دون أن  Coutureمن 
هميةّ لألرشيف الشفوي أو لروايات األفراد أو لسرديات المتخيل الشعبي الذي  يولي أ
ها الثقافة الصحراوية أو الثقافة البدوية حيث  فرضها الواقع حيال التحديات التي تواجه

أن  ألجيال جيال بعد جيل دونلجأ المتخيل الشعبي إلى سرد وقائع التأسيس وتناقلتها ا
ة وتكّون عادة الذاكرة الجماعية التي تصبح جزء ال يتجّزأ من  تكون تلك السرديات مدوّن
اوزها وتتراكم هذه الذاكرة  مسار الحياة اليومية حيث تصبح أقوى من قدرةاألفراد على تج

عض ببشكل بطيء وتدريجي ولكنّها تصبح صعبة التغيير إلى درجة االستحالة في 
 ألحيان باالنتقال من جيل إلى جيل. 

 -وهذا ما يثير االندهاش –ولعل الخطأ الشائع لدى عموم الناس ولدى المختصّين أيضا 
هلة األولى أنهّ ال يعُنى سوى بالماضي، أي أّن نطاقه الداللي  هم من الو أّن األرشيف يو

ها ال هو الوثائق القديمة التي توقفّت عن انتاج آثار ي قانونيةواإلدارية والمالية فوالرمزي 
لمصطلح األرشيف  étymologie du termeحين أّن بالتأّمل في المعنى االيتيمولوجي  

واألمر  commencementاليونانية هي اسم يفيد البدء  Arkheفإّن كلمة (أرخي) 
commandement 45في آن معا  

هم جد هو ما يفيد الحاضر والمستقبل أيضا بل إّن الحاضر م ا لدى ألرخونات أي كبار و
القضاة أولئك الذين كانوا يأمرون وبسبب سلطتهم المعترف بها علنا فإّن أرشفة الوثائق 

هم حّراسالوثائق فهم ال يضمنون األمن arkheionالرسمية تتّم في بيتهم ( ) فاألرخونات 
هو مودع لديهم فحسب وإنّما يضمنونأيضا الحق والكفاءة التأويليي هالمادي لما  و ما ن و

يشير إلى أّن سياسة الذاكرة موكولة لهمعلنا في حين أنها اليوم موكولة للمختصّين في 
المعلومات ضمنا وربّما في غفلةمنهم فالمختصون في األرشيف يحرصون على تقييم 
المتها ومقروئيتها وإتاحتها للعموم  الوثائق وحمايتها وحفظها وتصنيفها وضمان 

هم لها  اهمون ضمنيا في وضع وبمناسبة تقييم الف والحفظ الدائم وهم بذلك يس يقرروناال
هم يقومون بأعمالهم األرشيفية إنّما يسطرون سياسة  سياسات حفظ الذاكرة أو فيما 
ة وإن  هناك سياسة معلومة في ذلك فبرامج األرشيف الوطنيّ وينفذّونها حتّى وإن لم تكن 

وص رشيف وبالمباني ألرشيفية وبالنصكانت تعُنى باألساس بالتصّرف في الوثائق واأل
ها وبذلك فهي تضع اإلطار المؤسساتي لسياسات  المنظمة فإنّها تعنى بتثمين الوثائق وتقييم

 الذاكرة الوطنية   

أّما المحاور األساسية لسياسة الذاكرة فتتمثل في تعزيز بيداغوجيا الذاكرة التاريخية وذلك 
أن أحداث الماضي وتحديد هدف من ذلك الفهم مثل عبر نقل المعرفة والفهم المشترك بش

االستقالل أو التحرر الوطني أو تعزيز فكرة  تعزيز الوحدة الوطنية أو تعزيز فكرة
ها السياسة العامة للبالد ويتّم ذلك عبر  الديمقراطية وحقوق االنسان أو أي غاية تحددّ

                                           
 -7، صص 2003ألرشيف الفرويدي، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع سوريا، طبعة أولى ، دريدا (جاك)، حمى45 
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الم الت اهم في صياغة رأيالبرامج التعليمية والبرامج التثقيفية ووسائل اال عام  ي تس
 حول تلك السياسة  

ويتمثّل المحور الثاني في تعزيز الذاكرة واالنتفاع االجتماعي من مواقع الذاكرة وذلك 
عبر تعزيز مواقع الذاكرة حتى تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في جعل الذكريات 
معروفة ألجيال الجديدة من أجل تقدير ألجيال السابقة وانجازاتها وتعزيز التفكير في 

ها مما يؤدي إلى تعزيز الحوار بين األجيالواالعترافاإليجابي  تجارب الماضي وتقييم
بالهويات الثقافية واالدماج االجتماعي أّما المحور السياسي الثالث فيتمثل في حفظ الوثائق 
األرشيفي والوثائقي  واسجالت وضمان النفاذ إليها من خالل حماية التراث

ات الصلة من أجل جعلها معروفة والبيبليوغرافي حول احداث الماضي والموضوعات ذ
اهمة في عمليات حفظ الذاكرة والبحث  وخاصة ألجيال الجديدة لتسهيل النفاذ لغرض المس

 العلمي والصحفي واالبداع الفني  

االنتاجات الثقافية من الماضي وتعزيزها المحور الرابع لسياسة الذاكرة  وتمثل استعادة
الل احياء التراث الفني وجعله مت هور الواسع ودعم المبادرات الرامية الى من  احا للجم

احياء العادات والتقاليد بهدف دعم التأمل والحوار واالعترافاإليجابي بهويتنا الثقافية 
 ألمر الذي يجعل من الممكن الوصول إلى أشكال جديدة من العيش المشترك 

  
ة مهمةلألرشيف في سياسات العوائق النظرية والعملية التي تحول دون إيالء منزل -3فقرة 

 : الذاكرة

يهدف تنفيذ سياسة الذاكرة إلى السهام في الحفاظ على الهوية وتعزيز فهممشترك 
للماضي والتطلع الموّحد للمستقبل من خالل نقل المعرفة والفهمالمشترك إلى األجيال 

ة المواطنين وذلك من أجل بناء معاييرثقافية تقوم على ال ثقافي تنوع الالجديدة وإلى عام
واالعتراف اإليجابي بالهويات الثقافية ولكنعادة ما يتّم  ذلك من خالل التراث المادي 
وجوهه يجعل النقاش حول سياسات الذاكرة الجماعية المهتمين  المادي بمختلف  وا
هيم مزدوجة كالماضي والتاريخ، المتخيّل والواقع،الهوية والشعور  يستعملون مفا

 الرغبة في النسيان، القطيعة والتكرار االعتراف والطمس.. الجماعي، الحنين و

وتأخذ األحداث الكارثية على المستوى الجماعي كالحروب والتمردات والثورات موقعا 
ها  مركزيا في رسم السياسات المتعلقة بالذاكرة الجماعية حيث حولت اسبانيا ثال انتصار

عية وحوّلت أمريكا حربها لالستقالل على المسلمين إلى عنصر حيوي في ذاكرتها الجما
إلى حدث وطني مؤسس لذاكرتها الجماعيةّ القصيرة، أّما البلدان التي كانت مستعمرة 

ها بؤرة لذاكرتها    فتتخذ من معارك تحرير

ولكن ظل العتماد على ألرشيف لبناء سياسات الذاكرة محتشماألسباب عديدة تتعلق  
 باشكاليات تتلخص أساسا في: 

نحتكم كدولة حديثة على أرشيفات بعيدة األمد باعتبار أن سياسات الذاكرة  ال -1
تبُنى استنادا على مراكمة تاريخية  أو لعله جرى االعتقاد بأّن سياسات الذاكرة 
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إال استنادا إلى "أرشيفات نظامية" أي ألرشيفات الرسمية والوثائق  ال تبنى
وتحتوي على وثائق وملفات العامة والتي عادة ما تكون في أوعية ورقية 

همشين وروايات الضحايا  ة في حين أّن روايات الم مصبوغة بالسلطة العاّم
واألرشيفات الخاصة والشخصية يمكن أن تشّكل إرثا حيوياّ يمكن من خالله 
واالعتراف  رسم سياسة للذاكرة ال تقوم على القصاء بل على قبول آلخر

هر  سياسة الذاكرة أن ال تستبعد أينّوع من بالتنّوع الثقافي بل لعّل من جو
ها  اؤها أو تاريخها أو خصوصا مصدر هما كان نوعها أو وع ألرشيفات م
ولذلك يمكن لسياسة الذاكرة بل يجب عليها أن تحارب جميع أشكالاالستبعاد 
االجتماعي بغية االسهام في احترام تنّوع الناس والمجتمعات المحلية وينبغي 

خاّص إلى اشراك المجتمعات والهويات التي تعرّضت  أن يؤدّي ذلك بشكل
ها  إلى االستئصال لتعزيز االعتراف اإليجابي بهوياتها الثقافية ونقاط قوّت
ها الثقافية والتنظيمية والتي تمكنها من التحّرك نحو تحسين ظروف  وتقاليد

اهنة على التنمية المجتمعية المتكاملة   معيشتها والمر

 

اهم في  -2 صعوبة النفاذ والتعاطي مع ألرشيفات الحساسة التي يمكن أن تس
 تشكيل الذاكرة الجماعية: 

هما في قراءة التاريخ وفهم أحداث الماضي  إّن األرشيفات الحساسة تمثّل اليوم عائقا م
هو  ة األفراد و ها أرشيفات تهّم األمن القومي أو تهّم المعطيات الشخصية وكرام باعتبار

ل عادة إلى النفاذ إليها واستقرائها. إذ من جهة نتعاطى مع أرشيفات غير بعيدة في ما يحو
الزمن باعتبار أن تونس على سياللمثال أو كل الدول الحديثة لم تعرف التنظيماألرشيفي 
ة أخرى نجد أنفسنا أمام أرشيفات  بمعناه الحديث إالمنذ قرن ونصف القرن ومن جه

 ي لتصبح متاحة لعموم الباحثين  عموميةلم يمر الوقت الكاف

همية التي  إال أننّا إلى حدّ اآلن ال نعتمد سياسة للذاكرة تولي األرشيف بمعناه الواسع األ
ة في تونس وثائق موغلة  ة ثّم يستحّق. فإلى جانب اآلثار المادية المتمثلة في المواقع األثريّ

واإلداري لقرطاج وب تلك  العلوم التي سادت فيفي التاريخ تتعلق بالتنظيم السياسي
هملة وغير منقولة إلى لغتنا  الحضارة وبالطقوس وبالتجارة إال أنّها ظلت إلى حدّ اآلن م
ة يظّل حلما  الحديثة. لذا فإّن االنخراط ضمن مشروع واحد من استعادة الذاكرة التاريخيّ

 المعطيات عظيما يمكن أن يوفر األرضية المعياريةّ لبلورة ذاكرة جديدة اعتمادا على
األثرية والتاريخية قادرة على ربط الماضي البعيد بالحاضر تؤّصل الحضور التونسي 
ة متعددّة ومتنّوعة ومختلفة يمكن أن يحمل رسالة حضارية تبّشر بقيم انسانيةّ  هويّ باعتباره 

 بديلة 

  
عدم الوعي بأّن  األرشيف (العام والخاص) يمكن أن يشُكل عنصرا أساسيا  -3

 ذاكرة: في حفظ ال
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ة  هذه النقطة أتساءل عّما يمكن أن تعنيه كلم للتعبير بايجاز عن حيرتي إزاء 
 ؟  لالأرشيف"وماذا يمكن أن يكون زمن "الالأرشيف"؟ 

هو الزمن الماضي البعيد الذي لم تتشكل فيه ذاكرة  ال يجب أن نعتقد أّن زمن الالأرشيف 
تقبل عندما تّمحي األوعية األرشيفية االنسان وال لغته وإنّما يمكن أن يكون زمن المس
اما وعندما يصبح كل شيء ذو استعمال واحد "  " وعندما لن نستطيع ضمان jetableتم

حفظ المعلومات وال ضمان مقروئيتها أو عندما تحّل بالكون عاصفة الكترونية أو طوفان 
إّن ف افتراضي يمحي كل شيء من الحواسيب ومن الخوادم المنتشرة في كل مكان لذلك

اآلن فلن  الأرشيف" إذا أردنا أن نعرف ما الذي كان يعنيه قبل األرشيف في مقابل "ا
ادمة، وربما لن نعرف  ادمة ربما ليس غدا بل فياألزمنة الق نعرف ذلك إال في ألزمنة الق
أبدا. إّن الذاكرة تعمل عملها في مفهوم األرشيف وتربطه مثل الدين، مثل التاريخ مثل 

 بالخبرة الفردية جدا !!!...  العلم نفسه

  

اآلن أن نعود إلى بعض إلشارات المتناثرة في ثنايا الحليالت اآلنفة وأن نجيب  علينا
عن بعض األسئلة التي ما فتئت تواجهنا والتفكير مقدّما في االعتراض الذي يمكن أن 

ة المشروع الذي نقترحه برمته.   يعترض به علينا والذي يمّس في الصميم صالحيّ

يف القديم وتأويله وتحريره من ثقله وجعله مرنا هو الذي ان القول بوجوب قراءة ألرش
هو ما سيفتح اآلفاق  سيجعله ذا سمة تميّزه كمادةّ بديلة عن الكثير من التعابير الثقافية و
واسعة باتجاه أفكار مستجدةّ وحياة جديدة تجعل من سياسة الذاكرة تتحّول إلى مطلبملّح 

  59ر السياسي للذاكرة.وتجعل سؤاال آخر يفرض نفسه يتعلق بالدو

هل  ها . هزة جرى العرف أن نعتمد هيم جا كنت قد طرحُت منذ البداية موضع سؤال مفا
هذه المحاضرة إلى كتاب بكثير من  أفلحت في نقض األطروحة؟ ربما يجب أن تتحّول 

 الهوامش 

  2018فيفري  04-01تونس 

  

                                                            
  
  
  

 الرقمية: إلنسانيات ا زمن في الوطنية يادة السّ  على الحفاظ في يف ألرش ا دور
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منخالل دراسة بعض أأرصدة ا ألرش يف الرقمية المتاحة على 
 الخط 

  
الدكتور عبد الرزاق مقدمي وا ألس 

وحدة البحث: تاذة فاطمة بن عمر 
 المكتبات الرقمية وتثمين التراث 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  

 تقديم عام 
تعتبر العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجاال من مجاالت التخصص التي تتطرق إلى اإلنسان وعالقاته ببيئته الطبيعية 

تجمع التخصصات العلمية المتنوعة التي تتعامل مع اإلنسان والثقافية واالجتماعية والسياسيةواالقتصادية. وهي 

 (.    ,2013Djamelوالمنظمات والمبادالت")

خالفا لغيرها من العلوم الصحيحة، فقد اعتبرت العلوم اإلنسانية واالجتماعية من التخصصات التي "تتعامل مع 

دها المرتبط ببنية البشر Djamel, 2013اإلنسان والمنظمات والتبادالت واالتصاالت")  (. وهي بذلك تتسم بتعقي

هل من الممكن أن يكون  وطبيعتهم المعقّدة  ما يجعل من الصّعب ربطها بالتكنولوجيات الرقمية  إذ يتساءل سكولز " 

. وقد اعتقد لفترة من الزمن ان العلوم االنسانية ( Scholes, 2008)هناك شيء رقمي وإنساني في نفس الوقت؟

هذه الفكرة خائطة ذلك أنه ومن واالجت ماعية ال عالقة لها البتة بالتكنولوجيات الرقمية مقارنة بالعلوم الصحيحة اال أّن 

 ). Clément, 2001المفارقات أّن األدب من أقدم الفنون التي طبقت فيها علوم الحوسبة الرقمية (

ذهل الذي شهدته التكنولوجيات الحديثة للمعلومات  واالتصاالت وظهور الواب واستخدام الحاسوب في ومع التطور الم

المجاالت البحثية للعلوم االنسانية واالجتماعية انفتحت هذه العلوم على أساليب وأدوات عمل جديد ساهمت في ظهور 

القات جديدة بين التكنولوجيات الرقمية والعلوم  ة  ة إلى إقام ما يسمي" باإلنسانيات الرقمية " التي تدعو من جه

هن وتخصصات مختلفة تتعلق بعلوم المعلومات والمكتبات إلن ة أخرى تربط بين م سانية واالجتماعية، ومن جه

 واألرشيف. 

ولم يؤثر ظهور " اإلنسانيات الرقمية " في مجال التاري واألدب واللسانيات وعلم االجتماع فحسب، ولكن أثر أيضا 

 كتبات والوثائق واألرشيف. على القطاعات ذات الصلة مثل النش اإللكتروني والم
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وفيما يتعلق بقطاع األرشيف، استحدثت التكنولوجيات الرقمية التي أدخلت في العلوم اإلنسانية أدوات وتطبيقات جديدة 

ارها وكذلك أدوار المختصين أثناء الحفاظ على  ها وأدو ها وأدائ ها وتؤثر على قيم تعزز الوصول إلى المحفوظات وتثمين

 الوطنية لبلدانهم.  الذاكرة والسيادة

ومن هذا المنطلق، يتناول مقالنا مسألة تأثير اإلنسانيات الرقمية على األرشيف، على دوره وطرق حفظه بعيد المدى 

وعلى قيمته األساسية في حفظ السيادة الوطنية   وعلى العاملين فيه، مع التركيز على دراسة بعض أرصدة األرشيف 

 ف حافظت على التراث الثقافي الوطني الرقمي. الرقمية المتاحة على الخط وكي

  -Iاإلشكالية: 

يعُدّ األرشيف ذاكرة األمم والشعوب، إذ يعكس نشاطاتها بمختلف المستويات الفكرية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية. وتلعب مؤسسات األرشيف (الوطنية والمحلية) دورا حيويا في الحفاظ على تاريخ الشعوب وتطورها 

ها الرسمية ما يدعم ويؤكد سيادة  ارها مصدرا هاما للمعلومات ومنبعا للمعرفة وركيزة لحفظ لسجالت وخاصة من باعتب

ها وسيطرتها.    الدول وقوت

عالقة بالتكنولوجيات الحديثة، شهد مجال األرشيف  تطورا ملحوظا على  ها وكما هو الحال في كل القطاعات التي ل

هذا التطور خاصة في اآلونة األخيرة مع ظهور ما يسّمى ب" مستوى المفاهيم والمبادئ  واألدوات، وقد تدّعم 

االنسانيات الرقمية "  هذه "الظاهرة "التي شملت استخدام التقنيات الحديثة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

لتحاليل المتجددة واألساليب وطرحت  تساؤالت عدة حول الممارسات الجديدة للبحث العلمي وقدمت  افاقا جديدة ل

ها المتعلقة بالتراث  الكمية المعقدة للبيانات، كما غيرت في االن نفسه التعريف بأرصدة البحث العلمي  وخاصة من

ها  تدعيما لسيادة الدول وقد طورت ممارسات ومفاهيم جديدة على غرار  ها ومسالك توزيع الثقافي الوطني وكيفية تثمين

 و"االنسانيات الرقمية."  "الحوسبة اإلنسانية"

إال أنه يتزامن ظهور "االنسانيات الرقمية" مع ما يسّمى "بالسيادة الرقمية " الذي يتجاوز العوامل التقليدية الجغرافية 

ها بشكل عابر للجغرافيا،  ة االتصاالت وتبادل المعلومات وسهولة انتقال لمفهوم السيادة الوطنية إلى مفهوم يتعلق بعولم

المفهوم أصبح لمؤسسات األرشيف الوطنية الدور الفعّال في ضرورة المحافظة على مفهوم السّيادة الوطنية ومع هذا 

ها أن تحد ّ من مبدأ السيادة الوطنية التي قد تتراجع باتجاه دول افتراضية  ة التحديات الرقمية التي من شأن ومواجه

 . قمية"وسيادة جزئية وبداية "الدولة الكوني االفتراضية أو الر

ة التالية: إلى أي مدى أثرت ما يسمى باإلنسانيات الرقمية على تطور  وفي هذا الصدد نحاول اإلجابة على األسئل

ها على المدى الطويل؟ هل نتحدث عن  ها وأدائها، وخاصة أساليب حفظ ها، وأدوات مها، ومبادئ المحفوظات، ومفاهي

ذي يلعبه األرشيف في تحقيق السيادة الوطنية في ثورة أو تطور في وضع األرشيف والمحفوظات؟  ما هو الدور ال

هامةلإلنسانيات الرقمية على حفظ المحفوظات على المدى الطويل وعلى  زمن السيادة الرقمية؟ ما هي اآلثار ال

ممارسات المهنيين المسؤولين عن إدارة الوثائق والبيانات؟ ما الدور الجديد الذي يلعبه األرشيفيون في عصر 

 المنهجية المعتمدة في البحث:   -IIالرقمية؟ اإلنسانيات 
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اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التقييمي النوعي باعتبار أن موضوع البحث يعالج العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 20التي ال تكون جوهريا ذات طبيعة كمية بل نوعية. ومن بين األساليب النوعية المختلفة، استخدمنا تحليل وتقييم 

رصيدا من أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط عن طريق شبكة تقييم، معولين في ذلك على التكنولوجيات 

 . الرقمية التي تخول لنا معالجة المجموعات الكبيرة للبيانات

 : منهجية إعداد شبكة التقييم -1

ا الرقمية المتاحة على الخط وتسمح لنلقد حاولنا في هذه الدراسة إنشاء شبكة تقييم علمية خاصة بأرصدة األرشيف 

هذه الشبكة أن نحلل ونقيم بطريقة منهجية وموضوعية الخصائص التي تميز مواقع أرصدة األرشيف الرقمية المتاحة 

على الخط مقارنة بغيرها من مواقع الواب، وكذلك الخصائص التي تميزها كأرصدة خاصة باألرشيف (تقييم األداء 

ها اإلنسانيات الوظيفي، األدوار، ا لحفاظ على المدى الطويل، أساليب الوصف الحديثة) مع دراسة التغيرات التي أحدثت

ارها في الحفاظ على السيادة الوطنية. ويتطلب إعداد شبكة التقييم عدة خطوات  هذه األرصدة وعلى أدو الرقمية على 

ها.  دها وتصنيف ها تحديد معايير التقييم الممكنة وتوحي  من

 تحديد معايير التقييم الممكنة:   -1.1 

ة المستخدمة في التقييم . الزم مهم إجراء جرد للمعايير ا م هذه، كان من ال  للوصول إلى قائمة مثالية لمعايير التقيي

ن هذا المنطلق، كان من الضروري البحث في عدة مصادر لتحديد معايير التقييم.   وم

أهم مصادر التقييم لجودة الويب الجي  دة استشرنا: ومن بين 

ة من قوائم المراجعة كأداة لتقييم مواقع الويب.   موقع أوبكاست (معايير الجودة المفتوحة) هو قاعدة بيانات تتضمن قائم

  46وتعنى هذه القاعدة بتطوير ونشر المعايير العامة للممارسات الجيدة لجودة الويب.

الع على موقع "أوبكاست"، قمنا بتحديد وإضافة وحذ ف بعض المعايير وانتهى بنا التحقق من صحة هذا بعد اال

ها" أوبكاست."  ة الكاملة التي قدمت  االختيار باالستناد إلى القائم

 توحيد المعايير:   -2.1 

ها نفس  في هذه المرحلة، حاولنا توحيد المعايير المجمعة، والتخلي عن المعايير المكررة، وتوحيد تسمية المعايير التي ل

ة، مثل اإلعالنات أو "النوافذ المنبثقة" التي ال تظهر  الوظيفة. تم استبعاد معايير أخرى غير قابلةلالستخدام أو غير هام

ة األصلية إلى أبدا على مواقع األرشيف الرقمي.  هذا اإلجراء القائم  مؤشرا للجودة.  115وقد خفض 

 تصنيف المعايير   -3.1 

                                           
46  http://checklists.opquast.com/fr/ 
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ها حسب األولويات والموضوع( على سبيل المثال: تحت العرض  ها وترتيب بعد توحيد المعايير، انتقلنا إلى تنظيم

المرئي، أدرجنا الرؤية الخارجية ألرصدة المحفوظات الرقمية والرسم البياني والرؤية النصية). ثم شرعنا في تبويب 

ل هذه المعايير بواسطة طرح  أسئلة مغلقة حتى نتمكن من التحقق من الجواب التوكيدي.  المعايير. وقد تمت صياغة ك

 

 :منهجية اختيار أرصدة المحفوظات الرقمية موضوع البحث -2

هناك توازن نسبي  20تمكنا من تجميع  رصيدا من المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط. مراعين في ذلك أن يكون 

ها (أرصدة محفوظات وطنية،  محلية، جهوية.) وبين نوعية البرامج المستخدمة في معالجة بين عدد األرصدة وتنوع

ها على الخط .   هذه االرصدة وإتاحت

ها في حفظ المحفوظات التاريخية  همت وقد اخترنا أوال األرصدة األرشيفية التابعة للهياكل الوطنية العمومية التي تتمثل م

ة ال تي تحافظ على الذاكرة الوطنية للبلدان منخالل الوسائل وذلك لمعرفة كيفية معالجة هذه األرصدة التاريخية القديم

ها اإلنسانيات الرقمية. وعلى هذا األساس، اخترنا ثالثة أرصدة أرشيفية ألرشيفات وطنية هامة  واألدوات التي تتيح

 في العالم هي: 

-  http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ األرشيف الوطني الفرنسي 

-  https://www.archives.gov/ األرشيف الوطني األمريكي 
كما اخترنا مجموعة أخرى من أرصدة  http://www.naa.gov.au/ األرشيف الوطني األسترالي -

 المحفوظات الرقمية الخاصة باألرشيفات المحلية مثل: 

-  (Archives départementales de Gironde  (األرشيف المحلي لجيروند 
http://archives.gironde.fr/ 

- Archives départementales de  (األرشيف المحلي ل فوكلوز 
Vaucluse(http://archives.vaucluse.fr/accueil/ 

- (Les Archives départementales Mission Basse  األرشيف المحلي بعثة باس بروتان 
Bretagne (http://bassebretagne-mnatp1939.com/) 

- (Archives départementales Val de Marne  األرشيف المحلي فال دي مارن 
(http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne) 

- (Archives départementales Ardennes  األرشيف المحلي أردان 
(http://archives.cd08.fr/article.php?larub=3) 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://www.archives.gov/
https://www.archives.gov/
https://www.archives.gov/
http://www.naa.gov.au/
http://www.naa.gov.au/
http://www.naa.gov.au/
http://archives.gironde.fr/
http://archives.gironde.fr/
http://archives.vaucluse.fr/accueil/
http://archives.vaucluse.fr/accueil/
http://archives.vaucluse.fr/accueil/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://bassebretagne-mnatp1939.com/
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.valdemarne.fr/content/archives-en-ligne
http://archives.cd08.fr/article.php?larub=3
http://archives.cd08.fr/article.php?larub=3
http://archives.cd08.fr/article.php?larub=3


 

140 

- (Archives départementales de l’Aube (http://www.archives-  األرشيف المحلي
 (/aube.fr أوب

- (Archives départementales Eure et Loire األرشيف المحلي أور و لوار 
(http://www.archives28.fr/article.php?larub=1) 

- Archives départementales Yvelines األرشيف المحلي إيفلين 
)http://archives.yvelines.fr/)ا( 

- (Archives départementales Morbihan هان  األرشيف المحلي مورب
(http://www.archives.morbihan.fr/accueil/) 

-  )Archives départementales Aisne (http://archives.aisne.fr/) األرشيف المحلي
 إيزن

- (Archives départementales Puy de-dôme األرشيف المحلي بيو دو دوم 
 (http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/) 

- (Archives départementales Loire  النتيك  األرشيف المحلي لوار أ
Atlantique(https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/chercher/archives 
numerisees-fr-c_5562 

ة يكما أننا اخترنا، بهدف تنويع أرصدة المحفوظات الرقمية، مجموعة أخرى وهي أرصدة المحفوظات الرقم
 الخاصة على غرار: 

-  (Henri Poincaré. Laboratoire d'Histoire des  أرشيف هنري، مخبر التاريخ والعلوم
  Sciences et de Philosophie (http://henri-poincare.ahp-numerique.fr/) والفلسفة

- (Archives Bourbaki : source de l'histoire (http://archives-أرشيف بورباكي 
bourbaki.ahp-numerique.fr/ 

-  (Archives  Christian  Taubira طوبيرا  كريستيان  أرشيف  
 (http://taubira.anaphore.org/pages/infos.html)  

- Archives numérique Disanti (http://archive.desanti.huma-   األرشيف الرقمي
  (num.fr ديزانتي

- (Les carnets géologiques de Philippes Glangeaud الدفاتر الجيولوجية ل فيلب قالنقو 
 (http://bibliotheque.clermont-universite.fr/glangeaud/ ) 

والتي سهلت لنا الوصول إلى  47واستعنا في استخراج قوائم أرصدة المحفوظات الرقمية ب "بوابة األرشيف المحلي"

 هذه المحفوظات المتاحة على الخط. 

                                           
47 http://www.archives-departementales.com/  
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 pleade, omekaإضافة إلى اختيارنا ألرصدة أرشيفية تعتمد أساسا على برمجيات األرشفة الرقمية على غرار  ,

Arkothèque ها تضمن الحفظ الرقمي ،والتأشير على المدى الطويل للوثائق الرقمية وقابلية التشغي   لوذلك ألن

 )OAI-PMH, OAI-ORE   (البيني 

كما ركزنا على أرصدة المحفوظات الرقمية التي تستخدم أدوات العمل التعاوني على غرار (التكشيف التعاوني 

 نتائج البحث:   -III،الفهرسة التعاونية، الخ.) 

أهمية بعض  لقد أوضحت نتائج هذا البحث الذي اعتمد على شبكة تقييم أرصدة المحفوظات المتاحة على الخط ، 

التجارب العالمية  في الحفظ الرقمي ألرصدة المحفوظات وكيف ساهمت هذه األرصدة في الحفاظ على الموروث 

أهمية هذا  الموروث في الحفاظ على الهوية والسيادة الثقافي والعلمي والتاريخي الوطني حيث أدركت دول كثيرة 

ها وباقي الشعوب  ة وبين مجتمع ها من جه الت بين أفراد مجتمع الوطنية وذلك بتعزيز روح الجماعة وتقوية أواصر ال

ها او المحلية او الخاصة (لبعض  في الدول األخرى، وقد لعبت بعض هياكل التصرف في األرشيف سواء الوطنية من

مريكا وفرنسا وأستراليا ) في زمن االنسانيات الرقمية دورا هاما في جمع ومعالجة وحفظ األرصدة الدول على غرار أ

ها باعتماد أحدث تقنيات المعالجة الوصفية والحفظ طويل المدى ما عزز دور هذه األرصدة في خلق  الرقمية ودعم

  إشعاع وطني وحماية المورث الثقافي الوطني .  

ظاهرة اإلنسانيات الرقمية على تطور هذه األرصدة وقبل الحديث عن تجليات  هذا الدور علينا أن نوضح مدى تأثير 

ها وكيف ساعد هذا التطور الشكلي  األرشيفية المتاحة على الخط سواء على مستوى الشكل الخارجي او عرض محتويات

ألرصدة ها على ال والضمني  ها في تأكيد السيادة الوطنية للبلدان ومحافظت  . علميموروث الثقافي الوطني والفي نجاح

ولتبين ذلك سنعرض نتائج البحث والمتمثلة في مدى تطور أرصدة المحفوظات زمن االنسانيات الرقمية اوال على 

ها في  مستوى الواجهة ها وكيف ساعد ذلك في تدعيم ريادت الخارجية ثم على مستوى المحتوى أي الوظائف التي تقوم ب

 . السيادة الوطنية

 :  واجهات أرصدة المحفوظات الرقمية تقييم 

ة أرصدة المحفوظات الرقمية، إلى: العرض البصري واإلبحار   نعرض خالل تقييمنا لواجه

هات  بالنسبة للعرض البصري، تظهر نتائج التقييم أن غالبية أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط تستخدم واج

ة ما يلعب  وهو ما يتوافق عرض جذابة وواضحة ومتناغم ها بشكل منظم.  دورا هاما في عرض المعلومات التي تحتوي

همية التصميم البياني )Drucker, 2004مع نظرة جوانا دراكر  ) (  visual( والبصري )graphic( أن هناك وعي بأ

نّما أساسي ة وإفي األعمال التي تنضوي تحت " اإلنسانيات الرقمية" ، وأن التصميم البياني ليس مجرد ممارسة ثانوي

اها.   لدوره في عرض محتوى األرصدة المتاحة على الخط وتثمين محتو

  هوية أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط:  1الجدول



 

142 

 هوية األرصدة  عدد المواقع  النسبة % 

 هل تم خلق األرصدة باعتماد برمجيات؟  19  95% 

 هل تحمل األرصدة شعارا؟  19  95% 

 إذا كان األمر كذلك هل من السهل تذكره؟   16  80% 

هل يتم استخدام اإلضافة في عنوان الموقع بما يتفق مع الهوية أو النشاط  20  100% 
 أو المنطقة الجغرافية التي يتم تغطيتها أو باستخدام اسم النطاق؟ 

ألرصدة؟  20  100%  ة التجارية  الم  هل الرسومات المعتمدة تتوافق مع ال

  

ها هوية واضحة ومتماسكة إما  ٪100، فإن 1ووفقا للجدول رقم  من جميع مجموعات أرصدة المحفوظات الرقمية ل

( الذي يترجم أنشطتها أو المناطق الجغرافية المشمولة واسم المجال أو على urlعلى مستوى العنوانااللكتروني )

ة التجارية  الم ة أخرى فإّن  مستوى اختيار الرسومات التي تتوافق مع ال من  ٪95الخاصة بهذه األرصدة. من جه

ها  هذه النسّبة تسند لألرصدة التي تعتمد في إنشاء هذه األرصدة تحتوي على شعار ،يسهل حفظه وتذكره. كما أن نفس 

 على برمجيات. 

ة (الشكل  إلدارة 1ويوضح توزيع البرمجيات المستخدم ) األهمية القصوى الستخدام هذه البرمجيات

ة   بنسبة    pleadeوظات على غرار برمجية  المحف ة   %   27المستخدم من جملة البرمجيات المستخدم

ة   بنسبة   »  arkothèque« في أرصدالمحفوظات الرقمية،  وثانيا برمجية  في أرصدة  ٪21المستخدم

 المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط. 
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 : توزيع البرمجيات المستخدمة في أرصدة المحفوظات الرقمية  1الشكل رقم 

همية العمل التعاوني وتبادل المعلومات، تضطر المصالح المسؤولة عن المحفوظات إلى اختيار البرمجيات  ونظرا أل

التي تقدم خدمات تعاونية وتشاركية (الفهرسة المشتركة، التكشيف المشترك، مشاركة أدوات البحث على مواقع 

 " و"ليجيو." التواصل االجتماعي والمهني..)  على غرار "بلياد" و"أركوثيك

( فان جميع أرصدة المحفوظات الرقمية  واضحة ومقروءة ومتجانسة la visualisationبالنسبة للتصور المرئ  )

ها وعلى مستوى اختيار وتنظيم األلوان (الشكل  ). وهذا االهتمام بالتصور المرئي الرصدة 2على مستوى جميع صفحات

ها خ دمات المحفوظات الرقمية لجذب انتباه المستخدمين وتعزيز المجموعات المحفوظات تبرره االستراتيجية التي تتبع

ها عبر اإلنترنت.   الرقمية التي يمكن الوصول إلي

  

Series 1 ,  
pleade ,  5 ,  

27 % 

Series1 ,  
arkothèque ,  

4 ,  % 21 
Series1 ,  
légio ,  3 ,  

% 16 

Series1 ,  
Archinöe 
,  1 ,  5 % 

Series1 ,  
Oméka ,  3 ,  

% 16 

Series1 ,  
Basex ,  1 ,  

5 % 

Series1 ,  
Sinequa ,  

1 ,  % 5 

Series1 ,  
Alfresco ,  1 ,  

5 % 

   المحفوظات   أرصدة   في   المستخدمة   توزيع   البرمجيات االعالمية  
 الرقمية

pleade arkothèque légio 
Archinöe Oméka Basex 
Sinequa Alfresco 
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 :التصور المرئي ألرصدة المحفوظات الرقمية  2الشكل رقم  

ها تحترم ميثاقا بيانيا  وإذا  بدت النسب مرتفعة بالنسبة للتصور المرئي ألرصدة المحفوظات الرقمية  فذلك يعلل بأن
ها ذلك أن   من أرصدة المحفوظات الرقمية تعتمد ميثاقا جرافيكيا متماسكا، ونجد من بينها  ٪100(جرافيكيا) في مواقع

ة  95٪ تستخدم عناصر رسومية توجه المستخدمين أثناء تصفحهم لهذه األرصدة (استخدام االسهم)، والتي تضيف قيم
 ). 2إلى محتوى هذه األرصدة. (الجدول رقم 

  الميثاق الجرافيكي المعتمد في أرصدة المحفوظات الرقمية:  2الجدول رقم 

 الميثاق الجرافيكي  عدد المواقع  النسبة % 

 هل أن الميثاق الجرافيكي متناسق على مستوى كامل الموقع؟  20  %100 

 هل أن عناصر الميثاق الجرافيكي تساعد في توجيه المستخدم ؟  19  %95 

 هل تضيف عناصر الميثاق الجرافيكي قيمة لمحتوى الموقع؟  19  %95 

ة  هي  19  %95  هل أن النصوص والصور والوثائق السمعية البصري
 متجانسة ؟ 

ال ؟  12  %60   هل تستخدم األرصدة صور رمزية أو أقل تمث

  

 ٪95أما بالنسبةلإلبحار في أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط، فإن معظم هذه األرصدة الرقمية (بين 

ذهنيا كافيا ٪100و ال  ها بطريقة متماسكة وبديهية بفضل بنية جيدة توفر للمستخدم تمث  ) تمكن اإلبحار في

  

%100 

% 100 

% 100 

% 85 

% 85 
   المحفوظات   ألرصدة المرئي   التصور   الرقمية

هل    أن   أرصدة   المحفوظات   الرقمية    واضحة   ومقروءة   ؟ 

هل    أن   أرصدة   المحفوظات   الرقمية   متجانسة   على   مستوة   كل   
ها   ؟  صفحات
هل   أن   أرصدة   المحفوظات   الرقمية   متجانسة   على   مستوى    

 ؟ )  ألوان   متناسقة (  أللوان  
هل   تعرض     المحفوظات   الرقمية   تصميما   جذابا    على   (  أرصدة 

 ؟ ) المستعملة مستوى   التنظيم   األلوان  
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وتبدو هذه النسب أكثر ارتفاعا بالنسبة لمواقع األرصدة الرقمية التي تستخدم أكثر األدوات المختلفة  ( 3(الجدول رقم

  إلبحار.

  المتاحة على الخطهيكلة أرصدة المحفوظات الرقمية : 3الجدول رقم 

  الهيكلة  عدد المواقع  النسبة                %

 هل أن عنوان الموقع قصير؟  17  85

  هل يتم تحميل الموقع والصفحة بسرعة؟ 20  100

ل هناك خريطة للموقع؟  15  75  ه

 هل يمكننا الوصول بسهولة إلى خريطة الموقع؟  15  75

 هل يمكننا الوصول بسهولة إلى خريطة الموقع من أي صفحة؟  15  75

ذهاب واإلياب، زر  20  100 هل يتم اإلبحار في الموقع بسهولة (وجود أزرار ال
  "االستقبال"...)؟

  هل من السهل العثور على المعلومات؟ 19  95

 هل يتم تنظيم الصفحات بشكل واضح؟ (أجزاء مختلفة ...)  20  100

 هل تعرف دائما أين أنت؟ (وجود معالم ...)  19  95

  

ها تخطيط واضح يس ه ل التنقل بين ٪95و 90في الواقع، فإن غالبية أرصدة المحفوظات الرقمية (ما بين  ) لدي

ة، ملف مسار التنق ل، أسهم التوجيه.) ها باستخدام محركات البحث الفعالة ووسائل اإلبحار (أزرار مفهوم   صفحات

ها فقط  ٪15، رغم أن (opérationnels) األرصدة تستخدم روابط نشطة تشير إلى مواقع مشغلةمن هذه  65٪ من

تحترم معايير استخدام الروابط (المعايير التي هي جزء من معايير إمكانية الوصول، تعيين لون مختلف للروابط التي 

ها سهلة التحديد  ها وغير المرغوب فيها، وتمييز الروابط وجعل وإعطاء نص صريح لجميع الروابط). تمت زيارت

 ) 3(الشكل رقم 
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 :  تقييم محوال أرصدة المحفوظات الرقمية .2

لتقييم محتوى أرصدة المحفوظات الرقمية، استخدمنا معايير تمكننا من تفحص مدى المصداقية والتفاعل والوظائف 

 األرشيفية التي تميز أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط. 

ها خاصة في حفظ وتوفير الموارد هداف رفية، المع تعتبر مواقع أرصدة المحفوظات الرقمية مواقع عالمية، وتتمثل أ

 والتراث الثقافي والحضاري، ومجموعات األرصدة األرشيفية سواء المحلية أو الوطنية. 

هذه   هذا المنطلق، فإن نسبة مصداقية  هذه المواقع تأتي من مصادر موثوقة. ومن  ها  لذا فاّن المعلومات التي توفر

بالموثوقية والمصداقية من حيث المعلومات  من مجموع أرصدة المحفوظات الرقمية تتميز ٪87األرصدة عالية إذ أن 

هادات ...) (الشكل   ) 4المقدمة (توفر المراجع، حق المؤلف، الش

  
     في   اإلبحار   أدوات   الرقمية   المحفوظات أرصدة   :   3    رقم   الشكل

% 95 

% 95 
% 90 
% 90 

% 50 
% 65 
% 6 5 
% 6 5 

% 15 
 الرقمية   المحفوظات   أرصدة   البحارفي أدوات  
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  : موثوقية المعلومات المتاحة على أرصدة المحفوظات الرقميةالشكل رقم

100وتعد المسؤولية الفكرية شاهدا على مصداقية محتوى األرصدة وقد أبرزت الدراسة أن  من مجموع األرصدة الرقمية %
ة..)  وتحترم المسؤولية الفكرية  ة المستفيدين ( ذكر المسؤولية الفكرية ، الشعار ،مرجع المعلوم ها على ذم  للمعلومات التي تضع

09 من مجموع األرصدة تحترم حقوق التأليف والنشر بالنسبة لوضع الصور(الجدول رقم % 5 .(  

  المسؤولية الفكرية:  5 جدول رقم 

 المسؤولية الفكرية  عدد المواقع   %النسبة 

ل هناك ذكر ألسماء والشعارات ومراجع األشخاص المسؤولين؟   20  100%   ه

ل هناك تنصيص على مصادر المعلومات؟  20  100%   ه

 هل يرافق الصور حقوق التأليف والنشر؟  17  90% 

  

وفي سياق إنشاء أرصدة المحفوظات الرقمية (تاريخ اإلنشاء والتحديث، ومصادر التمويل)، فإن غالبية األرصدة 

ها. %95و%90(بين  ها و %35) تشير إلى مصدر تمويل ها تشير الى تاريخ إنشائ منها تشير الى تاريخ  %30من

ها (الشكل رقم   ). 5تحديث

  

% 0 

% 87 

% 9 
% 4 

   المتاحة   على   أرصدة   المحفوظات   الرقمية موثوقية   المعلومات
هل   تبدو   المعلومات   المقترحة   موثو  قة؟   

)  ،  حق المؤلف وجود   المراجع   ،  
،  الصحافة   هادات   ...) الش

هل   تتوفر   العديد ألجنب    ية؟ اللغات     من 

هل     تمثيل   أسماء   اللغات   وفقا    يتم 
 ؟ ISO - 639 - 1 لمعايير  
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 : سياق إنشاء مواقع أرصدة المحفوظات الرقمية  5الشكل رقم 

ها بنفس الطريقة من خالل  بالنسبة لتكشيف األرصدة الرقمية، فقد أثبتت الدراسة أن األرصدة الرقمية يتم تكشيف

محركات البحث (غوغل، ياهو، بنغ ...) وهي تفتح جميعها تقريبا على جميع المتصفحات (إنترنيت إكسبلورر، موزيال 

من األرصدة الرقمية تستخدم عنوانا الكترونيا من السهل   ٪90و  ٪70فيريفوكس، كروم، أوبيرا ، سفاري).  وما بين 

 ) 6تذكره (الشكل 

 Series22Series,الرقمية  22,المحفوظات تكشيف أرصدة  

 Seriesيعرض22هل أن العنوانهلهل  ,هل أ االلكترونية العنوانقصير  وبسي االلكتروني ويسهل تذكرلألرصدة  

 اللكترونيالرصيديسهلعلى كلتذكر 22Seriesهل  , ؟ 

هل  ,هل يوجد عنوان الصفحة بالموقع    Seriesالعنوانمعلومات 22يوجد عنوان ألرصدةصفحة

االكتروني؟في  هلقصير  22الصفحة اسم ,…أنهل   هل أن اسم الصفجة مفصول بشرطة

تشير إلىيفتح Series,بالموقع اللكترونية

اإللكتروني,   على صفحة؟شجر

جميع , الرصيدلكل  الكتروني؟, 5موقعه

 Seriesوبسيطفي… 22, الصفجة85

مميزة(؟  1مفصول % وقع بشرطة تكشيف17 العنوانااللكتروني )كلمات 
المتصفحات؟, في %

 العنوان الرصيد من قبل 

  

Series 2 ,  هل  
 محتوال أن

 أرصدة
 المحفوظات

 ,  ؟ مؤرخ الرقمية
55 ,  23 % Series 2 ,  هل    

 هناك يقدم     خيار  
 بموقع     ويعرف

 األرصدة  
 ,  95 ,  الرقمية؟
40 % 

Series 2 ,    هل  
 ذكر   لمصدر   هناك  

 ,  90 ,    ؟ التمويل
37 % 

   سياق أرصدة الرقمية   المحفوظات     موقع   إنشاء

هل   أن       الرقمية   المحفوظات   أرصدة  محتوال 
 ؟   مؤرخ

هل   األرصد ويعرف خيار  ة       يقدم     هناك بموقع   
 الرقمية؟
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اللكتروني %19, 95 هل وقع تكشيف الرصيد من قبل 
 محركات 

 محركات البحث؟

 , 100كلمات البحث؟, …(

%20 

  

  تكشيف أرصدة المحفوظات الرقمية:  6الشكل رقم 

المجمع  ، فإن معظم أرصدة المحفوظاتااللكترونية  تتبع توصيات48أما بالنسبة إلى إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب

فقط من هذه األرصدة أي ما يعادل رصيد  %5في إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب.  W3C  49 العالمي للويب

وهو معيار  NARAلمحفوظات األرشيف الوطني للواليات المتحدة ( وهو يخضع لقانون   508)  يطبق معيارا محددا 

ها من قبل  راؤها أو استخدام ة، التي تم ش اتحادي يقتضي  أن  تكون جميع اللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات المتقدم

ة االتحادية متاحة  لذوي اإلعاقة.   الحكوم

) والذي يهدف RGAAمن األرصدةااللكترونية تحترم المرجع العام للنفاذ الخاص باإلدارات ( %40ل، في المقاب 

من هذه األرصدة تستخدم أداوات تكبير وتصغير  النصوص و  %30إلى تأهيل امكانية النفاذ إلى محتوى الويب. و 

ة الجدولة (الشكل رقم  تستخدم أدوات أخرى كاالستماع إلى  النص أو اإلبحار عن طريق مفتاح 10%  ). 7الم

  

                                                            

                                           
ألكبر عدد ممكن من الناس مع مراعاة 48  تقتضي إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب أن تكون المشاريع والمعرفة الرقمية متاحة

اذ (التوافق مع المحطات المختلفة: الحواسيب الصغيرة؛ ألشخاص ذوي إلعاقة (الحركية والمعرفية والحسية) ومحطات النف
 ) DSLالهواتف الذكية ..) ومعدالت التصال (سهولة عرض النطاق العريض (

"هي مجموعة كبيرة من التوصيات التي تجعل النفاذ إلى محتوى الويب أيسر، وبالتالي ييسر ألمر لمجموعة كبيرة من 49 
وضعيفي البصر والصم وفاقدي السمع ومحدودي إلدراك والقاصرين عن الحركة ومن  ألشخاص ذوي إلعاقات كالمكفوفين

هذه المبادئ  هذه إلعاقات. وإن مراعاة  لهم صعوبات في النطق ومن لهم حساسية للضوء ومن اجتمعت فيهم أكثر من واحدة من 

مة   ."التوجيهية يجعل محتوى الويب أسهل في الستعمال للمستخدمين له بصفة عا
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  النفاذ إلى محوال الويب:  7الشكل رقم 

مهام الرئيسية  وباإلضافة إلى إمكانية النفاذ إلى محتوى الويب، فإن الوصول إلى المعلومات بشكل عام هو إحدى ال

ها يدالن على فائدتهما للمجتمع،  الل لخدمات المحفوظات. والواقع أن الوصول إلى محتوى أرصدة المحفوظات واست

ن هذا المنطلق فإن الهياكل الخاصة بالتصرف في المحف اها . وم  وظات تضع قواعد وشروط  خاصة للنفاذ إلى محتو

ها و تسمح بإعادة استخدام  ووفقا للتقييم الذي أجريناه، فإن جميع  أرصدة المحفوظات الرقمية تتيح حرية الوصول إلي

ها شريطة أال تقوم باالستخدام التجاري للبيانات، أو النشر علنا أو ألطراف ثالثة باست ناء االستخدام ثالمعلومات الواردة ب

من غالبة األرصدةااللكترونية  ال تسمح بالوصول الحر للمعلومات   ٪85الخاص أو الداخلي. فيما نالحظ وجود 

 ). 8المتعلقة باألرشيفات الخاصة (الشكل 

 

  

% 30 

% 5 

% 5 

% 30 

% 10 

% 10 

% 90 

% 85 
 النفاذ   إلى   محتوى   الويب
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 شروط النفاذ الى المعلومات والحق في النفاذ :  8الشكل رقم 

ها كفؤة من حيث التفاعل مع الزوار.  ذلك أن  من  ٪100ويمكن تقييم أرصدة المحفوظات الرقمية على  أن

ها تتميز بعرض  ها األخرى. كما أن معظم ها سرعة كبيرة في عرض الصفحة الرئيسية وصفحات األرصدة لدي

 ) 9ور والرسوم المتحركة بسرعة فائقة (الشكلالص

 

  : سرعة البحث في أرصدة المحفوظات الرقمية  9الشكل رقم  

  

من أرصدة المحفوظات الرقمية وسائل اتصال  مع الهيئة المسؤولة عن %  100وباإلضافة إلى ذلك، توفر 
 ). 9األرصدة  (العنوان البريدي ، رقم الهاتف، البري اإللكتروني) (الشكل رقم 

ها تمثل تطورا ملحوظا من  مها، فإن وفيما يتعلق بالوظائف األرشيفية ألرصدة المحفوظات الرقمية التي جرى تقيي
 حيث: 

 نات الوصفية، وصف البيا -

  

% 100 

% 85 

% 30 

 شروط   النفاذ   إلى   المعلومات   والحق   في   النفاذ

  

% 100 

% 100 

% 90 

 سرعة   البحث   في   أرصدة   المحفوظات
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 البحث وعرض النتائج،  -

 أدوات الحفظ،  -

ة   -  أدوات القراءة المتقدم

 العمل التعاوني والمشاركة.  -

ويعتمد وصف أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط على احترام للمعايير الدولية.  ومن بين المعايير األكثر 
 ), EADلمكود( استخداما من قبل مصالح األرشيف معيار وصف األرشيف ا

ها في فرنسا)، إذ يعتبر هذا   %76ويتم تطبيق هذا المعيار من قبل   من مجموع أرصدة المحفوظات الرقمية (ومعظم
)، كما أنه  يمثل أداة جيدة ISADGالمعيار  متوافقا مع الممارسات الفرنسية ومعيار الوصف الدوليلألرشيف(  

 ألدلة  وقوائم الجرد. 

اها على واصفات بيانات دبلن كور من    %9كما أن  مجموع أرصدة المحفوظات الرقمية تعتمد في وصف محتو
ها تعتمد على واصفات بيانات أخرى. (الشكل رقم   %10و  ) 10من

  

 

  البيانات واصفات :10 رقم الشكل

من مجموع األرصدة تستخدم  %100ولتقييم أدوات البحث الخاصة بأرصدة المحفوظات الرقمية، تبين دراستنا أن 

تستخدم البحث في المجموعات  %95و %85البحث باعتماد الكلمات المفتاحية. وأغلبية األرصدة، أي ما بين 

من مجموع األرصدة تعتمد البحث بواسطة العمليات البوليانية  %60و%30المتخصصة والبحث المتقدم. وبين 

 ). 11لجغرافي لنتائج البحث. (الشكل والبحث بالمواضيع والبحث باستخدام الموقع ا

  

% 51 

% 2 % 3 

% 44 

Series 22 ,    هل  
 يعتمد   الرصيد   في  

   المحتوى   وصف
   بيانات     من على

 EAC  - CP نوع  
 % 0  , 0  , ؟

Series 22 ,    هل  
 يعتمد   الرصيد   في  
     وصف المحتوى
 على   بيانات  

 ألرشيف     وصف  
 % OLAC ,  0 ,  0 ؟

ال
 ب

 واصفات نات يا  

هل   صفحة   لكل   تحتوي   شفرة   المصدر    على   
 بيانات   وصفية   تصف   المحتوى؟

هل     الرصيد     المحتوى   في   يعتمد وصف   
 بيانات   دبلن   كور    ؟ على   واصفات  

هل   يعتمد   الرصيد   على   واصفات   من  نوع      
RDF ؟ 
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  البحث وعرض النتائج: 11الشكل رقم 

وفيما يتعلق بعرض نتائج البحث، توفر أرصدة المحفوظات الرقمية للقراء أدوات جديدة تم تطويرها لتسهيل قراءة 

الل نتائج البحث أثناء التصفح.وتبين الدراسة أن  من هذه األرصدة الرقمية تستخدم وسيلة عرض الوثائق  %80واست

ة متطورة لتصفح الوثائق المرقمن من أرصدة المحفوظات  %65).  وتستخدم 12ة (الشكل المرقمنة، مدعمة بواجه

ء، وهذا األسلوب يسمح بإبراز الكلمات المفتاحية بلون مغاير في نتائج البحث  .  الرقمية أداة تسليط الضو

من مجموع األرصدة بترك التعليقات على المحتوى المقترح. وبالنسبة لتقنيات التعليق ونسخ المحتوى  %20فيما يسمح 

 . من مجموع األرصدة تلجأ إلى هذه التقنية كأداة للقراءة الرقمية وأيضا كنشاط تعاوني %30فإن 

 

  

% 100 

% 95 

% 55 

% 85 

% 60 

% 35 

% 30 

 وعرض النتائج البحث    

  
مة   :  12   الشكل      أدوات القراءة المتقد

% 80 

% 60 

Series 11 ,    هل  
   يستخدم   الرصيد
 0 ,  تقنية   التسطير   ؟

% 30 

% 30 

% 20 

% 25 

 المتقدمة   القراءة   أدوات
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اها على شبكات  وبالنسبة للعمل التعاوني والتقاسم على الشبكة، فإن غالبية أرصدة المحفوظات الرقمية يتم تقاسم محتو

التعليق يتعلق باستخدام التصنيف التعاوني، والتواصل االجتماعي والمهني ويتم استخدام وظائف تعاونية وتقاسم فيما 

ال عن األنشطة األخرى التي تيسر العمل األرشفة المملة بالتعاون مع األرشيفيين  التعاوني وحتى النسخ التعاوني، ف

 وحتى مع مستخدمي اإلنترنت المهتمين باألرشيف. 

ها أو  %65يتم نشر  من محتوى األرصدة الرقمية على الشبكات االجتماعية (الفيسبوك وتويتر ..) التي يتشاركون في

 يسمحون للقراء بمشاركة محتويات لسجالت، ونتائج البحث أو الصور المخزنة. 

رك ا,من مجموع األرصدة الرقمية ( وتحديدا رصيد  األرشيف الوطني للواليات األمريكية المتحدة)   يش 5%

وهو ما يبرز اتساع نطاقه على المجموعة المهنية واالجتماعية  189محتواه  على  شبكة اجتماعية ومهنية.  

  ) . 13" (الشكل2.0ويعطي صورة حديثة النفتاح األرشيفات الرقمية على تقنيات "ويب 

 

 RSS ou AJAXمن أرصدة المحفوظات الرقمية تستخدم نظام تدفق للمعلومات من نوع  %35باإلضافة إلى أن 

ها تستخدم النشرات اإلخباريةاإللكترونية فإن بعض هذه األرصدة توفر بعض خدمات خاصة كإنشاء  %50و من

ها ما يمكنهم من المشاركة في األنشطة التعاونية سواء المتعلقة بالنسخ  ات أو التعليقمساحة شخصية لمستخدمي

 التوضيحية أو التكشيف التعاوني. 

من أرصدة المحفوظات الرقمية تقنية النسخ خاصة بالنسبة للمخطوطات التي تطرح مشاكل أثناء  %35وتستخدم نسبة 

ها متاحة  ها المادية) مما يجعل من الصعب لجعل ها وسوء حالت ها لتقنية التعرف الضوئي على الحروف (لقدم إخضاع

 ص. في وضع الن

  
ا :    13   الشكل

 ل
   ( 2.0 عمل   ويب  )  والمشاركة     التعاوني

% 55 
% 40 

% 35 
% 35 

% 5 
% 10 

% 35 
% 50 

% 65 
% 65 
% 65 

 ( 2.0   ويب ) والمشاركة   التعاوني   العمل  
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المات االجتماعية  %50وفي المقابل، تعتمد  ة  folksonomyمن أرصدة المحفوظات الرقمية على نظام ال بالمساهم

الطوعية لمستخدمي األنترنت. في الواقع، إن هذه الطريقة تعطي الحرية لمستخدمي اإلنترنت على تكشيف الوثائق 

المات (الكلمات المفتاحية) م هذه الصور من قبل محركات البحث. وخاصة الصور باستخدام ال  ا يسهل الوصول إلى 

المات االجتماعية، تستخدم  من األرصدة، التكشيف التعاوني، األمر الذي يتطلب أكثر  %35وعلى عكس نظام ال

) منخالل مطالبة المستخدم بالتسجيل في حساب شخصي قبل المشاركة في 2015رقابة وأكثر صرامة (نيروليديس ،

 عملية التكشيف، ثم إجراء اختبار باليوغرافي للتأكد من أهليته للقيام بأعمال التكشيف التعاوني على الوجه الصحيح. 

هذا التمّشي الذي تنتهجه المحفوظات المتاحة على الخط على الدور الفعال الذي توليه إلى المشاركة االجتماعية  ويؤكد 

 وتطبيق اإلرادة الجماعية التي تمثل جزءا من السيادة الوطنية. 

  الوطنية السيادة حماية في المحفوظات أرصدة دور تقييم .3
و أوال وقبل كل شيء سيطرة سكان إقليم يحكمه قانون عام ناتج عن إرادته الجماعية". "إن السيادة، بالمعنى التقليدي، ه

هائية إلى الجغرافيا والديموغرافيا واإلرادة الشعبية والمعرفة والثروة والموارد. وتسعى  وتستند هذه السيادة األولى والن

 ). Bellanger, 2011كل دولة إلى ضمان اسقاللها حتى تتمكن من االعتماد على نفسها (

ولكن هل يمكن تحقيق هذه اإلرادة الجماعية والسيادة الوطنية دون وثائق وأرشيف يضمن احترام القانون ويحافظ على 

الد وموروثه الثقافي والحضاري؟   تطبيقه ويحمي تاريخ ال

وهويتها الثقاف اهم المحفوظات في حماية ملك الدولة وحماية موروثها التاريخي والحضاري  ية، ذلك أنه" دون تس

هورية" هذا ما أكده فيليب بالفيل رئيس القسم الفخري لمجلس الدولة الفرنسي مؤكدا  أرشيف ال دولة وال تاريخ وال جم

أهم شيء يودع في األرشيف الوطني هو العمل الدستوري للفرنسيين" وهو ما نستنتجه  Duclert, 2002)على أن "  ،(

منخالل تقييمنا لمحتوى أرصدة المحفوظات الرقمية التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على قانون الدول وملكها العام 

 ) 14(الشكل رقم 
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من مجموع األرصدةااللكترونية تحفظ  %75فبالنسبة  للحفاظ على قانون الدول وحماية ملك الدولة تثبت الدّراسة أّن 

هذا الدور الرّيادي في حماية وثائق الدولة وذاكرتها  وثائق الدولة والسيادة الوطنية  وتلعب األرشيفات الوطنية خاصة 

ارها المؤسسات الوطنية ال ها ( األرشيف الوطني السيادية  باعتب تي تمثلها،  إذ أن األرشيفات الثالثة التي تم تقييم

ة الحفظ وثائق السيادة الوطنية  –األرشيف الوطني االسترالي  –الفرنسي  األرشيف الوطني األمريكي ) تضع على قائم

الل التي تعبر عن المثل العليا  للدولة وأسباب وكيفية  است إلعالن عن االست ها وعنوان سياأي وثيقة ها ، الل دت

هّم القواعد القانونية وتنظيم السلطة السياسية  وعالقتها  والدستور الذي تصدره أعلى سلطة في الدولة  ويجمع أ

أهم الحقوق األساسي لإلنسان التي تعترف بها الدولة . (صرصار،  ) 2007بالمحكومين و

اإلعالن عن الحقوق التي تحدد حقوق المواطنين والدولتجاه  ويضيف األرشيف الوطني األمريكي إلى هذه الوثائق وثيقة

اإلعالن عن الحقوق بمثابة "ميثاق الحرية" الذي يكفل حقوقالشعب  الل والدستور الحكومة ويعتبر وثيقة االست

  64األمريكي ويعتبرها وثائق أساسية لتأسيس فلسفة الواليات المتحدة.

ها على أ ها ولذلك نجد جزءا هاما من الوثائق وخاصة باألرشيفات المحلية وتتجسد سيادة الدولة في سلطت ها وسكان راضي

ها (مثال: وثائق انتقال بعض الملكيات الخاصة إلى ملك الدولة التي  ها لفائدت تتعلق بالسيادة على األراضي وانتزاع

ها الستقبال األيتام إلى حدود الحرب في اسبانيا(    65) 1936-1938سخرت

هم إذ أن وجزء آخر من ا من  %75لوثائق يتعلق بالسيادة على السّكان سواء بحفظ وثائق الحالة المدنية لهم أو تعداد

هذا الجانب: كتائب الحالة  هم الوثائق التي تخص  مجموع أرصدة المحفوظات تتعلق بالحالة المدنية والعقارية للسّكان وأ

الد، الزواج، الوفاة،سجالت الرعية التي تح توي على التعميد والزواج والدفن، السجل النابوليونيت المدنية (الم

 تعدادات القرن التاسع عشر والعشرينت سجالت التسجيل (المحفوظات العسكرية).  

  

   الدولة   وقانون     حماية ملك   : 14   الشكل

Series 3 ,    هل   يحتوي  
 على   وثائق   تخص الرصيد  

القات    الدبلوماسية   بين ال
 قوانين   دولية  ، )  الدول  

والت  , ؟ ( اتفاقيات ،  بروتو
0 

% 74 

% 58 

% 68 

% 74 
 الدولة وقانون   ملك   حماية  
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ة اإلرث وحماية سجالت األراضي وملكيتها وسجالت  هذه الوثائق تحقيق الضمانات المدنية وبالتي صّح وتضمن 

هو مّس  والتحقق من minutes notarialesالعدول  ة الكتائب، وبناء على ذلك، فإن أدنى مّس بالمحفوظات   صّح

لهذه الضمانات ما له عواقب هامة على التنظيم االجتماعي أو السياسي برمته لذلك يعتبر األرشيفيون هم الضامن 

 ). Sinclair, 2011 ( (inalienabilitéالستمرارية واألصالة وعدم القابلية للتصرف(  

ة ومشاريع قوانين  % 68كما أن  من مجموع األرصدة المحفوظة  تحتوي على الوثائق القانونية من قوانين قديم

ها تعنى بحفظ وثائق تخص الالقات الدبلوماسية  وتلعب هذه الوثائق دورا هاما في  %58ومواثيق ، فيما نجد  من

الزمة للحكومة ولعالقات الدبلوماسية  ها في الحفاظ على المعلومات السرية ا بين الدول، وال سيما التأكيد على حقوق

ة األشخاص الخاضعين لإلتاوات وعلى االمتيازات  األراضي (المعاهدات، سندات الملكية) وعلى مصادر الدخل (قائم

  )حقوق مختلفة على المُعالين والخدم).

همة تاريخية بارزوتلعب المحفوظات دورا رياديا في حماية السيادة الوطنية بحماية تاريخ الدول وحضا ها م ةت رتها، فل

ة والمجتمع(  ). فاألرصدة Sinclair, 1102تتمثل في مساعدة المؤرخين على إنشاء وكتابة ثم نقل تاريخ الدولة واألم

ها تدون لفترات تاريخية مختلفة قبل سنة  الى االن) (الشكل -1940وإلى حدود الفترة المعاصرة(  1790التي تم تقييم

15 .( 

                                                            
64 https://www.archives.gov/founding-docs  
األرشيف المحلي جيروند 65  من وثائق السلسة أ الخاصة بحفظ ملك الدولة السيادية 

http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2- 
 341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f 

  
  

https://www.archives.gov/founding-docs
https://www.archives.gov/founding-docs
https://www.archives.gov/founding-docs
https://www.archives.gov/founding-docs
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_IR_4Fi_commune&c=FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341&qid=eas1516280770990#!{"content":["FRAD033_IR_4Fi_commune_tt2-341",f
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) 1940-1800من مجموع األرصدة تحتوي على وثائق تؤرخ للفترة الحديثة ( % 84وقد بينت الدراسة التقييمية أن  

من األرصدة تحتوي على  % 68وهي الفترة التي تتزامن مع الحرب العالمية األولى وبداية الحرب العالمية الثانية. ثم 

 .  1790من مجموع األرصدة تحفظ وثائق قديمة تعود إلى ما قبل سنة   %53إلى االن) بينما  1940وثائق معاصرة( 

ها خصص لوثائق الثورة الفرنسية فيما  %47ومثلت وثائق الثورة حيزا هاما في أرصدة المحفوظات الرقمية ف   5من

هما كانت الفترة التاريخية التي فقط خصص لوثائق الثورة األمري% كية (رصيد األرشيف الوطني األمريكي). وم

ها هذه األرصدة فقد شاركت عموما في مشاريع عدة تخدم التراث التاريخي للبلدان وتنضوي تحت برنامج النسخ  مثلت

الثانية  ب العالميةالتعاوني ومن هذه البرامج مشروع " وصايا كثيفي الشعر" أي وصايا الجنود الفرنسيين في الحر

 وهو مشروع أطلقته المدرسة الوطنية للمواثيق واألرشيف الوطني. 

الع على  هذا المشروع أرشيف ايفلين الذي يتيح لمستخدمي االنترنت اال ومن األرشيفات المحلية المشاركة في 

ها ككت هادات هؤالء الجنود الفرنسيين لدراست يل مواقفهم ابات "خاصة " وتحلالمحفوظاتااللكترونية وتحديد وتسجيل ش

 في مواجهتهم للحرب. 

هام في التعريف بتاريخ هذه الدول وذلك  كما ساهمت بعض أرصدة المحفوظات الرقمية لبعض الدول في لعب دور 

ة من التاريخ في شكل صور مصغرة متحركة، من ذلك على سبيل المثال األرشيف الوطني  بإعادة أحداث عظيم

ها على معظم الشبكات االجتماعية والمهنية. االمريكي الذي حول   بعض الوثائق التاريخية إلى صور متحركة وتم تقاسم

  
وتتجسد السيادة الوطنية أيضا بالحفاظ على التراث الثقافي لها وفقا لمبدأ أن" كل دولة ذات سيادة على التراثالثقافي 

 الذي يعد أحد مفاتيح فهم لعالقات ) وهذا المبدأ،Genod,2015-Vincent( 66الموجود على أراضيها"

  

       الموروث   حماية التاريخي والحضاري   : 15   الشكل

% 53 

% 47 

% 5 

% 84 

% 68 
 والحضاري   التاريخي   الموروث حماية  
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وهو ما تؤكده العديد من نصوص  الدولية في ميدان التراث الثقافي، معترف به باإلجماع في المجتمع الدولي. 

ها. من ذلك أن اتفاقية حماية  بعضاالتفاقيات التي تتصل بشكل ال لبس فيه بالدوافع الثقافية للدولة التي تقع على أراضي

ها الممتلكات الث وأيضا االتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم  367قافية في حالة نشوب نزاع مسلح ذكرت هذا المبدأ في فصل

ها بصورة غير مشروعة في عام  هذه 1970ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيت ، تنص على 

 .  68السيادة

ها من األدوار الرئيسية وبناء على ذلك فإن السيادة الثقافية جزء ال يتجزأ من  ها وحمايت السيادة الوطنية، وحفظ

للمحفوظات التي ساهمت على مدى طويل في حماية الهوية الثقافية للبلدان منخالل إعادة حفظ وإحياء التراث الثقافي 

 ) 16والهوية الثقافية (الشكل 

 

) تحافظ على التراث الثقافي للدول (موروث أدبي وفني وعلمي) %95إذ تبين الدراسة أن أغلب أرصدة المحفوظات( 

ها  ة من تحفظ هذا التراث الثقافي في شكل وثائق تصويرية وسمعية بصرية تجسد األنشطة واألفكار  %74ونسبة هام

 68والمعتقدات الثقافية للدول. وتحتل عرض األنشطة الثقافية على صفحات األرصدةااللكترونية حيزا هاما ذلك أن 

 مثل الخدمات من األرصدة تقدم عروضا افتراضية وتظاهرات ومعارض للتوقيعات الثمينة. وت %

                                                            
66 " Chaque État est souverain sur le patrimoine culturel situé sur son territoire."  
67 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d'exécution 1954 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

68 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le  
transfert de propriété illicites des biens culturels 1970 http://portal.unesco.org/fr/ev.php- 
URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
  

  

   حماية     الثقافي   والهوية   الثقافية الموروث      16   رقم   الشكل

1 2 3 Series 4 ,  هل  يحتوي     
 على   وثائق   تهم   الرصيد  

 التراث   الدبي   والفني  
 0 ,  والعلمي   للدولة؟

% 95 

% 68 

% 74 

% 68 
 الثقافية   والهوية   الثقافي   الموروث   حماية

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13637%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13039%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html
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التعليمية جزءا ال يتجزأ من الدور الثقافي ألرصدة المحفوظات اذ تساهم في إيصال الصورة التاريخية والثقافيةللدول 

ألطفال والطلبة بهدف تعزيز روح االنتماء إلى الوطن والتاريخ الثقافي والحضاري له. ويشمل حمايةاألرشيف الثقافي 

بإضفاء الطابع الديمقراطي على الممارسات الموسيقى والرسم وبتميز للدول التعليم والشؤون الثقافية والرياضة و

  المناقشة:  –III  الجتماعية والثقافية (الموسيقى والنوادي السينمائية والناس والثقافة.)

ها وتيسير انتشار ا هلقد مثلت ظاهرة "اإلنسانيات الرقمية"  ثورة حقيقية في تاريخ الذاكرة اإلنسانية إذ ساهمت في حفظ

اهم إدخال التقنيات الرقمية الحديثة المصاحبة ل"النسانيات الرقمية " في مجال الوثائق واألرشيف  بين األجيال. ولقد س

في إحداث تحوالت كبيرة أثرت على األرشيف الذي انفتح على مفاهيم جديدة فأصبح الحديث عن "األرصدة" بدل " 

. وانفتحت األنشطة المتعلقة بمعالجة األرشيف على وظائف جديدة لسجالت" وعن المجموعات الرقمية " بدل الوثائق

ذات صبغة تشاركية وتعاونية على غرار الفهرسة والتكشيف والنسخ التعاوني وعن تقاسم المحتوى على صفحات 

 التواصل االجتماعي وانفتاح مجال االرشيف على مفهوم "المحفوظات التشاركية." 

ه من ناحية أخرى ثمة ب عض المآخذ على تأثيرات االنسانيات الرقمية في مجال األرشيف على مستوى تطبيق إال أنّ

المبادئ األرشيفية، وعلى مستوى كيفية استخدام أدوات البحث المتاحة على الخط، وعلى مستوى الوظائف التعاونية 

ها أرصدة األرشيف المتاحة على الخط.   الجديدة التي تتيح

 : المبادئاألرشيفية والمفارقة -1

) أن التحول إلى الرقمي أدى إلى الخروج عن المبادئ ,Potin 2011فبالنسبة للمبادئ األرشيفية يرى بان بوتن )

ة مع األساليب الجديدة للوصول إلى المحفوظات على غرار استخدام محركات البحث النص  األرشيفية و خلق مواجه

تتقارب أو تعيد خلق نموذج األساليب المعتمدة في المكتبة مثل الكامل، او مكانز الكلمات المفتاحية ، فهذه األساليب 

هارس البحث المعتمدة في المكتبات ( هذا النموذج الذي يعتمد Potin, 2011, p.5ف  ( 

ة المعتمدة  الئم ة بين مبدأ التصنيف المعتمد في المكتبات ومبدأ المنشأ وال على التكشيف بالمواضيع والذي يخلق  مواجه

 شيف. في مجال األر

 : نحو نهاية أدوات البحث التقليدية -2

ها الحالية للنشر على اإلنترنت، تقطع مع ثقافة المطبوع (سياسات النشر، والتعرف  ان التكنولوجيا الرقمية، مع أساليب

(. فهذه الفرصة الجديدة لبث الوثائق (االتاحة على الخط) لسوء الحظ، Coulon, 2010, p.10المادي والفكري) .)

هو ما يطرح مشاكل في طريق نشر وعرض أدوات البحث  القة مع ثقافة الورق المطبوع. و تتحقق بمعزل عن أية 

ها للمعلومات.  ها وطريقة عرض الع على هيكل  على شبكة االنترنت التي ال تسمح للقارئ باال
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هاية أو االختفاء الظاهري ألدوات البحث Louis Colombanie(69كولومباني (ويتحدث لويس  المتاحة في  عن الن

ها بعضالمؤسسات األرشيفية  شكل رقمي على االنترنت. مؤكدا أنه في العصر الرقمي، فإن أدوات البحث التي تضع

ها كوثائق علمية منشورة (بعض أرصدة المحفوظات ال شكل  رقميةتتيح أدوات بحث فيعلى االنترنت قد تفقد صبغت

pdf  غير مقروءة).  وفي الواقع، فأن أدوات البحث الحالية المتاحة على االنترنت ال تعكس دورها الفعال في توجيه

هو موجود ليس أدوات بحث ولكن  الباحث أو تيسير الوصول إلى الوثيقة المطلوبة. ووفقا ل" لويس كولمباني"، ما 

 س، وتعيدك إلى الوضع األولي في كل مرة تعتقد بأنك وصلت إلى الوصف الذي تحتاجه" "أشجار" تتكشف بشق األنف

 ألنشطة التعاونية المحدودة؟ 
في الممارسات التعاونية كالنسخ والفهرسة والتكشيف التعاوني تمنح بعض خدمات األرشفة الرقمية للمستخدمين الحرية 

 .A.Dشيف دون تسجيل مسبق (مثال: األرشيف المحلي أور ولوار المطلقة للتعليق على المحتوى أو الفهرسة والتك

Eure et Loire وبالتالي تصبح هناك إمكانية لورود أخطاء بالمحتوى المتاح على ( 

 الخط باعتبار غياب التحقق أو المراقبة. 

هذه األنشطة التعاونية من شأنها أن تحّسن خدمات األرصدة الرقمية وتثري قواعد البي احية انات بالكلمات المفتورغم أن 

التي تسهل البحث في النص الكامل إال أن الحرية المطلقة التي تعطى لمتصفحي االنترنت قد تؤدي إلى عديد المشاكل 

على غرار األخطاء اإلمالئية، التضليل، مشاكل تعدد المعاني. ولذلك يظل التحقّق والمتابعة لهذه األنشطة أمرا على 

 ا على كاهل المسؤولين عن مراقبة األرصدة المتاحة على الخط. غاية من األهمية وعبئ

 هل نحن آلن في نهاية السيادة الوطنية نحو السيادة الرقمية؟ 
هاية العقد األول من القرن الحادي   2011دون تعريف واضح.  في عام  والعشرين،ظهر مصطلح السيادة الرقمية في ن

خالل اإلشارة إلى "السيادة الرقمية هي إتقان حاضرنا ومصيرنا كما 70بيير بالنجر ، حدد بوضوح هذا المفهوم من

ها  ها منخالل استخدام التكنولوجيات وشبكات الكمبيوتر." وإذا كانت السيادة الوطنية في مفهوم ها تظهر وتوجه نفس أن

هذا اإلرادة همية لإلرادة الجماعية للشعوب فأّن  الجماعية تجّسدت مع تجربة تقييم أرصدة المحفوظات  التقليدي تعطي ا

المتاحة على الخط إذ أثبتت أن المشاركة الجماعية التي تمنح للمستفيدين سواء في النسخ أو التكشيف التعاوني ألرصدة 

 المحفوظات الرقمية إنما هو شكل آخر من أشكال السيادة الرقمية . 

) الذي 2016معنى يفتح الباب لمشاركة ما يسّمى " بالمواطن العالمي" (الفطيسي، إال أّن مفهوم السيادة الرقمية بهذا ال

 ليس له الحق ّ فحسب في اإلّطالع والنفاذ إلى محتوى األرصدة الرقمية ولكن أيضا في المشاركة 

                                                            
69 http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/ , consulté le  

5/mai /2016  
  

، هو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة راديو سكيروك 1958ديسمبر  14ولد في  Bellanger بيير   في بولوني يالنكور
ة."  ها على شبكات التواصل االجتماعي والمهني. ما يضّخم "سيادته الخاصة" على "السيادةالعام  فيها وتقاسم محتوا

http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
http://www.anaphore.eu/la-description-archivistique-a-lere-du-numerique-part-1/%20,%20consult%E9
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وإضافة إلى ذلك يتوسع مفهوم السيادة على األراضي في زمن اإلنسانيات الرقمية   فإذا كانت الدول هي األماكن، 

مساحات محددة فاإلنترنت هو البعد الذي يربط جميع األراضي  فاإلنترنت هو الرابط وإذا كان تعريف السيادة يقف في

هي واحدة وعالمية  ها. وإذا كانت الدول كثيرة ومتنوعة، فشبكة اإلنترنت  دون أن تكون واحدة في حد ذات

(Bellanger,2011 .( 

شرين، ربما الحادي والع فنحن اليوم نعايش مرحلة جديدة من مراحل التغيير في هياكل بناء الدولة التقليدية في القرن" 

هو عنصر السيادة  ها القانوني والسياسي ،و مهم من عناصرها المكونة لبنائ سيتراجع فيه مع الوقت نوعا ما عنصر 

الوطنية بطريقة او بأخرى، باتجاه ما يمكن ان يطلق عليه في العقود القادمة بالدولة الرقمية اواالفتراضية او المواطن 

 ) 2016" (الفطيسي ، العالمي

ة   الخاتــمـــــ
ها.  ومع  ها وآداب ها وفنون ها ونسيان ها ومواطن ذاكرت ها وضعف وهو الذي يلخص نقاط قوت األرشيف هو الذاكرة اإلنسانية. 

هذا الدور، مبررا في زمن "اإلنسانيات الرقمية "ما يسمى بالذاكرة الرقمية.   التقدم الرقمي، لعب األرشيف أكثر 

ها  رصيدا من األرشيفات الرقمية المتاحة على الخط باستخدام  20لقد بينت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة التي لمسنا في

شبكة تقييمية، أن هناك تطورا ملحوظا في األرشيفات، سواء من حيث المفاهيم التي أصبحت مفتوحة بشكل متزايد 

ها على "األرصدة والمجموعات الرقمية"، وكذلك من حي ها على المدى الطويل ووظائف ها وحفظ ث ممارسات معالجت

خالل هذه الدراسة تغييرات أخرى على مستوى  التي تنفتح لمفهوم "األرشيفات التشاركية". كما نالحظ أيضا من

الل تجميع البيانات في شكل رسوم بيانية إلى النتائج  مبادئ األرشيف وأدوات البحث على اإلنترنت. وقد خلصنا من 

 التالية: 

هات عرض جذابة وواضحة 100أن مجموع أرصدة المحفوظات الرقمية المتاحة على الخط (٪ - ) تستخدم واج
ها بشكل منظم.   ا هاما في عرض المعلومات التي تحتوي ة ما يلعب دور  ومتناغم

ألرصدة الرقمية فقد أثبتت الدرا هات االستخدام  ا على سة تطورا هامباإلضافة إلى التطور الملحوظ على مستوى واج

ة.   مستوى محتوى األرصدة من حيث المصداقية والتفاعل والوظائف المستخدم

من مجموع أرصدة المحفوظات الرقمية تتميز بالموثوقية والمصداقية من حيث  ٪87على مستوى المصداقية فإن 

هادات ...)   المعلومات المقدمة (توفر المراجع، حق المؤلف، الش

عل مع مستخدمي األرصدة الرقمية فإن أرصدة المحفوظات الرقمية كفؤة من حيث التفاعل مع وعلى مستوى التفا

ها  ٪100الزوار.  ذلك أن  ها سرعة كبيرة في عرض الصفحة الرئيسية وصفحاتها األخرى. ومعظم من األرصدة لدي

 تتميز بعرض الصور والرسوم المتحركة بسرعة فائقة . 

ها تمثل تطورا ملحوظا منحيث: وفيما يتعلق بالوظائف األرشيفي مها، فإن  ة ألرصدة المحفوظات الرقمية التي تم تقيي

 وصف البيانات الوصفية والبحث وعرض النتائج وأدوات الحفظ وأدوات القراءة المتقدمة والعمل التعاونيوالمشاركة. 
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خالل تقديم آفاق جديدة  لمفهوم الحفظ على المدى وقد غيرت "االنسانيات الرقمية" ممارسات حفظ األرشيف من

) و harvestingالطويل، سواء باستخدام أشكال الحفظ المختلفة أو باعتماد تقنيات الرابط الثابت أو تقنيات الحصاد (

 تستخدم تقنية الرابط الثابت).  %24، و pdfمن الشركات تستخدم  44%(

العمل  رشفة الديناميكية التي تلزم األرشيفيين علىفي ظل اإلنسانيات الرقمية، ننتقل من وضع األرشفة العادية إلى األ

منذ بداية إنشاء المعلومات، وعلى تجاوز دور الحراس على الذاكرة لدور المراقبة واإلدارة. كما تعّزز دور المحفوظات 

ال ها ف عن  المتاحة على الخط في حماية سيادة الدولة الوطنية بحماية قوانينها وحفظ التراث الثقافي والحضاري ل

دورها في تحقيق السيادة الرقمية.   تأكيد 

ولعل الحديث أصبح مطروحا عن الدور الخالق الذي سيلعبه األرشيفي مستقبال إذ ننتقل في زمن االنسانيات الرقمية 

ة" في سياق مشاريع "  من األرشيف إلى " البيانات الضخمة" ومن "االنسانيات الرقمية " إلى "االنسانيات الخالقّ

 اج التشاركي." إلنت

من الجوانب األخرى التي يمكن تطويرها على إثر هذه الدراسة الحديث عن العلوم اإلنسانية الرقمية في العالم العربي 

الذي يتميز بتاريخه الثقافي واللغوي الغني وتراثه المتعدد الحضارات (البونية والرومانية والقرطاجية والبربرية 

 مارية (الفرنسية واإلسبانية والبريطانية). والمسيحية، العربية) واالستع

والسؤال هو كيف ومتى سيستثمر العالم العربي تحديات اإلنسانيات الرقمية لضمان الحصول على الموارد المعرفية 

ها؟   وتقاسم
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ة السـيادة دعم في العمانية التشـريعات "دور  المتعلقة والمحفوظات الوثائق على الوطنيـ
 بالسلطنة"

 مالك بن سليمان بن سيف العامري 

  المقدمــة: 

تعتبر عمان دولة عريقة ذات حضارة قامت منذ عشرات القرون، وامتدت لحقب وفترات  
مختلفة، وكان لهاصالت وعالقات مع الحضارات القديمة، وتمتعت في كثير من مراحلها 
باستقرار واسقالل سياسي واقتصادي وعالقات دبلوماسية وتجارية عديدة،صاحب ذلك 

معرفي نتج عنه كثير من الوثائق والمحفوظات التي ترصد استقرار وتطور اجتماعي وثقافي و
هماً  للذاكرة الوطنية، كما كانت  تاريخ عمان المجيد، وتهم الصالح العام، وتعتبر مصدراً م
عمان على امتداد التاريخ وحتى عصرنا الحالي تمارس سيادتها الوطنية المستقلة على أراضيها 

 تاريخية التي مرت بها الدولة العمانية . وعلى المقيمين بها، في معظم الحقب ال

م، بتولي حضرة صاحبالجاللة السلطان قابوس 1970ومنذ بداية النهضة الحديثة لعمان عام  
بن سعيد المعظم ـ السلطان الحالي ـ مقاليد الحكم، شهدت عمان نهضة حديثة صاحبها تطور 

همة التي ترصد حركةوتنمية شاملة في كافةالمجاالت، نتج عنها كذلك الكثير م  ن الوثائق الم
التنمية والتطور، كما أولت حكومة السلطنة منذ السنواتاألولى من عمر النهضة المباركة 
هتماماً كبيراً بالوثائق والمحفوظات من خالل سن التشريعات التي تنظم إجراءات الحصول  ا

ية لها، وكذلك تدعم السيادة الوطن عليها وإدارتها ومعالجتها مادياً وفنيا، وتوفير المكان المناسب
م بإصدار 2007عليها، حيث تدرج اهتمام المشرع العماني بتلك الوثائق إلى أن ترجم عام 

قانون الوثائق والمحفوظات وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات 
 بالسلطنة. 

في دعم السيادة الوطنية على الوثائق وقد تناولت ورقة العمل هذه دور التشريعات العمانية  
 والمحفوظات بالسلطنة       . 

     الجذور التاريخية للتشريعات العمانية المتعلقة بالوثائق والمحفوظات: 

ً نشط اً تفاعل مع مراكز  تعد عمان دولة ذات حضارة عريقة ،شكلت مركزا حضاريا
أن ديدة التي تم العثور عليها في عمان ،الحضارات القديمة، حيث تبين المكتشفاتاألثرية الع

آالف السنين، وأنه كان لهاصالت وتواصل وعالقات مع  عمان دولة ذات حضارة منذ
حضارات الشرق القديم، وكذلك مع حضارات البحراألبيض المتوسط، ووادي النيل، وشمال 

 أفريقيا. 



 

168 

استطاعت طرد الغزاة  كما كانت لعمان في فترة من الفترات قوة بحرية وسياسية مؤثرة
عالقاتها واتصالتها إلى كثير من دول العالم ،وقد أسهم  والمستعمرين من المنطقة، وامتدت
الموقع اإلستراتيجي لها اتصالها بمعظم شعوب العالم قديما وحديثاً، وفي أوائل القرن التاسع 

ق الجزيرة عشر أصبحت عمان إمبراطورية لها وزنهااإلقليمي امتدت من أجزاء من شر
العربية وأجزاء من الجانب الشرقي من بحر عمان والخليج العربي في قارة آسيا إلى الجانب 
الشرقي من قارة أفريقيا، وامتلكت أسطوالً وقوة بحرية تنافس بها الدول الكبرى في ذلك الوقت 

 .    )145،ص2005(العامري ،للسيطرة على المنطقة 

االقتصادية والتجارية، جسدتها    واالتفاقيات هدات ونتيجة لذلك وقعت عمان عدد من المعا
معاهدة مع بريطانيا عام  هداتواالتفاقيات ،حيث وقعت  الوثائق التي تمخضت عنها تلك المعا

، )47-46، ص2015(ابالشي ،م، والتي تعتبر أول العالقات الرسمية بين عمان وبريطانيا 1798
األمريكية عام وكذلك ت م، 1844م ،ومع فرنسا 1833م توقيع معاهدات معالواليات المتحدة

 (البوسعيدي ،م 1859ومع بلجيكا وهامبورك وبرمن عام 

 . )115م،ص2016

ال أن عمان تعرضت ـ مع بداية القرن العشرين ـ إلى بعض مراحل الضعف والعزلة نتيجة  
األجنبي في شؤونها، حتى بداية حكم حضرة الخالفات الداخلية التي عصفت بها، والتدخ ل

 يوليو   23صاب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ السلطان الحالي ـ، في 

  .   )145،ص2005(العامري ، م1970

هد   هتماماً كبيرا بالوثائق والمحفوظات المتعلقة بعمان وبمختلف العلوم وخير شا هناك ا وكان 
هم من الوثائق والمحفوظات التي ترصد تاريخ  على ذلك ما تملكه السلطنة حالياً من رصيد م

م لم يكن هناك{حسب علم الباحث} تشريعات تنظمعالقة 1970عمان المجيد،إال أنه قبل عام 
العمانية وتدعم سيادتها على الوثائق والمحفوظات التي ترصد التاريخ العماني للدولة  الدولة

العمانية في كافة مراحلها التاريخية، وإنما كانت تحفظ باجتهادات شخصية غير مقننة، وفي 
مما أدى إلى تعرض الكثير من تلك الوثائق والمحفوظات للتلف  أماكن غير مناسبة وغير علمية 

 والضياع. 

م، بدأ اهتمام حكومة السلطنة بالوثائق 1970ومع بداية النهضة الحديثة في عمان عام  
مها وحفظها وإتاحتها للباحثين  والمحفوظات العمانية من حيث تجميعها وصيانتها وتنظي

اإلعالم 1974والدارسين، ففي عام  اإلعالم والسياحة إلى وزارة م تم تغيير مسمى وزارة
"إحياء التراث وإبرازاألمجاد التاريخية منخالل تجميع هم اختصاصاتها والثقافة وكان من أ
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المخطوطات وإعداد التراجم وصيانة اآلثار وإقامة المتاحف والمعارض، بما يشكل حافزاً 
هم األصيلة" هم بحضارتهم وتقاليد ً العتزاز كما تضمن هيكلها  لألجيال الصاعدة ومبعثا

 (مرسوم سلطاني ئة جمع المخطوطات العمانية" "هيالتنظيمي تقسيم تنظيمي بمسمى 

م، تم إنشاء "وزارة التراث القومي والثقافة" والتي 1976أبريل  10، وبتاريخ ))26/75رقم( 
 م إلى "وزارة التراث والثقافة"،وقد تضمن هيكلها التنظيمي تقسيم 2002عدل مسماها عام 

عامة للوثائق والمخطوطات"تنظيمي بمسمى  "توفيراإلشراف يهدف إلى  "المديرية 
هذا الجانب"  ، والذي يمارس المركزي لوثائق ومخطوطات الدولة، وتطوير العمل في 

الل عدة دوائر منها   اإلشراف والتي تهدف إلى  "دائرة الوثائق"اختصاصاته من 

لك ذالمباشر على تجميع وحفظ وإدارة وثائق الدولة المختلفة بما في ذلك الوثائق التاريخية ،و
 .   ))12/76(مرسوم سلطاني رقم( خدمة ألغراض البحث ورسم السياسة العامة" 

وقد تدرج اهتمام المشرع العماني في تنظيم وحفظ تلك الوثائق وحمايتها من التلف والضياع 
م، إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وإصدار قانون الوثائق 2007إلى أن تم عام 

)، وما تلى ذلك من تشريعات تدعم السيادة 60/2007والمحفوظات بالمرسوم السلطاني رقم( 
 الوطنية على الوثائق والمحفوظات . 

 التشريعات العمانية التي تدعم السيادة الوطنية على الوثائق والمحفوظات:  

فهوم السيادة مع ظهور مفهوم الدولة وتطوره، وقد أختلف علماء السياسة والمشرعين في لقد ظهر م
هوم أعمال  واعها، إال أنه في عمان استقر الفقه والقضاء على تحديد مف تحديد مفهوم محدد للسيادة وأ

"األعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، السيادة بأنها 
ة عامة في نطاق وظيفتها  ها سلط هي التي تباشرها الحكومة باعتبار ويعني ذلك أن أعمال السيادة 

السياسية، ويشمل ذلك األعمال المتصلة بالشؤون الخارجية للدولة، واألعمال المتصلة بالحرب 
ها والتدابير المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وغيرها، أما األعمال اإلدارية فهي الت ي تقوم ب

ة القضاء اإلداري، السلطة التنفيذية في حدود وظيفتها اإلدارية  . )229م ،ص2006"(محكم

ومن المعلوم أن كافة التشريعات القانونية تدعم السيادة الوطنية بحكم طبيعتها والغاية من  
رها، لذلك فقد أصدرالمشرع العماني العديد من التشريعات التي تدعم السيادة الوط ية نإصدا

األساسي للدولة الصادر عام  م، حيث نصت 1996للدولة، ومن أهم تلك التشريعات النظام
"الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل ) منه على: 38المادة( 

رهم 40، كما أوضحت المادة( مواطن" ) أنه يجب على جميع سكان السلطنة ـ من عمانيين وغي
ـ احترام النظام األساسي للدولة والقوانين واألوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها 

مجلس ) أن 44ومراعاة النظام العام واحتراماآلداب العامة ،باإلضافة إلى ذلكت بينت المادة( 
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ـ حسب نص الفقرة الثامتنفيذ السياسة العامة للدولة،الوزراء هو الهيئة المنوط بها  نة ويتولى 
اإلشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات من ذات المادة ـ 

 . ))101/96(مرسوم سلطاني رقم( واالتفاقيات وأحكام المحاكم بم يضمن االلتزام بها" 

تشريعات سلطة وسيادة الدولةت الوثائق والمحفوظات ومن ضمن الجوانب التي تدعم فيها ال
ة ألي دولة. هم مصادر الذاكرة الوطن  الوطنية التي تعتبر من أ

عليه، فقد اهتم المشرع العماني بتكريس سيادة الدولة على الوثائق والمحفوظات المتعلقة 
ن ـ العديد م بالسلطنة، حيث أصدر ـ منذ السنواتاألولى من عمر النهضة الحديثة للسلطنة

 التشريعات التي تدعم وتنظم ذلك، ومن تلك التشريعات ما يلي: 

  
  :))7/74(مرسوم سلطاني رقم( م 1974قانون الجزاء العماني الصادر عام 

  
م، من أوائل التشريعات التي صدرت في 1974يعتبرقانون الجزاء العماني الصادر عام 

السنواتاألولى من عمر النهضة الحديثة للسلطنة، والذي اشتمل على حكم يدعم السيادة 
) منه 178الوطنية على الوثائق والمحفوظات العمانية، حيث جرم المشرع العماني فيالمادة( 

ئق المودعة خزائن المحفوظات أو كلمن أخذ أو نزع أو أتلف قصداً إتالفاً تاماً أو جزئياً الوثا
أقالم المحاكم، ونصت ذات المادة بمعاقبته بالسجن من سنة إلىثالث سنوات، وإذا حصل 

الث سنوات إلى عشر."  الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة من 
يناير  11(لعام الحالي ) عاماً تقريباً حتى بداية ا44وقد ظلت هذه المادة بصيغتها السابقة لمدة(  

)، على الرغم 7/2018، تاريخ إلغاء القانون المشار إليه وصدور قانون الجزاء رقم( م)2018
الل فترات مختلفة ليتواكب مع  من العديالت التي جرت على قانون الجزاء العماني 

 المستجدات التي تمر بها السلطنة. 

  
  ة واألماكن المحمية الصادر عام   مرسوم سلطاني رقمم(1975قانون أسرار الوظي

 :))75/36( 

) منه ماهية الوثيقة أو المعلومات الرسمية، وكذلك 1عرف القانون في المادة(  ♦
 ماهية الوثيقة أو المعلومات الرسمية المصنفة، وذلك كما يلي: 

أي رسم أو صورة أو مخطط أو نموذج أو  وثيقة أو معلومة رسمية: 
ومة ذات  تصميم أو شكل أو عينة أو مقالة أو مذكرة أو وثيقة أو معل

 صلة مباشرة أو غير مباشرة بوظيفة أي موظف. 
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أية وثيقة أو معلومة رسمية تحمل  وثيقة أو معلومة رسمية مصنفة: 
ي التصنيف "سري" أو "سري جداً" أو "مكتوم" أو "محصور" أو أ

ها مناقضاً  تصنيف آخر مماثل، وأية وثيقة أو معلومة يكون إفشاؤ
 لمصالح الدولة.  

) منهأن عبارة وثيقة أو معلومات رسمية، وعبارة وثيقة 2وقد بينت المادة(  ♦
 أو معلومات رسمية مصنفة ،تشمل أي جزء من تلك الوثائق. 

ى نقل الوثائق أو كما بينت ذات المادة أن العبارات التي تشير إل          
المعلومات الرسمية أو الوثائق أو المعلومات الرسمية المصنفة، تشمل نقلها 
المادي أو الشفوي، كإعطاء الوثيقة أو المعلومات ألصلية أو نسخة أو 
زها أو تحويلها،  الصة عنها، أو إفشائها أو وصفها أو إبرا صورة أو 

أو ينسخ أو يصور أو  وكذلك إتاحة الفرصة أمام شخص آخر لكي يتلقى
 يلخص أية وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة . 

) من ذات القانون كل موظف ينقل أية وثيقة 3إضافة إلى ذلك، جرمت المادة(  ♦
أو معلومة رسمية إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أواألشخاص 
 المسموح له بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم،

وكذلك كل موظف يحتفظ بأية وثيقة أو معلومة رسمية في حيازته أو إشرافه 
ً له بذلك، أو عندما يكون االحتفاظ بها مخالفاً  دون أن يكون مسموحا
لواجباته، ويعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بغرامةال تزيد على 

ين ن العقوبتعشرين رياالً أو بالسجن مدة ال تزيد على ستة شهور أو بهاتي
 معاً. 

) منه كل موظف ينقل أية وثيقة أو معلومة رسمية 4كذلك جرمت المادة(  ♦
مصنفة إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أواألشخاص المسموح له 
بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم، وكذلك كل موظف 
يحتفظ بأية وثيقة أو معلومة رسمية مصنفة في حيازته أو إشرافه دون أن 

بذلك، أو عندما يكون االحتفاظ بها مخالفاً لواجباته، ويعاقب يكون مسموحاً له 
ة ال تقل على عشرين رياالً وال  من قبل السلطات القضائية المختصة بغرام
ال تزيد علىثالث سنوات، أو بهاتين  تزيد عن مائتي لاير، أو بالسجن مدة

 العقوبتين معاً. 

في الجرائم المنصوص عليها ) منه أن كل شريك أو متدخل 5كما بينت المادة(  ♦
 ) من ذات القانون يتعرض للعقوبة كما لو كان هو الفعل األصلي.4, 3فيالمادتين( 
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مها هذا القانونت نصت  ♦  وكتأكيد لسيادة الدولة على الوثائق والمحفوظات التي يدع

"كل موظف عليه أن يوقع على التصريح التالي: ) منه على أن 6المادة( 
ي اطلعت على أحكام (قانون أسرار الوظيفة واألماكن أصرأ بهذا بأنن

ً للجرائم  المحمية) وإنني ألتزم بالتقيد بتلك األحكام، وإال اعتبرت مرتكبا
  المنصوص عليها فيه وحوكمت وفقاً للقوانين النافذة".

) المشار إليها في حال 4) العقوبة الواردة في المادة( 13كما شددت المادة(  ♦
اعتبار أن المخالفة تشكل جرم التجسس لصالح دولة أجنبية وقت السلم إلى 

) سنة، وفي وقت الحرب لصالح دولة معادية 15) سنوات إلى( 3السجن من( 
 إى اإلعدام. 

) أن كل شخص حاول ارتكاب أي من الجرائم 14كذلك بينت المادة(  ♦
أو حرض غيره على ارتكاب أي جرم منها  المنصوص عليها في ذات القانون

أو أشار عليه بارتكاب ذلك الجرم أو حاول حمله على ارتكابه، يتعرض لذات 
 العقوبة ويالحق بالطرق ذاتها كما لو كان هو الفاعل ألصلي  . 

  6/80(مرسوم سلطاني رقم(  م1980قانون حماية التراث القومي الصادر عام((:  

نه من ضمن الممتلكات الثقافية المنقولة المعنية بتطبيق أحكام بينت المادة الثانية أ 
هذا القانون هي "المخطوطات النادرة والكتب والوثائق والمطبوعات ذات 
األدبية)، بخالف  القيمة الخاصة (من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو

م، وذلك وفق 1977لعام  70المطبوعات التي يحميها المرسوم السلطاني رقم( 
) من ضمن الفئات التي تدخل في الممتلكات 7الفقرة الخامسة من البند رقم( 

 الثقافية المنقولة. 

) على المالك أو أي شخص آخر إلحاق 27حظرت الفقرة (أ) من المادة(  
أو طالء بالدهان للممتلكات الثقافية المنقولة.  الف أو تشويه أو ضرر  إ

تاماً تصدير أية ممتلكات ثقافية منقولة بدون  ) حظراً 28كما حظرت المادة(  
 ،(في ذلك الوقت)تصريح كتابي صادر من وزارة التراث القومي والثقافة 

وبينت أنه في حالة منح التصريح فيكون بشكل إذن تصدير يتضمن وصف 
 تفصيلي للممتلكات المشار إليها. 

} 28، 27ن{ ) عقوبة كل من يخالف المادتين السابقتي29أوضحت المادة(  
بأن يعاقب بغرامةال تتجاوز مائة لاير، أو بالحبس لمدةال تتجاوز ستة أشهر 

 أو بالعقوبتين معاً. 
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) أن وزارة التراث القومي والثقافة (في ذلك الوقت) هي من 31بينت المادة(  
همية كبيرة كل ملك ثقافي منقول تحدد  أنه ملك ثقافي منقول مسجل، وله أ

من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية ويشكل ضياعه خسارة كبيرة 
 للتراث القومي، 

ال الوزارة الغ القرار لصاحب الملك الثقافي المشار إليه ويسجل بذلك ل ، مع إ
، 

االعتراض على الق  رار لكنوأجاز المشرع لصاحب الملك الثقافي المنقول
االعتراض بيد وزير التراث القومي والثقافة  تركالمشرع أمر البت في ذلك

 ليقرر سحبالقرار أو تأييده . 

) تصدير الوحدات المسجلة للممتلكات الثقافية 33حظر البند (أ) من المادة(  
 المنقولة. 

االستثناء 33وأجاز البند (ب) بذات المادة(  ـ  ) لوزارة التراث القومي والثقافة 
ال تتجاوز ستة  ـ التصريح بتصدير مؤقت للممتلكات الثقافية المسجلة لمدة
أشهر على سبيل اإلعارة لدول أو لمؤسسات ثقافية أو لمتاحف أجنبية بقصد 
هور أو لغرض تعليمي أو لغرض يتعلق بالبحث العلمي، بعد  عرضها للجم

ردها وتأمينها من أي ضرر. الحصول على الض  مانات الكافية ل

) صاحب الممتلكات الثقافية المنقولة 34ألزم المشرع في البند (أ) من المادة(  
المسجلة أو المشرف عليها ـ والتي منها الوثائق ـ بأن يكون مسؤوالً عن تأمين 

 المتها وصيانتها لتبقى في حالة جيدة. 

ممتلكات المسجلة ـ حسب البند (ب) من ذات وفي حالة اختفاء تلك ال         
الغ الوزارة فورا بذلك وعلى الوزارة اتخاذ  المادة ـ فعلى المسؤول إ
إلجراءات الضرورية لمنع تصدير أو بيع تلك الممتلكات، والعمل على 

ردادها.   است

اعتبر المشرع الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة المملوكة للدولة ـ حسب  
) ـ غير قابلة للتداول وحق ملكيتهاال يسقط بالتقادم أو بغيره، 35ادة( نص الم

الغ وزارة التراث القومي والثقافة لتفادي  أما المملوكةلألفراد فيتعين عليهم إ
طالن البيع، مع توضيح أسماء وعناوين المشترين المحتملين قبل البيع  عالن 

الل تلك المدة . بشهرين عل األقل، وللوزارة استعمال حقها ف  ي الشفعة 
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مهنة شراء وبيع الممتلكات 37بينت المادة(   ) عدم الجوازألي شخص مزاولة 
الثقافية المنقولة بدون تصريح من الوزارة بذلك، ويجدد التصريح سنوياً، وفي 

 حالة المخالفةت للوزارة الحق في إلغاء أو رفض التصريح المذكور. 

من يخالف ذلك بالغرامة أو السجن أو بالعقوبتين وقد جرم المشرع كل          
 ) من القانون.) 40معا (وذلك حسب نص المادة( 

  66/99(مرسوم سلطاني رقم(  م1999قانوناألحوال المدنية الصادر عام((:  

الت ومستندات} الخاصة بالسجل  أكد المشرع العماني على سيادة الدولة على الوثائق {من س
اإلدارة العامة لألحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، حيث بين في المادة(  ) أنه 51المدني 

هة أخرى، ويعتبر  ال يجوز نقل أصل السجالت والمستندات الخاصة بالسجل المدني إلى أية ج

 ويه هذه السجالت والمستندات من البيانات سرية. ما تح

الطالع على تلكألصول على أن ينتقل  وأجاز المشرع للمحاكم والدعاء العام وجهات التحقيق
 القاض أو عضو االدعاءو المحقق لالطالع عليها فاإلدارة العامةلألحوال المدنية. 

  
  60/2007(مرسوم سلطاني رقم(  م2007قانون الوثائق والمحفوظات الصادر عام((:  

  
جهة مستقلة تعنى بتنظيم وإدارة الوثائق  جاء إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ك
والمحفوظات، وكذلك إصدار قانون مستقل يعنى بالوثائق والمحفوظات بالسلطنة، بموجب 

الصة الجهود م2007يوليو  2) الصادر بتاريخ 60/2007المرسوم السلطاني السامي رقم(   ،
م، 1970المبذولة من قبل حكومة السلطنة منذ السنواتاألولى للنهضة الحديثة التي انطلقت عام 

) بالمرسوم السلطاني المشار إليه على نقل الوثائق التاريخية المحفوظة 3حيث نصت المادة (
 لدى دائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. 

) من القانون الجهات التي تخضع وثائقها ومحفوظاتهاألحكامه، والتي 13كما حددت المادة( 
هم الدولة في رأسمالها تضمنت وحدات الجهاز اإلداري  للدولة والمؤسسات والشركات التي تسا

ال يقل عن( % )، وكذلك المؤسسات والشركات الخاصة التي تمارس أنشطة تتعلق 25بما
عامة وخاصة} . 1400بالمرافق العامة، والتي تقدر بـ(  جهة مستقلة {  ( 

فوظات العامة ) من القانون على ملكية الدولة للوثائق والمح15أكدت المادة(  ♦
،وعدم إسقاط هذه الملكية بالتقادم، حيث بينت أنهال يجوز التعدي أو الحجز 
على الوثائق والمحفوظات العامة أو التصرف فيها للغير بأية طريقة، أو 
الك العامة للدولة،  تملكها، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادمألنها من أل
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يحوز على وثائق أو محفوظات  مع التزام كل شخص طبيعي أو اعتباري
مة بأي وجه بتسليمها إلى الهيئة.   عا

وتأكيداً على سيادة الدولة على الوثائق والمحفوظات العامةت ألزمت المادة  ♦
جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي 19( ) كل شخص يعمل في أي 

ممارسة نشاطه وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها  يستعملها أثناء 
ة عمله عند نقله أو ندبه أو انتهاء خدمته، وذلك وفقاً لما و تسليمه إلى جه

 تحده الالئحة. 

) كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم 31ألزمت المادة(  ♦
 استعمالها خارج نطاق ما تسمح به أحكام هذا القاون والئحته التنفيذية. 

وز وثائق خاصة تهم الصالح ) كل من يملك أو يح32كذلك ألزمت المادة(  ♦
 العام بتسجيلها لدى الهيئة حسباإلجراءات الموضحة بلالئحة  . 

) كل من يمتلك أو يحوز وثائق 33اإلضافة إلى ذلك، ألزمت المادة(  ♦
واإلبقاء على  مها أو السماح بترميمهامن قبل الهيئة، خاصةبحفظها وترمي

 مكوناتها وعدمتجزئتها، مع احتفاظه بحقه في الملكية أو الحيازة. 

) على كل مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها 34أوجبت المادة(  ♦
الغ الهيئة قبل أي ال تقل عن  بالهيئة، بإ الل مدة تصرف قانوني فيها، 

 ثالثين يوماً قبل القيام بالتصرف. 

ة  وفي حالة بيع الوثائق تنفيذاً لحكم قضائي، يتعين على أمين سر المحكم
  ) يوماً.14المختصة إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء عملية البيع بمدةال تقل عن( 

األولوية في 37بينت المادة(  ♦ الحصول على أية وثيقة خاصة تهم ) أن للهيئة
 الصالح العام وتم عرضها للبيع، على أن يتم سداد ثـمنها. 

): عدم جواز إخراج أي وثائق خاصة تهم الصالح العام 40أوضحت المادة(  ♦
إال بعد الحصول على موافقة كتابية من  من لبالد بصفة مؤقتة أو نهائية

 الهيئة وذلك على النحو الذي تبيه الالئحة   . 

} من 40، 34، 31، 30، 15) كل من يخالف المواد{ 47جرمت المادة(  ♦
ال  القانون ،ونصت على معاقبته بالسجن ال تزيد على سنة، وبغرامة مدة

الل 500تزيد على(  ) لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم اإل
ها أي قانون آخر  .   بأي عقوبة أشد ينص علي
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رقم(  (قرار وزاري م2008االئحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة عام  

23/2008((:  

الوطنية على الوثائق والمحفوظات التي تملكها المؤسسات أو دعماً للسيادة  ♦
ال يقل عن( % هم الدولة في رأسمالها بما )، ألزمت 25الشركات التي تسا

) كل مؤسسة أو شركة من هذه الشركات في حالة تخصيصها أو 4المادة (
التنازل عنها ،أن تعد كشف شامل بالوثائق الموجودة لديها بالتنسيق مع 

وذلك قبل إجراء عملية التخصيص أو التنازل، وتتولى الهيئة تحديد الهيئة، 
هميتها  أل ما يؤول إليها من هذه الوثائق وما يسلم للمؤسسة أو الشركة

 لمواصلة العمل. 

) كلشخص يتم نقله أو ندبه أو حتى إنهاء خدمته بتسليم الوثائق 7ألزمت المادة(  ♦
جهة عمله بموجب محضر تسليم التي يستعملها أثناء ممارسته لعمله إلى 

يتضمن كشفاً بسائر تلك الوثائق والملفات، ويتم التوقيع على المحضر من 
 قبل الشخص ومن رئيسه المباشر. 

اآلتي: 33نصت الفقة األولى من المادة(  ♦  "يلتزم مالك أو حائز الوثائق ) 

ها من البالد بصفة مؤقتة   الخاصة التي تهم الصالح العام الذي يرغب في إخراج

أو نهائية بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها الكتابية يحدد فيه مدة 
  بقاء الوثائق خارج البالد في حالة طلب إخراجها مؤقتاً".

 ق المشار إليها الذيوألزمت الفقرة الثالثة من ذات المادة مالك أو حائز الوثائ
لك بإعادة تحصل على موافقة الهيئة بإخراج تلك الوثائق من البالد مؤقتاً 

 الوثائق إلى البالد في الموعد المحدد وإخطار الهيئة بذلك كتابة. 

  

  :))69/2008(مرسوم سلطاني رقم(  م2008قانون لمعامالتاإللكترونية الصادر عام  

هذا القانون استكماالً لما لم يتم النص عليه في قانون الوثائق  بداية تمثل كثير من أحكام 
والمحفوظات، بشأن الوثائقاإللكترونية بشيء من التفصيل، كما بينت أحكام هذا القانون أن 

 سالوثائقاإللكترونية شأنها شأن الوثائق المكتوبة بالطريقة التقليدية (الورقية) ،حيث لها نف
حجية إلثباتواألثر القانوني إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط الواردة في هذا القانون 

مه    .       )42ـ41م، ص2013(التوبية ،وفي اللوائح والقرارات الصادرة تنيذا ألحكا
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الت 3تسري أحكام هذا القانون حسب نص المادة(  ♦ ) منه على "المعا
الت والتوقيعات االلكترونية، كما تسري على أية رسالة معلومات  والس

) أن أحكام هذا القانون 4) من المادة( 1إليكترونية."           كما بين البند( 
األطراف الذين اتفقوا على إجراء  الت التي تتم بين تطبق على المعا

التهم بوسائل إلكترونية، مع إ حداها معا األطراف أو إ مكانية أن تكون هذه
 من الحكومة . 

) كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق أن يوفرا 6ألزمت المادة(  ♦
هما  جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج ـ على نفقت
ـ تتيح للجهات األمنية إمكانية الدخول على األنظمة تحقيقاً لمتطلبات  الخاصة 

هما ـ في حالة التحديث ـ تحمل تكاليف أل من الوطني، وكذلك يجب علي
مها الجهات والتي تأثرت  يالتلألجهزة التي تستخد التحديث والتو

     بالتغيير.

اآلثار القانونية المترتبة على الرسائل  ♦ بين الفصل الثاني من هذا القانون
التاإللكترونية، حيث سا ي وى المشرع العمانإللكترونية ومتطلبات المعا

)} الذي تنتجه الرسالةاإللكترونية 7فياألثر القانوني {حسب نص المادة( 
معاألثر القانوني الذي تنتجه الوثيقة المكتوبة إذا روعيت الشروط الواردة 

  بالقانون وباللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القانون. 

) أن المشرع العماني أوجد طرق 24لى إ 18بين (الفصل الرابع: المواد من  ♦
التاإللكترونية، ونظم المعلومات، وألزم بها المتعاملين  لحماية المعا
التااللكترونية، والمستخدمين لنظم المعلومات، وأن التوقيع  بالمعا

 االلكتروني محمي وجديراً بأن يعتمد عليه.  

) هيئة 32إلى  25أعطى المشرع (في الفصل الخامس: المواد من  ♦
تقنيةالمعلومات (السلطة المختصة) بعض الصالحيات لدعم سيادة الدولة 
ممارسة الرقابةواإلشراف على  الت إللكترونية، منها  على الوثائق والمعا
أنشطة مقدمي خدمات التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية 

وكذلك الحق وبرمجيات وإجراءات آمنة ضد التدخل وسوءاالستعمال، 
  بإلغاء الترخيص أو إيقافه، إذا وجد مبرر مقبول لذلك                      .

تأكيداً ودعماً للسيادة الوطنية الدولة على الوثائق اإللكترونيةت حدد المشرع  ♦
األحكام والضوابط 42إلى  33(في الفصل السادس: المواد من  ) بعض
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التصديق التي ألزم بها مقدم خدمات  والمحاذير المتعلقة بالشهادات وخدمات
رها لممارسة نشاطه  .  اعها وتوفي  التصديق ،وأوجب عليه إتب

) وجوب 49إلى  43أحكام هذا القانون (في الفصل السابع: المواد من  كفلت ♦
حماية البيانات الخاصة (الشخصية)لألفراد، وشدد المشرع في عدم جواز 

إال بموافقة صريحة من جمع البيانات الشخصية أو معالجتها  مها أو استخدا
مجموعة عنه البيانات، وبينت الضوابط الحاالت التي بموجبها  الشخص ال

مها.   أجازت جمع البيانات المشار إليها أو معالجتها أو استخدا

كما سن المشرع العماني عقوبات (وفق ما ورد بالفصل التاسع) على           
 الواردة في ذات القانون.  كل من يخالف الضوابط وألحكام

  
سلطاني رقم(  (مرسوم م2011قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن المحمية الصادر عام  

118/2011((:  

) بإصدار هذا 118/2011) من المرسوم السلطاني رقم( 2بداية ألغت المادة(           
  م.1975القانون، قانون أسرار الوظيفة واألماكن المحمية الصادر عام 

) أعاد المشرع تحديد درجات تصنيف الوثائق الواردة 3حسب نص المادة(  ♦
) من قانون أسرار الوظيفةواألماكن المحمية الصادر عام 1في المادة( 

 م الملغي (المذكور)، وذلك كما يلي:  1975

 سري للغاية         .  

 سري.  

 محدود  

 مكتوم.  

)} معايير تصنيف الوثائق حسب الدرجات 7) إلى( 4كما بينت المواد {من(  ♦
 ) السابقة. 4الموضحة في المادة( 

"على الموظف إفشاء أية وثيقة مصنفة أو معلومة حصل ) 8حظرت المادة(  ♦
يحصل على إذن من السلطة عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، مالم 

    المختصة ،ويسري الحظر على من انتهت خدته ألي سبب كان."

) طباعة أو نسخ أو نقل أو تصوير الوثائق المصنفة أو 9كما حظرت المادة(  ♦
مها لغرض غير المقرر لها أو  إخراجها من الجهات ذات الصلة أو استخدا

الفها دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة المختصة، كما  إ
 نصت على حفظها ف األماكن المخصصة لها.  
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ها فوراً 10كذلك أوجبت المادة(  ♦ ) على كل من يعثر على وثيقة مصنفة تسليم
  إلى الجهة المنشئة لها أو أي مركز شرطة.

سن المشرع عقوبات تطبق على كل من يخالف أحكام هذا القانون وذلك وفق  ♦
الل بأي عقوبة أشد في أي قانون ما ورد بالفصل  (التاسع) منه ،مع عدماإل

آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها 
  فيه.

  

  م2012نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائها الصادر عام 

  :))2/2012(قرار وزاري رقم( 

ـ كافة الجهات            ألزم المشرع ـ وفق القرار الوزاري بإصدار النظام 
المعنية بتطبيق قانون الوثائق والمحفوظات، بتطبيق أحكام النظام المشار إليه، 
وإعداد جداول بمدد إستبقاء وثائقها المشتركة وفق النظام، وعلى تلك الجهات 

الف أو ترحيل تلك الوثائق للهيئة اللتزام بذلك من حيث مدد تداول، وحفظ، وإ
 للحفظ النهائي  . 

  
  قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة

  :))40/2015(مرسوم سلطاني رقم(  م2015والمنتخبة، الصادر عام 

  
ه األشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون 1بداية حددت المادة(  ♦  ) م

هم  ال مؤسسات الدولة، أو في و "كل شخص يعمل أو كان يعمل في إح
المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو أي جهة أخرال 
واردها المالية بأي  ها أو م ال مؤسساتها في رأسمال هم الدولة أو إح تسا

  صورة كانت."

"كل شخص عضو أو كان عضواً في المجالس المعينة وكذلك           
هات  أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الج

  المشار إليها في الفقرةاألولى."

) المخاطبين بهذا القانون والموضحين في 2حظرت الفقرة الثالثة من المادة(  ♦
مما يطلع ) منه إفشاء أية معلومة أو بيان1المادة(  ات أو مستندات سرية 

مها بأي صورة لتحقيق  عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته أو استخدا
 منفعةشخصية له أو لغيره، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل أمره. 
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االلتزام بأحكام ) المخاطبين بأحكام هذا القانون 3كما أوجبت المادة(  ♦
 القوانين 

هدات واالتفاقيات الدولية التي تعد والمراسيم السلطانية الناف ذة والمعا
ها من األنظمة واللوائح والقرارات المنفذة  جزءاً من قانون البالد، وغير

ها، ويحظر عليهم مخالفتها."   ل

) العقاب لكل من يخالف أحكام هذا القانون بالحداألقصى 4شددت المادة(  ♦
 ية. للعقوبات المقررة لها في القوانين واألنظمة السار

  
   :))7/2018(مرسوم سلطاني رقم(  م2018قانون الجزاء الصادر عام  

  
دعم قانون الجزاء سيادة الدولة على الوثائق والمحفوظات بالسلطنة وأكد عليها، حيث أعد 

)} المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط 89{حسب نص الفقرة (ب) من المادة( 
ها من األشياء التي يجب لمصلحة البلد أن تبقى سراً على غير من  والتصميمات والصور وغير
لهم صفة في حفظها أو استعمالها، أنه من أسرار الدفاع، كما جرم الفصل الثالث (الخاص 

} تزوير المحررات 188إلى  181مواد من بتزوير المحررات) من الباب الرابع بالقانون {ال
رها والتي تشمل:(األحكام الصادرة، أو التقارير، أو المحاضر، أو  الرسمية والعرفية أو تغيي
الت ،أو الدفاتر أو غيرها من المحررات)، وقد تدرج في العقوبة حسب نوع  الوثائق، أو الس

 الجرم الواقع على تلك المحررات. 

بشأن  2018يناير  11) الصادر بتاريخ 7/2018مرسوم السلطاني رقم( الجدير بالذكر أن ال
) منه قانون الجزاء العماني الصادر 2ألغى في المادة( إصدار قانون الجزاء المذكور 

 فبراير  16) بتاريخ 7/74بالمرسوم السلطاني رقم( 

، كما ألغى كل ما يخالف قانون الجزاء المشار إليه أو يتعارض مع م1974
مه.   أحكا

  الستنتاجات: 

  
 نستنتج مما سبق اآلتي: 

  تعتبر عمان دولة ذات حضارة، لهاصالت وتواصل مع مختلف الحضارات
في مختلف الحقب التاريخية ،نتج عن ذلك الكثير من الوثائق والمحفوظات التي 
األخرى،  وعالقتهم بالحضارات ترصد مختلف جوانب حياة العمانيين
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ثل الفقه، م بإلضافة إلى اهتمام العمانيين بمختلف العلوم السائدة في تلك الفترة
رها من العلوم.   األدب، والشعر، وغي

  بشكل 1970لم يكن قبل عام ً هتمام العمانيين بالوثائق والمحفوظات مقننا م ا
يضمن سيادة الدولة على تلك الوثائق والمحفوظات، وليست هناك أماكن مناسبة 

 معدة وفق مواصفات دولية معتمدة لحفظ تلك الوثائق والمحفوظات. 

 مة السلطنة منذ السنوات ألولى من عمر النهضة  وجود توجه مبكر لحكو
م بالوثائق والمحفوظات العمانية وذلك من 1970الحديثة التي انطلقت منذ عام 

ها ومعالجتها ماديا وفنياً، إلى  حيث سن التشريعات، والسعي إلى جمعها وتنظيم
االهتمام عام  وظات م، بإصدار قانون الوثائق والمحف2007أن ترجم ذلك

وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم وإدارة وثائق ومحفوظات الجهات المعنية بالقانون، 
هة . 1400والتي تقدر بـ(   ) ج

  الجهات المستثناة وثائقها من أحكام قانون الوثائق والمحفوظات، تسري على
وثائقها أحكام القوانين األخرى الواردة بورقة العمل، والتي تدعم السيادة 

 ولة على وثائق ومحفوظات تلك الجهات، وتؤكد عليها. الوطنية للد

  ساهمت وعززت التشريعات الوطنية العمانية في دعم السيادة الوطنية على
الوثائق والمحفوظات المتعلقة بالسلطنة، سواء الوثائق والمحفوظات العامة، أو 

ن األشخاص وتهم الصالح العام .   الوثائق الخاصة الناشئة 

  ،همية الوثائق والمحفوظات المتعلقة بالسلطنة، وقيمتها التاريخية قلة الوعي بأ
تعتبر من الصعوبات والتحديات التي تواجه دعم التشريعات العمانية لسيادة 

 الدولة على الوثائق والمحفوظات. 

 التوصيات:  
  

العمل على زيادة تفعيل كافة التشريعات العمانية التي تدعم السيادة الوطنية على الوثائق  ۩

 والمحفوظات وتنفيذها لتحقق الهدف المأمول منها. 

  

أهمية الوثائق المتعلقة بالسلطنة سواء العامة منها أو الخاصة،  ۩ العمل على زيادة الوعي ب

أهمية وأنها تعتبر جزء من الذاكرة الوطنية للس عالمية ب لطنة، وذلك بتكثيف التوعية ا

ً الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام، وتبيان  الوثائق والمحفوظات وخصوصا

القة بالوثائق والمحفوظات وتدعم سيدة الدولة عليها.   التشريعات القانونية التي ذات ال
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األمنية المعنية بالسلطنة للحد من تهر ۩ قة يب وتسريب الوثائق المتعلالتنسيق مع الجهات

 بالسلطنة للخارج. 

  

أهمية ضبط وإرجاع أي وثيقة تتعلق بالسلطنة يكتشف  ۩ التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة ب

 أنه تم تهريبها أو محاولة تسريبها للخارج بدون الموافقة الرسمية على ذلك. 

  

أن تكون الهيئة أو أماكن تداول ومعالجة الوثائق وحفظها بالهيئة من األماكن المحمية  ۩
) من قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن 12المنصوص عليها في المادة( 

م، 2011أكتوبر  26) بتاريخ 118/2011المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 
م، بإصدار 2015أكتوبر  27) بتاريخ 42/2015والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم( 

 تديالت على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن المحمية. 

مة المراجع:    قائ

  

اهرة: مركز الراية للنشر واإلعالم ،عمان في المصادر البريطانيةلبالشي، وفيق ،   م. 2015، الق

 ،معالم الدولة البوسعيدية الحديثة من اإلمامة للسلطنةدراسات في البوسعيدي، جمعة بن خليفة ، 

 م. 2016، 1السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ط

 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء اإلداري فيمحكمة القضاء اإلداري ، 
االستئناف رقم( العامين القضائيين الخامس والسادس ) ق.س.، جلسة 5) لسنة( 6،

 م. 2005م، مسقط: المكتب الفني ،25/6/2005

دهللا ،   النظماإللكترونية إلدارة الوثائق في الوحدات الحكومية في سلطنةالتوبية، عزة بنت

 م . 2013، مسقط: جامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير غير منشورة ،تقييميةعمان ـ دراسة 

إلداري: ا الوظائف كإستراتيجية إلصالح والتطويرالتنظيم وتصنيف العامري، مالك بن سليمان ، 
دمة المدنية في سلطنة عامان ، المفرق: جامعة آل البيت ،رسالة دراسة ميدانية على وحدات الخ

 م. 2005ماجستير غير منشورة ،

) 26/75الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون تنظيم الجهاز اإلداري للدولةسلطنة عمان ، 

 م    . 1975و يوني 28بتاريخ 
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 فبراير  16) بتاريخ 74/ 7الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( قانون الجزاء العمانيسلطنة عمان ، 

 م.        1974

) 26/75الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون تنظيم الجهاز اإلداري للدولةسلطنة عمان ، 

 م.     1975يونيو  28بتاريخ 

م، الصادر بالمرسوم السلطاني 1975لسنة  يفة واألماكن المحميةقانون أسرار الوظسلطنة عمان ، 

 م      . 1975أغسطس  28) بتاريخ 75/ 36رقم( 

 10) بتاريخ 6/80الصادر بالمرسوم السلطاني قم(  قانون حماية التراث القوميسلطنة عمان ، 

 م . 1980فبراير 

 نوفمبر  6) 101/1996الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  النظم األساسي للدولةسلطنة عمان ، 

 م. 1996

 أكتوبر  4) بتاريخ 66/99بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون األحوال المدنية الصادرسلطنة عمان ، 

 م. 1999

 ) بتاريخ 60/2007الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون الوثائق والمحفوظاتسلطنة عمان ، 

 م.             2007يوليو  2

الئحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظاتسلطنة عمان،    الصادرة بالقرار الوزاري لرئيس ا

 م. 2008فبراير  11) بتاريخ 23/2008مجلس إدارة الهيئة رقم( 

) بتاريخ 69/2008الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون المعامالتاإللكترونيةسلطنة عمان،  

 م.          2008مايو  17

ي الصادر بالمرسوم السلطان قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن المحميةسلطنة عمان ، 

 م.        2011أكتوبر  26) بتاريخ 118/2011رقم( 

ها الموحدسلطنة عمان ،  ر الصادر بالقرا نظام تصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائ

 م. 2012مايو  19ريخ ) بتا2/2012الوزاري رقم( 

 قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينةسلطنة عمان ، 

 م. 2015أكتوبر  27) بتاريخ 40/2015الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  والمنتخبة

 نشاء وزارة)، بإ12/1976المرسوم السلطاني رقم( الجريدة الرسمية، العدد (ــ)، سلطنة عمان ، 

 م . 1976أبريل  10الصادر بتاريخ  التراث القوي والثقافة،
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 )، بإصدار42/2015المرسوم السلطاني رقم( )، سلطنة عمان ،1121الجريدة الرسمية، العدد(  
بتاريخ  الصادر تديالت على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن المحمية،

 م . 2015أكتوبر  27

 يناير  11) بتاريخ 2018/ 7الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(  قانون الجزاءسلطنة عمان ، 

 م. 2018
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  الرحيم الرحمن هللا بسم

 والمحفوظات للوثائق األول الدولي العلمي المؤتمر

 للسيادة دعامة ألرشيف

 16 عمان الوطنية

 ورقة 2018 أبريل

 :  بعنوان

 الخرطوم بوالية اإللكترونية األرشيفات في والمحفوظات الوثائق امن واقع

  على محمد مصطفى محمد. د

مهدي إلمام جامعة  المكتبات قسم – ال

  والمعلومات

 Mmma2585@yahoo.com  

 المستخلص

هم من الوثائق امن يعتبر ها يستند التي الركائز ا  المحتويات لىع الحفاظ في إللكتروني األرشيف علي
 البد فكان ، الثالثة األلفية مطلع مع تزامنت التي إللكترونية الجرائم من العديد هنالك حيث ، الرقمية

 .  إللكتروني بألرشيف والمعلومات الوثائق حماية اجل من قوية أمنية سياسة اتباع من

 ومعرفة ، الخرطوم بوالية للوثائق تأمينها في إللكترونية ألرشيفات واقع بيان إلى البحث يهدف
 لظ في أهميته وبيان الوثائق بأمن التعريف إلى البحث يهدف كما ، ذلك الوثائقي ألمن مهددات

 ألرشيفات هال تتعرض التي بالجرائم التعريف إلى أيضا يهدف كما ، الحديثة التكنولوجية التطورات
 .  حمايتها وكيفية إللكترونية

اهرة وتحليل وصف على يقوم ألنه وذلك التحليلي الوصفي المنهج البحث ينتهج  اهرالظو من ظ
 تمادلالع التاريخي المنهج وكذلك ، لتعميمها النتائج استخالص الظاهرة هذه أسباب إلى للوصول

 يةاألول المعلومات جمع وسائل على الدراسة تعتمد كما المختلفة بأشكالها المعلومات مصادر على
 .  والثانوية

 والمعلومات الوثائق تامين واقع هو ما:  بينها من األسئلة بعض على إلجابة الدراسة وتحاول

 يفاتألرش عليها تتعرض التي الجرائم أنواع هي وما ؟ الخرطوم بوالية إللكترونية األرشيفات
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 كلماتال الوثائقي؟ ألمن مهددات مواجهة في تستخدم التي الحديثة التقنيات هي وما ؟ إللكترونية

 :  المفتاحية

  .  إللكترونية المعلومات جرائم ، إللكتروني ألرشيف ، الوثائق امن

 ABSTRACT 
Documents security is considered among the most important pillars 
underlying the electronic archive for the preservation of the digital 
content ,where there are several electronic crimes which coincided 
with the advent of the Third Millennium .Hence ,it was incumbent to 
adopt a potent security policy for safeguarding the documents and 
information in  the electronic archive . 

This research aims at elucidating the reality and status of the electronic 
archives in securing the documents in Khartoum state and to get 
acquaintance with the established security systems and policies in this 
respect. Likewise, the research aims at identifying the documents’ 
security and explaining its significance in view of the modern 
technological developments .It also aims to identify the crimes   to 
which  the electronic archives are susceptible and how to protect them 
.    

The research adopts the descriptive/analytical method as it is based on 
the description and analysis of one of the phenomena in order to arrive 
at the reasons behind this phenomena ,extracting the findings and 
hence to generalize them .Moreover ,it uses  the historical method for 
the reliance on the sources of information of their diverse kinds .In 
addition to that the research relies on the tools for the collection of the 
primary  and secondary information . 

The study attempts to give answers for some questions among others : 
what is the reality of the securing of the documents and information in 
the electronic archives in Khartoum state ? What are the kinds of 
crimes to which the electronic archives are subjected? To what extent 
the  security programs are selected in the electronic archive system ?  
Key words :  
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Documents security  , Electronic archive  , Electronic information 
crimes   .  

 :  تمهيد

 واستقر ، عليها قام التي األسس المبادئ تهدد التي المخاطر من عدد إلى اليوم ألرشيف علم يتعرض
 ياتكنولوج غزو بعد واضحا التهديد هذا وبدأ ، الثانية العالمية الحرب بعد ألرشيف علماء عليها

 وظهور ، هاوتخزين وتداولها إنشائها في السافر وتدخلها الرسمية الوثائق بيئة واالتصاالت المعلومات
  . واالسترجاع والتخزين الحفظ طرق مع تتعامل التي آللية البرامج

 في رىكب هزة أحدث قد الرسمية الوثائق بيئة في واالتصاالت المعلومات تقنيات تدخل أن شك ال
ها مختلف بشكل ننظر وجعلنا ، الوثائق مع التعامل وإجراءات مبادئ  الكيان لكذ الوثائق تعد فلم  إلي
 إلداراتا ووظائف أنشطة تعكس التي الوثائق مجموعات منها تتكون متدرجة أشكاال يأخذ الذي الثابت

ها لتحكما يمكن ال ثابتة غير ديناميكية مختلفة أشكاال تتخذ الوثائق أصبحت بل ، أنتجتها التي  ، في
 اريخللت كمصدر أو إلدارة به موثوق كمصدر عليها واالعتماد صحتها من التأكد صعوبة عن ضال

.)71
(  

 ديهل مما االستفادة على اإلنسان يحرص كان ما دائم اً  ولكن الجديد باالختراع ليس المعلومات وأمن
 ورتط مع ولكن المعلومات، هذه من يستفيد أن يمكن أو به يثق لمن ال بها يبوح وأال معلومات من

 العالم يف المتاحة والبيانات المعلومات كميات في والمضطردة الهائلة والزيادة المعلومات تكنولوجيا
 روريالض من أصبح فيها، المعلومات تخزين يتم التي البيانات وقواعد المعلومات شبكات وظهور

 هذه إلى الوصول لهم المخول األشخاص بتحديد المعلومات هذه إلى الوصول عمليات تنظيم
72(.إليها الوصول ومستوى وكيفية المعلومات

 ( 

 

 :  البحث أهداف

 .  مالخرطو بوالية للوثائق تأمينها في إللكترونية ألرشيفات واقع بيان إلى البحث يهدف  ـ 

  . الوثائقي ألمن تهدد التي المهددات معرفة  ـ 

  حمايتها.  وكيفية إللكترونية ألرشيفات لها تتعرض التي بالجرائم التعريف  ـ 

  . الوثائق وتامين للحفاظ وتأهيلهم العاملين تدريب دور معرفة  ـ 

هة في تستخدم التي الحديثة التقنيات بيان  ـ  منأل مهددات مواج
 . لللدو الوطنية السيادة حفظ في الوثائق امن دور بيان  ـ  الوثائقي
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 :  البحث مشكلة

 فليس ، المعلومات على الحفاظ في األساسية والدعامات األساليب اهم من الوثائق امن أن شك ال
ها وصلنا قد أننا إللكتروني الشكل إلى تحويلها أو الوثائق رقمنة بمجرد  هنالك لب ، األمان بر إلى ب
 من اضحةو أمنية سياسة وضع منا تتطلب التي والتقليدية إللكترونية والمهددات المخاطر من العديد
 :   التالية ألسئلة في الدراسة مشكلة وتكمن. الوثائق من الهائل الكم هذا على الحفاظ اجل

                                                            
 مجلة المعلوماتية   العدد العشرون   -اشرف عبد المحسن الشريف . أرشفة الوثائق اإللكترونية : تحديات وقضايا . 71
 (ديسمبر  30ع  -.Cybrarians Journal -رجب عبد الحميد حسنين . أمن شبكات المعلومات اإللكترونية: المخاطر والحلول. 72

  .www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content 2012( .- >2017/12/10  متاح على 
 ةإللكتروني باألرشيفات العاملين نظر وجهة من والمعلومات الوثائق تامين واقع هو ما ـ

   ؟ الخرطوم بوالية

  . ؟ للدول الوطنية السيادة حفظ في الوثائق امن دور هو ما  ـ 

   ؟ إللكترونية ألرشيفات إليها تتعرض التي الجرائم أنواع هي وما  ـ 

هات هي ما  ـ  التكنولوجية التطورات ظل في الوثائق تامين في الحديثة االتجا

 ألمن مهددات مواجهة في تستخدم التي الحديثة التقنيات هي ما  ـ؟  الحديثة

 ؟  الوثائقي

 :  الدراسة فروض

  .  باالرتفاع الخرطوم والية بأرشيفات الوثائقي ألمن مهددات تتسم  ـ 

 ألرشيفات في والمعلومات الوثائق تأمين درجة في إحصائية اللة ذات فروق توجد ـ
  . المؤسسة لنوع وفقا ً ألرشيف أخصائيي بين إللكترونية

 ألرشيفات في والمعلومات الوثائق تأمين درجة في إحصائية اللة ذات فروق توجد ـ
  . التخصص لنوع وفق اً  ألرشيف أخصائيي بين إللكترونية

اجهة في الحديثة التقنية الخرطوم والية أرشيفات تستخدم  ـ    . الوثائقي ألمن مهددات مو

  . المعلومات امن تجاه ألرشيف اختصاصيي وتأهيل تطوير في التدريبية الدورات تسهم  ـ 

  . باالرتفاع للدولة الوطنية السيادة حفظ في والوثائق المعلومات امن دور يتسم  ـ 

 :  الدراسة منهج

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content
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اهرة وتحليل وصف على يقوم ألنه وذلك التحليلي الوصفي المنهج البحث ينتهج  اهرالظو من ظ
 تمادلالع التاريخي المنهج وكذلك ، لتعميمها النتائج استخالص الظاهرة هذه أسباب إلى للوصول

 يةاألول المعلومات جمع وسائل على الدراسة تعتمد كما المختلفة بأشكالها المعلومات مصادر على
 .  والثانوية

 :  السابقة الدراسات

مة وصباح بلي الشهر علي إنعام دراسة  المختلفة العوامل عرض إلى الدراسة هدفت ، محسن رحي
هم ، القيمة محتوياتها وضياع والمخطوطات الوثائق تلف في تتسبب التي  علميا ةالمعتمد الطرق وا
(  بغدادب والمخطوطات الوثائق حفظ عملية في المتخصصة المراكز واقع لبيان هدفت كما ، ذلك في

 والوثائق للمخطوطات مستمرة صيانة توجد انه الدراسة نتائج ومن. الصيانة مجال في)  كنماذج
 تواصلالم بالعمل الدراسة ،وأوصت مستمر غير بشكل صيانة لديه توجد واحد ومركز مراكز بثمانية

 ، الجوال الوقاية طرق تحديد مع والوثائق المخطوطات يصيب الذي التلف أنواع لتحديد والسريع
 بأحدث مزود العربية والوثائق المخطوطات لصيانة عربي أو وطني مركز بإنشاء أوصت كما

73(. العالمية الصيانة مراكز في المعتمدة ألجهزة
(  

 ائيةالوق اإلجراءات مبسط بشكل المقال يقدم بجاجة الكريم لعبد األرشيف، في الحريق حول مقال
 ها،وأهميت المبكر اإلنذار شبكة ويتناول وأنواعه، الحريق أسباب ثم الحريق، من ألرشيف لحماية

 ً  الحريق، مخاطر من ألرشيف حماية تعزيز إلى يهدف و. الحريق من الحماية وسائل يقدم وأخير ا
 الحريق ةمحارب مجال إلى تطرق ثم الحريق، وأنواع أسباب وبتعريف الوقائية إلجراءات بتقديم بد ءً 

74(.الحريق إلطفاء والتلقائية اليدوية الوسائل وسرد المبكر اإلنذار تقنيات بعرض
 ( 

 المعلوماتي  األمن مهددات مصادر عن الكشف إلى الدراسة هدفت القحطاني سعد بن منصور دراسة
 الجديدة نيةالتق فعالية ومدى المحتملة التهديدات أشكال ،وكذلك البحرية بالقوات آللي الحاسب بمركز

 نأ الدراسة نتائج ومن.  البحرية بالقوات آللي الحاسب بمركز المعلوماتي ألمن مهددات لمواجهة
 ضبط عدم هو  البحرية بالقوات آللي الحاسب بمركز المعلوماتي األمن يهدد الذي التهديد مركز

 هي زبالمرك المعلوماتي ألمن تهدد التي المحتملة التهديد أشكال وان.  إلنترنت بشبكة االتصال
75(. المعلومات وسرقة البيانات وتغيير المعلومات إتالف في الفيروسات استخدام

 فاضل امل دراسة) 
 ائقهوطر الحفظ في آلخرين تجارب أو الشخصية التجارب من الستفادة إلى الدراسة هدفت عباس

ها وصيانتها المحفوظات وتداول ها وفرز  ضلغر العراقية المعلومات ومراكز مؤسسات في وتشذيب
ها  ساتمؤس في المسحي المنهج الباحثة استخدمتو  .الحاجة عند منها الستفادة في متمثلة استرجاع

اهدة البيانات جمع أداة وكانت محفوظاتها على العراقية المعلومات ومراكز الحظة( المش  يةالفعل) ال
 المؤسسات محفوظات من كانت المأخوذة والعينات المؤسسات في المسؤولين مع المقابلة وأداة

 رتوفي حيث من الصحيحة للشروط خاضعة غير الحفظ أماكن غالبية أن إلى الدراسة وتوصلت.
 للشروط وخاضعة جيدة حفظ أماكن  تهيئة الدراسة توصيات ومن. المخطوطات حفظ إلى وسائل

رها دوالتبري كالتهوية الصحية الشروط مراعاة مع والرفوف الحديدية كالدواليب وألمنية الصحية  وغي
76(.الوسائل من

 :  مدخل) 
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الع  -) .2005(ديسمبر  7ع  -. cybrarians journal -عبد الكريم بجاجة. حماية ألرشيف من الحريق . 74 تاريخ اال

 < 
 >   www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content< :  متاح في -. > 2017/12/15 

 

 التلف من وحمايتها ، صيانتها على والعمل ، توثيقها أمة ألي الموروث تحفظ التي ألسس من
 دائمو مستمر بشكل الموروث هذا كنوز عن للكشف الدؤوب السعي  فان لهذا ، واالنقراض والضياع

 لمهتمينوا المتخصصين الباحثين من نخبة يضطلع أن يجب التي الجليلة اإلنسانية المهمات من هو
رامة حفظ إلى الساعين ها األمة ك 77( المختلفة اإلنسانية ونشاطاتها ، الفكري وعطاؤ

 اصل يرجع) 
ها عظيم شرف بمعنى)  سود( إلى  اللغة في السيادة ادهم وقيل سادة وجمعها ساد ومفرد  همإستاد و س
 انه لموس عليه هللا صلى هللا رسول عن عاصم بن قيس حديث في ورد وقد ، وسيدودة وسيادة وسؤددا

78( أكبركم وسودوا هللا اتقوا:  قال
 رااصد اجل من الكافية القدرة توفر تعني الصطالح في والسيادة.)

ها وضمان القرارات  لطةس كل عن واالستغالل القمع ألدوات الشرعي الحتكار خالل من داخليا تنفيذ
79(. خارجية

 المظهر ويتمثل) الدولة سيادة( وخارجي) الدولة في السيادة( داخلي: مظهران وللسيادة) 
 في هاعلي تعلو أن أخرى سلطة أي تستطيع ال وسامية، شاملة إقليمها على الدولة بأنسلطة الداخلي
ها، داخل والهيئات األفراد على إرادتها فرض ها شؤون تنظيم في أو حدود  لحقا وحدها فللدولة. إقليم

ها المتصلة الختصاصات كل مباشرة في الحصري  اخلية،الد بالسيادة الدولة وتمتع كدولة، بوجود
ها يبرر . لتشريعا وفي العام الشأن إدارة في بوظائفها القيام من لتمكينها الالزمة القوة ألدوات احتكار

 أخرى، أجنبية سلطة أو دولة ألية الدولة خضوع عدم في فيتمثل الخارجي المظهر أما. والقضاء
ودها عبر العليا بالسلطة الدولة تتمتع بحيث  ألخرى الدول مواجهة في الكامل استقاللها يؤمن بما حد

80(. معها المساواة قدم على ويجعلها
(  

 خالل نم ذلك ويتأتى وسياساتها الدولة امن على الحفاظ في كبير دور له  والمعلومات الوثائق امن ان
اهدات وكذلك ، الوثائق تحتويها التي القيمة التاريخية المعلومات  القوانينو واللوائح الدول بين المع

 ضد تأمينهو علية الحفاظ من البد فكان للدولة وسياسي اقتصادي ثقافي علمي موروث يعتبر هذا ،فان
ها التي واالختراقات الكوارث  بشري وكادر متكاملة خطة إعداد الدولة على يتوجب إذ ، اليوم نشهد

ؤهل  هذا صاحبت التي إللكترونية الجرائم من وتأمينه السيما إلرث هذا على الحفاظ اجل من م
 .  العصر

 : واألرشيف الوثائق أمن

 التوالتسجي وألشرطة والفيلمية والجلدية الورقية المختلفة المعلومات ألوعية الحفظ يتعرض
ها والخرط الفتوغرافية والصور الصوتية  دعيتست عديدة مهددات إلى تتعرض الوسائط من وغير

الجية الوقائية الترتيبات وضع  . وال

 : والعضوية الطبيعية اتالف عوامل
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 لتمزقا إلى عرضة ، الجارية الوثائق تكون للوثائق المنشئ اإلداري بالجهاز الحفظ مستوى فعلى
 وحفظها ائقالوث بملفات بالعناية الجاري ألرشيف إدارة وتهتم والتداول الحركة كثرة بسبب والترهل،

امها بترشيد سليمة بطرق التها وحسن استخد ظها معا مة بطرق وحف  حتى منها، التالف وإصالح سلي
  ستخداما إلى الكبيرة الشركات بعض تلجأ وربما ، كفاءة وأكثر اقتصادا اكثر بطريقة مهامها تؤدى
 هذه معظم الحاسوب عالج حديث اً  و الفيلمية كالمصغرات الورقية الوثائق عن بدائل

                          إلشكاالت
ها : دراسة مسحية على منسوبي مركز الحاسب اآللي بالقوات  75 هددات األمن المعلوماتي وسبل مواجهت منصور بن سعد القحطاني . م

 .  2008رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم ألمنية ،  -البحرية الملكية السعودية بالرياض. 
صيانة والفرز والتشذيب في مؤسسات ومراكز المعلومات العراقية ، مجلة كلية امل فاضل عباس . المحفوظات : إجراءات الحفظ وال 76

 .  89آلداب العراقية ، ع 
المي .  77 هرة : أكاديمية الدراسات العالمية ،  –. نصر محمد عباس . التوثيق إل   6.ص  2004القا
هنة ( رسالة ماجستي 78  الجزائر :  -ر ) اشراف دكتور حسنة عبدالحميد. أميرة حناشي .مبدا السيادة في ظل التحوالت الدولية الرا

 .  71،  2008جامعة منتوري ، 
القات الدولية .   79  53ص  2003بيروت : دار امواج للنشر والتوزيع ،  -عدنان السيد حسين. نظرية ال

 عنها ديلب ال دائم بشكل األصلية الوثائق تحفظ حيث العامة ألرشيف بدور الحفظ مستوى على أما
عها وأوجدت تطور من التكنولوجيا بلغت مهما  عن قانونيا ً عوض اً  تكون ال ألنها البدائل من أنوا

 الوثائق في يوجد ال والتي األصول هذه األثرية القيمة عن فضال ً األحوال، من حال بأية األصول
 . التحديث عمل بسب التقنية

ها يمكن كثرتها على وهي اإلتالف عوامل من الوثائق لحماية تدابير عدة فهنالك  : مينقس في حصر

                                                            
 – 27مج –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية -ماجد عمران . السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق إلنسان .  80
 ، 1ع

 424، ص 2011

 :  كيميائية طبيعية عوامل •

 . واألتربة الجو في الكبريت مادة ووجود الشمس وأشعة والجفاف الرطوبة مثل

 : عضوية عوامل •

ها والقوارض والحشرات والفطريات البكتريا في وتتمثل  بقس ما إلى ويضاف آلفات من وغير
  )81( .والسرقات والمياه الحرائق أخطار

 بدور تتوفر لهذا و نوعيتها في اختالف تختلف معالجات إلى ذكرت التي المخاطر أنواع كل تحتاج
 التغلب في اعدتس التي األوتوماتيكية ألجهزة وفي الفنية الورشة في تتمثل محددة سهيالت ألرشيف

 . المخزنة الوثائق على تنعكس التي الحفظ ومشاكل صعوبات على

 لتيا الوثائق ولكن ، بها المتعلقة والخدمات الوثائق بإدارة يقوم الوثائق مركز على المشرف إن
 هذا على ومتق أن يجب ألمن ترتيبات وان أنتجتها التي اإلدارية لألقسام ملكا تعتبر الزالت بحوزته
 .  األساس

 جهة من ولكن ، الصغيرة المؤسسات حالة في الوثائق لمراكز ملكا الوثائق تكون أن الممكن من انه
ها أنتجتها التي لألقسام الوثائق ملكية تثبت أن أخرى  ناحية نم منافع عدة ولذلك ، لها ملكا واعتبار
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 يقهالتحق الوثائق مراكز تسعى أهداف خمسة هنالك فإن حال أية وعلى اإلدارية األقسام على الضغط
 :  وهي

  . الوثائق مجموع يشمل أن يجب الوثائق ستالم إن . 1

ها يجب المخزونة الوثائق إن . 2   . المعلومات لتوفير استثمار

 اإلمكانات توفير ويجب عليها السيطرة يجب الوثائق إن . 3
  . ذلك لتحقيق

  . للوثائق منظم ضخ هنالك يكون أن يجب وانه . 4

  )82(. الوثائق امن بمسالة اهتمام هنالك يكون أن يجب وأخيرا . 5

  
 :  امن المعلومات والبينات باألرشيف

 ، المعلومات ينلتخز الرقمية التقنية على ترتكز التي الحديثة األوعية من إللكترونية الوثائق تتكون
هي ها أشكال عدة على و  المدمجة الضوئية واألقراص المغناطيسية األقراص هي انتشارا أكثر

 .  DVD وأقراص

 في حفظت ولم الجيد النوع من تكن لم اذا تلفها وسرعة المادية تركيبتها بهشاشة األوعية هذه وتتميز
 .  تداولها المستخدمون يحسن ولم الظروف احسن

                                              
هيم ، االقتناء والتداول اليدوي وآللي .  - 81   2005الخرطوم : جامعة الخرطوم ،  –الطيب ابشر الطيب . الوثائق وألرشيف : المفا

  111-110.، ص 

  

  82. 12، ص  1992بيروت : دار الجيل ،  –محمد محجوب مالك . إدارة الوثائق ألرشيفية .   

 األقراص وبخاصة من األوعية النوع لهذا المستخدمين من الكثير أن الشائعة ألخطاء ومن
 ، اإلدارات معظم في المعلومات لتخزين المعتمدة الوسيلة أصبحت أنها بحكم DVD الضوئيةوال

ها طريقة هي ها و تداول ها وتسليم  ترونيةإللك المعلومات فقدان إلى تؤدي أضرار بها يلحق مما وتخزين
83(. بها الموجودة

(  

دمة الموارد كافة وتامين حماية المعلومات بأمن ويقصد  ميت حيث ، المعلومات معالجة في المستخ
دمة الحواسيب وأجهزة فيها والعاملين واألفراد نفسها المنشاة تامين  علوماتالم ووسائط فيها المستخ
 تضمنت عديدة حماية ووسائل إجراءات اتباع طريق عن ذلك ويتم المنشاة بيانات على تحتوي التي
هي المعلومات المة النهاية في  لمحافظةا بمعنى.  عليه الحفاظ المنشاة على يجب الذي الثمين الكنز و
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 عليها ظةالمحاف كذلك ، المختصين لغير التسرب أو التغيير أو التلف أو الضياع من المعلومات على
 . 

 غير أشخاص إلى محتوياتها تفشي ومنه الوثائق على المحافظة به يقصد: المحفوظات أمن مفهوم إن

  :هما جانبان لألمن يوجد وهنا معنيين، غير أو مختصين

الع يجب ال سرية أوراق هي الملفات في المحفوظة أو والصادرة الواردة الوثائق جميع أن  أي ا
. امع بوجه العمل سرية على المحافظة تقتضيه عام احتياط وهذا عليها، المختصين غير من شخص

ها التحفظ يجب وهذه خاصة سرية درجة لها الوثائق بعض  وان  الل خاصة عناية ومنحها علي
84( عليها االطالع وحفظها تداولها

 عةمجمو بانه إللكترونية والوثائق المعلومات امن تعريف ويمكن )
مة على للحفاظ توضع التي التشريعات و والقواعد إلجراءات من  نم المعلومات نظام وتكامل ال

 لتغييرا هذا كان سواء به المسموح غير واالستعمال التغيير من وكذلك ، والفقدان والعبث التخريب
(مقصود غير أم مقصود التخريب أو

85
(  

هيمه قواعد ثالثة على يركز خاصة بصفة الشبكة وامن المستخدمين لجميع عامة بصفة واألمن  مةو
 : 

   الحماية وبرامج الخطر ومداخل التشغيل نظام .1

 التشغيل  نظام اختيار .2

هو الشبكة يشغل سوف الذي النظام اختيار .3  لنظاما اختيار وعند الشبكة ألمن البالغ األثر له و
  : التالية األمور مراعاة يجب

   التشفير •

 األحداث  تسجيل •

                                                            
ها في دبي.      83. 2007دبي : {د.ن}  -سفيان محمد بوحيرات . ألرشيف والوثائق وامن وسالمة مقاييس ومتطلبات

امل فاضل عباس . المحفوظات : إجراءات الحفظ والصيانة والفرز والتشذيب في مؤسسات ومراكز المعلومات العراقية ، مصدر  84
 .  21سبق ذكره ص 

   181ص  2004الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم ألمنية ،  -عبدالرحمن شعبان عطيات . امن الوثائق والمعلومات.  85

 في التحكم 

ام نظام امن مهالدخول 

 المعلومات:  

   الهيا الوصول أو الدخول للمتطفلين ال يمكن بحيث المعلومات خصوصية  ـ 

  .مشروعة غير بوسيلة تغيير أو تبديل ألي ال تتعرض بحيث وتكاملها المعلومات المة  ـ 
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 تمكنت وحتى ويسر سهولة بكل طلبها عند المعني للمستفيد المعلومات تلك إتاحة  ـ
ها اجل من ألساسية المتطلبات تحقيق من النظم تلك ها حمايت    )50(. وتأمين

 المخاطر التي تهدد الوثائق: 

 : بالمحتوى تتعلق مخاطر أوال

  ـ  الببليوجرافية البيانات  ـ

  ـ  الرقمية المعلومات مصادر

ـ )الخصوصية(  المستفيدين بيانات

 انياث )الخصوصية( العاملين بيانات  

 :  القانوني غير الستخدام مخاطر

الت إجراء  ـ  اختراق، نصب ، تخريب(  إجرامية أو قانونية غير معا

 :  لالعم بيئة مخاطر خالقيا ثالثا المحظورة اإلباحية للمواقع الولوج  ـ )الخ...

 ووسائط األجهزة العتاد صيانة  ـ
 لألجهزة المفاجئ التوقف  ـاالختزان 

 انقطاع  ـوالكوارث  الحوادث  ـوالنظم 
 التهوية مستوى  ـالكهربائي  التيار

 والتكييف 

  )51( والوسائط العتاد واختزان تواجد الماكن الوصول  ـ 

   cyber crimes : إللكترونية الجرائم

                                                            
 الجريمة هما مقطعين من )cyber crime( االفتراضية أو إللكترونية الجريمة تتكون52

)crime(اإللكترونية )cyber (أو الحاسب من جزء فكرة لوصف إللكترونية مصطلح ويستخدم 

                                           
أبوبكر محمد الهوش . المعلومات والتنمية : أبحاث ودراسات الندوة العلمية ألولى لقسم المعلومات بأكاديمية 50 

/ تحرير ا.د أبوبكر محمد   2002ديسمبر  17 – 15الدراسات العليا بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث طرابلس : 
 طرابلس :   -الهوش . 

    2003ألكاديمية ، 
سالمة  عماد51  عيسى . شبكات المكتبات المعلومات : اإلدارة والتامين . الملتقى العربي الثالث للمكتبات ومراكز المعلومات (امن 

هرة :     WWW.Slidshare.comيناير ) متاح على  24 – 22المكتبات ومراكز المعلومات : التحديات والحلول. القا
52 Halder, D., & Jaishankar, K. Cyber crime and the Victimization of Women: Laws,  
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 ونيةإللكتر والجرائم. القانون على الخارجة واألفعال السلوكيات فهي الجريمة أما. المعلومات عصر

 ذاءإي وبقصد الجريمة بدافع األفراد من تالمجموعا أو األفراد ضد ترتكب التي المخالفات"  هي

 مثل تاالتصاال شبكات باستخدام مباشر غير أو مباشر للضحية عقلي أو مادي أذى أو الضحية سمعة

88()والموبايل إللكتروني، والبريد الدردشة، غرف مثل( اإلنترنت
 تصنيف يمكن:  الجرائم أنواع )

المة امن تهدد التي والمهددات الجرائم  :  التي إلى والمعلومات الوثائق و

 : المركز ممتلكات ضد جرائم أوال

 هزةألج مثل وتجهيزاته المركز أثاث في وكذلك  الوثائق مجموعات في وتخريب سرقة وتشمل
دمة والمعدات  المركز معلومات نظام اختراق ،وكذلك الوثائق وحفظ رقمنة عملية في المستخ

  . ببياناته والعبث

 :  المركز في العاملين ضد جرائم ثانيا

الم أو باليد بالمركز العاملين على التعدي ويشمل  وثائقوال المعلومات على الحصول اجل من بال
 ىعل الحصول في أيضا تساعد قد وهي بالعاملين الخاصة الشخصية الممتلكات سرقة وكذلك

 ) 53( المعلومات

 وةالمرج األمنية الغاية وتحقيق المركز امن في تساعد التي القواعد من مجموعة اتباع ويمكن
 :  القواعد هذه ومن

  . للمركز األمني بالمسئول ألمنية المسئولية حصر  ـ 

  )54(.فيه أنشأت الذي غير مكان في تحفظ أن على للوثائق احتياطية نسخ إعداد  ـ 

 ىإل بالدخول أو الرسمي الدوام بعد بالعمل رسميا المكلفين لغير السماح عدم  ـ
 .  األرشيف القيادي الكادر من كانوا وان حتى ألرشيف

 وأسباب الزائرين أسماء فيه تدون ألرشيف ستعالمات في خاص سجل وضع  ـ
 يانهص مهندسي أم النظام باستخدام مخولين أم زائرين كانوا سواء ألرشيف دخولهم

 . 

 صحة من التحقق بعد المركز دخول  من يرغبون الذين األشخاص من التأكد  ـ
 .  دخولهم سبب على التركيز وضرورة هويتهم

                                                            

                                           
Rights, and Regulations. Hershey, USA.  2011  

      WWW.faculty.kku.edu.sdصالح بن محمد المسند . امن مراكز الوثائق والمحفوظات . متاح على53 
بشان المركز الوطني للوثائق والبحوث وتنظيم  2008للعام  7حاتم يونس . ندوة الالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 54 

 .  2013ألرشيف الحكومي ، يناير 

http://www.faculty.kku.edu.sd/
http://www.faculty.kku.edu.sd/
http://www.faculty.kku.edu.sd/
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 لتذكير المركز مدير بحضور و واآلخر الحين بين الندوات عقد ضرورة  ـ
  . الحواسيب وسالمة البيانات وسرية امن على الحفاظ بضرورة العاملين

 والحساسة المهمة المواقع في العاملين وخصوصا المادية الموظفين أحوال مراقبة  ـ
  )55(. المركز داخل

 تاليوبال الجرائم هذه لحدوث ألكبر المدخل المعلومات وشبكات آللي الحاسب ويعتبر
 :  آللي الحاسب جرائم امثله ومن والمعلومات النظام في تلف هنالك يكون

 أجهزة عن الكهربائي التوصيل قطع  ـ
 للحصول النظام مسؤول رشوة  ـالحاسب 

   المعلومات على

 بصورة أو مؤقتا إيقافه أو الخارج من النظام اختراق  ـ
ـ  الخارج من باالتصال النظام في الفيروسات زرع  ـ  دائمة

 الكرتونية  بأسلحة النظام ملفات إتالف  

 غير الموظفين على والتلصص الحاسب مركز على التردد  ـ
  ـمهمة  معلومات المكاتب نفايات في البحث  ـالمكترثين 

 المعلومات  إعطاء على بالقوة الموظفين إجبار

 تدميرية  قوة ذو) تروجان( إلكتروني برنامج كتابة  ـ 

 قواعد امن نظم المعلومات:  

 امن  مكان في الفيروسات من الخالية البرامج من نسخ حفظ  ـ 

 أجهزتهم  في الخارج من مجلوب برنامج أي تركيب بعدم المستخدمين توعية  ـ 

 من للتأكد الالزمة الختبارات إجازتها بعد ال العام لالستخدام البرامج إجازة عدم  ـ
ها  الفيروسات  من خلو

 الفيروسات  عن للكشف برامج تركيب  ـ 

 من الوقاية كيفية على الموظفين تدريب  ـ

 البيانات من احتياطية نسخ اخذ  ـالفيروسات 

 المستمر التحسين  ـمستمرة  بصورة

                                           
 .  123عبدالرحمن شعبان عطيات . امن الوثائق والمعلومات . مصدر سبق ذكره ، ص 55 
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 كلمة كتابة عدم  ـ )5756(النظام امن إلجراءات

 أبدا  ورق على المرور

 وا لميالد تاريخ ال العائلة ال األوالد أسماء مثل لديك معروفة أسماء اختيار عدم  ـ
  )93( الشخصية البطاقة رقم

 أساليب وطرق تسرب المعلومات: 

                                                            
 غير الدخول خالل من البيانات بنسخ القيام  ـ

  بعد عن التصوير  ـ المشروع

 وأنظمة البرامج في الموجودة الثغرات  ـ
  الفيروسات استخدام  ـ  التشغيل

 وخطوط الكمبيوتر أجهزة من المشروع غير الدخول  ـ
ـ خاللها من والدخول الحماية آلية تخريب  ـ  االتصال

  التصنت أجهزة استخدام  

 فيها  الموجودة المعلومات بقراءة والقيام الذاكرة إلى الوصول  ـ 

  إلجراءات المطلوبة حال فقدان وثيقة :

 هاب العمل إبطال سرعة فيجب مالية التزامات يرتب الذي النوع من الوثيقة كانت إن .1

  .اللتزامات تلك بتنفيذ المكلفة الجهة إشعار طريق عن

 تسببت التي الجهة غير من صادرة مصنفة معلومات على تحوي الوثيقة كانت إن .2

  .لها التصرف موضوع وترك ألصلية الجهة إخبار الجهة تلك فعلى بفقدانها

 يجب انهف بفقدانها وتسببت مصنفة معلومات على تحتوي المفقودة الوثيقة كانت اذا .3

 الجهات إلى جديدة وثائق تسليم على والحرص بذلك العالقة ذات الجهات إخبار

  .ورمأم بيد إرسالها ويفضل الوثيقة تلك إيصال أسلوب في  تغير مع المستفيدة

 رسميةال الشخصية المستمسكات مثل شخصية معلومات على تحتوي الوثيقة كانت اذا .4

 عدم لضمان والقضاء الشرطة مثل المختصة الجهات إشعار يجب فانه الثبوتية أو

  .الغير قبل من بها والتصرف استغاللها

                                           
 ، ص 2003عمان : دار المسيرة للنشر ،  –مراد شلباية . إدارة الشبكات .   56
 صالح بن محمد المسند . مصدر سبق ذكره  57
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ها العثور يتم التي الوثائق .5  تسلميها جبي فانه الصناعية أو الطبيعية الحوادث نتيجة علي

  .بها العمل وإبطال المختصة الجهات إلى

 قافإي يجري فانه العسكرية المعارك طبيعة بسبب عسكرية وثائق فقدان حالة في .6

  )58(. العسكرية الخطط بناء في وخاصة بها التعامل وعدم بها التعامل

 :  األرشيف المعلومات   لنظم البرمجية الحماية وسائل

 : التشفير:  أوال

ومة يحول الذي العلم بأنه التشفير يعرف ومة إلى الواضحة المعل  ويذكر ،للفهم قابلة غير سرية معل

 خالل نم التراسل حالة في وخصوص اً  موثوقة، غير وسائط عبر االتصال حال التشفير ضرورة هنا

 .  اإلنترنت

 يمكن التي بالطرق ويهتم السرية الكتابة يدرس الذي العلم ذلك هو الذي العلم هو التشفير علم إن

دامها ها كشف يمنع بشكل والبيانات االتصاالت ترميز باستخ  الرسائل اطالتق أو التجسس بطرق محتوا

الع فقط محددين ألناس التشفير ويتيح ،  درجة يعطي أن للتشفير ويمكن)95( الرسائل محتوى على ال

 .  تكلفة باقل األمن من عالية

  Firewall: الحماية جدران:  ثانيا

 من الشبكة موارد لحماية hardware عتاد او software برنامج   عن عبارة هو الناري الحائط

 على وتعمل WAN واسعة بشبكات الشبكة ارتباط حالة في وتستخدم. ألخرى الشبكات مستخدمي

96( الخاصة وبياناتها الشبكة موارد إلى الوصول من الخارجيين المستخدمين منع
(.   

ً  نظاًما النارية الحوائط وتمثل  وقد server الخادم جهاز على يحمل فقط برنامج على يقتصر قد أمنيا

ً  ذلك يتجاوز ها يعمل مخصصة وأجهزة برنامج تضم متكاملة ال ًْ  ًحلو ليشمل أحيانا  ومزودة علي

97(. شبكات وبطاقات
(  

 Intrusion Prevention/Detection Systems الختراقات وكشف منع أدوات:  ثالثا  

                                           
58 http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-  الع    . متاح على الرابط15/1/2018امن الوثائق . تاريخ اال

post_41.html 

http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html
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ها يجب التي الحماية مستويات إلى االختراقات منع أو صد أدوات تضاف  هذه بروتعت للنظم، توفير

 لخل إحداث من محدد برنامج أو مهاجم تمكن لو فيما ولكن للنظام ر ة مبك حماية بمثابة اإلضافات

دامها يجب أخرى أدوات فإن بالنظام  صفح يتم أن ويجب االختراقات عن الكشف أدوات تسمى استخ

 في لنظما مسئولي تفيد أنها كما بفعالية، العمل من النظام يتمكن حتى ر ة لفت فترة من الوسائل هذه

ها التي التقارير توظيف  أنشطة لحو رت تصوا ووضع محددة إحصائيات وضع في آلي اً  النظم تنتج

98(.ومتابعة إدارة تحتاج بأنها النارية رن ا الجد عن وتختلف وأمنه النظام
(  

  

                                                            
مجلة جامعة تشرين للدراسات   -ساري حاج حسين . اقتراح نظام تشفير مستند على نظرية الفوضى والمنطق الغامض.  95

 .   3، ص  2009،  1ع  31والبحوث االسالمية مج 
96 Glossary of messaging and network security Terms.-   available on   

 [7102/21/1. ] 
97http://www.ssimail.com/Glossary.htm   هازك المخاطر ألمنية وطرق الحماية تركي بن أحمد العصيمي . احم ج

ها .    188ص  2000الرياض: دار المعارج ،  -من
98 Farmer,Jakie. Information Security: The Nature and Structure of Intrusion Detection Systems, 
Management Dissertation ,Walden University  2006  

 

  التحليل نتائج
 :  ونتيجته بياناته تحليل وإجراءات األول الفرض عرض

 الوثائقي المن مهددات تتسم: "  نصه والذي الحالي البحث فروض من األول الفرض عن إلجابة

 واحد، مجتمع لمتوسط) ت( اختبار بإجراء الباحث قام ،" باالنخفاض.  إللكترونية الرشيفات في

 :  إلجراء هذا نتائج يوضح التالي والجدول

 المن مهددات درجة على للحكم واحد مجتمع لمتوسط) ت( اختبار نتيجة يوضح) 1( رقم جدول

  إللكترونية الرشيفات في الوثائقي

  

 ههذ الباحث ويعزي الوثائقي المن لمهددات بالنسبة دال غير انخفاض عاله الجدول من يتضح

 تمكن وكذلك ، واالفراد للمعدات بالنسبة االمنية الضوابط الرشيف اختصاصيي تطبيق الى النتيجة

  . وجه اكمل على واجباتهم اداء من االرشيف العاملين

http://www.ssimail.com/Glossary.htm
http://www.ssimail.com/Glossary.htm
http://www.ssimail.com/Glossary.htm
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هة الحديثة التقنيات استخدام في العامة السمة أن يتضح الثاني الفرض وفي  ألمنا مهددات لمواج

 تخداماس ان إلى النتيجة هذه الباحث ويعزي باالرتفاع، تتسم  المدروسة بألرشيفات الوثائقي

اهم التي للتقنيات المدروسة ألرشيفات  ، الدخولب لهم المصرح لغير النظام استخدام من الحد في تس

 اثر لها التقنيات هذه وكل الفيروسات مكافحة وبرامج Firewalls النارية الجدران استخدام وكذلك

 .  إللكترونية األرشيفات الوثائق تامين على ينعكس واضح

مة السمة أن يتضح الثالث الفرض نتيجة وفي  الباحث ويعزي عباالرتفا تتسم التدريبية الدورات في العا

هتمام النتيجة هذه  على بللتدري ثابتة خطط وضع خالل من العاملين بتدريب المدروسة المؤسسات ال

 المادي يزالتحف يلعب كما ، التقني والتطور بالمواكبة العاملين اهتمام وكذلك ، والبرمجيات استخدام

 .   األداء وتطوير زيادة في كبيرا دورا للعاملين والمعنوي

 للدولة يةالوطن السيادة حفظ في والوثائق المعلومات امن لدور العامة السمة أن في الرابع الفرض وفي

 تاريخ ظحف في بالغة أهمية له المعلومات امن الن النتيجة هذه الباحث ويعزى االرتفاع كذلك تتسم

ها وكذلك ألمم  وطنيةال الهوية تامين على إيجابا ينعكس الوثائق تامين وأيضا ، ومستقبلها حاضر

 يؤثرس ذلك فان للوثائق تامين يوجد ال كان اذا أما.  والمؤسسات األفراد حقوق تامين وكذلك للدولة

 .  العريق وتاريخها حقوقها في والمتمثلة للدول الوطنية السيادة بقاء على سلبا

 :  ونتيجته بياناته تحليل وإجراءات الثاني الفرض  عرض

 ائيةإحص اللة ذات فروق توجد: "  نصه والذي البحث فروض من الثاني الفرض صحة من للتحقق

  الباحث قام  " النوع لمتغير تعزى. اللكترونية الرشيفات في والمعلومات الوثائق تامين درجات في

ال ً  ة،حد على المجموعتين هاتين من مجموعة لكل المعياري واالنحراف الحسابي الوسط بحساب أ

 التالي لجدولوا ، مستقلتين مجموعتين متوسطي بين للفرق) ت( اختبار بتطبيق الباحث قام ثم ومن

 مجموعتين متوسطي بين للفرق) ت( اختبار نتيجة يوضح) 2( رقم جدول:  إلجراء هذا نتائج يبينّ 

  اللة لمعرفة مستقلتين
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 لمتغير عزىت والتي اللكترونية الرشيفات في والمعلومات الوثائق تامين درجات في الفروق
 للنوع

 ةدرج في وإلناث الذكور بين واضحة اللة ذات فروق توجد ال انه عاله الجدول من يتضح

 لوثائقا وامن التدريبية والدورات الحديثة التقنيات واستخدام  الوثائقي ألمن مهددات من كل

 لىا تعرضوا واالناث الذكور من ال ان الى السبب هذا الباحث ويعزي الوطنية السيادة تجاه

 .  المنشودة األهداف لتحقيق الفريق بروح العمل وكذلك مهامهم الداء متقنة تدريبية دورات

  

 :  الثالث الفرض

 اللة ذات فروق توجد: "  نصه البحث والذي من فروض  الثالث الفرض صحة من للتحقق

  المؤسسة لمتغير تعزى إللكترونية االرشيفات وفي والمعلومات الوثائق تامين درجات إحصائيةفي

 قام"  

  الستنتاج

  

  القيمة

 الحتمالية

  درجات

  الحرية

  )ت( قيمة

  المحسوبة

 االنحراف
  المعياري

 الوسط
  الحسابي

   األبعاد  المجموعة

  مهددات  ذكور 17.8333  9.34701  105.  6  920.   فروق توجد ال

  إناث 17.0000  11.31371   

  التقنية  ذكور 24.5000  6.12372  -548.-  6  604.   فروق توجد ال

  إناث 27.0000  00000. 

  دورات  ذكور 28.1667  2.31661  -1.062-  6  329.   فروق توجد ال

  إناث 30.0000  00000. 

  لسيادة  ذكور 23.8333  40825.  -548.-  6  604.   فروق توجد ال

  إناث 24.0000  00000. 
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 :  إلجراء هذا نتائج يبينّ  التالي والجدول األحادي، التباين تحليل بتطبيق الباحث

 لوثائقا تامين درجات في الفروق اللة لمعرفة األحادي التباين تحليل نتيجة يوضح)  3( رقم جدول
  المؤسسة لمتغير تعزى والتي إللكترونية الرشيفات وفي والمعلومات

 
 

 قيمة  االستنتاج
  احتمالية

 النسبة
  الفائية

 متوسط
  المربعات

 مجموع  أ د
  المربعات

   األبعاد  التباين مصدر

  توجد ال

  فروق

 .091 
  

 4.029 
  

مهددات  المجموعات بين 349.208  2  174.604    ال

  المجموعات داخل 216.667  5  43.333   

  الكلي 565.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .507 
  

 .781 
  

    المجموعات بين 46.875  2  23.438 

  التقنية

  المجموعات داخل 150.000  5  30.000 

  الكلي 196.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .527 
  

 .731 
  

  الدورات  المجموعات بين 7.208  2  3.604 

  المجموعات داخل 24.667  5  4.933 

  الكلي 31.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .507 
  

 .781 
  

  السيادة  المجموعات بين 208.  2  104. 

  المجموعات داخل 667.  5  133. 

  الكلي 875.  7   

 من لك درجة في المؤسسة لمتغير وفقا واضحة اللة ذات فروق التوجد انه عاله الجدول من يتضح

 لسيادةا تجاه الوثائق وامن التدريبية والدورات الحديثة التقنيات واستخدام  الوثائقي ألمن مهددات

 ناحية نم البنك وارشيف الوزارة ارشيف بين فرق اليوجد انه الى السبب هذا الباحث ويعزي الوطنية

 اوانم الجراءات نفس هي المؤسسات كل في المتبعة المنية االجراءات الن وذلك الوثائق تامين

 .  وتامينها الوثائق حفظ في المغزى
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 :  الرابع الفرض

 اللة ذات فروق توجد: "  نصه والذي البحث فروض من  الرابع الفرض صحة من للتحقق

 لتخصصا لمتغير تعزى إللكترونية ألرشيفات في والمعلومات الوثائق تأمين درجات إحصائيةفي

  : إلجراء هذا نتائج يبينّ  التالي والجدول ادي،األح التباين تحليل بتطبيق الباحث قام"  

 ينتأم درجات في الفروق اللة لمعرفة األحادي التباين تحليل نتيجة يوضح)  3،4(  رقم جدول
 .  التخصص لمتغير تعزى والتي إللكترونية األرشيفات في والمعلومات الوثائق

 قيمة  االستنتاج
  احتمالية

 النسبة
  الفائية

 متوسط
  المربعات

 مجموع  أ د
  المربعات

   األبعاد  التباين مصدر

  توجد ال

  فروق

 .994 
  

 .006 
  

مهددات  المجموعات بين 1.375  2  688.    ال

  المجموعات داخل 564.500  5  112.900   

  الكلي 565.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .247 
  

 1.875 
  

    المجموعات بين 84.375  2  42.188 

  التقنية

  المجموعات داخل 112.500  5  22.500 

  الكلي 196.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .467 
  

 .891 
  

  الدورات  المجموعات بين 8.375  2  4.188 

  المجموعات داخل 23.500  5  4.700 

  الكلي 31.875  7   

  توجد ال

  فروق

 .247 
  

 1.875 
  

  السيادة  المجموعات بين 375.  2  188. 

  المجموعات داخل 500.  5  100. 

  الكلي 875.  7   

 

 لك درجة في التخصص لمتغير وفقا واضحة اللة ذات فروق التوجد انه عاله الجدول من يتضح

 السيادة اهتج الوثائق وامن التدريبية والدورات الحديثة التقنيات واستخدام الوثائقي ألمن مهددات من

 االضافةب الوثائق تامين ناحية من المختلفة التخصصات ان الى السبب هذا الباحث ويعزي الوطنية
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 التقنية الجوانب في تدريبية الى دورات المكتبات تعرضوا في المتخصصين ان الى

 .  الرشيف في الحديثة واستخدامالتكنولوجيا

 

 :  الدراسة نتائج

 االرتفاعب الخرطوم بوالية إللكترونية ألرشيفات في والوثائق المعلومات امن واقع يتسمـ 
.  

 لتقنياتا الستخدام وذلك  منخفضة الخرطوم والية بأرشيفات الوثائقي ألمن مهددات نسبة إنـ 
  .والعاملين للمعدات بالنسبة المعلومات جرائم مكافحة في الحديثة

 اتألرشيف في والمعلومات الوثائق تأمين درجة في إحصائية اللة ذات فروق توجد ال ـ
  . المؤسسة لنوع وفق اً  ألرشيف اختصاصيي بين إللكترونية

 اتألرشيف في والمعلومات الوثائق تأمين درجة في إحصائية اللة ذات فروق توجد ال ـ
  . التخصص لنوع وفق اً  ألرشيف اختصاصيي بين إللكترونية

اجهة في الحديثة التقنية الخرطوم والية أرشيفات تستخدم  ـ  ائقيالوث ألمن مهددات مو
  . إللكترونية األرشيفات المعلومات جرائم في الوقوع من قلل وذلك

 امن اهتج ألرشيف اختصاصيي وتأهيل تطوير في كثيرا التدريبية الدورات ساعدت ـ
 والمواكبة والتأهيل بالتدريب المدروسة المؤسسات الهتمام ذلك ويرجع المعلومات

  . التقنية

 الن ذلكو  باالرتفاع للدولة الوطنية السيادة حفظ في والوثائق المعلومات امن دور يتسم  ـ
ها الدولة تاريخ امن على إيجابا ينعكس والمعلومات الوثائق امن  هاحاضر وكذلك وهويت

  .ومستقبلها

 :  الدراسة توصيات

 كل توظيف خالل من وذلك إللكترونية ألرشيفات في األمني الجانب نوصي بتعزيز ـ
ها الوثائق لحفظ مايلزم  .  وتأمين

 خدمتست وان المعلومات وحفظ الوثائقي الجهد بأرشفة األمثل االهتمام الدولة تولي أن ـ
 اذواتخ االسترجاع في سهولة تضمن أن اجل من إللكترونية النظم افضل ذلك في

 .  المناسب الوقت في الصائبة القرارات

 مواكبة وكذلك إللكترونية النظم استخدام على وتأهيلهم العاملين بتدريب االهتمام يجب ـ
 حفظ يةعمل تسهيل على تساعد التي والبرمجيات للنظم بالنسبة الحديثة التطورات
 .  الوثائق واسترجاع
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 روالكاد والمعدات المبنى تامين خالل من والوثائق المعلومات تامين على الدولة حرص ـ
هويتها تاريخها وحفظ األمة مستقبل ضمان اجل من البشري   . الوطنية و

 :  والمراجع المصادر

 قسمل األولى العلمية الندوة ودراسات أبحاث:  والتنمية المعلومات.  الهوش محمد أبوبكر ـ

 لسطراب والبحوث الدراسات مركز مع بالتعاون العليا الدراسات بأكاديمية المعلومات

 : 

  ، األكاديمية:  طرابلس  -.  الهوش محمد أبوبكر د.ا تحرير/   2002 ديسمبر 17 – 15

   2003 
 ةمجل -. وقضايا تحديات:  إللكترونية الوثائق أرشفة.  الشريف المحسن عبد اشرف ـ

  العشرون العدد   المعلوماتية

اهيم:  األرشيف الوثائق.  الطيب ابشر الطيب  ـ .  اآلليو اليدوي والتداول االقتناء ، المف

 .  2005 ، الخرطوم جامعة:  الخرطوم –

 في والتشذيب والفرز والصيانة الحفظ إجراءات:  المحفوظات.  عباس فاضل امل ـ

  . 89 ع ، العراقية اآلداب كلية مجلة ، العراقية المعلومات ومراكز مؤسسات

الع  ـ     . متاح على الرابط15/1/2018 امن الوثائق . تاريخ اال

http://memogood.blogspot.com/2016/12/blog-post_41.html  

 ) ماجستير رسالة(  الراهنة الدولية التحوالت ظل في السيادة مبدا. حناشي أميرة  ـ

  . 71 ، 2008 ، منتوري جامعة:  الجزائر -. بدالحميدع حسنة دكتور إشراف

:  ياعمل و نظريا الوثائق دور في والوثائق المخطوطات صيانة.  الشهربلي علي إنعام ـ
 ةالمكتب رسالة مجلة.  محسن رحيمة صباح ، الشهربلي علي إنعام/  عراقية تجربة

 .  2006 ، والثاني األول العدد 41 مج

 : الرياض -. منها الحماية وطرق األمنية المخاطر جهازك احم.  العصيمي أحمد بن تركي  ـ 

 .  2000 ، المعارج دار

-.والحلول المخاطر: إللكترونية شبكات المعلومات أمن. حسنين الحميد عبد رجب  ـ

Cybrarians Journal.- على متاح  10/12/2017> -) .2012 ديسمبر( 30 ع 

www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content.   
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 مستخلص 
  

 المؤسسات ألرشيفية 

ها في خدمة البحث العلمي    ودور

هت والمستفيدين للباحثين قبلة المختلفة بأنواعها األرشيف مؤسسات تعد  بالبحث مينوالم
هما دورا تؤدي ،حيث والمحفوظات الوثائق ثنايا في والتنقيب دمة في م  لعلميا البحث خ

 ونالمخز هذا إتاحة ثم ،ومن المختلفة ومصادره بأنواعه الوثائقي التراث حفظ خالل من
 . تخصصاتهم مختلف علي للمستفيدين

 عتمدي التي ألولية المعلومات مصادر أهم من والمخطوطات التاريخية الوثائق تعتبر كما
 تهاإتاح ثم ومن والمعلومات، للحقائق وصوال ً المستفيدين هؤالء ويستشيرها عليها

 اهمتس للنشر ومعلومات بيانات أخرى مرة وتصبح والباحثين القراء بين وتداولها
 . الوطنية التنمية في مختلفة وبدرجات

 من تختلف والتي المؤسسات هذه أنواع حيث من ألرشيفية المؤسسات الدراسة تتناول
هام تشابه مع مسمياتها في آلخر قطر   أهمية الدراسة وتبين. والوظائف الم

 الدراسة تذكر ،كما المركزية أو القومية أو الوطنية ألرشيفات خاصة المؤسسات هذه
 هذه ووظائف أهداف ألخرى المحاور في بعد فيما لتوضح ألخرى ألرشيفات أنواع

ها وكيفية المؤسسات  . الوطنية التنمية وبالتالي العلمي البحث في إسهام

ها التي الوثائقية المقتنيات وأشكال نوعية عن الدراسة تتحدث  الوثائق، اتمستودع تضم
 طرق عن الورقة تتحدث كما. مصدرها تصنيف درجة واتالف المقتنيات هذه وتنوع
ها وطرق ألرشيفات لدي المودعة والمحفوظات الوثائق اقتناء  لقصوىا لالستفادة تنظيم
 يستند تي،وال العلمي البحث الب من والمستفيدين للباحثين بإتاحتها واسترجاعها منها

 والتي لفةالمخت العلم جاالت في المعلومات واستقصاء استقاء في العلماء من كثير عليها
 مختلفة كالأش في لآلخرين وتتاح تنشر جديدة معلومات وتحليل اكتشاف في تعين بدورها
 .  المكتبة إثراء في إسهاما
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 الخدمات يف والمتمثلة العلمي والبحث ألرشيفية المؤسسات  بين لعالقة الدراسة تناقش
ها التي  لتحاو ،كما الخدمات هذه ومستوى العلمي للبحث ألرشيفية المؤسسات تقدم

 . الخدمة تقديم لمستوي المناسبة المعايير توضيح الدراسة

 في الفقري العمود المختلفة بفئاتهم ألرشيفية المؤسسات خدمات من المستفيدون يعتبر
ها التي الخدمات جودة مدي تقييم عملية  درجة أو مستوي هو وما ألرشيفية المؤسسة تقدم
 قدموت تطور مدي تعكس الخدمة تقديم عملية ان ،حيث المقدمة الخدمات نوعية من الرضا

هلها ألرشيفية المؤسسة  علمي بحث عنه ينتج والذي والمعلومات الوثائق إتاحة في وتأ
 . العلمية الدراسات أهداف يؤدي رصين

 ذلك وأثر ائقللوث اللكترونى الحفظ وأهمية دور بتبيين الثالث المحور في الدراسة وتختم
 نم نسخ عمل وإمكانية وسرعته السترجاع سهولة في والمتمثل العلمي البحث علي

 النسخ علي المحافظة علي اللكترونى الحفظ يعمل الوقت نفس وفي المسترجعة المواد
 . والضياع التلف من ألصلية

اهم كما  الوقت نفس في المستفيدين من عدد ألكبر الوثائق إتاحة في اللكترونى الحفظ يس
 . الوثائقي المخزون من الكبيرة والستفادة والوقت للجهد توفير عنه ينتج مما

 . التوصيات من عدد وضع تم ضوئها وفي للدراسة النتائج من عدد هناك

  

  
  

  

  

  

  

  

 



 

212 

 ABSTRACT 

The role of archival institutions is to preserve different types of documents and 

manuscripts to serve researchers and provide information for scientific 

research. Historical documents and manuscripts are the  primary sources that 

help in scientific research for national development. 

This study explains the role of archival institutions which differ from one 

country to another, but similar in functions, it also explains the importance of 

national archives and their role in scientific research and  national 

development. 

The study focuses on types and forms of archival materials and their 

organization. It also explains the ways of collecting and accessing  these 

materials by researchers to enrich the national heritage. 

The study discusses the relationship between the archival institutions and 

scientific research and the standards and types of services  presented by 

archives. 

The paper also explains the role of electronic archives in scientific  research 

and national development.The paper concludes with a number of results and  

recommendations.   
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  مقدمة/ 1

 ثنايا في قبينوالمن والمستفيدين للباحثين قبلة المختلفة بأنواعها األرشيف مؤسسات تعد
هما دورا تؤدي ،حيث والمحفوظات الوثائق دمة في م  حفظ خالل من العلمي البحث خ
 للباحثين المخزون هذا إتاحة ثم ،ومن المختلفة ومصادره بأنواعه الوثائقي التراث

 . تخصصاتهم بمختلف ولمستفيدين

 عتمدي التي ألولية المعلومات مصادر أهم من والمخطوطات التاريخية الوثائق تعتبر كما
 تهاإتاح ثم ومن والمعلومات، للحقائق وصوال ً المستفيدين هؤالء ويستشيرها عليها

 اهمتس للنشر ومعلومات بيانات أخرى مرة وتصبح والباحثين القراء بين وتداولها
 . الوطنية التنمية في مختلفة وبدرجات

أهدافها الدراسة أهمية 1/1   و

 المؤسسات تقتني ،حيث نفسها األرشيف مؤسسات أهمية من الدراسة أهمية تأتي
اهم كبيرة قيم ذات معلومات مصادر ألرشيفية دمة في كبير وبشكل تس  لعلميا البحث خ

 . الوطنية التنمية في اإلسهام الي بدوره يؤدي مما

 :  إلى الدراسة تهدف

 . والمحفوظات الوثائق أهمية تبيين -

 .  ألرشيفية المؤسسات دور أهمية تبيين -

 . العلمي البحث خدمة في ألرشيف مؤسسات دور توضيح -

 لعلميا البحث في ذلك وإسهام الوثائقي التراث حفظ في التقنية أهمية إيضاح -
 . الوطنية التنمية ثم ومن

 : الدراسة فروض 1/2

 سهمي الذي العلمي للبحث ألساسية المصادر من والمخطوط الوثائقي التراث -
  .الوطنية التنمية في

  .وإتاحته التراث حفظ علي تعمل ألرشيفية المؤسسات -
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 نم يستفيد ال التاريخية والمحفوظات بالوثائق المرتبط العلمي البحث -
  .ألرشيفية المؤسسات

 في كبرا بقدر تسهم المطلوبة والمعايير المواصفات ذات ألرشيفية المؤسسات -
  .الوطنية والتنمية العلمي البحث عملية

اهم -  سهلوت ألرشيفي المخزون واسترجاع حفظ في إللكترونية ألرشفة تس
  .وتداوله استرجاعه عمليات

  

 : الدراسة منهج 1/3

 المنشور كريالف إلنتاج بعض وتحليل قراءة في التحليلي الوصفي المنهج الدراسة تعتمد
 . التاريخي المنهج  تستخدم كما. العنكبوتية الشبكة علي هو وما المنشور وغير

 : الدراسة محاور

  للدراسة المنهجي اإلطار: ألول المحور

أهدافها الدراسة أهمية -1   و

  الدراسة فروض -2

  الدراسة منهج -3

   ألرشيفية المؤسسات: الثاني المحور

 . ألرشيفية المؤسسات ووظائف أهداف -1

  ألرشيفية المؤسسات أنواع -2

 . ألرشيفية المقتنيات -3

 حةإلتا العلمي والبحث األرشيفية المؤسسات: الثالث المحور

  العلمي البحث في واثرهم اللكترونى ألرشيف/ الخدمات/ 

  العلمي البحث في وأثرها األرشيفية المقتنيات إتاحة -1

 . ألرشيفية المؤسسات خدمات -2
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 العلمي البحث خدمة في ودوره اللكترونى األرشيف -3
  وتشمل الخاتمة

   النتائج -1

  التوصيات -2

  والمصادر بالمراجع  ثبت

  األرشيفية المؤسسات /2

 تمعالمج يصبح المحفوظة وبالذاكرة للتقدم وضرورية هامة المسجلة المعرفة ان شك ال
 الحضارة ذاكرة تحفظ ألرشيفية المؤسسات أن ذلك ،ويعني المستقبل تطوير علي قادر اً 
 . ألجيال إلى الذاكرة بهذه وتعبر

  كما .البشرية التجربة يوثق ما لحفظ الرئيسية ألماكن ألرشيفية المؤسسات تعد

 جرف منذ اإلنسان عرفها التي المعلومات مؤسسات أولى هي ألرشيفية المؤسسات تعد
 وتعدد أشكالها اتالف على المعلومات ومرافق مؤسسات منها انبثقت ثم ، التاريخ

 ؤسسةالم تعريف ويمكن ووسائطها، المعلومات ثورة عصر في خاصة وبصفة مسمياتها،
 عن لناتجةا المعلومات أوعية وجمع باستقبال تعنى التي المؤسسة تلك: "بأنها ألرشيفية

 )فردي بشكل أو حكومية، شبه أو حكومية هيئة أو منظمة داخل سواء( البشري النشاط
ها األوعية هذه بتقييم المؤسسة هذه وتقوم  نهام للمستفيدين وإتاحتها وحفظها وتنظيم

 كاناتواإلم للموارد والقتصادي ألمثل الستخدام خالل من تكلفة وبأقل أسلوب بأحسن
 ." المتاحة

 ردو بها ليس التي لبالد إن(  إلدارية المعلومات في ودوره ألرشيف كتاب في جاء

 الوثائقف وثائق، بدون تاريخ ال ،)الذاكرة بفقدان أصيب الذي بالمريض أشبه للوثائق

 ) 99.(كبير اً  اعتماد اً  المؤرخ عليها يعتمد التي النزيهة التاريخية ألصول هي

 يجااااااااب الشاااااااعوب، حيااااااااة فااااااااي الوثاااااااائق ألهميااااااااة نسااااااابة
 والضاااااياع لتالااااف مااااان عليهاااااا والمحافظاااااة بهاااااا والعناياااااة الهتمااااااااام

 وزالكناااا يفااااوق وكنااااز بااااثمن، تقاااادر ال قوميااااة ثااااروة فهاااااي والسااااارقات،



 

216 

 ألجيال وارث ومخزون والحاضر الماضي بين الااارابط هااااي باااال الماديااااة،
 . دمةالقا

 فااااااي المكتااااااوب التااااااراث إن الفااااااريج فريااااااال الااااادكتورة تقااااااول
 عليهاااااا ترتكاااااز التاااااي ألصااااالية القاعااااادة هاااااو والمخطوطاااااات الوثااااااائق

اهد هااااي والوثااااائق أماااااة كااااال بنياااااة  التاااااريخ الاااى ألكباااار الشاااا
اامة الاااى ألعظاااام االااادليل  ذاكرة إنها الشعوب من شعب ألي الحضارية الساا

 ) 100.(األمة

                                                            
حمودة،محمود عباس ،عودة ،أبو الفتوح حامد، ألرشيف ودوره في مجال المعلومات اإلدارية ،مكتبة نهضة  -1

هرة،   . 185، ص1985الشرق ،القا
ها الحضاري في حفظ ذاكر األمة مجلة العربية  -2  . 2001،  3000الفريج، فريال ،الوثيقة العربية ودور

 واخااااااتالف الوثاااااااائق سااااااااتمؤس مساااااااميات تعااااااادد بااااااارغم
اهم عوامااااال عااااادة هنااااااك أنواعهاااااااا،  فاااااي كبيااااارة وبصاااااورة تسااااا

 : العوامل هذه  أهم. المؤسسات هاااااذه فشااااال أو نجااااااح

  والفاعلة الجيدة إلدارة -

 . التحتية البنيات توفر -

  التزويد وطرق المقتنيات نوع -

  للمقتنيات الجيد التنظيم -

  المساعدة واألوامر واللوائح القوانين -

 وفاعليتااااااه مرونتااااااه وماااااادي االاااااوظيفي التنظيمااااااي الهيكاااااال -
  للمتخصصين واسااااااتيعابه

  الدولة وخارج داخل الصلة ذات الجهات مع العالقات -

  وفاعليتها وإدارتها العلمية النشاطات -

رهاااااا  بهاااااا تقااااااس ان يمكااااان التاااااي العوامااااال مااااان وغي
 . الدولة وإرث لتاريخ وحافظة فاعلة تكون حتي الوثائقياااااة المؤسساااااة

مهام أهداف 2/1  : ألرشيفية المؤسسات و
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 منه الستفادة بغرض وتنظيمه بأنواعه التراث حفظ إلى ألرشيفية المؤسسات تهدف
 ألرشيفيةا المؤسسات تقوم ذلك ضوء وفي مستوياتهم مختلف على للمستفيدين وإتاحته

هام من بعدد ها واالختصاصات الم  : أهم

 اإلثباتيااااااة العلميااااااة القيمااااااة ذات القوميااااااة الوثااااااائق جمااااااع -
  حفظها وتنظاااااايم

 الوحاااااااادات فااااااااى والمنشااااااااأة القوميااااااااة الوثااااااااائق حفااااااااظ -
  الخاصة والوثائق المختلفااااااااة

الزمااااااة والاااانظم القواعااااااد وضاااااع -  الوثاااااائق الااااى للمحافظااااااة ا
 ،والعلماااااي، ألدباااااي للتااااااراث حمايااااااة الوحاااااادات جميااااااع فاااااى

 . والسياسي والثقافي ،والفني والتاااااااريخي

   نشرها على والعمل الوثائق على االطالع تيسير -

 . بالوثائق االهتمام المعرفة تنمية -

 بااااااااه المتصاااااااالة األعمااااااااال الوثااااااااائقي العماااااااال ترقيااااااااة -
 . والتراث والمكتبات كالوثااااااااائق

 
 : ألرشيفية المؤسسات أنواع 2/2

 الوثائق من معين نوع مع منها نوع كل يتعامل ألرشيفية للمؤسسات أنواع عدة هناك
 : وهي للوثيقة العمرية للمراحل وفق اً 

  إلدارية المعلومات مراكز

 . السودان في هو كما) المصلحية ألرشيفات( الدول بعض فى عليها ويطلق

 اتالمؤسس في يوجد حيث ألخرى، لألرشيفات ألولي اللبنة  الوثائق مراكز من النوع هذا يعد
 والعسكرية المدنية والمؤسسات والبنوك والشركات الحكومية وغير الحكومية والمصالح
ها والتجارية االقتصادية األمنية والتشريعية والتعليمية والقضائية هي ات،المؤسس من وغير  و
ها حفظها على وتعمل الوثائق، هذه تنتج التي المؤسسات  فةالمختل بالطرق وإتاحتها وتنظيم
 . المؤسسة داخل منها للمستفيدين
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 ألوراقا تلك الجارية ،فالوثائق بالمؤسسة الجارية وشبه الجارية الوثائق المركز يضم
هي بها جاري اً  العمل زال ال التي  لوثائقا تلك فهي الجارية شبه الوثائق ،أما التداول قيد و
 أهم من واحدة والمستندات الملفات إدارة فان ولذلك آلخر وقت من إليها يرجع التي

 على إلشراف الوثائق إدارة وتشمل. المؤسسات من مؤسسة أي فى إلدارية العمليات
 صوالتخل التلف من وحمايتها تداولها وطرق وتخزينها وحفظها الوثائق إنشاء عمليات

ة والمستندات الوثائق من  .  بها المعمول والضوابط ألسس وفقا الفائدة عديم

 المعلومااااااااات إنتاااااااااج الوثااااااااائق بااااااااإدارة يقصااااااااد •
هااااااا وحفظهااااااااا إلداريااااااااة ها وتنظيم  لالسااااااتفادة واسااااااتخدام

الب تساااااايير فااااااى منهااااااا  ويشمل المؤسسة فى إلداري العماااااال د
 : مراحل الث ذلك

ةَة • َُ َُ َُ َُ َُيَي المرحَل َُ َُ َُ  ذالااااك الوثيقاااااة بإنتااااااج وتعناااااى  األوَل
 المعلومااااااات أوعيااااااة فااااااى والمعلومااااااات البياناااااات بتساااااجيل

هااااااا ، المختلفااااااة أهم  .  الورقية األوعيااااااة و

ةَة • َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ةَة المرحاَللمرحَل َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ  حفااااااااظ :الثانيَالثانَي
ااااهل بطريقااااااااة الوثااااااااائق هااااااااذه   ماااااااان تساااا

الاااااك اسااااااترجاعها ها أجاااااال ماااااان و  العمليااااااات فااااااى اسااااااتخدام
 . المختلفة إلداريااااااة

ة • َُ َُ َُ َُ َُ َُ ةَة المرحَل َةالمرحَل َُ َُ َُ َُ َُ َُ  وهاااااااى:  الثالثَالثالَث
 منظماااااااة بطريقاااااااة الوثاااااااائق هاااااااذه مااااااان الااااااتخلص

 ان بعاااااااد ، الااااااك فاااااااى المتبعاااااااة إلجاااااااراءات وفقاااااااا
 .  الجديدة للوثائق المجال إلفساح وذلك داريةإل أغراضها تساااااااتنفد
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 :  التالي بالشكل الوثيقة حياة دورة نبين أن ويمكن

  

 
  

  

  اإلدارية المعلومات مراكز وظائف

 راتاستفسا على والرد بها وتزويدها المعلومات من المؤسسة احتياجات تلبية -
 . القرار ومتخذي وصناع المختلفة إلدارات من المستفيدين

 في تمثلت والتي بأعمالها ترتبط أو المؤسسة بهذه تتعلق التي المعلومات ستالم -
هور وطلبات وصوره أشكاله بمختلف ـ الوارد البريد أنشطة  امليتع الذي الجم

ة وأنشطة بأعمال المرتبطة والتقارير معها  . المنظم

ها التي المعلومات تسجيل -  . الجارية الوثائق إدارة تتسلم

 نيةالف العمليات وإجراء وتحليلها للمؤسسة الواردة المعلومات وتنظيم حفظ -
 . لها امالئمة إليجاد وسائل وإعداد وتكشيف وفهرسة تصنيف من عليها

 الملفات بحفظ وذلك للمؤسسة والمتغيرة الثابتة ألصول على المحافظة -
 . ألصول بهذه الخاصة والمستندات

 

 

 

  الوسيط األرشيف مراكز

  

  

  

  

  

   الحفظ   الدائم

ف
 ي
دو  

 ر
   م   واستخدا حفظ             ألرشيف  

  

توز  
 يع

واسترجا ،  حفظ ،  ،  تنظيم )
 ع

)   

   الوثيقة   شاء ن تكوين   وإ

  
   التخلص   من   الوثيقة

إل الف
 ت

  



 

220 

 العمل تهاءان بسبب المقفولة والملفات الوثائق لحفظ وسطى مراكز إنشاء إلى الدول لجأت
 الدواوين يف الجارية الوثائق لحفظ المساحة ولتوفير الوثائق، هذه على للمحافظة وذلك بها

 ألرشيف في الدائم للحفظ إرسالها قبل ألوراق هذه لفرز فرصة إليجاد الحكومية
ة ألوراق من التخلص بعد القومي  ان القول يمكن عليه).59( العلمية والقيمة الفائدة عديم
 الوثائق بحفظ تقوم أرشيفية سلطة بإشراف للوثائق مستودع هو الوسيط الوثائق مركز

ة عديم من والتخلص المقفولة  . القومي ألرشيف تحويلها أو بإبادتها إما القيم

 للتقييم قالوثائ وإخضاع الوثائق، بتحويل المكاني الحيز لتوفير الوسيط المركز يهدف
 لكذ كل وفي. واإلبادة الحفظ بشان النهائي القرار إلى للتوصل الحفظ جداول حسب

 اتوالمؤسس بالوحدات الجارية ألرشيفات في الوثائق إدارة ونظام الوثائق حجم يراعي
 . المختلفة

                                                            
هام وتتمثل  :االتي الوثائق في مركز م

 .  والمؤسسات الهيئات من إليها المحولة أو الواردة الوثائق ستالم .1

اهم التي وألساليب بالطرق الوثائق حفظ .2  صيانتها في تس
 . وحمايتها

 .  ةالمختلف السترجاع أدوات وإنشاء وترتيبها الوثائق تنظيم .3

 . للوثائق الدوري التقييم .4

 . هابإبادت القرار اتخذ التي الوثائق من التخلص على إلشراف .5

ها من ثبت التى الوثائق تحويل .6  بحثيةو تاريخية قيم لها أن تقييم
 .  التاريخية الوثائق دار إلى إثباتية أو علمية أو

 كمنت وهنا بالدولة الوطني ألرشيف عن كبيرا عبئ اً  يحمل الوسيط الوثائق مركز ان
 وسيطال األرشيف افتقاد من العربي محيطنا في ونعاني. ألرشيفات من النوع هذا أهمية

 . العربية الدول من كثير في

                                           
59 -James B. Rhoads. The Role of Archives and Records management in National Information system:  
ARAMB study, Paris, UNESCO, 1983. P.42  

هيم القتناء التداول ،دار الطباعة والتجليد ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم،    .43،ص  2006الطيب أبشر ،الوثائق وألرشيف : المفا



 

221 

 :  القومية األرشيفات

 ةالرسمي وغير منها الرسمية التاريخية بالوثائق تعتني التي الدولة مؤسسات هي
 من وغيرها الفتوغرافية والصور كالخرائط ألخرى المعلومات ومصادر والمخطوطات

 . بأنواعها أيض اً  والدوريات بأنواعها الكتب مثل المعلومات مصادر

 يف المعلومات مراكز أهم من وتعتبر قومي طابع ذات مؤسسات الوطنية ألرشيفات إن
 مقاييسو مواصفات ذات اعتبارية هيئة باعتباره بقانون القومي األرشيف وينُشأ الدولة
هامه أهدافه وتُحدد محددة  .  به ينُشأ الذي القانون حسب واختصاصاته وم

 

مها أبرز   واختصاصاتها مها

ادرها من الرسمية وغير الرسمية الوثائق جمع -  المختلفة مص
 : يف تتمثل والتي المختلفة بالطرق بها المستودعات وتزويد

o اتالمؤسس من الوثائق يتم تحويل التحويل حيث 
 وغير الرسمية

 تاريخية قيما ً تحمل ولكنها إلدارية أغراضها استنفاد بعد الرسمية
 . والحفظ التحويل توجب التي القيم من وغيرها وبحثية وعلمية

o الشراء o والتبادل إلهداء  

 ألغراض لهذه خصيص اً  المعدة بالمستودعات الوثائق حفظ -
 يثح من المناسبة البيئية العوامل فيها تتوفر ان يجب والتي

 . وغيرها المباني ومواصفات والرطوبة الحرارة درجات

 . مستوياتهم مختلف علي للمستفيدين الوثائق إتاحة -

 . المختلفة بالوسائل المجتمع في والمعرفة الوعي نشر -

 الوثائق لحفظ مكانا اليوم القومية ألرشيف مراكز تعد لم
 من اعنصر أصبحت ،بل الحقوق تثبت التى والحجج ألرشيفية

 وإلرشاد البحث مراكز أهم من وواحدة القومية الثقافة عناصر
 من فظهتح بما والحقائق المعلومات من بكثير الباحثين تمد والتي

اهم للتداول وإتاحتها الوثائق حفظ فان ذلك ومع. مقتنيات  وبقدر يس
 من االستفادة والتطور التنمية أجل من التخطيط في كبير

 ألخطاء تكرار دون يحول ،كما السابقة والتجارب الخبرات
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 وطنيةال األرشيف بمراكز الكافية العناية يجب لذلك. منها والتعلم
 . امال دورها تؤدى حتى

 

  اإلقليمية أو الفرعية ألرشيفات

الية في باألرشيف تعتني التي المؤسسات تلك وهي  المعين لبلدا في المعين إلقليم أو ال
 الناحية من اعنه مسئولة القومية ألرشيفات ،وتكون القومية لألرشيفات فروع تعتبر وهي
 .  دولة كل في الوثائق قوانين حسب ذلك يختلف ولكن عليها وإلشراف الفنية

 لتيا المعلومات مصادر أهم من واحدة الفرعية ألرشيفات ومحفوظات مقتنيات تعتبر
 السياسيةو والقانونية إلدارية السوابق خالل من العلمي البحث إثراء في كبير وبقدر تسهم

رها  ورتط في يسهم مما والخبرات التجارب لمعرفة وتستشار إليها يرجع والتي وغي
 .  القرار اتخاذ عمليات في والمساعدة إلدارية العملية

  عنيةالم بلوالية الدولة وثائق علي المحافظة هو الفرعية لألرشيفات ألساسي الهدف
دمة   :   آلتية ألهداف إضافة العلمي البحث مصالح وخ

 . منه الستفادة سبل وتيسير وحفظه والالئي الوطني التراث حماية -

 . دمتهالخ الحديثة التقنيات وتوظيف حفظ واسترجاع الوثائق وسائل تطوير -

 ومكون للمعلومات مصااادر بوصاافها الوثائق بأهمية العام الوعي تنمية -
  للتراث

 . 

 . الباحتين من يريدها لمن المعلومات توفير -

    إليها الحاجة عند والقانونية اإلدارية السوابق بتوفير الدولة مرافق معاونة -

هام الفرعية لألرشاااااايفات  تقوم أن يجب ووظائف واختصاااااااصااااااات م
  :      وهي أجلها من أنشأت التي ألهداف تحقيقا بها

  .الخاصة والوثائق المختلفة الوحدات في المنشأة الوالئية الوثائق حفظ -

 . حفظها وتنظيم اإلثباتية العلمية القيمة ذات الوالئية الوثائق جمع -
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 ةالوالئي الوحدات في الوثائق علي للمحافظة لالزمة والنظم القواعد وضااع -
  .والسياسي والثقافي والفني والتاريخي والعلمي ألدبي للتراث حماية

   نشرها علي والعمل الوثائق علي االطالع تيسير -

   الوثائقي العمل وترقية الالئية بالوثائق االهتمام المعرفة تنمية -

ة الوثائق حماية علي العمل -  الوالية بمصااالحة الصااالة ذات والخاصاااة العام
 . الجائر والتخلص التلف من عليها والحفاظ وإلقليم

 اتذ الوثائق علي والحصااااااول الوالئية الحكومية الوحدات وثائق تفتيش -
 .  إلدارية أغراضها استنفدت التي ألهمية

اها اساتنفدت التي الرسامية الوثائق من بالتخلص التصاديق -  إلداريةا أغراض
 ) 102. (القومي األرشيف مع بالتعاون والمراشد. والقوانين للوائح وفق اً 

 : ألرشيفية المقتنيات 2/3

الااااة، تنتجهاااااا التاااااي الرسااااامية الوثاااااائق تعاااااد  تالمقتنياااااا أهااااام مااااان الد
 الوثاااااائق ماااان النوعيااااة هااااذه وتمثااااال الوثاااااائق، بمراكاااااز توجااااد التاااااي

هااااااا وترتيبهااااااا حفظهااااااا يااااااتم حيااااااث ألكبااااار النسااااابة  فااااااي وتنظيم
الاااااى مرحلتهااااااا  بمراكاااااااز الجارياااااااة وشااااااابه الجاريااااااة أل

 الرسااااامية المختلفاااااة والوحااااااادات بالمؤسساااااااات إلدارياااااااة المعلوماااااااات
 فيهااااااا تكاااااون والتاااااي الثانياااااة مرحلتهاااااا ايوفاااا. والخاصاااااة منهاااااا

 وتجاااااارى بهااااااا يعتنااااااى والتااااااي الوساااااايطة ألرشاااااايف بمراكااااااز
  عليهااااااا

                                                            
الحاج ،نجوى محمود ،دور ألرشيفات الفرعية في بناء مجتمع المعرفة ،ورقة علمية منشورة ،المؤتمر الثالث والعشرون  -1

 ). ص 20/2012-18التحاد العربي للمكتبات ،الدوحة ،(نوفمبر  

رزهاااااااا المختلفاااااااة العملياااااااات الفنياااااااة  هااااااااظيموتن وترتيبهاااااااا بعاااااااد ف
اءهااااااااا بفهرساااااااتهاوتصاااااااانيفها  حسااااااااب المناساااااااابة الرمااااااااوز وإعط

 وثاااااائق هاااااي غالبيتهاااااا وفاااااى تغطيهاااااا التااااااااي الموضااااااااوعات
الااااة رسااااامية  الرسمية والوحدات المؤسسات مااااان الوسااااايط للمركاااااز مح

 . بالدولة
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الااااااة فاااااااي ها اساااااااتنفاد وبعاااااااد للوثاااااااائق ألخيااااااارة المر  أغراضااااااا
 الااااوطني أو القاااااومي لألرشااااايف تحويلهاااااا ياااااتم والمؤقتاااااة، إلدارياااااااة

الااااة هتمام ياااااتم حياااااث بالد ها بها ال  . دائم اً  حفظ اً  وحفظها وتنظيم

هااااااا تهااااااتم المقتنيااااااات ماااااان أخااااااري أنااااااواع هناااااااك    ألرشاااااايفات ب
اتَات مثاااال الوثااااائق حفااااظ وأماااااااكن َُ َُ َُ  ثااااروة تمثاااال وهااااذه المخطوَط

الاااة بالنساااابة كبياااارة  والمخطاااااوط. خااااااص طاااااابع ذات أنهاااااا الااااك للد
 نسااااااااخ منااااااااه توجااااااااد ال وقاااااد قيمااااااً، أو ناااااادر اً  يكاااااون قاااااد

 ألرشاااااايفية المجموعااااااااات ماااااااان المخطوطااااااااات وتعااااااااد. أخااااااااري
 والمااااااؤرخين الباااااااحثين قباااااال ماااااان عليهااااااا الطالاااااب ااااااريكث التااااااي

 طياتهاااااا باااااين مااااان المعلوماااااات ونهااااال وتحقيقهاااااا دراساااااتها بغااااارض
 منهااااا كبياااارة بأعااااداد الوثااااائق حفااااظ أماااااكن ماااان كثياااار ،وتزخااااار

ال ً السااااااودانية القوميااااة الوثااااائق ،فاااادار  اااانماا بااااااالكثير تحااااااتفظ ماااااا
 مثااااااال متنوعااااااة موضاااااااوعية مجااااااالت وتغطااااااي المقتنيااااااات هااااااذه

 ياسةوالس والفلك والتاريخ وألدب المختلفااااااة بفروعهاااااااا إلساااااالمية لعالااااااوم
رها  .  الموضوعات من وغي

اهم  ءإثااااارا فاااااي كبيااااار بقااااادر المخطوطاااااة الوثائقياااااة المقتنياااااات تسااااا
 قباااااال ماااااان وتحليلهااااااا دراسااااااتها خااااااالل ماااااان العلمااااااي البحاااااث

هتماااااين والباااااااحثين المااااااؤرخين  فاااااي المخطوطاااااات بشااااائون والم
 اجباإلنتااااا لعالااااام ودور المكتبااااااة رفاااااد وبالتاااااالي المختلفاااااة، المجاااااالت
اهم االاااااذي الفكااااااري  المعلوماااااااات طاااااارح فاااااي باااااادوره يسااااا
 حساااااااب المختلفاااااااة المجاااااااالت فاااااااي منهاااااااا الساااااااتفادة الجديااااااادة

 .  الفكري للمنتج الموضوعية التغطية

 المقارناااااااة الدراساااااااات عمااااااال للبااااااااحثين المخطوطاااااااات تتااااااايح 
 والسياساااااااية واالجتماعيااااااااة اااااااااديةالقتص الاااااانظم والتحليااااااال
اهم جديااااادة أفكاااااااار اساااااااتنباط وبالتاااااااالي الااااف وبقااااادر تسااااا  ايفاااا مخ

الااااة والمساااااتدامة الوطنياااااة التنمياااااة  الاااااك الاااااى وكمثااااااال. للد
الاااااة المخطوطااااااة اائقالوثااااا مجموعااااااة مهديااااااة للد  الساااااااودان فااااااي ال
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 مخطوطاااااااات الااااااى المجموعاااااااة تحتاااااااوي ،حياااااااث)1889- 1881(
الاااااة فااااااي  والتااااااي المااااااال بياااااات إدارة ومخطوطااااااات ككاااااال إدارة الد

اهاالباااااااحثون  نتعاااااارف حيااااااث المجااااااال فااااااي المتخصصااااااون يدرسااااا
 تالااااك الوقااااات الااااك فاااااي المسااااالمين ماااااال وإدارةبيااااات نمااااااط الاااااى
 . المخطوطات من وغيرها الساااااودان تااااااريخ مااااان الحقباااااة

ها التاااااي المقتنياااااات مااااان   ،الخااااارط الوثاااااائق حفاااااظ أمااااااكن تضااااام
 قصاااااااوي أهمياااااااة ذات للمعلوماااااااات مصاااااااادر وهاااااااذه بأنواعهاااااا

 اةملزمااا ااااةكوثيق عليااااه العتماااااد يااااتم مصاااادرا الخريطاااااااة تعاااااااد حياااااااث
 المتعلقاااااة ألماااااور يخاااااص ماااااا فاااااي خاصااااة األحيااااان ماااان كثياااار فااااي

 والداخلياااااة وإلقليمياااااة الدولياااااة والحااااادود االتفاقياااااات بالنزاعاااااات
الااااة همااااا اً  مساااااتندا الخريطاااااة تعاااااد كماااااا. للد  المنظماااااات إلياااااه تلجاااااأ م
 بالحااااادود يعالااااق ماااااا فاااااي خاصاااااة النزاعاااااات فاااااض فاااااي الدولياااااة
 وقاااااد. النزاعاااااات مااااان وغيرهاااااا البحرياااااة الحااااادود أو األرض الااااى

ااااااهمت  الاااااادي والمودعاااااااة المحفوظاااااااة اااااارطالخا مجموعاااااااات س
 القضااااااايا ماااااان كثياااااار حاااااال فااااااي ألرشااااااايف دور بعاااااااض

الاااااة داخاااااال أو الااااادول بااااااين والنزاعااااااات  والحدود النزاعات في الواحدة الد
اليات بين الداخلية  . وألقاليم ال

 مااااااان العدياااااااد ألرشااااااايف مراكاااااااز تضااااااام الااااااك الااااااى إضاااااااافة 
 المراكاااااز هاااااذه مااااان ،فكثيااااار ألخااااارى المعلوماااااات مصاااااااادر
 تضاااااام قااااااد ااةمكتباااا بهااااااا يوجااااااد منهاااااا الوطنياااااة وخاصاااااة

 والموسااااااوعات القااااااواميس مثاااااال مراجااااااع للكتااااااب اإلضااااااافة
 يقااااااادم الاااااوطني ألرشاااااايف مركااااااز ان باعتبااااااار وغيرهااااااا والمعاااااااجم

 غالااااااب الااااااى هاااااااذا وينطباااااااق للمساااااااتفيدين تكامالااااااة خدماااااااة
الاااااة تعتبرهااااااا والتااااااي الوطنيااااااة ألرشاااااايف مراكاااااااز  للوثااااااائق مك

 المعلوماااااات اساااااتقاء فاااااي البااااااحثين بهاااااا ويسااااااتعين ألرشاااااايفية
 ويساااااااعد. المفيااااااد العلمااااااي البحاااااث أجااااال ااااانم البياناااااات وتحليااااال

  الملحقااااااة المكتبااااااات هااااااذه وتزويااااااد إنشاااااااء فااااااي
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 إلياااااداع قاااااانون ألحياااااان، مااااان كثيااااار وفاااااي ألرشااااايف، بمراكاااااز
 اااااانم نسااااااخ بإيااااااداع المااااااؤلفين الااااازم االاااااذي المختلفااااااة للمصااااانفات
 بعاااااض تخصاااااص كماااااا. بالدوالااااة الااااوطني بألرشاااااايف مؤلفاااااااتهم

 مساااااااتودعاتها وتزويااااااد القتنااااااء حياااااز اً  ألرشااااايف مراكاااااز
 دتعاااا والتااااي المختلفاااااااة المساااااااتويات الااااااى العلمياااااااة حااااااااتاألطرو

 جدياااادة معلومااااات طياتهااااا فااااي وتحماااال ألوليااااة الدراسااااات مصااااادر ماااان
اهم مماااااا تتناولهاااااا التاااااي للموضاااااوعات  فاااااي كبيااااار وبشاااااكل يساااا

 الماااابهم وتوضاااايح الحقااااائق ماااان كثياااار وإبااااراز المعلوماتيااااة التغذياااااة
 ويستشااااااااايرها الدراساااااااااة والتحليااااااااال، خااااالل ماااان منهااااا

 . نالمعي للمجال السابقة إثبااااااااااتالدراسات فاااااااااي خاصاااااااااة المساااااااااتفيدون

 بالنسااااابة إلياااااداع قاااااانون مااااان الوثاااااائق مراكاااااز تساااااتفيد وكماااااا 
 ماااان إلنتاااااج أصااااحاب القااااانون الااازم أيضااااا ً ، الكتااااب ماااان للمصاااااادر
 ألرشاااايف الااادي الااادوريات هااااذه ماااان نسااااخ وإيااااداع بتزويااااد الااادوريات

الاااة الاااوطني  الوثااااااائق بمراكااااااز الصااااااحفي ألرشاااااايف ويعااااد.  بالد
حجمااااا  ألرشااااايفية المجموعاااااات أكباااااار ماااااان منهااااااا الوطنيااااااة خاصااااااة

 ويحفاااااظ محااااااددة زمنياااااة فتااااارة كااااال النساااااخ تجلياااااد ياااااتم حياااااث اً 
 العديااااد الاااااه المقتنياااااات ماااااان النااااااوع وهااااااذا الوثاااااائق عاااااان منفصاااااال ً

 اااثحيا احثينالباااا ماااان المختلفااااة الفئااااات ماااان والمسااااتفيدين الااارواد ماااان
 المفتوحااااااة المقتنيااااااات ماااااان المحفوظااااااات ماااااان النوعيااااااة هااااااذه تعااااااد

 مسااااااتوياتهم متالاااااف الاااااى للباااااااحثين ويحااااااق عليهااااااا قيااااااود ال
 الااااى ينطباااااق وماااااا. يريااااادون ماااااا الااااى الطاااااالع ودرجاااااااتهم

الت من األخرى الاااادوريات الااااى ينطباااااق الصاااااحف .  بأنواعها والنشرات الم
 ألرشاااايف مراكااااز بعااااض فااااي يوجااااد قااااد المقتنيااااات ماااان نااااوع هناااااك
اهابعضااااا فاااااااي يوجااااااد ال وقااااد  الفتوغرافياااااااة، الصاااااااور وهاااااااو ا

 مصااااااادر ماااااان يعااااااد المحفوظااااااات مااااااان الناااااااوع وهاااااااذا
 ثااااااانوي كمصاااااادر المسااااااتفيدون يستشاااااايرها التااااااي المعلومااااااات

 المصااااادر ماااااان انااااااه ونااااااري. ألخاااااارى الوثائقيااااااة للمصااااااادر مكماااااال
 ال وقااااد فقااااط الصااااورة خااااالل ماااان المعلومااااة تجااااد فقااااد ألهميااااة، ذات
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ادها اهد الصاااااور تعاااااد كماااااا. آخااااار مصااااادر فاااااي تجاااا  الااااى شااااا
  مااااان كثيااااار

 واالقتصااااااااادية السياسااااااااية المجااااااااالت فااااااااي الموضااااااااوعات
الااااة مختلفاااااة زمنياااااة فتااااارات فااااااااي والتنمويااااااااة  الااااى ،اضاااااف للد

اهمتها الااااك  منهااااااا الداخليااااااة الدوليااااااة المعااااااارض فاااااي الكبيااااارة مسااااا
 . المختلفة المعااااااارض ماااااان وغيرهااااااا والخارجيااااااة

 للمقتنياااااااات اإلضاااااااافة ألرشااااااايف مراكاااااااز مساااااااتودعات تضااااااام 
 الورقياااااة غيااااار المعلوماااااات مصاااااادر مااااان عااااادد الااااذكر، سااااااااابقة

 بصاااااارية الساااااامع المااااااواد منهااااااا مختلفااااااة وأناااااواع أشاااااكال فاااااي
اارطة مثاااااال بأنواعهااااااا  أشااااااااارطة ، ،الفياااااااااديو السااااااينما أشاااا

 المصاااااااغرات ثاااااااااام الزجاجياااااااااة الشااااااااارائح بأنواعهاااااااااا، التساااااااااجيل
 بعاااااااض ألرشااااااايف مراكاااااااز بعاااااااض فاااااااي وتوجاااااااد. الفيلمياااااااة

اااامة،:  مثااااااااال العينياااااااااة المقتنياااااااااات  النياشاااااااااين، ألناااااااااواط، األوسااااا
 اللوحاااااااااات المياااااااااداليات، الوشااااااااااحات، الشاااااااااعارات، اام،ألختاااااااا

 المقتنياااااات مااااان المحفوظاااااات هاااااذه وغيرهاااااااااا،وتعاااااد والبراوياااااااااز
 . ألرشيف مركز مختلفاااااةلدولة زمنياااااة لفتااااارات التاريخياااااة

 الوثائقياااااااااة المقتنياااااااااات أهمياااااااااة تتضاااااااااح سااااااااابق مماااااااااا 
ها التاااااااااي  عباااااارة وهاااااي ألرشااااايف مراكاااااز مساااااتودعات تضااااااااام

 ااااااةالمعرفا مجاااااااالت فاااااااي المصاااااااادر متنوعاااااة معرفياااااة كناااااوز عااااان
الااااوائ القاااااوانين حساااااب والعلمااااااااء للبااااااااحثين متاحاااااااة المختلفاااااااة  حوا

 كمااااااا. منهااااااا والساااااتفادة عليهاااااا الطاااااالع شاااااروط تحكااااام التاااااي
 للمسااااااتفيد السااااااترجاع أدوات تااااااوفير ألرشاااااايف لمركااااااز ينبغااااااي

ها، وأسااااااااليب بطااااااارق وتزوياااااااده الااااااى اساااااااتخدام  الباحاااااااث و
  .ألدوات هذه من بحثه موضوعات مع يتناسب ماااااااا اختياااااااار

 دور مقالهااااااا فااااااي روقز خديجااااااة ألسااااااااااااااااااااااااتاذة تقااااااااااااااااااااااااول
 الوثااااااائق مجموعااااااات ان وبمااااااا( العلمااااااي البحااااااث فااااااي الوثااااااائق

 والدراسااااة للبحااااااث مصااااااادر تعااااااد الوثااااااائق باااااادور تحفااااااظ التااااااي
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 أو عاديااااا قارئاااا اً  أو متخصصااااا باحثااااا كااااان سااااواء - للباحااااث بااااد فاااال
هنيااااا اً   التاااااي والمواضااااايع وحالتهاااااا بطبيعتهاااااا الااااام أن ماااااان - م
 التاااااااي للماااااااادة الااااااواعي الختياااااااار مااااااان الااااااه باااااااد ال تعالجهاااااا

 ).  0360(غرضه وتخااااااادم ببحثاااااااه ااالتتصاااا

اهام ويااااااأتي   وبناااااااء الوطنيااااااة التنميااااااة فاااااااي المراكااااااز هااااااذه إسااااا
 ذات الوثاااااائق هاااااذه الااااي المحافظاااااة خاااااالل مااااان المعرفاااااة مجتمااااااع

 والضاااااياع لتالااااف مااااان والعلمياااااة والتاريخياااااة إلدارياااااة القيماااااة
 إلدارياااااااة الساااااااوابق فاااااااي إليهاااااااا الرجاااااوع عناااااد منهاااااا ويساااااتفاد

 وماااااان المختلفااااااة الفتاااااارات فاااااااي اإلدارة الحكااااااام تجاااااااارب ومعرفاااااااة
 . مفيد هو ما وتنفيذ وتطبيااااااق القصااااااور وتالفااااااي بهااااااا الهتااااااداء ثاااااام

  

  العلمي والبحث ألرشيفية المؤسسات/ 3

  الوثائق إتاحة 3/1

 مباااااادئ مااااان الغااااارض ،ان الوثاااااائق إتاحاااااة مباااااادئ فاااااى جااااااء
 رسااااميا دوليااااا أساساااايا خطااااا ألرشاااايفين تقاااادم إنهااااا إتاحاااااةالوثااااائق

 وممارساااااااتهم إلتاحااااااة عمليااااااة فااااااى سياسااااتهمالمتبعااااااة لقياااااس
هم اطااااااار ،ووضااااااع  إلتاحااااااة قواعااااااد تبنااااااى عنااااااد السااااااتخدام
 مباااااااااادئ نطااااااااااق وحاااااادد. الحاليااااااة القواعااااااد تعااااااديل أو الجدياااااادة
 الخاصاااااااااة إلتاحاااااااااة حقاااااااااوق ليشااااااااامل الوثاااااااااائق إتاحاااااااااة

هااااااا تااااااىال والمساااااائوليات بالمسااااااتفيدين ال  عالاااااقي فيمااااااا ألرشاااااايفين يت
 ) 104.(بها المتعلقة والمعلومات الوثائق بإتاحااااااة

 لجناااااااة مااااااان الصاااااااادرة الوثاااااااائق إتاحاااااااة مباااااااادئ تاااااااتلخص
 المعنياااااااااة العمااااااااال مجموعاااااااااة/ والمعاااااااااايير الممارساااااااااات أفضااااااال

 وقاماااااااات لألرشاااااااايف الااااااادولي بااااااااالمجلس  إلتاحاااااااااة بعملياااااااااة
                                           

  22،ص 1980البحث العلمي ،مجلة الوثائق ،الخرطوم ،دار الوثائق القومية ، عدد خاص ، زروق ، خديجة ، دور الوثائق في -60 
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ادهااااااااا   2012/أغساااااطس/24 فاااااى السااااانوية العموميااااااااة الجمعيااااااااة باعتم
 عباااااد محماااااد أمااااااني العربيااااااة الااااى بترجمتهاااااا قامااااات والتاااااي

 وماتالمعل وتقنية والوثاااااائق المكتباااااات بقسااااام المسااااااعد المااااادرس العزياااااز
 . القاهرة جامعة/ آلداب بكلية

 الااااى الحصاااااول بحاااااق المساااااتفيدون يتمتاااااع -1
 يتعااااااين كمااااااا الحكوميااااااة الجهاااااات وثاااااائق

 وثائقهم إتاحة والخاصااااااة العامااااااة الجهااااااات الاااااى
 . ممكنة درجة ألقصى

 يوجاااااااد بماااااااا ألرشااااااايفية المؤسساااااااات تعااااااارف -2
 اإلضاااااافة أرشااااايفية مقتنياااااات مااااااان الااااااديها
 وتعماااااال) السااااارية( المقيااااادة الماااااواد الااااى

 تااااااؤثر التااااااى القيااااااود عاااااان إلفصاااااااح الاااااى
 . إتاحتها الاااااى

 الماااااواد بحفاااااظ المعنياااااة المؤسساااااات تعتماااااد -3
 . تاحةإل نشط نهج الااااى ألرشااااايفية

 المقتنيااااااات بحفااااااظ المعنيااااااة المؤسسااااااات تضاااااامن -4
 المفروضاااااة القياااااود وضاااااوح وجاااااوب ألرشاااااايفية

 محاااااااااددة زمنياااااااااة لفتااااارة إلتاحاااااة الااااى
 بحاااااااااق العتاااااااااراف الااااااااى باإلضاااااااااافة

 مااااااا حقااااااوق احتاااااارام ،وكااااااذلك الخصوصااااااية
 . الخاصة الوثااااااائق لكااااااى

 وفقااااااااا ألرشاااااااايفية الوثااااااااائق إتاحااااااااة تااااااااتم -5
 . والتكافؤ بالمساواة تتساااااااام ألسااااااااس

                                                            
ألرشيف، محمد عبد العزيز، أماني (ترجمة) ،مبادئ إتاحة الوثائق،  -   1046 ،ص 2012المجلس الدولي 

 104.  
 المقتنيااااااات بحفااااااظ المعنيااااااة المؤسسااااااات تضاااااامن -6

 الخطيااااااارة الجااااااارائم ألرشاااااايفيةلضاااااااحايا
 الوثاااااائق الااااادوليإلتاحاااااة القاااااااانون ،وبموجااااااب
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الااااة ،تاااااوفير الزماااااة أل  حقاااااوقهم إلثباااااات ا
 اذا ،حتااااااااى انتهاكاااااااااتهم وتوثيااااااااق اإلنسااااااااانية

 . للمستفيدين متاحة غير الوثائق هااااااااذه كاناااااااات

 إتاحااااة منااااع بساااابب التقاضااااي فااااى المسااااتفيدين حااااق -7
 . لهم الوثااااائق

 المقتنياااااااات بحفاااااااظ المعنياااااااة المؤسساااااااات قياااااااام -8
  .الوثائق إتاحة تمنع ال العملية القيود ان بضمان ألرشااااااايفية

 المقيااااااادة ألرشااااااايفية للوثاااااااائق ألرشااااااايفين إتاحاااااااة -9
هام والقياااااااام ة ألرشيفية بالم الزم  . لذلك ا

 القاااااارار صاااااانع عمليااااااة فااااااى ألرشاااااايفين مشاااااااركة -10
 . اإلتاحة الخاااااااص

 طااااااالعال حقااااااوق للمسااااااتفيدين المبااااااادئ هااااااذه تتاااااايح
الزماااااااااااة والمعلوماااااااااااات البياناااااااااااات جمااااااع وإمكانيااااااة  ا

ها بهاااااااااااا والسااااااااااادالل وتحليلهاااااااااااا  بالكيفياااااااة واساااااااتخدام
ااهمة يريااااااادونها التاااااااي  اإلنتااااااج الفكااااااار إثاااااااراء فاااااااي للمساااااا

 التاااااي الفوائاااااد مااااان وغيرهاااااا الحقاااااوق وإثباااااات الفكاااااري
. والمجتماااااع الفااااارد عالااااي تعاااااود والتاااااي المساااااتفيد يجنيهاااااا

اهم وبالتاااااالي  المسااااااتفيدين بمااااااد ألرشاااااايف مراكاااااز تسااااا
الزمااااااة بالوثااااااائق  فاااااااي الراجعاااااااة تغااااااذيتها تكااااااون والتااااااي ا

هم وغيرهاااااااا وبحاااااااوث علمياااااااة وأطروحاااااااات كتاااااااب شاااااااكل  تسا
 . بالدولة المستدامة التنمية في مختلفة وبأشكال

ها التاااااي الخااااادمات الوثاااااائق إتاحاااااة بعملياااااة وتااااارتبط  تقااااادم
 . للمستفيدين ألرشيفية المؤسساااااات

  األرشيفية المؤسسات خدمات 3/2

 رجاعهاواست وصيانتها الوثائق على المحافظة إلى األرشيف مراكز تنظيم عمليات تهدف
 للذينوا عامة بصورة للمستفيدين بل والمؤرخين، الباحثين قبل من إليها الحاجة عند

 رهاونش منها والستفادة البحثية حاجاتهم إلشباع الوثائق هذه على باالطالع يقومون
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الع الوثائق وتتاح. مختلفة وقوالب أشكال فى وتداولها ددها بشروط ال  وقوانين حلوائ تح
 تقدمها التي الخدمات. الوثائق إتاحة ومبادئ أسس مراعاة مع ألرشيفية المؤسسة

 : مثل نفسها للوثائق إما  ألرشيفية المؤسسات

ها، وصيانتها والمقتنيات الوثائق على المحافظة -  نظم ان وترميم
مرها من تطيل الوثائق على المحافظة وأساليب  عدد أكبر يمكن مما ع

 بين يالت والمعلومات البيانات واستخدام منها الستفادة من الباحثين من
   المختلفة المعرفة مجالت في طياتها

 قالوثائ في والتنقيب ،البحث والمخطوطات الوثائق نشر و تحقيق -
اهم والمخطوطات  المعلومات من كثير ومعرفة الوثائق تحليل يس

 والبق في وتنشر  جديد فكري نتاج ال وتفضي ومقاربتها ومقارنتها
 قالحقائ وكشف التخطيط في والوطن اإلنسان تفيد متنوعة ومصادر

 الذيو الوطنية والتنمية واإلحصاءات والقتصاد السياسة جاالت وفي
 . أخري مرة تداوله يتم بدوره

 هذه إعداد األرشيف مركز وعلي األدلة، والفهارس القوائم إعداد -
 لرقابةا لعمل وكذلك نفسها والمقتنيات الوثائق علي للمحافظة الوسائل
 السترجاع من عليها للمحافظة ثم ومن الوثائق هذه علي لالزمة

 يق وضعها أو والضياع للتلف يؤدي والذي المنظم غير أو العشوائي
 نم المستفيدين تعين الوسائل هذه ومثل. لها المخصص غير المكان
 هذه بداخل وما والنصوص للوثائق الوصول في األرشيف مراكز

 بحس احتياجاته اختيار من المستفيد وتمكن الوثائقية المقتنيات
 في تعينه عامة بنظرة الباحث يكتفي وقد. فيه يبحث الذي الموضوع

 البحثية هحاجت ليشبع والملفات الوثائق طلب البحث يتطلب قد ،او بحثه
 . منها

مها خدمات أو مها مختلفة أشكال في تتمثل للمستفيدين تقد  : أه

 ألخرى والمصادر الوثائق تتاح ،بأن للوثائق إلعارة خدمات -
الع للمستفيدين  ألدلةو والكشافات الفهارس إتاحة خالل من عليها لال

 ونيبح التي موضوعاتهم مع يتناسب ما واختيار للباحثين بأنواعها
 . فيها

 احالمت الوثائق للمستفيدين وتقدم واالستنساخ التصوير خدمات -
 . القوانين به تسمح الذي بالقدر ونسخها تصويرها
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 في يبحث الذي للباحث تقدم ما عادة الخدمة وهذه الترجمة، خدمات -
 . لبحثا موضوع الوثائق لغة يجيد ال لغته غير بلغة وثائقية مقتنيات

 ناكه تكون بحيث. والستفسارات ألسئلة على والرد الباحثين إرشاد -
 يقفر بها يقوم أو مكتوبة إما الخدمة تقديم مكان في وتوجيها إرشادات

 لدي ثالبح وأساليب بطرق المستفيد بتوجيه الباحثين خدمات تقديم
 توفرم غير الوثائق من طلبه حالة في مساعدته أو المؤسسةألرشيفية،

 للمعلومات، النتقائي والبث الجارية إلحاطة خدمات - المركز في
 المؤسسة داخل األرشيفين خاصة الخدمات هذه مثل تكون ما وغالبا

 بمركز عالقات تربطها والتي الصلة ذات المؤسسات بعض أو
 . األرشيف

  العلمي البحث خدمة في ودوره اللكترونى ألرشيف 3/3

 الحواساااااااايب وخاصااااااااة واسااااااااتخداماتها التكنولوجيااااااااا بانتشااااااااار
 الوساااااايط أن الكثياااااارون ،اعتقااااااد المتطااااااورة بتطبيقاتهااااااا منهااااااااا

 الكااااام بسااااابب الحفاااااظ فاااااي مشاااااكالت مااااان يساااااببه وبمااااااا الاااااورقي
 أعمالهااااااااا خااااااااالل والهيئااااااااات الجهااااااااات تنتجاااااه الااااذي الهائااااال
 واساااااع بشاااااكل الحاسااااابات اساااااتخدام أن ال كبياااااااار بشااااااااكل ،يقاااااااال

  النااااااااتج فااااااايحفظ الااااااورقي الشاااااكل وتزاياااااد انتشاااااار الااااى أدى
 التقااااااارير ماااااان وكثيااااااار باااااااالملف، أو كمرجاااااااع) المطباااااااوع(

 التقنياااااة بوجااااااود ورقياااااا اً  تااااااداولها اااااتميا والتوجيهااااااات األواماااااار
 وجاااااود مااااان باااااد ال وكاااااان المساااااتندات هاااااذه تتزاياااااد وأصااااابحت

 أو إللكترونياااااة الوثاااااائق إدارة بااااانظم يعُااااارف ماااااا فظهااااار الااااول،
 . إللكترونية ألرشيفات نظااااام

 ميااااات شاااااكل الااااى الوثاااااائق تحويااااال عملياااااة التقاناااااة هاااااذه تتضااااامن 
 اااىال الاااورقي الشااااكل ماااان الوثااااائق تحوياااال أو إلكترونياااا اً  معااااه التعاماااال

 واساااااااااترجاع تخااااااااازين الااااااااك ويعناااااااااي إلكتروناااااااااي شاااااااااكل
 ااااااتعمليا ومراقبااااااة وتنظاااااايم لتأمينهااااااا إضااااااافة الكترونيااااااا ً الوثاااااااااائق

ً  أيض اً  تداولها ثاااااام حفظهااااااا  . إلكترونيا

  هاااااي( إللكترونياااااة ئقالوثاااااا إدارة الاااانظم تعريفاااااات عااااادة هنااااااك 
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 ماااان إلكترونااااي شااااكل الاااى الحصااااول ماااان تمكاااان التااااي الااانظم
 ، إتاحتهاااااااا بتخزينهاااااااا، وتسااااااامح للوثيقاااااااة الااااااورقي ألصاااال

 وأجهاااااازة باااااارامج خااااااالل ماااااان واسااااااترجاعها بهاااااااا االحتفااااااااظ
 الااااااي البياناااااااات تخااااااازين عملياااااااة هاااااااي أو. الحاساااااابات ومعاااااادات
 وناااااااادرتها ألهميتهاااااااااا طويالاااااااة لفتااااااارات الكتروناااااااى وسااااااايط

 . الحاجة عند استرجاعها ثااااااااام والعلميااااااااة التاريخيااااااااة وقيمتهاااااااااا

 مجموعااااااة عاااااان عبااااااارة إللكترونيااااااة ألرشاااااافة نظاااااام فااااااإن إذن 
 الوثاااااائق تحويااااال بغااااارض تساااااتخدم التاااااي والبرمجياااااات ألجهااااازة

 تقنيااااات مااااع للتعاماااال قاباااال شااااكل الاااى التقلياااادي الشااااكل مااااان
 . آللي والسترجاع التخزين حيث ماااان الحاسااااوب

 العاليااااااااة إلمكانيااااااااة الااااااانظم لهااااااااذه ألساسااااااااية الوظااااااااائف أن 
اهولة وساااااارعة للتخاااااازين  ماااااان المخاااااازون هااااااذا سااااااترجاعا وسااااا

الزماااااااااين والتاااااااااأمين الحماياااااااااة وتاااااااااوفير الجيااااااااادة إلدارة خااااااالل  ا
 . والبرمجيات ألجهزة مواصفات على هذا وباااااااااالطبعيتوقف

 

    إللكترونية األرشفة أهمية 

 المصاااااااااحبة الساااااااالبيات ماااااااان كثياااااااار اً  هناااااااااك أن نتفااااااااق لعلنااااااااا
 الااااك الااااى يترتاااااب وماااااا الوثاااااائق ماااااع اليااااادوي التعامااااال لعملياااااة

اعة مااااان  لحجاااااام المتزايااااااد للنمااااااو إضااااااافة والجهااااااد للوقاااااات إضاااااا
 كماااااا الكتابااااة وأدوات الااااورق شاااااراء كلفااااة ثاااام الورقيااااة الوثااااااائق
 ولتالاااااف بأنواعااااااه الضااااااياع لمخاااااااطر الوثااااااائق هااااذه تتعااااارض

 . ألحيان من كثياااااار فااااااي والتساااااارب

 إللكترونيااااااااة لألرشاااااااافة توفرهااااااااا يجااااااااب محااااااااددة متطلبااااااااات 
الزماااااااااة والمعااااااااادات ألجهااااااااازة فاااااااااي تتمثااااااااال  مثااااااااال ا

 وباااااااااالطبع الضاااااااااوئية والماساااااااااحات والُمخااااااااادمات الحواسااااااااايب
 ألخاااارى التقنيااااة المطلوباااااات الاااابعض إضاااااافة  شااااااااابكة، وجاااااااااود

 مجااااااال فااااااي ومدربااااااة ؤهالاااااة عماااااال فااااارق الاااك الااااى أضااااف
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 هنااااااك تكااااان الاااام إذا أناااااه ال التقناااااي والمجااااااال والمعلومااااااات التوثيااااااق
 . ذكرنا ما يفُيد ال قد الصعاب تاااااذليل الااااى وقاااااادرة فعااّلااااة إدارة

 بااااااد فاااااال إللكترونيااااااة لألرشاااااافة جياااااادا ً نظاماااااا اً  نضاااااامن وحتااااااى
 : مثل النظام لهذا فنية مواصفات هناك تكون أن من

  المتقدمة التقنية -

  للتخزين أقل مساحات توفير -

 الااااى المحافظااااة مااااع الملفااااات وحمايااااة ساااارية تااااأمين -
  أصولها

 ظامن يتميز أن يجب عليه عالية كفاءة وذات متميزة بيانات قاعدة استخدام -
 : باالتي إللكترونية ألرشفة

  النظام مستخدمي بين المعلومات تبادل سهولة -

  البيانات أنواع كافة مع التعامل على القدرة -

  النظام داخل العمل انسيابية -

 الااااى للحصاااااول والساااااترجاع البحاااااث أسااااااليب تعااااادد -
  المطلوب

 وممياااااازات فوائااااااد التقنااااااي والتطااااااور للتقنيااااااة كمااااااا عموماااااااً،
 هنااااااك ،أيضااااا اً  وتطورهاااااا للحيااااااة الساااااريع إليقااااااع ماااااع تتماشااااااى

 الوثاااااااائقيون لهاااااااا يتحساااااااب التاااااااي والمخااااااااطر المخااااااوف بعاااااض
 ألرشاااااايف ووسااااااائط جياااااااتللبرم الساااااااريع التطاااااااور مثااااااال

 إيجااااااد يحاااااتم وهاااااذا ، الحقتهااااااا يصااااااعب والتااااااي اللكترونااااااى
 هااااذا ماااان الاااتمكن اللهاااااا مااااان المؤسساااااة تساااااتطيع واضاااااحة سياساااااة
 البيانااااااات إمكانيااااةفقااااااد المخاااااوف ماااان أيضااااا كااااذلك السااااريع، التطااااور

 .  كهربائية صاااااادمات حاااااادوث أو ألجهاااااازة تعطاااااال عنااااااد والمعلومااااااات

 الحتياطاااااات عمااااال يجاااااب المخااااااطر هاااااذه مااااان قالاااال وحتاااااي
الزماااااة  الحتفااااااظ ماااااع وسااااايط مااااان أكثااااار الااااي البياناااااات اااظوحفاا ا

 . المدينة خارج حتي أو المبني خارج امالااااة بنساااااخ
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  إللكترونية األرشفة فوائد من

 . الورق نسخ من تكاليف وباقل بسرعة أشكال عدة فى الستنساخ عملية تسهيل •

 . آخر إلى مكان من الكترونيا المقتنيات تحويل إمكانية •

 . الوقت نفس في مستفيد من ألكثر الواحدة الوثيقة استخدام إمكانية •

 . مختلفة بطرق الوثيقة استرجاع والمستفيد للباحث تتيح •

 آلخرين علي العتماد دون البحثية احتياجاته علي االطالع المستفيد يستطيع •
اهم مما  لىع اقتصادية ناحية توفير وبالتالي العاملة القوى تقليص في يس

 . المؤسسة

 ىف الباحث تعين التى الخيارات من وغيرها الكتابة حجم خيارات تعدد ميزة •
 . المرقمن الوثائقي المخزون من الستفادة

 والجهد الوقت يوفر مما البحث وسهولة والدقة السرعة ذلك كل إلى اضف •
 .  والمال

 بمراكز ئقيةالوثا المقتنيات واسترجاع حفظ في التقنية استخدام عن غنى ال اليوم واصبح
 رشفةأل تحافظ وميزات، فوائد من ذكر ما إلى فباإلضافة المختلفة بأنواعها األرشيف

 الوثيقة مرع بإطالة يسمى مما ألرشيفية والمقتنيات الوثائق من ألصول على إللكترونية
 طبيعيةال بالعوامل يتأثر مادي كيان فهو البيانات عليه تحمل الذي الوعاء نوع كان ،وأيا

 تيح كليا أو جزئيا محتواه أو مضمونه الكثير الزمن بمرور يفقده مما الطبيعية وغير
 . المقتنيات لهذه والترميم الصيانة أدوات استخدمت وان

اهم  لباحثينا مساعدة في الذكر سالفة والفوائد الميزات بحسب إللكترونية ألرشفة تس
 يف مساهمتهم تكون ثم ومن المطلوبة، للمعلومات الوصول من وتمكينهم والمستفيدين

 وتبني نتشارا في العلمية البحوث مردود يفيد حيث المختلفة المجالت في الوطنية التنمية
 . وتنميته الوطن وتقدم تطور في والمفيدة الجديدة ألفكار

 :  الخاتمة

 واجبات من يعد العالم في دولة أي في الوطن بذاكرة واالهتمام بالتراث العناية ان
أخرها األمم تقدم ويقاس والشعوب الحكومات  المؤسسات تطور بمدي المجال هذا في وت

أهمية الوعي ان كما. األرشيفية التراثية اهم المؤسسات هذه ب  الحفاظ في كبير وبقدر يس
 لتخطيطا مؤسسات يمد مما المحفوظات، هذه من الستفادة للباحثين ويتيح مقتنياتها علي
 لماضيا من الكثير واكتشاف المعلومات ورصد البيانات وتحليل بالحقائق الدولة في
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ها في تطوراتها ومالحقة التقنية من الستفادة عند أكبر الفائدة وتكون وتحليله،  استخدام
اهم مما الوثائق وإتاحة حفظ في  . والمستدامة الوطنية التنمية في يس

 : النتائج من لعدد الدراسة خلصت

عامة ألرشيفية المؤسسات -  . الوطنية للسيادة د

اهم األرشيفية والمراكز المؤسسات -  . الوطنية التنمية في كبير وبقدر تس

 سيأسا بشكل االجتماعية التاريخية الجوانب في وخاصة العلمي البحث يعتمد -

 . األرشيفية المراكز مقتنيات على

اهم -   ألرشيفية المقتنيات استرجاع وسهولة سرعة في التقنية تس

 كما. يةإللكترون النسخ بإتاحتها الوثائق أصول على تحافظ إللكترونية ألرشفة -
  التوصيات من لعدد الدراسة توصلت

اءها ألرشيفية بالمؤسسات الهتمام -  . الكافية العناية وإعط

 . الوطني ألرشيف عن العبء لتخفيف بالدولة وسيط أرشيف وجود ضرورة -

 الحقة بيج بل مقتنياته، واسترجاع األرشيف حفظ في التقنية استخدام يكفي ال -

 . المجال في المستجدات ومواكبة التقنية التطورات

 . والتقنية التقليدية العمليات علي ألرشيف مجال في العاملين تدريب -

أهيل تدريب دولة كل في الوطني األرشيف يتولى ان -  بالمؤسسات العاملين وت

 . ألخرى ألرشيفية

 

  والمراجع المصادر
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اهيم: واألرشيف الوثائق أبشر، الطيب -1  باعةالط دار التداول، القتناء المف
  43 ،ص 2006، ،الخرطوم الخرطوم جامعة والتجليد،
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اهرة الشرق، نهضة ،مكتبة إلدارية المعلومات مجال  ،1985، الق

 . 185ص

  بحوث
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 العربي التحاد والعشرون الثالث ،المؤتمر منشورة علمية ،ورقة
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  دوريات

ورها العربية ،الوثيقة فريال الفريج، -5 ةا ذاكرة حفظ في الحضاري ود  ألم
 . 2001،  3000 العربية مجلة

 الوثائق ،مجلة العلمي البحث في الوثائق دور ، خديجة ، زروق -6
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ها الجامعية واألبحاث ارسات الد  التاريخية المخطوطات وأرشفة وتوثيق  جمع في ودور

م اآلثار جامعة النيلين بشرق سنارد   نالسودا -ارسة حالة مشروع ق
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تطرقت الورقة إلى  تجربة  قسم اآلثار بجامعة النيلين ، فى جمع التراث الثقافي  
اهمة في  والمخطوطات  أثناء المسحاآلثاري واالثنوغرافي لمنطقة شرق سنار، للمس

المية للعام اال ة الثقافة م، حيث كشفت الدراسة  عن  2017مشروع سنار عاصم
 وجمع المخطوطات القرآنية.  العديد من الموقع األثرية والتاريخية 

اتبع الباحث في دراسته منهج الدراست االثنوغرافية، وذلك من خالل السح اآلثارى والوثائقى  
عالقته بآثار منطقة سنار فى فترة الفونج ( اهي المنقول ومدى م) 4284-4051والتاريخ الشف

 التاريخي، والتراثي لمنطقة شرقوالفترات لالحقة لها، وتم طرح أسئلة عامة عن العمقاآلثاري، 
سنار بالنسبة للسودان ، خصوص ا  للمنطقة من قرية الشريف بجبوج إلى مدينة السوكى ومعرفة 

أهميتهاالغراض البحث العلمى وتوثيق التراث وحمايته من ألندثار.   مدى 

سودانية ات الخلصت الدراسة إلي وجود تراث وعادات وتقاليد مختلفه لها إرتباط وثيق بالحضار  
مما يدل إلى وجود استمرارية ثقافية.                                              مة   القدي

 ABSTRACT 

 This paper is focusing on the work of the AL Neelain University  
Department of Archaeology for studying the oral tradition and cultural 
heritage in order to contribution in the Sennar Capital of Islamic culture 
2017 project and the study has discovered a lot of archaeological and  
historical sites  and  Quran  manuscripts.     
The  researcher  were  used  in  his study the  method of ethnographic   
studies through  archaeological survey and collection orals , and historical  
manuscripts. and comparing them  with the heritage of Funj kingdom in 
Sennar (1804- 1821). The study raised many questions of the area 
concerning history and cultural heritage from the village of El Shareif 
Bagbog to Elsuki. 

The result of study mentioned many oral traditions and cultural heritages 
features connected to the history of Sudan civilization, which Indicates of 
some cultural continuities.  
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 : المقدمة

األثرية الميدانية المت ازيدة فى آلونة األخيرة ل   لبحث عن الت ارث في إطار النشاطات
المي والوثائق  والمخطوطات القرآنية قامت بعثة قسماآلثار جامعة النيلين في مايو  م 6102إل

المية للعام  اال ة الثقافة م وذلك بتفيذ عمل قومي 6102،بالمشاركة في مشروع سنار عاصم
اآلثار والت ارث إلسالمي السودانى بشرق سنار للكشف عن ال  مواقعمتخصص فى د ارسة

األثرية وجمع أكبر قدر من الت ارث المادى خصوصاً المخطوطات الوطنية بغرض جمعها ود 
اآلثار مع تداخل  ادمة، بوسائل العلوم المساعدة لعلم الجيال الق ارستها وتصنيفها  و ا رشفتها 

 الوسائل المتبعة فى طرق البحث والتنقي اآلثار ى وألثنوغ ارفي. 

هذا الموضوع على المواقع الت ارثية التى تم العثور فيها على الت ارث سوف يتم التركيز ف   ي 
المي والمخطوطات الق ارنية( مصاحف القرآن الك ريم).   إل

أهم مصادر البحث والتقصي عن البيانات الرئيسية لد ارسة    تعد د ارسة هذه المخطوطات من 
اهج التي قام بها ا وهو أحد المن لباحث بتسجيل معلوماته مباشرة إستناداً المخطوطات القرآنية، 
 ).   6على المالحظات وجمع البيانات ميداني اً (خريطة رقم 

اهميتها البالغة في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية، وفي إي حضارة من    وللمخطوطات 
هي الت ارث الحضاري للمجتمع، وتاريخه ولغته  الحضا ارت؛ فهي حا ويات العلم وكنوزه، و

 غنيم ،(

6102 :010 .(
 أهمية البحث:  

المية لمعرفة الكم الهائل من التارث    اإل الحاجة الماسة لكشف المزيد من المخطوطات العربية
همية الد ارسة أيض اً  اإلسالمي بمنطقة شرق سنار الذي لم ير النور والبحث من قبل ،وتاتي  أ

فنية الكتاب المخطوط باليد وخصائصه ال في كونها تبحث عن التاريخ الثقافي والحضاري لتأليف
 المتميزة مع إب ارز الجوانب الرئيسية للمخطوطات القرآنية، وكيفية المحافظة عليها في السودان. 

 

 :  أهداف البحث

هو التوثيق للت ارث اإلسالمي بشرق سنار خصوصاً    هذه الد ارسة  الهدف الرئيسي من 
ثم د ارستها بغرض نشرها والمحافظة عليها من التلف وا  المخطوطات القرآنية، توثيقاً شامالً،

رشفتها لتسهيل الوصول إليها حتي يتم التعرف عليها أكثر وإلستفادة منها. إضافة إلى التعرف 
ارهنة مع  إب ارز العديد من الممي ازت الثقافية والحضارية  لمنطقة شرق سنار  على حالتها ال 

اآلدا –وتجربة قسم اآلثار  جامعة النيلين  في البحث العلمي  ودوره في د ارسة وجمع  –ب كلية
 المخطوطات التاريخية بمنطقة إمتياز القسم من قرية الشريف بجبوج إلى مدينة السوكي. 

 

  : مشكلة البحث
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تكمن قضية الد ارسة في  تعريف وت ؤريخ ومكان نسخ المخطوطات من خالل المسحاالثنوغ   
ارفي والبحث العلمي عن الت ارث إلسالمي المخطوط الذي لم يجد حظه من البحث والد ارسة 
األرشفة، ثم كيفية صياغة خلفية تاريخية دينية عن مجتمع شرق سنار وعالقاتهم بالمحيط المحلي 

المي المخطوط.وإلق   ليمي من خالل ت ارثه اإل

 

  : ساؤالت البحث

مها:     أه  هنالك الكثير من التساؤالت التي تدور حول الموضوع 

همت المشاريع البحثية العلمية فى الكشف عن الت ارث اإلسالمي خصوصاً  -0 إلى أي مدى سا
 المخطوطات الوطنية ود ارستها بهدف أرشفتها؟ 

داللتها ما هي آلثا  -6 المي،  اإل المية المادية في شر ق سنار وبعدها الحضاري اال ر
 الرمزيةواالجتماعية للمجتمع المحلي . 

ما نوع المخطوطات الوطنية المميزة بشرق سنار وعناصرها  -3
 المكونة؟ 

 
 :  منهج البحث ووسائله

االثنوغ ارفية وذلك بوصف وتحليل     أتبع في البحث  المنهج الوصفي  والتحليل للمادة
الص معلومات وبيانات من  المخطوطات من أجل الوصول لنتائج الد ارسة،  وكذلك است
المصادر والم ارجعاألساسية ذات الصلة بالموضوع، ثم التركيز على العمل الحقلي،  والرويات 

 ستقاء معلومات مباشرة من خالل لمالحظة  وطرح ألسئلة. الشفوية وذلك با

 

اهيم ألساسية لبعض المصطلحات، ثم نبذة مختصرةعن    قسم البحث إلى أقسام تبدأ بتعريف المف
اهمية البحث العلمي والمسوحاتاالثنوغ  العمل الميداني في الكشف عن المخطوطات الوطنية و

دورها في أرشفة ال مخطوطات، ثم تحدث الباحث عن المحيط الجغ ارفي ارفية  للمحاور و
للمخطوطات القرآنية المكتشفة مع د ارسة وصفية للعناصر األساسية المكونه لها. وخُتم البحث بد 

مة التي توصل لها البحث.   ارسة تحليلة ومناقشة النتائج العا

 

 :  المفاهيم والمصطلحات.  1

هو جميع ما خط باليد، وكلمة "الخط" في إن تعريف المخطوط  المقصود بالمخطوط:ما  .أ بشكل عام 
هذا األساس يشمل المخطوط  ها مما يُخط . وعلى  القاموس اللغوي ما كتب بالقلم أو بغيره، والخط: الكتابة ونحو

ن هذا المفهوم أنواع المخطوطات اآلتية:   ما كتبه اإلنسان منذ القدم ويندرج ضم

 لفاف البردي لدي قدماء المصريين.  -0

 الكتب الخشبية والحريرية لدي الصينيين.  -6
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 الواح الطين لدي اآلشوريين والبابليين.  -3

 الجلود بأنواعها سواء أن كانت في شكل المطوي أو غير المطوي أو شكل الك ارس.  -4

 الورق سواء في شكل صحف متفرقة أو في شكل الك ارس.  -5

مة سواء في شكل لفافات أو صحف أو في شكل الكتاب  المخطوطات العربية: .ب هي الكتب العربية القدي
 المتعارف عليه اليوم المكون من جملة من ك ارسات أو دفاتر لضمها في مجلد واحد. 

هذا اإلطار يمكن حصر نماذج من المخطوطات العربية فيما يأتي:   وفى 

ها سواء ما دون -0 ظهوره.  الوثائق والمكتبات والعهود وما شابه اإلسالم أو بعد   منها قب

القرآن الكريم بإعتباره أول كتاب عربي كان في صحف متفرقة فجمعت بين لوحين من الخشب في بداية  -6
 ألمر. 

ها ( الحجي، -3 الم وانتشار  ). 6م:6112الكتب التي ألفت او كتبت حتي بعد ظهور اإل

زدهرت حركة العلم والتعليم وبدأت البواكير األولي للوثائق والمخطوطات العربية؛ لذلك    وعندما جاءاإلسالم ا
هناك إرتباطاً وثيقاً بين تاريخ المخطوط العربي وتاريخ كتابة المصحف، فقد كان القرآن الكريم أول  ،نجد أن 

كتبات العربية قبله سوى نقوش أو نصوص قصيرة مخطوط عربي بالمفهوم الدقيق لكلمة مخطوط ، ولم تكن الم
ال تتجاوز أسط اًر معدودة، واليمكن أن تندرج تحت اللف  بحال من األحوال، ونجد انتشار اإلسالم كان من 
أهم أسباب انتشار الوثائق والمخطوطات العربية واإلسالمية ،إال أن هنالك عوامل أخري ساعدت على هذا 

ها: ظهور  صناعة الورق فيبالد العرب وما نتج عن ذلك من انتشاره وسهولة تداوله بين الناس االنتشار  أبرز
 ). 62: 6102(عبدالرحمن ، ومصطفي،

شاع وانتشر بعد ظهور الطباعة، فصارت الكتب تصنف إلى قسمين: مخطوطات  المخطوطات كلفظ:ج .
منها سمي مطبوعاً، تميي اًز له عن ،ومطبوعات، فما كان منها مكتوباً بخط اليد ُسمي مخطوطاً، وما طٌبع 

 األول. 

ها  وعلي ذلك، فإن كل ماكتب بخط اليد سواًء كان كتاباً أم وثيقة أم رسالة، وسواًء كان باللغة العربية أم غير
 ). 010: 6102يمكن تسميته مخطوطاً ( غنيم، 

هو د ارسة الكتب المخطوطة كأشياء مادية، وغالباً ماد.علم الكتب المخطوطة يشار إليها باسم علم آثار الكتاب  : 
ها، أي يهتم بكل ما هو مادي . دمة في صناعة الكتب وتجليد م هذا العلم بالمواد والطرق المستخ  إذ يهت

هي د ارسة كل ما يحيط بمتن المخطوط من حواشي  ومن خالل ذلك، يتضح لنا أن غاية علم الكوديكولوجيا 
ما من شانه يساعد عل التعرف بالمخطوط وصاحبه وتاريخه،  وتعليقات وتفسي ارت  واضافات ...الخ وكل

وبَمن تملكه وق أره ونسخه، وبكل ما له عالقة قبالمحيط التاريخي والجغ ارفي للمخطوط؛ واخي اًر د ارسة 
ها من الجوانب المادية  الوعاء وطريقة صناعته وتركيبه، كالبحث في نوع الجلد والورق، وغير

 ). 66-62: 6102ومصطفي،والتقنية.(عبدالرحمن ، 

هذا الموضوع علي مخطوطتان للقرآن الكريم  تم العثور عنها مؤخ اًر بمنطقة    ومن خالل ذلك، يتم التركيز في 
م من بين عدد مقدر من الوثائق والكتب الدينية المخطوطة المنتشرة علي طول  6102شرق سنار وجمعت عام 

 النيل األزر ق خصوصاً في قري: الشيخ طلحة، وتريرة المرفأ، وقالديما.  

 :  بدايات كتابة المخطوط. 6

أن الد ارسات المهتمة بهذا الجانب تثبت أن البدايات األولي لحركة التاليف قد نشأت في القرن   
 ألول الهجري، وكان اإلهتمام باإلنساب، واخباراألمم السابقة ، والطب. 
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األول الهجري اذدادت حركة التأليف وصاحبتها حركة ترجمة  وخالل الربع األخير من القرن
 العلوم التي كانت لدي األمم الخري من اللغة العربية. 

   ً في هذا المجال وبرزت طريقة جديدة  لقد شهد القرن الثاني والثالث الهجريان تطواًر ملحوظا
 للتألي تتمثل فى إشتمال المصنف الواحد علي عدة موضوعات.  

هي الفترة التي شهدت تطواًر ملحواً في كثير من العلوم خاصة    أما القرن ال اربع الهجري 
علمالحديث، والتفسير، والمغازي والشعر العربي واللغة العربية والتاريخ، كما شهدت تبلور في 

 ). 4: 6112حركة التأليف. ( الحجي ،

المية ع هو الكتاب بالضرورة ألبد أن نشير إلى أن أول الكتباإل لياإلطالق هو القرآن الكريم 
المنزل وحياً ونصاً من رب العالمين على رسول هللا صل هللا عليه وسلم ، ثم حفظه عنه الصحابة 
والخلفاء ال ارشدون وعملوا على تدوينه وجمعة بالشكل الذي ظل عليه حتىاآلن وسيظل عليه 

ا لهُ لَحافُِظوَن)  ( الحجي بإذن هللا مصداقاً لقوله تعالى: ( إنَا نَّحُن نَ  ) 3: 6112زَّلنَا الذّكَر  ِوانَّ

الب فى منتصف القرن الخامس عشر اليالدي،    أما بالنسبة للسودان كان لقيام مشيخة العبدا
الب، العلماء  الطين الفونج، وملوك العبدا وسلطنة سنار فى مطلع القرن السادس عشر شجع 

همتهم. وق اهجهم الد ارسية وما المتصوفة على اداء م د سار السودانيون على خططهم التعليمية ومن
يعتمد عليهم من كتب واولها القرآن الكريم والحديث الشريف. وانتشرت كتب علوم القرآن 
والحديث والفقه والتوحيد، وعلوم اللغة العربية من نحو وصرف بالغة وشعر؛ كما تدالوا كتب 

ها فى التأليف.(حسن ،السيَرة والتاريخ والطبقات، وحزو  ). 5: 6102ا حزو

أهتم السودانيون بها. وبعضها يحوي    وهذه المخطوطات والمجاميع من كتيبات اشجار النسب 
بعض الق ارئن التي ترجعها إلى القرن السادس عشر. ولكن ال ارجح أن معظم ما وصلنا من 

) أما 6-2م: 6102حسن ، مخطوطات يرجع إلى القرن التاسع عشر. وأوائل القرن العشرين. (
 : بخصوص ألدوات المستخدمة في الكتابة تميزه ثالثة اشياء هي

أهم انواعها:  -0  أدوات الكتابة والرسم و

وعة من الخشب.  -ريش الطيور –قالم القصب  –آلآلت الحادة   األقالم المصن

 المداد أو الحبر.  -6

 المحبرة أو الدواة.   -3

ة لها  هم من خالل مما سبق تتضح معالم صناعة المخطوط العربي شكالً ومحتوي وتبقي نقطة م
وهي التجليد ( .الحجي ،   ) 5: 6112صلة وثيقة بهذا الموضوع 
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وفي قديم الزمان استخدم أوارق البردي، والخشب، والقماش، والطين، وجلود الحيوانات،  
األنواع تمثل نتائج تجارب اإلنسان القديم في البحث عن أنسب  موادللكتابة عليها، وكل هذه

الموادللتدوين فيها وامتدت هذه التجارب إلى أن اكتشفت صناعة الورق وتطورت حتى أصبح 
المية في دعم  اإل اإلطار البارز للحضارة أنسب المواد. أن مما جدر له إلشارة إليه في هذا

ها بالشكل الذي سهل للحضارة  ة إلفادة من هذه الصناعة فيما صناعة الورق وتطوير هم الغربية م
 ).  5: 6112بعد.(الحجي ،

لقد كانت النماذج األولي من تجليد الكتب ألواحاً خشبية، ثم استعملت الجلود الصماء، ثم شاع فن  
هنة متميزة (الحجي ، هيب في التجليد؛ وأصبح فناً مستقالً وم  ). 5: 6112الزخرفة والتذ

ددها وقياسها وبالضرورة يلزم من خال ل هذه الد ارسةاألولية وصف أوارق المخطوط  من حيث ع
وعدد السطور فى الصفحة الواحدة وطول كل سطر وما فيه من هوامش ويلزم ذكر المداد  
واختالف الوان الكتابة فقد يكون النص مكتوباً بالخط األسود والعنوان مكتوباً بالخط األحمر ويلزم 

األخيرة إذ وجد خط المؤلف فمن اثبات صورة من الورقة ا ألولي من المصحف وكذلك الورقة

 ) 43-46م: 6106المستحسن وضع صورة عنه( الشامي،

  الموسم األول مايو أهداف ومنهج مشروع المسح آلثار واالثنوغارفي لمنطقة شرق سنار. 3

  م.6112

ة     هو المشاركة الفعلية في المشروع القوميإلختيار سنار عاصم الهدف الرئيسي من المشروع 
ها ارت وتقنيات العمل الحقلى والمسح اآلثاري  الثقافة اإلسالمية، ثم تدريب الطالب ميداني اً على م

عل الموألثنوغ ارفي،  واكتساب الخبرة في تخطيط  واج ارء اعمال البحوث العلمية، ثم جمع 
ها في التقرير العلمى النهائي.  وجاءت مشا ركة قسم اآلثار  ومات وتلخيصها  وتحليلها  وتقديم
األمانة العامة لمشروع سنار عاصمة الثقافة السالمية  بعد موافقة من جامعة النيلين، وموافقة

اآلثار ي والت ارثي في المنطقة شرق سنار بعد أخذت رخصة العمل 6102 في  م على العمل
المي  المنطقة ما بين قرية الشريف بجبوج وحتى مدينة السوكيالستكشاف الت ارث المادياإل
الذي يعود لفترة مملكة الفونج ،  و اج ارء مسح آثاري اثنوغ ارفي بها. وشمل المشروع الحقلي 

 عمليات جمع ود ارسة الوثائق 

لتمدد الفضاء السناري شرق  التاريخية والوطنية والتاريخ الشفو ي لوضع الخارطة عامة
  ) 026-051م: 6102سنار(نصر،

ضم فريق العمل اآلثاري رئيس للمشر وع: د. أحمد حامد نصر ومد ارء حقل ميداني داخلي     
ارهيم المكى، وألستاذة: سلمى خوجلي، ومدارء  محاضرين بالقسم وهم: ألستاذ مزمل سعد إب 

هم: ألستاذ مدثر عبد هللا مجموعات مسح وحفر آثار ي. ومساعدي مد ا رء الحقل الميداني و
واألستاذ شاذلية حسن عبد الهادي، ومفتش الهيئة العامة لآلثار  جادين، وألستاذة عبير علي،
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والمتاحف ألستاذ عبد هللا النور عبد هللا ومساعدين أخرين.  وبلغت فترة الحقل الميداني أسبوعين 

 م.  8542م شهر مايو للعا 84 - 8في الفترة من 

تم تزويد البعثة بالعديد من الخ ارئط الجيولوجية والجيومورفولوجية وبعض اجهزة المساحة   
لوضع الخرط وتحيد مواقع الت ارث المادي وقد استعان القسم بكامي ار عالية الجودة من األمانة 

المية للتصوير والتسجيل مع كمية من د مخصصه فاتر الالعامة لمشروع سنار عاصمة الثقافةاال
مة اثناء سير العمل الحقلي (انظر خريطة رقم   ). 1لمالحظات العا

 : استارتيجية وخطط العمل الحقلي

ي أرسها رئيس المشروع  مجموعة أولىقسم أعضاء العمل الميداني إلي ثالث مجموعات:   
مجموعة  ومجموعتيوالمصور،  موعة أستاذ محاضر ومن ثم داخل كل  لطالب على أرس كل مج

هناك مجموعتين على أرس كل مجموعة مساعد تدريس، وكل المجموعات تجمع نتائجها آخر 
 اليوم لدى رئيس المشروع وبعد مناقشة كل النتائج يعمل على صياغتها في إطار واحد. 

 ة السمح اآلثاريواألثنوغ ارفي إليثالث قطاعاتحيث يقوم  رئيس المشروع يومياً بتقسيم منطق 
)  ويتولى هو أمر قطاع مع المصور ومن ثم يتولي كل من القطاعين اآلخرين 2(خريطة رقم

هو يقوم نفسه بتقسيم القطاع إلي قطاعين كل مساعد تديس وطالبه في قطاع  .  أستاذ محاضر و

جموعة بإدارة نظم المسح والحفر داخل ألستاذ المعني مع مساعدي التدريس، ولطالب لكل م
هو مطلوب في الحقل الميداني. هذه المسألة دورية كل  مهام وفق ما  هم على  مجموعتهم مع تقسيم

هام أعضاء البعثة  هام العضو الرئيسية على الطالب ويقوم  –يوم حتى يمر الطالب بكل م توكل م
همته ويكون مسئول عنها ويتم مناقشة مكتش  فات ومالحظات كل موقع يومياً  بكل ما يلزم م

واألجابة على بعضها  واألساتذة مع طرح استفهامات حولها في الفترة المسائية ما بين لطالب
فيحينها ووضع فرضيات لما سيكون في اليوم لالحق. وبهذه الطريقة حتى تكتمل فترة 

 ارفي.   القاللميداني لمتابعتها بفترتي التصنيف والتحليلاآلثار ي واألثنوغ

 
مة للعمل الحقلي بمنطقة شرق سنار  : النتائج العا

كشف العمل الحقلي  أن المنطقة ذات أهمية لد ارسة البعد الحضاري لسنار وذلك لث ارء    
أهميتها  الموروث الثقافي والمخطوطات التاريخية التى تعد أنموذجالستم ارر الثقافة السنارية و

وما تم جمعه من مادة ت ارثية يعتبر نواة لمتحف سنار  للتعرف على هوية إنسان المنطقة
 المتخصص. 

 وتم تصنيف الت ارث المادي المكتشف إلى ثالثة أنواع رئيسية:  

األثنوغ ارفية التى تم جمعها من القرى تمثلت في أدوات الحرب  النوع األول: من أنواع المادة
مزخرفة  ومصنوعة من النحاس محتفظة  والصيد ( السيوف والح ارب والسهام)  وأدوات  وأواني
 بها األسر ومتوارثة أباً عن جد منذ عهد مملة الفونج. 

النوع الثاني: تمثل فى الم ازارت الدينية للشيوخ التى تميزت بها منطقة شرق سنار وتتمثلها القباب 
االضرحة ( قبة الشيخ طلحة، وقبة الشيخ فرح ودتكتوك، وقبة الشيخ محمد وهاشم) وهي تعد 
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مية المن النماذج المميزة للت ارث المعماري إلسالمى الذي اشتهر في السودان فى الفترة إلس
 المبكرة. 

النوع الثالث: نماذج من المخطوطات التاريخية وجمع مصاحف القرآن الكريم المكتوبة بخط اليد  
الديما، ورونقا، وقرية الشيخ طلحة.   التي جمعت من ألسر الدينية بشرق سنار من القري التالية: 

 ). 11م: 2112وتريرة المرفأ. (نصر ،

  

 

) تقسيم منطقة الد ارسة الد ارسة في 6خارطة رقم(  ) موقع سنار (منطقة  0خارطة رقم( 
 إلى قطاعات.  حوض النيل). 

   :مواقع المخطوطات التاريخية بشرق سنار.  3
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سوف اتطرق في هذا المحور على المواقع التي تم جمع المخطوطات القرآنية منها وهي قر ي    
لفت ارت مختلفة في تاريخ السودان مثل: ق رية  سميت باسماء عالم مشهورة في السودان

الشريف بجبوج، والشيخ طلحة، والشيخ فرح ودتكتوك، وقرية حمدنا هللا. وبعض القري األخري 
أهم المواقع التى كشف فيها علي الت ارث المادي،  الديما ورونقا، وتريرة المرفأ. ومن  مثل: 

وهي كما يلي: والمخطوطات القرآنية تقع علي طول الني األزر  ق 

  قرية الشيخ طلحة: 1,3 

قرية الشيخ طلحة عبارة عن مجمع اسالمي متكامل به العديد من القباب والمساجد التى تدل على  
أهميته الدينية.  درج فريق البعثة على مقابلة شفهية مع حي ارن الشيخ طلحة بغرض اج ارء 

إلي  وخلصت المقابلة الشفهية مع شيوخ الطريقةتوثيق للت ارث عنتاريخ الشيخ  وآثا ره الدينية.  
توثيق ثقافة ماديةتتكون من اآلتي: حجر التيمم من صخر الكوارتز الناعم في شكل بيضاو ي، 
أثنان من قدح الدبكر المصنوع من الح ارز، الدواية التي تستخدم في الكتابة وهي عبارة عن إناء 

األلو اح، مجموعة من السبح المصنوعة من ثمار شجر من النحاس به مادة سوداء للكتابة على
مها مخطوطات دينية ووثائق تتحدث عن  أه ة، و الل وب ذو الحبيبات الصغيرة الناعم الهجليج وا
اهدات والمبايعات، أواني شخصية خاصة بالشيخ وحي ارنه مثال: أواني  تاريخ الشيخ والمع

الوضوء وركوة وهو ابريق من النحاس استخدام يومي، مكتبة دينية ومعدات كتابة وألواح، حوض 
األدوية المجربة)  وحاشية مباركة من  وبعضها من الفخار، كتاب بعنوان (الدرة المنتخبة في
ة  ومنها كتيب  مخطوط خاص بالشيخ طلحة وصارت ملكاً للشيخ محمد التوم  الكتب الدينية القيم

 من خلفاء الشيخ طلحة (ال ارو ي: 

 عام).   05لحالي للقرية: الشيخ ابوعبيدة الشيخ ا

في هذا اإلطار تمت د ارسة اولية للت ارث المادي وجمع القليل للد ارسة والعرض، ولكن   
الوثائق والمخطوطات الخاصة بالشيخ طلحة لم نتمكن من التقصي بالبحث  فيها  نسبة لضيق 

ددهم علي عدم إلطالع علي الو ثائق الوقت ،وحرص أحفاد الشيخ طلحة وخلفاءه وتش
والمخطوطات بالصورة المطلوبة. وقرر مديري العمل الحقلي بوضع توصية لوصول اتفاق مع 
أسرة الشيخ طلحة بغرض د ارسة الوثائق والمخطوطات وتصنيفها وكيفية المحافظة عليها 

ة.    وارشفتها بالطرق العلمية السليمة في مواسم قادم

  قرية تريره المرفأ:      6,3

سميت قرى التريرهألنها كانت منطقة غابية تكثر بهااأل ارنب، حيث صغيراألرنب يطلق عليه   
تريره؛ وأخذت القرى اسمائها من هذا المصطلح، وكشفت الستطالعات عن أن سكان المنطقة 
من قبيلتين الهوسا وافالتة الذين يحتفظون بت ارث ثقافي كشف لنا عن العمق التاريخي والثقافي 
األهالي عن أنهم جاءوا  ومدى أهمية المخطوطات القرآنية الت ارث المادي بالقرية. إذ يتحدث

عام  ال  29من نيجيريا في طريقهم للحج واستقروا بالمنطقة (ال اروي محمد عمر ابكر سليمان، 
 ارو ي: 
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 عام).  25عمر ابكر من مؤسسي القرية العمر 

المصاحف المخطوطة باليد بخط مختلف مع تسجيل  جمعت من هذه ألسر الدينية  العديد من
هج رتهم لشرق سنار( لوحة رقم  ). 6،0الروايات الشفهية عن تاريخ القرية وتاريخ 

 

) أح ةد الش ةيخ يحم ةل جمع 6) مجموع ةة م ةناألس ةر الت ةي (لوح ةة رق ةم0ةم (لوح ةة رق

الديما.  مخطوط قرآني مخطوط ةات  قرآني ةة  منه ةا ةت   من قرية 

ةات ش ةفهية م ةن قري   ورواي
 المرفأ.    ةة تري ةرة 

  
  قرية الديما:      3،3

بعد تمدد أعمال المسح األثنوغ ارفي جنوباً خلص العمل إلى أن قرية قالديما من قرى الفالتة   
الني وهم ارتحلو من قرية صابونه (أحد قري شرق سنار) أثناء قيام  وانشاء  خ ازن سنار، الف

هم م ازرعين ورعاة. ثم قمنا بزيارة منزل الشيخ النور وهو يحتف  بمخطوط من القرآن   ومعظم
الم  اال كتب بخط اليد عن أبيه مع بعض النسخ لمخطوطات لخطب دينية التي تعود لفت ارت

ها الشيخ  وجمع ب المبكرة في المنطقة. كما تم توثيق العديد مناألدوات التقليدية القديمة التي يحتف 
 )6منها مصحف القرآن الكريم المخطوط باليد.( لوحة رقم

  

 :  العناصر ألساسية المكونة للمخطوطات القرآنية المكتشفة.5

كانت المخطوطات تخط على حوامل كتابة عديدة، منها: األخشاب، الفخار، الجلود، أو الرق،      
هارق، أو الصحف   والعظام، وعسب النخيل، واللخاف، أ االحجار البيضاء الدقيقة، الم

البيضاء  من القماش ، وأوارق البردي، حتى االهتداء إلى صناعة الورق وشيوعه، وكانت 
الم من جريد النخل أو العاب، ومن الخشب، والعظم، ادواتهمفي الكتا بة أو الخط والنسخ أ

 ).  010م: 6102وريشالطيور(غنيم ،

ومن خالل ذلك ،تضح العناصر الساسية المكونةألي مخطوط منها: مادة تكتب، وهي الق رآن   
هي األحبار المتعددةااللوان. وقدمت  الد  الكريم،  ومادة يكتب عليها هي الور ق، مادة يكتب بها و
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نطقة مارسة نموذجين من المخطوطات القرآنية التى تم العثور عليها وجمعت من ألسر الدينية ب
هذه د ارسة اولية للمخطوطات:  ها المكونة  بصورة عامة،  وتعد   ش رق سنار لكشف عناصر

 
 النموذج ألول: مخطوط جمع من قرية تريرة المرفأ: 

هو كتاب قرآن كريم مخطوط تم جمعه من ألسر الدينية بقرية تريرة المرفأ بعد اقناعهم باقتناءه  
اهد   للعناصر ألساسية التي شملها المخطوط القرآني هي كما يلي: للد ارسة والبحث العلمي، والش

 
 الورق:  

يتميز ورق المخطوط (القرآن الكريم) الذي جمع من قرية تريرة المرفأ بأنه من أنواع األوارق 
القديمة الجيدة التي جلبت من خارج السودان في ذلك العهد عندما اصبح اإلهتمام بالتدوين والكتابة 

هو والمخطوطات. ورق مصقول غير ملتصق مع بعضه البعض كذلك جيد من حيث المتانة  و
والسمك. ويحتاج لتعمق الد ارسة اكثر حتي يتم التعرف على نوع النبات الذي أخذ منه المادة 

 المستخدمة في الصناعة وطريقة الصنع. 

 
 الصفحات والخط: 

دائرة صغيرة عند الجانب  )، حيث  وضع الرقم داخل563 -0رقمت الصفحاتباألرقام من ( 
طها بوضع عالمات ايضاحية لمواضع الوقف، بيضاء بدون ترقيم، ثم   ألعلي للورقة مع ضب

ددها تسع صفحات مكتوب عليها اسماء  فهرس الق رآن الكريم الذي صمم فى  شكل جداول ع
 سور  

 

 
) الصفحة الثانية المخطوط كما في 4صورة رقم ( ) توضح الصفحة األولي 3صورة رقم (

 تظه األلوان والزخرفة  النموذج االول.  المخطوط القرآني النموذج االول. 
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مع إضافة صفحة مخطط فيها جدول لم يكتب فيه، ثم عدد سبع صفحات مكتوب عليها دعاء ختام 
 القرآن الكريم  ونهاية الكتاب المخطوط صفحة بيضاء 

ة ال تتقدم  وضع الناسخ أول كلم من الصفحة التى تسبقها وذلك للمحافظة على تسلسل الصفحات 
وهذه الطريقة تسمي بالتعقية أو الوصله (بنين  وطوبي،   )  13: 6115صفحة على األخري 

امة  ة منظومة في غايةاالتقان مع استق والحروف في السطر متسقة متتابعة مستقيمة وحروف الكلم
) فى صفحات المصحف ويظهر مد فى بعض 32-31: 6115جميع السطور ( بنين وطوبى،

الحروف  من الكلمات مثالً حرف الواو واستلقاء حرف الميم نحو االسفل ويبدو الخط مشبع 
ومتساوي في كل اج ازء صفحات المصحف وتتألف منه صورة جمالية بديعة أما فى إيطار 

 ها فارقات متساوية لكل جانبالمساحة المكتوبة في جميع جوانب الورق في شكل مستطيل وتحد
من الورق، حيث نجد الجانب اليمين مساحة ف ارقه اقل من الجانب اليسار على الور ق (صورة 

 اللوان: )  5رقم 

االزوردي،   ة التى تتمثل في اللون الذهبي ، واللون عادة يكتب المخطوط بالوان الحبر القديم
 واللون الياقوتي، اللون الفستقي ، اللون الزنجفر ألحمر، واللون الفهدي ، واللون األحمر، واللون 

 نهااللون) تنوعت الواناألحبار في المخطوطات المكتشفة، م45م: 6115األزر ق (بنين وطوبي ،
ألحمر كتب به أسماء السور وتنوين اآليات مع فواصل في شكلثالث دوائر ملتصقة معبعضها 
البعض وظللت بداخلها باللوناألصفر، وكتب نصوص اآليات باللوناألزرق مع مالحظة وجود 
نقاط منتشرة على صفحات المصحف وضعت باللون األخضر متصلة بحرفاأللف من كل كلمة 

 آيات السور. من نصوص 

ها العام مستطيلة الشكل رسمت فيها ثالثة خطوط رئيسية تمثل خطان   وصممت جداول  إطار

 باللن األسود يتوسطهما خط باللون األحمر، وصممت أربعة اعمدة  تمثل أشكال هندسية متباينة 
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) توضح فهرس المخطوط في 2صورة رقم ( ) توضح دعاء ختم القرآن 5صورة رقم (
 في النموذج االول.  المخطوط القرآني النموذج االول. 

    

في المساحة؛ ، حيث خصص العمود األول: ارقام صحيفة باللوناألزرق، والعمود الثاني كتب 
فيه أسم السورة والحزبويالح  كتابة اسماء السور باللون األحمر بينما بداية السورة والجزب 

ألزرق.( صورة رقم كتب باللو  الرسوم والرموز والعناصر الزخرفية: ) 2ن ا

وهى عبارة عن اوان وقدرور صغيرة أسطوانية الشكل (  هناك نوع من الزخارف تسمي البرينة 
) وتوجد زخارف تتألف من أعمدة واشكال معمارية شاعت فى القرن 56: 6115بنين وطوبي ،

 السادس 

) وتعددت زخرفة المخطوط في النموذج األول تبدوفى 26 :6115عشر اليالدى(بنين وطوبي، 
 اشكال هندسية ومعمارية متعدده ومتنوعة. 

 التجليد:  

وجلدت مخطوطات شرق سنار جلد مدبوغ، ويبدو أنه جلد ابقار، وصنع له بيت خارجي من الجلد 
ثناء ا به بعض آثار التلف ومتصل به مقبض من الجلد المضفر ويبدو أنه عملألغ ارض حمله

السفر والترحال. وتم تبطين وحشو لغالف بلفائف من الورق وتبدو فى شكل كرتون سميك مع 
 قطعة قماش من الداخل تم تجلده كلياً. 

هنة جيدة إلى حد ما وتوجد بعض بقع ملونه على حواف بعض األوارق؛    عموماً حالته ال ار
الف الجل دى والغطاء الداخلي  وتقلص بسبب وظهر عليه انتفاخ من أثر الرطوبة انكماش ال

 عوامل التعرية . 

  :مخطوط جمع من قرية قالديماالنموذج الثاني: 

الديما  سم، عدد السطور في 06×60.2ورقة ،قياسها  261يبلغ عدد اوارق مخطوط قرية 
الصفحة الواحدة خمسة عشر سطر وفي بعض الصفحات أربعة عشر سط اًر ،  والمداد وألوانه: 
أحمر استخدم لكتابة أسماء السور وعدد آياتها وتنوينها، و اللوناألزرق كتبت به نصوص آيات 

في اشكال  تمثلتالسور والتزيين،  اللوناألصفر استخدم كنقاط لفواصل اآليات والزخرفة التي 
 هندسية متباينة  وتم تجليده بجلد مدبوغ. 

ليس هناك دليل يعتمد عليه فى ترتيب المصحف ولم يتمكن الباحث من تحديد الزمن الذي كتب 
فيه ربما يكون القرن التاسع عشر) والتحقق من كاتبه وتحتاج لفحص وتحقيق وتتبع السور وآياتها 

) فلقد سلك ألقدمون طريقة جديدة  6، 2.( صور رقم  وضرورة فحصها ود ارسة بصورة أشمل
لترتيب المصحف وضع الكلمةاالولى فى الصفحة الثانية فىآخر الصفحةاألولي وهكذا ( الشامي 

 ) 32م: 6106،
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) توض6ةم( ةورة رق ص

األول ةي م ةن س  ) توض ةح س ةورة فاتح ةة 2ةات   ص ةورة رق ةم( ةح اآلي 
  اليسار بعض من الزخرفة . ل ةي الكتاب في النموذج الثاني. ةورة البق ةرة وع

      
  المخطوطات  وطرق المحافظة عليها:. 2

الهدف من جمع المخطوط  الغ ارض تتعلق بالبحث والد ارسة والعرض ونشر الت ارت 
اهداف رئيسية منها كيفية المحافظة عليها بالطرق  اءها لم ارعاة  والمخطوطات الوطنية واقتن

ظها وارشفتها مة حف  .  العلمية السلي

تحتم طبيعة مصاحف القرآن الكريم المخطوط باليد التي جمعت في العمل الحقلي وجوب  
ألهتمام والعناية السليمة المناسبة لمثل هذا  المحافظة عليها بأفضل الوسائلألخذ قدر كافي من 

في الوقت الحاضر ،توجد في إ الت ارث اإلنساني، أن معظم المخطوطات السودانية الموجودة 
 دار الوثائق القومية، وبعض المكتبات الخاصة بالمساجدواألسر الدينية العريقة. 

بعد تمت د ارسة هذه المخطوطات للنشر واث ارء البحث العلمي تم حفظها بمكتبة قسم 
هة الجامعة لها في الفترة العمل الحقلي.   ها الج  آلثارجامعة النيلين باعتبار

آلخر و   الهتمام بها بشكل عام وتفقدها من حين الجدير بالذكر قد خصص مكان لحفظها و
وعرضها ضمن الت ارث الثقافي والمادياآلثار في معارض جامعة النيلين وكليةاآلداب  وقسم 
هور حتي يتم نشر الوعي بالمحافظة علي الت  الب والجم آلثار الدورية، للتعرف عليها إفادة  ال

 دي المخطوط والمحفوظ عند كثير من ألسر الدينية بمناطق السودان المختلفة . ارث الما

 

 : الدارسة التحليلة والمناقشة. 2
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يبدو الشكل العام للنموذجاألول من المخطوطات في طوله وعرضه بعد أخذ القياسات من الورق 
 سم ،تشمل الوان الكتابة والخ األلون التاليه:  01.5×62

: خصصألسماء وعدد آيات السور مع تشكيل وتنوين نصوص آليات وفواصلها  األحمرأ. اللون 
مع تمثيل اللون األحمر فى زخرفة وتزيين المصحف مع أرقام صفحات فهرسة المخطوط فى 

 النموذج األول من المخطوطات. 

غيرة ص: خصص لكتابة نصوصاآليات القرآنية وأرقام الصفحات داخل دائرة ب .اللون ألزر ق 
واإلتهالل والبداية كتبت بخط عريض لون أزرق، ثم تمثيله الجزء  األزرق. رسمت باللون

 ألكبر الذي يزيين المخطوط بالزخارف ألشكال الهندسية. 

: خصص لفواصل اآليات حيث رسمت مكان رقماأليةثالثة دوائر تالصقة مع ج.اللون األصفر
ا اللون ألصفر في كل المصحف، حيث نجد نسبة اللون بعضها البعض بلون أحمر ومزيين بداخله

ً في زخرفة وتزيين االشكال الهندسية على  األصفر مقارنة باألل وان األخر ي قليالً خصوصا
صفحات المخطوط. ويالح  بعض النقاط العريضة المتفرقة علي طول نصوص آليات ويبدو انها 

االلف ، وت األلف مكان مقترن ببعض الكلمات التى تحوي ح رف بدو إنها وضعت على اسفل
همزة.   ال

تم وضعه في نصوص اآليات القرآنية في شكل نقاط عريضة خصوصاً فى  د. اللون ألخضر:
اللة(  هللا) ويالح   وج ودها   الجنب العلوي لحرف األلف من إسم هللا في كل آيات فيها إسم ال

في بعض الكلمات المبتدأ بحرف األلف. وأيضاً  تم وضع اللون األخضر في بعض اشكااللزخرفة 
 والتزيين لكن بصورة أقل ن األلوان السابقة الذكر. 

 ه.الزخرفة التزيين واشكالها تتمثل فيما يلي: 

 أعمدة واشكال معمارية شاعت في القرن السادس عشر اميالدي.  -0

 بدو كأوارق النباتات. زخارف نباتية  وت -6

ة؛ والخطوط المتعرجة، والدوائر، المثلثات  -3 زخارف هندسية منها: النقاط، والخطوط المستقيم
 والمضلعات. 

فتعد الكلماتاألولى التى ميزت نسخة المخطوط مكتوبة بخط عريض   . استهالل والبداية:و
وب  القرآن الكريم  وبخط أقل منه باللوناألزرق متدرج من سطر آلخر، ففى أعلى الصفحة  مكت

ثم أسم الناسخ  ومكتوب كالنحو التالي: قام بطبعه ونشره الحاج سنوسى ‘  اليمسه إال المطهرو ن
هذه  هندسي واخي اًر مكتوب اليجوز لغيره  طبع  طنتات كنو على نفقته واسفله زخارف فى شكل 

هذه الصفحة برسم جدول في  ً لحقه. وتم تأطير  هندسي مستطيل بخطوط النسخة حفظا شكل 
ة   ومزخرف باشكال زخارف نباتية في زوايا الجدول من الداخل ومثلثات ومربعات  مستقيم
صغيرة ممي زه علي أعمدة رسمت بخطوط مستقيمة.وكتبت عناوين السور وعدد آياتها باللون 

األخيرة  من الصفحة ا ية لتالألحمر؛  ونصوص آيات السور باللون ألسود، وخصصت الكلمة
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في آخر سطر أسفل آخر كلمة من الصفحة السابقة لتواصل ق ارءة المصحف وكتبت باللون 
 االزرق مع التشكيل والتنوين بنفس اللون. 

تم تغليفها بجلد مدبوغ  لونه أحمر ويبدو أنه جلد ابقار ويظهر عليه انتفاخ من   ز .نوع التجليد:
أثر الرطوبة ويبدو عليه آثار انكماش لغالف الداخلي الجلدى وتقلص بسبب الرطوبة وعوامل 
التعرية. وبه بيت خارجي من الجلد به بعض آثار التلف ومتصل به مقبض من الجلد المضفر 

الف بلفائف من الورق  ويبدو أنه عملالغ ارض حمله اثناء السفر والترحال. وتم تبطين وحشو ال
 السميك مع قطعة قماش من الداخل تم تجلده كلياً. 

بعد خمسمائةثالث وثمانو ن صفحة توجد صفحة مكتوب عليها سور وأيات   ك. ختام المخطوط:
 ها فهرس القرآن مكتوب علي القرآن الكريم وتلي صفحة أخري بيضاء، ثم تسعة جداول عبارة عن

أسماء سور القرآن الكريم مع جدول في صفحة لم يكتب عليها وأخي ارص ختم المخطوط 
هي  القرآنيبدعاء ختم القرآن الكريم علي سبع صفحات مع وجود صفحة واحدة بيضاء بدون كتابة 

 الصفحة التي يليها الغالف الدخلي للمخطوط  . 

ة في جميع جوانب صفحات الورق في شكل مستطيل وتحدها ف أما فى إطار المساحة المكتوب
ارقات متساوية لكل جانب من الورق (حيث نجد الجانب اليمين مساحة ف ارقه اقل من الجانب 

 اليسار على الورق) والفضاء الفارق بين الكتابة والسطور متساوي. 

ألغ ارض تتعلق وأخي اًر يمكن القول بأن د ارسة  وجمع المخطوط من منطقة شرق سنا ر
بالبحث العلمي والعرض ونشر الت ارث والمخطوطات القرآنية التي تعد إضافة جيدة في مجال 
علم المخطوطات العربية، صناعةً ووصفاً تاريخياً في منطقة لم تدرس مخطوطاتها بالوجه األكمل 

هداف رئيسية منها كي فية المحافظة وذلك بإسلوب علمي منهجي، وأيضاً تم جمعها  لم ارعاة  ا
ظها وارشفتها  .  عليها بالطرق العلمية السليمة مع حف

الديما لم يتم التعرف علي  أما النموذج الثاني من المخطوطات القرآنية الذي عثر علية في قرية 
هو يختلف من النموذج األول من حيث الشكل العام والزخرفة والتزين ، حيث أن عدد  ناسخة و

األول أي ما يعادل صفحاته ضعف مخطوط النمو صفحة وعدد  0641الناتج  6×ورقة261ذج
سطر وتعددت فيه الوان األحبار من األحمر لكتابة أسم السورة  05-03السطور في صفاحته مابين 

اآليات واللون االصفر استخدم نقاط عريضة كفواصل لآليات في  واألزرق لنصوص وآياتها
 غ وب غالف من الورق السميك.  المصحف المخطوط قد جلد بالداخل بجلد مدبو

مة   الخات

األثنوغ ارفي أن منطقة شرق سنار كانت قبلة لألسر الدينية    خلصت الد ارسة األولية للمسح
هتمت بالعلم وحف  المخطوطات الدينية خصوصاً  مصاحف القرآن الكريم وبعض الوثائق  التى  إ

الدينية فى القري المجاورة لقرية الشيخ ألخري المحفوظة عند أحفاد الشيخ طلحة، وبعض ألسر 
الم الباكرة في السودان وشلكت نسيج  طلحة. ومثلت هذه القري مستوطنات مستمرة منذ قترةاال
اجتماعى وثقافى متكامل ومتصل بألع ارف المعتقدات المحلية التى حفظها لنا التاريخ الشفوي 

 أباً عن جد .
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ها على طول الني األزرق ونهرى الدندر والرهد. خصوصاً األسر الدينية الكبي رة، وأم  تداد

 النتائج:  

كشفت اعمال المسح الحقلي عن مؤروث ثقافي متعدد ومتنوع توارثه األجيال أباً عن جد بمنطقة  
شرق سنار عثر عليه عند األسر الدينية  خصوصاً بقرية الشيخ طلحة وقرية الشيخ فرح  ودتكتوك 

الديما ورونقا المرفأ وتتمثل الثقافة المادية المروثة من المخطوطات القرآنية والوثائق  لخاصة او
ً وجد العديد من الت ارث اإلسالمي  باألسر الدينية وبعض الكتيبات الدينية المخطوطة، أيضا

 المادي المتمثل في المخطوطات القرآنية. 

 : التوصيات

العادة تجليده ثم تعقيم  صفحات  -0 ترميم وصيانة المخطوطات المكتشفة وترقيع لغالف
 ارشفته  لضمان المحافظه عليه. المخطوط بالوسائل العلمية الطبيعة ثم 

 محاولة د ارسة وتحقيق المخطوطات الوطنية بشرق سنار بصورة أشمل.  -6

اآلثار جامعة النيلين  لكشف المزيد من المخطوطات والوثائق  -3 الدعم المادي لمشروع  قسم
ظها وأرشفتها وتشجيع البحث عن التاريخ الشفوي بوالية سنار.   الوطنية لد ارستها وحف

إلنقاذ ما تبقي من المخطوطات القرآنية والوثائق الوطنية بمنطقة شرق سنار  -4 وضع خطط 
  وضعها  ضمن خارطة المشاريع البحثية  بالسودان .

 المصاد رالم ارجع: 

 إبي زكريا صالح بن سليمان الحجي، قدم له الدكتور عائض بن بنيه الردادي    .0 

 خطوطات العربية، الرياض ، الطبعة األولي. م، رحلة إذاعية في عالم الم6112-ه0466

م، رحلة إذاعية في عالم المخطوطات 6112 -ه0466الحجي، أبي زكريا صالح بن سليمان،  .6
 ، الرياض. 0العربية، قدم له الدكتور عائض بن بنيه ال اردادي، ط

م، أصول منهج البحث العلمي وقواعد تحقيق 6106-ه0433الشامي، عبدهللا محمد، .3
 ، المكتتبة العصرية، بيروت. 0المخطوطات، ط

الح عمر.  .4 . " سنار األثار والحضارة" ، مجلة البرلمان ، العدد األول. 0113الصادق. 
 . 26- 23ص 

م، معجم مصطلحات المخطوط العربي 6115بنين وطوبي، أحمد شوقي،أحمد مصطفي ، .5
 باط ، م اركش . ( قاموس كوديكولوجي) الطبعة الثالثة، الخ ازنة الحسنية الر

م.التمدد الحضار ي للفضاء السنار ي شرق اً من خالل نتائج 6102نصر، أحمد حامد  .2
المسحاآلثار ي ما بين قرية الشريف بجبوج ومدينة السوكي، المؤتمر العلمي الثاني( 
المية  اإل مة لسنارعاصمة الثقافة سنار_ المدينة_الدولة_الحضارة) األمانة العا

 م. 6102يونيو 0 -مايو30او ن مع جامعة النيلين، الفترة من م بالتع6102
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م، دور الوثائق 6102ه/ 0432عبدالرحمن ومعاوية مصطفي، أحمد حسين ،  .2
والمخطوطات السودانية في فهم الواقع الثقافي والحضاري، مجلة أدوماتو ، العدد 

 الثالث ولثالثون، مركز عبدالرحمن السدير ي الثقافي، الرياض. 

المية 6102حسن، يوسف فضل   .6 م. مالمح من مصادر تاريخ مملكة سنار والسلطناتاإل
م) ، المؤتمر العلمي الثاني( سنار 0651 -0451في سودان وادي النيل( 

المية  اإل األمانة العامة لسنارعاصمة الثقافة م 6102_المدينة_الدولة_الحضارة)
 م. 6102يونيو 0 -ايوم30بالتعاون مع جامعة النيلين، الفترة من 

م،  صناعة المخطوطات في نجد، ما بين منتصفي 6102ه /0432غنيم ، محمد أبوالفتح  .1
القرنين العاشر حتي ال اربع عشر الهجريين المؤلف عبدهللا بن محمد المنيف ،مجلة 

 أدوماتو ، العدد الثالث ولثالثون، مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، الرياض. 

الت الشخصية:   المقا

  . 9512عام ، قرية الشيخ طلحة، مايو ،  05ال اروي: الشيخ ابوعبيدة الشيخ:  .1

  م9512عام، قرية تريرة المرفأ ،مايو ، 29ال اروي محمد عمر ابكر سليمان:   .9

  م.9512عام، مايو، قرية تريرة المرفأ،  25ال اروي: عمر ابكر من مؤسسي القرية العمر   .3
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هميته اإلنترنت على العربية لألرشيفات التعليمي المحتوى هوية يمق وترسيخ التعليم في وأ : ال

 د. سيد الصاوي دراسة تحليلية 
  أستاذ مساعد

 جامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان) 

طنطا gmail.com@جامعة 

   eelsawyمصر) 400(

 مستخلص: 

ها كمؤسسات معلومات،  ها للتعريف بنفس هور المستفيدين من ها المقدمة لجم ها وخدمات تحرص األرشيفات على تنويع أنشطت
وهو استخدام  مهم من األنشطة األرشيفية الحديثة،  ها على نحو فعال. تركز هذه الدراسة على جانب  وتسويق خدمات

هااإللكترونية الست الوثائق في التعليم منخالل تحليل األنشطة التعليمية ها األرشيفات العربية على مواقع كشاف التي تقدم
باإلضافة -ماهية وسمات المحتوى التعليمي المتعلق باستخدام الوثائق في التعليم  وترسيخ قيم الهوية. ضمت الدراسة 

ها فينماذج ألرشيفات أجنبية (الواليات المتحدة ،المملكة المتحدة، فرنسا)؛  -ألرشيفات العربية تقييم  السترشاد ب
ها  المحتوى التعليمي على المواقعاإللكترونيةلألرشيفات العربية .تعتمد الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى،  وتم تطبيق

ها مواقع متاحة على اإلنترنت. ومن نتائج الدراسة أن 13على(  وهي األرشيفات التي ل من  %41) أرشيفا وطنيا عربيا 
ها مواقع الكترونية؛ وأن األرشيفات العربي ها  %18ة ليس ل ة أخرى في موقع من أرشيفات الدراسة تشارك جه

إللكتروني،  وأن خدمات تعليمية أساسية مثل تنظيم ورش وحلقات عمل للمعلمين، وتنفيذ مشاريع تعليمية التزال ضعيفة 
  جدا في األرشيفات العربية.

 كلمات مفتاحية:  

 التعليمية، مراكز األرشيف، خدمات الوثائق، األرشيفات العربية  الوثائق، التعليم، الخدمات

  مقدمة
   ثراء التراث الوثائقي 0/1

ها األكاديمية والتعليمية والبحثية واالقتصادية والسياسية  األرشيفات بإدارات الدولة ومؤسسات ترتبط
   .التهمإثبات حقوقهم أو توثيق معالقيمتها اإلدارية والعلمية والبحثية،  كما يستفيد منها المواطنون في 

ها الفعال في إدارة  وضبط وتنظيم الوثائق وإتاحتها لموظفي  ولتأكيد أهميتها ،تمارساألرشيفات دور
ها الرسمية (إدارية، مالية، قانونية....) أوالحقا للباحثين  ها النشط لقيمت الدولة والمسؤولين خالل عمر

ها األر  شيفية  والثقافية والتاريخية.  والمؤرخين والجمهور لقيم

تمتلكاألرشيفات العربية ثروة من الوثائق النادرة والقيمة ذات األهميةاألرشيفية  والتاريخية، منها 
وثائق ورقية أو مسجلة على وسائط قديمة (جلود، رقوق، بردي، ...) أو وثائق حديثة ومعاصرة تسجل  

هذه الوثائق مكتوبة كثير من جوانب حياتنا. ويرجع جزء من هذا  التراثاألرشيفي لعدة قرون مضت. 
ويوفر التراث األرشيفي معلومات  1بعدة لغات؛ مثل العربية والتركية والفرنسية واإلنجليزيةواأللمانية.

عن جميع جوانب التاريخ العربي (اجتماعي، اقتصادي، سياسي).... وكل أنشطة حياتنا الخاصة (بيع، 
... ، والعامة( أنشطة التعليم، والصناعة، والزراعة، والنقل، والمحافظات، زواج، ايجار،ميالد).

 وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، الخ).  

هااألرشيفات العربية الوثائق التاريخية األصلية، والرسائل ، ومحاضر  ومن الوثائق التي ت زخر ب
جالت القديمة  والنادرة،  الج رائد  الرسمية ، ومجموعات والمجالس التشريعية،  الصحف  وال

مة (علمية، فلسفية، دينية، ...)،  ولوحات فنية لصور   ودراسات وبيانات إحصائية،  ومخطوطات قي
وأعالم وأماكن تاريخية،  وخرائط،  ومراسيم،  وقرارات الجمهورية،  وسجالت ووثائق محاكم 

ن تشكل  هذه الوثائق ثروة م أو وسائط متعددة.شرعية،  ومواد أرشيفية في هيئة مواد سمعية  وبصرية 
تعطينا أدلة مباشرة علىاألحداث األشياء واألماكن واألشخاص؛  Primary sourcesالمصادر األولية 
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ألنها أُنشئت أثناء حياة األشخاص الذين يصفونها أو في وقت الحدث؛ وكثير منها لم يتم االستفادة به في 
ها من قبل باحثين آخرينكتابة أو توثيق ألحداث ال األولية  وتتميز المصادر  .تاريخية  أو إعادة تفسير

ها أكثر قوة ودقة عندما نحتاج لدعم الحجة  عن المصادر الثانوية (كتب، مقاالت، موسوعات، ...) بأن
ها منها .   باألدلة، كما أنها مصدر متجدد بالمعلومات الجديدة التي يمكناستخالص

  للتعليم وترسيخ الهويةأهمية الوثائق  0/2

ها الشخصية  تعني الهوية صفات إلنسان وحقيقته، وتستخدم لإلشارة إلى الخصائص التي تتميز ب
هم في جعلهم يحققون صفة التفرد  الحا المميزات التي يمتلكها األفراد، وتسا الفردية، وتعني اص

هم. عالقته أي أنها مصطلح يستخدم لوُصف مفهوم الشخص وت 2والتميز عن غير عبيره عن فرديته 
 ىالهوية لد تكون دراسة خالل الجماعية من الهوية بتحليل االجتماعية وتهتم الدراسات  3مع الجماعات.

احمها وتراكم األفراد،  داألفرا يعتمدها التي واالفتراق الجتماع وعوامل األفراد، لدى االنتماءات وتز
ة الخصائص  4.إليها واالنتماء تكوين الجماعات في آلخرين لمشاركة وتعني الهوية الوطنية في كل أّم

ها،  هار دمها وازد هميتها في رفع شأن األمم وتق التي تتميز بها، وتترجم روحاالنتماء لدى أبنائها، ولها أ
ها ها واستقرار ألمم كل معاني وجود ومن عناصر الهوية الوطنية الموقع الجغرافي،  .وبدونها تفقد 

االقتصاد الذي يربط الوطن،  والحقوق المشتركة؛  كحق التعليم، وحق التعبير عن الرأي، التاريخ ، و
 .  5وحق الملكية ، والواجبات الفردية، والجماعية، التي يتعين على المجموع الوطني القيام بها

 رومن المقررات الدراسية في المرحلة المدرسية أو الجامعية التي تعني بترسيخ قيمة الهوية مقر
التربية الوطنية والذي يهدف إلى تعريف الطالب بكافة المعلومات المتعلقة بوطنه؛  كتاريخ اسقالله، 
وأهم النصوص  الدستورية التي يتعرف منها على حقوقه وواجباته   وأهم المواقع فيه،  وأسماء مدنه، 

ايا في وطنه،  والقض كمواطن،  ويفهم معنى القيم اإليجابية التي يجب أن يسعى كل مواطن لتحقيقها
ة الموجودة في مجتمعه.    6العاّم

دامة الشعور بهوية المجتمعات  تلعب الوثائق دورا مهما في تشكيل المواقف االجتماعية، وخلق واست
جالت الجمعيات والمنظمات  الوطنية واإلقليمية والمحلية في بلد معين. حيث يمكناالستفادة من 

 ة.التي تعتبر سجال قيما بنفس القدر للتاريخ ووسيلة لتطوير الهوية الوطني الجتماعية والوثائق العائلية

7ويرى 
aw StępniakładysłW  أنه إذا كنا على صواب في افتراض أن المشاكل المتعلقة بالشعور بالهوية

على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية آخذة في النمو بالنظر إلى أن الناس يحققون مستويات 
أعلى من التعليم ويحاولون الوصول إلى الثقافة والمعلومات، فإنه ينبغي علىاألرشيفيين أن يسعوا إلى 

  جاد أدوات فعالة على نحو متزايد من أجل تلبية هذه الحاجة االجتماعية المتزايدة.إي

تحمي األرشيفات تاريخ الشعوب وتحفظ ذاكرتها، وفي سعي دؤوب من جانبها للتدليل على ثراء 
ها األولية للمراكز التعليمية  مصادر معلوماتها الوثائقية، دأبتاألرشيفات علىااللتزام بتقديم مصادر
واألكاديمية لدعم برامج التعليم؛ خاصة تعليم التاريخ، وتدريس العلوم االجتماعية. كما يمكن أن تتطور 
الخدمات التعليمية لألرشيف أو التعليم المستند للوثائق لتستفيد منها مجاالت أخرى مثل الجغرافيا ، 

 وتاريخ الفن. 

دامها بأشكالها مة ومصورة  ويقصد باألهمية التعليمية للوثائق استخ المتن وعة، نصية ومرسو
ها في المدارس  االجتماعية والقانونية وغير ومرئية، في التعليم وتدريس التاريخ والجغرافيا والعلوم
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والجامعات والمؤسسات األكاديمية، وفي ترسيخ قيم الهوية في المجتمعات. كما تعني أيضا الوثائق 
 وعن أهمية   8إلفادة منها في التدريس.ألكثر قيمة تاريخيا، والتي يمكن للمعلمين ا

استخدام الوثائق في التعليم، يذكر المسؤولون فياألرشيف الوطني لكندا أناألرشيف يمتلك مجموعة 
زهم المتاحة على  قوية من الوثائق في التاريخ واألدب والموسيقى؛ مما يسمح لهم من خالل بعض كنو 

الب خاصة للحصول على مواد تثري تجربة التعلم.االنترنت بفتح خزائنهم لجميع الكنديين ،  9ولل

دامها في الفصول الدراسية  وتتيح الوثائق لألرشيف الوطني انتاج موارد تعليمية يمكن للمعلمين استخ
أو إعداد خطط الدروس على أساس مواضيع مختلفة أو فترات زمنية واتاحتها عبر اإلنترنت، والتي 

ها على وسيط الكتروني. وتحتوي خطط الدروس على مالحظات يمكن للمعلمين طباعتها أو حفظ
دامها في الفصول الدراسية. وقد تم إنشاء أقسام التعليم  للمعلمين مع الطرق المقترحة حول  كيفية استخ
األرشيفات والمؤسسات التعليمية معا وتطوير األنشطة التعليمية  والتوجه  فياألرشيفات لربط

والذي يجب أن يأخذ في االعتبار البرنامج الدراسي أو التعليمي، والفئة  للمستخدم في سن المدرسة،
 العمرية المستهدفة ونوع الوثيقة . 

 

مهام وخدمات مراكزاألرشيف 0/3    الخدمات التعليمية ضمن 

تقوماألرشيفات بنشاطات وفعاليات كثيرة، وتقدم خدمات متنوعة لفئات متعددة من جمهور 
الب. ومن المستفيدين؛ مثل  المؤرخين والباحثين وعلماء ألنساب واإلعالميين، والمعلمين، وال

  10النشاطات والخدمات التي يقمها األرشيف:

  جمع  واقتناء الوثائق ذات اليمة األرشيفية والتاريخية من مصادرها المختلفة، 

ها وحفظها،    فهرسة الوثائق والمحفوظات وتصنيفها وترميز

الع عليها،ترميم  وصيانة     الوثائق  وحفظها  وحمايتها وتنظيم اال

هم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم،   االطالع والتصوير واتاحة الوثائق للمستفيدين وإرشاد   تقديم خدما

دمة البحث في الفهارس والكشافات وأدلة البحثاألرشيفي ،    توفير خ

  ق المكتوبة بخطوط قديمة،تقديم خدمات الترجمة، ونشر وتحقيق، وقراءة الوثائ 

  واألدلة والكتب التوثيقية، إصدار الكتب والمراجع والبحوث والنشرات المتخصصة 

دمة المرجعية عن طريق المكتبة المساندة لألرشيف او عن طريق المواد   طة الجارية والخ دمة اإلحا تقديم خ
  الوثائقية الموجودة،

والحلقات الدراسية والورش التعليمية، وحلقات التدريب وغيرها من تنظيم المؤتمرات  والمعارض والندوات  
الفعاليات لدفع عملية البحث العلمي ودعم التعليم في المدارس والجامعات، وإثراء الحياة الثقافية وتنمية الوعي 

  المعرفي بالتراث الوثائقي.

دمة للمست  فيدين (منتديات، مدونات، مواقع مشاركة إلفادة من شبكات التوصل االجتماعي مع دعم الخدمات المق
  الفيديو، الخ.)

 تقيم االستشارات  والتدريب والتوجيه في مجال ألرشفة  وتشخيص وضعاألرشيف وإتالف الوثائق،  

وضع القواعد والنظم التي تحق االرتقاء بأداءاالرشيف الوطني، وتنسيق األعمال مع مراكز الوثائق  
  والمحفوظات المحلية.
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  تقييم المواقعاإللكترونية 0/4

تتم عملية تقييم المواقع من خالل مجموعة من المعايير، منها ما يهتم بالشكل الخارجي للموقع أو 
مه (مثل عرض المعلومات، األلوان، والخطوط، والتصفح والروابط وسهولة الوصول للموقع)،  تصمي

، ومات (مثل المسئولية الفكرية، الشمولية، التغطيةومنها ما يهتم بالمحتوى الفكري للموقع أو جودة المعل
) معيارا لتقييم 43. وقد أحصت إحدى الدراسات( 11الدقة، الحداثة، الموضوعية، المصداقية، المالءمة)

مواقع مؤسسات المعلومات؛ منها معايير لجمعيات مهنية لمدارس المكتبات (مثل معيار الجمعية 
) والمكتبات األكاديمية العالمية ودراسات فردية عربية واجنبية AASLالمريكية لمدارس المكتبيين 

ة األجنبية  معيار "سنج ،  ويتضمن تسعة عناصر: 12"لمتخصصين في المجال. ومن الدراسات الفرد
الغرض ، والمسؤولية،  والدقة ، والموضوعية ، والتحديث ، والمصداقية ، والتغطية ، والجوانب 

ويشمل  "13الخاصة للموقع. ومن أمثلة الدراسات الفردية العربية معيار "فايقة حسنالشكلية ، والمالمح 
ثمانية عناصر هي: المسؤولية،  والمجال ، والقدرة االسترجاعية ، ودعم المستفيد ، والمعلومات ، 

 والمتطلبات المالية ، والجوانب الشكلية ، والتكاليف. 

 

 : مشكلة الدراسة 0/5

األرشيفية في دعم في ظل التوجه الدؤ دمة لتأكيد أهمية الوثائق وب لألرشيفات في الدول المتق
األنشطة التعليمية والتربوية، تأتي هذه الدراسةالستكشاف سمات المحتوى التعليمي في المواقع 
الحتياجات المستفيدين،   الءمته إللكترونية لألرشيفات العربية، ومدى تنوعه وحداثته ،ومدى 

 وجوانب القصور فيه في ضوء معايير تقييم مواقع الويب .  وجوانب تميزه

" ." ويعد التقييم جزءا   من طبيعة أى عمل يرادله االستمرارية والتطور
14  

 

 :  أهمية الدراسة 0/6

تنبع أهمية الدراسة من  كونها تتناول إحدى الخدمات الحديثة للمؤسساتاألرشيفية، والتي تحرص 
هتمام بها؛ وهي األنشطة التعليمية، وذلك بتقييم  دمة على تأديتها واال ألرشيفات األجنبية في الدول المتق

 مواقع . يير تقييم الالمحتوى التعليمي على الموقع اإللكترونية لألرشيفات العربية في ضوء معا

 

التها 0/7   أهداف الدراسة، وتسا

تهدف الدراسة إلى التعرف على سمات المحتوى التعليمي على المواقع إللكترونية لألرشيفات 
مه، ومعرفة جوانب تميزه  وقصو ره في ضوء معايير التقييم؛ بما يتيح إمكانية  العربية ،وتحليله وتقيي

 تحسينه واستمراريته. 

 تطرح الدراسة التساؤالت التالية: 

  ما المقصود بالمحتوى التعليمي على موع األرشيف على الويب؟ 

  ما هي أبرز سمات المحتوى التعليمي للموقع اإللكترونية لألرشيفات األجنبية؟  

 ما هي مواقع ألرشيفات العربية التي تقدم محتوى تعليمي؟  

وأهدافه؟ما دى اإلشارةلألهمية التعليمية     للوثائق في رؤية األرشيف، 

  ما هي سمات المحتوى التعليمي على الم واقعاإللكترونية لألرشيفات العربية؟ 

  ما مدى تطابق المحتوى التعليمي لألرشيفات العربية مع المعايير الموضوعية لتقييم المواقعاإللكترونية؟   
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  حدود الدراسة 0/8

  اسة سمات المحتوى التعليمي لموقع األرشيفات علىاالنترنت.تتناول الدر الحدود الموضوعية:

تغطي الدراسةاألرشيفات العربية، بإلضافة لنماذج مناألرشيفات األجنبية  الحدود المكانية:
 السترشاد بها عند تقييم المحتوى التعليمي لألرشيفات العربية. 

 م. 2018إلى يناير  2017تم إعداد الدراسة في الفترة من سبتمبر  الحدود الزمنية:

 تركز الدرسة على األرشيفات الوطنية العربية.  الحدود النوعية:

 

  مجتمع الدراسة 0/9

هي ألرشيفات التي لها مواقع 13غطت الدراسة سمات المحتوى التعليمي في(  ) أرشيفا عربيا، و
. وباإلضافة لألرشيفات العربية، 15)4(شكل رقم  %59) دولة عربية بنسبة 22على إلنترنت من (

ها لتوافر محتوى تعليمي مميز على مواقعها  ضمت الدراسةثالثة نماذجألرشيفات أجنبية تم اختيار
 إللكترونية، وتشمل ألرشيفات الوطنية للواليات المتحدة ،المملكة المتحدة، فرنسا . 

 

 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات  0/10

تعتمد الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى كأسلوب يناسب تقييم المواقع إللكترونية على 
هم النتائج والمؤشرات التي يمكناإلفادة منها في تخطيط أو تحسين المحتوى  اإلنترنت؛ الستخالص أ

في  ليل سمات المحتوى التعليمي بشكل مفصلالتعليمي لمواقعاألرشيفات العربية. قامت الدراسة بتح
ألرشيفات العربية. وبالنسبة لألرشيفات األجنبية، اهتمت الدراسة برصد أبرز األنشطة والخدمات 
وهدف كل منها. ومن المعايير الموضوعية الشائعةاالستخدام لتقييم  التعليمية المتاحة على مواقعها، 

ة، التغطية، الدقة، الحداثة، الموضوعية، المصداقية، المالءمة، المواقع: المسئولية الفكرية، الشمولي
سهولة االستخدام .وقد اختار الباحث أربعة معايير منها للتطبيق على المحتوى التعليمي في األرشيفات 
العربية: المحتوى،  والحداثة،  والدقة،  وسهولةاالستخدام، ويضم كل منها عدة عناصر فرعية 

ها لوضوحها ومناسبتها للمحتوى التعليمي في ألرشيفات العربية . ). وقد تم 1(ملحق  اختيار

 إليجاد المحتوى التعليمي على موع األرشيف اتبع الباحث الخطوات التالية:  

دمة ،   ها األرشيف والتي تحدد الخدمات المق  البحث في "قائمة" الخدمات التي يوف

استخدام أيقونة "البحث في الموقع" باستخدام إحدى الكلمات المفتاحية: "تعليم،تالميذ، معلمين،  
 ومدارس،" 

النظر في نوع المحتوى لتمييز الخدمات المتعلقة بألرشيف الوطني في حالة وجود المكتبة الوطنية  
 ). مكتبة قطر الوطنيةاألرشيف الوطني في مؤسسة واحدة (مثل دار الكتب والوثائق العراقية، و

 

 :  الدراسات السابقة 0/11
ظهر البحث على الخط المباشر وجود بعض الدراسات التي عالجت موضوع األنشطة أو الخدمات  أ
التعليمية فياألرشيف أو "استخدام الوثائق في التعليم" أو "تقييم مواقعاألرشيفات علىاالنترنت" أو 

األرشيفات في تدعيم قيم الهوية ." ومن  ة في التعليمي الدراسات المتعلقة بـاألنشطة والخدمات"دور
، قدمت دراسة موضوعها تجربة إنشاء أقسام للخدمات التعليمية باألرشيفات اإلسبانية( ألرشيف

عها فياألرشيفات اإلسبانية لتنظيم العالقة بين المركز  16 )2015 إطارا للضوابط التي ينبغي اتبا
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األرشيفي، واقترحت طرقا لضمان نج  يفيين اح التعاون بيناألرشالتعليمي وألرشيف أو بين المعلم 
وكشفت دراسة موضوعها" الخدمات  والمؤرخين ومعلمي التاريخ في استخدام الوثائق في التعليم.

النقاب عن تبنى مراكز  17)2013التعليمية التقليدية واالفتراضية لمراكزاألرشيف الوطنية واإلقليمية( "
دمة سياسات لتطوير الخدمات  التعليمية ودعم برامج التعليم المستند إلى ألرشيف في الدول المتق

األرشيفات الوطنية العربية التي شملتها الدراسة.  الوثائق، وأنه تكاد تنعدم الخدمات التعليمية في
ممارسات  18)2013وعرضت دراسة موضوعها" استخدام ألرشيف في التعليم: أمثلة من الخارج" (

مريكية وإنجلترا واسكتلندا وأستراليا) التي تفهمت أهمية ألرشيفات الوطنية (الواليات المتحدة األ
الب.  وناقشت الطرق التي يمكن بها  استخدام الوثائق في التعليم، ونظمت برامج خاصة للمعلمين وال

األرشيف من أجل التعليم. ومنها دراسة عن دمة التعليمية  لألرشيفات في تركيا تحسين دور الخ
، وتصف تجربة إنشاء قسم تعليمي فياألرشيف الوطني لفرنسا، 19)1220األرشيف الوطني لفرنسا (

الب في  األرشيفيين والمسؤولين في التعليم؛  ل وضع ال وأوصت بضرورة وجود تعاون وثيق بين
  اتصال مباشر مع المصادر األولية ي األرشيف. 

بوي وعها "الدور التر ،  كشفت دراسة موضالدراسات المتعلقة باستخدام الوثائق في التعليمومن 
من خالل تقديم  20 )2010لألرشيفيين  وأمناء مكتبات المجموعات الخاصة في جعل التاريخ حيا( "

الب المرحلة الجامعية؛ حيث تم إجراء مقابلة مع اثني عشر مفكرا  الخدمات التعليمية التي تستهدف 
البارزا في التدريس باستخدام المصادر األولية لتقديم نظرة ثاق ب بة لالستراتيجيات التربوية لل

األرشيفي ون ألنفسهم كمعلمين. وتشير النتائج إلى أنه على  الجامعيين، وتقييم التعليم، وكيف ينظر
الء المهنيين يقضون الكثير من الوقت في التدريس، إال أنهم مترددون في التعبير عن  ن ه الرغم من أ

أنفسهم كمعلمين.  ورصدت دراسة عن" استكشاف إسهامهم في الفصول الدراسية والتعرف على 
اهمين إليجاد  21)2004تاريخنا: التعليم باستخدام المصادر األولية"( التجربة الشخصية لعدد من المس

الب  وجعل الذاكرة األميركية أكثر يسر ا  وإفادة للجمهور، والعقبات  أفضل طرق لتدريس التاريخ لل
ها. واقترحت الدراسة  األرشيفيين لدعم استخدام تعليم التي واجه و إقامة شراكات مهنية بين المعلمين 

  22. التاريخ المستند للوثائق

ها سؤال مهم: هل يمكن الدراسات المتعلقة بدوراألرشيف بترسيخ الهويةومن  ، دراسة محور
األرشيفيين أن يسهموا في تعزيز الهويات المحلية واإلقليمية والوطنية  اظ عليها؟ والحفلألرشيفات 

هات  23).2013( وقد سعت الدراسة إلى تحديد ما إذا كاناألرشيف يلعب دورا في تشكيل االتجا
والمواقفاالجتماعية، ويخلق ويعزز الشعور بهوية المجتمعات الوطنية واإلقليمية والمحلية في بلد 

 معين . 

ا" ، دراسة موضوعهت بوجه خاصالدراسات المتعلقة بتقييم مواقع إلنترنت عامة واألرشيفاومن 
واقترحت قائمة فحص لتقييم  24)2013تقييم المواقعاإللكترونية الستنباط معايير عربية موحدة" (

المواقع تساعد في تقييم موارد وخدمات االنترنت للتحقق منها. واوصت دراسة موضوعها "معايير 
رة أهل الخبرة 2014( 25" تقييم مواقع المكتبات في االنترنت: دراسة تحليلية مقارنة ) بضرورة استشا

واالختصاص وخاصة المبرمجين والمتخصصين بتصميم صفحات الويب والمواقعاإللكترونية، 
وأخصائي المعلومات والمكتبات قبل بناء مواقع المكتبات االستفادة من المعايير على النطاق العالمي 

األ رشيفات على االنترنت، دراسة موضوعها في هذا المجال. ومن الدراسات التي تناولت مواقع 
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) موقعا  رقميا  ألرشيفات 14)،  وتضمنت تقويما  لـ (2009( 26األرشيفات الوطنية على اإلنترنت" 
 وطنية وفقا  لمعايير شملت المحتوى، الخدمات، الشكل والتصميم، وإمكانا االستخدام . 

ها على تقييم المحتوى التعليمي الذي تنشره وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتركيز
ألرشيفات العربية على مواقعهااإللكترونية وفقا للمعايير الموضوعية لتقييم المواقع،  كما أنها تبرز 
ها، والتي بدأ  هتمام باألنشطة التعليمية وتضمين مدى تغير توجهات بعضاألرشيفات العربية نحو اال

 تند للوثائق، ويخصص له مساحات على موقعهاإللكتروني. بعضها يدرك قيمة التعليم المس

 

  مصطلحات الدراسة 0/12

-  Teaching With Documents التدريس مع الوثائق 

دمها المؤسساتاألرشيفية، وتقوم على الطلب من المستفيدين التعلم  إحدى خدمات التعليم التي تق
خالل من المصادر األولية  كالوثائق  والتعرف على قصص  الماضي وفهم أحداثه وأفكاره من

الب مدارس أو جامعات؛ حيث يتعلمون   الء المستفيد ون  تحليل الوثائق. ويمكن أن يكون ه
كيفية طرحاألسئلة، وتقييم األدلة ، واكتساب المهارات الالزمة لتحديد وتقييم وتحليل  وتفسير 

  27المصادر األولية.

-  Educational content  التعليميالمحتوى  

المحتوى هو نظام واضح ودقيق من المعارف، والقدرات والمهارات، والمواقف ..الخ التي ينبغي 
ها في العملية التعليمية والتربوية. ويعني المحتوى التعليميُّ المواد التي يقوم   28على المتعلم اكتساب

وهذه المعلومات والمعارف  29المتعلم بدراستها من لغة عربية، وجغرافيا، وتاريخ، وتربية إسالمية.
وكتعريف اجرائي، يقصد   .تقدَّم للطالب في أشكال متعددة (مطبوعة، أو أشكال أو صور، أو...)

األرشيف والتي يتيحها  دمها بالمحتوى التعليمي في هذه الدراسة، المعلومات المتعلقة بالخدمات التي يق
الب وفئة ال معلمين، أو تستهدف دعم المقررات أو المساقات على موقعهاإللكتروني، وتستهدف فئة ال

الب في المدارس والجامعات.    الدراسية لل

 

  نتائج الدراسة. 1

 السمات ألساسية للمحتوى التعليمي في مواقع األرشيفاتاألجنبية  1/1

من خالل تحليل سمات المحتوى التعليمي لمواقعاألرشيفات الوطنية للواليات المتحدة، والمملكة 
 المتحدة، وفرنسا ،يمكن اسخالص المؤشرات التالية: 

دمها  - األجنبية صفحة تعليمية تتضمن الخدمات التعليمية التي يق خصصتاألرشيفات الوطنية
 ألرشيف ومعلومات 

الب  فياألرشيف  Educator Resourcesوالمعلمين؛ ُسميت الصفحة التعليمية بـ"مصادر المعلم "مفيدة لل
  .31، وفرنسا30ي األرشيف الوطني لكل من المملكة المتحدة Educationالوطني األمريكي، و"التعليم "

ياألرشيف فتتضمن الصفحة التعليمية قائمة لمحتوياتها الرئيسة، مع بيانات التواصل بفريق التعليم  -
  الوطني.
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ها األرشيفات الوطنية األجنبية 1جدول رقم ( هداف الخدمات التعليمية التي تقدم  ): أ
 الخدمة التعليمية  هدفها 

تنظيم زيا رة تعريفية   التعرف على األرشيف وأنشطته واستخدام فهرس الوثائق األرشيفية
 باألرشيف 

ن األرشيف والتعرف على مكوناته ونشاطاته مزيارة افتراضية تتيح للزائر التجول في 
  الل الموع اإللكتروني

زيارة افتراضية 
 ألرشيف  

260 
ها إعداد ورش  حيتي رهم البحث في وثائق التاريخ الوطني والتي يمكن ب للمعلمين وغي

 وموارد تعليمية 
فهرس األرشيف، 

 وقواعد بياناته 

ها متاحة لجميع المستويات الدراسية، ويمكن  دها األرشيف ويجعل ورش عمل يحد
دها بناء على طلب المعلم لتتناسب مع مشروع التدريس الخاص به، على أن يكون  إعدا
ذلك قبل موعد الورشة بشهرين علىاألقل.  ويمكن تكييف ورش ألنشطة التثقيف 

ها الفني والتدريس العملي متعدد التخصصات. ومن  أمثلة موضوعات الورش التي يقدم
هنة المهندسين المعماريين في القرن السابع  األرشيف الوطني الفرنسي ورشة "م
عشر"،  وورشة "معطف من ألسلحة " (الستكشاف رمزية ورموز الدروع في 
الزمة مثل  القرون الوسطى) ،وهي ورش مدفوعة (يشمل السعر اللوازم والمواد ا

 الفرش ،...). الورق، واألصباغ، و

 ورش عمل تعليمية 

الميذ بنماذج من الوثائق  زيارة من المسؤولين باألرشيف إلحدى المدارس؛ لتعريف ال
ها بالمقررات الدراسية. ويشترط األرشيف الحجز المسبق  همة خاصة ما يتعلق من الم

ة .  م هذه الخدم  لتقدي

دورات دراسية 
 للمدارس مجانا

الميذ ذ وي صعوبات التعلم،  ة لل خدمةلألرشيف الوطني للمملكة المتحدة موجه
وتحظى بشعبية  كبيرة وتحتاج إلى حجزها مسبقا؛ حيث يستخدم المسؤولون عن التعليم 

الب.    باألرشيف أنشطة متعددة الحواس والتفاعلية إلشراك ال

الميذ الذين  برنامج لل
يعانون من 

 صعوبات التعلم 

للمعلمين حول البحث والتدريس مع المصادر األولية، والموضوعات التاريخية ورش 
ها في األرشيف الفرنسي: العصور الوسطى والوثائق، الثورة  المحددة. ومن موضوعات
الفرنسية، تاريخ باريس ،التغييرات الكبيرة في القرن التاسع عشر، الحرب العالمية 

  . اث المعماري في الوثائق، الجغرافيااألولى، الحرب العالمية الثانية، التر

حلقات وورش 
للمعلمين 
للتطوير 
 المهني 

رهم عن عشر سنوات.  ورش عمل فردية  وهذه الورش مخصصة للبالغين  واألطفال الذين تزيد أعما
 وعائلية  

خدمة خاصة باألرشيف الفرنسي تُخصص عدة أيام خالل فترة زمنية لطالب السنة 
الب الماجستير تخصص" التاريخ" و"تاريخ الفن"، ويتمخاللها  هائية الجامعيين و الن
الب في موضوعاتهم  عرض اإلمكانات التي يوفرها األرشيف الوطني لمساعدة ال

 البحثية. 

أيام مفتوحة 
الب    لل

الب والمعلمين باستخدام وثائق تاريخية  وهي تمثل فرصة مجانية للتعلم عن بعد لل
الب  وصور فوتوغرافية وخرائط وملصقات ومصادر أولية أخ رى؛ لكي يقوم ال

رها،  ومشاركة األفكار مع مسؤول التعليم. ها وتفسي  بتحليل

جلسات الفصول 
 الفتراضية 

https://www.archives.gov/research/catalog/
https://www.archives.gov/research/catalog/
https://www.archives.gov/research/catalog/
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 -ةمصور -معرض لوثائق مختارة من مقتنيات األرشيف تتعلق بالتعليم (نصية
ومة)    مرس

معارض 
 افتراضية   

منشورات وأدلة مصممة لمساعدة المعلمين على إعداد الدروس ودعم مشاريع التدريس 
  الخاصة بهم

منشورات وأدلة 
 إلكترونية 

الب لفتح نوافذ تواصل إضافية إلفادة من الخدمات  التعليمية للمعلمين وال
في األرشيف الوطني  Todays' Documentالفتراضيين؛ ومثال ذلك تطبيق  "وثيقة الي وم "

 للواليات المتحدة،  ويعرض األرشيف م خالله نماذج مختارة من مقتنياته.  

 تطبيقات هواتف ذكية 

ة للخدمات  موجه
 التعليمية

خدمة تتيحلألرشيف الوطني استخدام شبكات التواصل االجتماعي لإلعالن عن ورشه 
الب والمعلمين،  التعليمية والمحاضرات والمنشوراتاإللكترونية التي تستهدف ال

 وخطط الدروس، وخدمات األرشيف للتعلم عن بعد وغير ذلك من محتوى أرشيفي. 

شبكات تواصل 
 اجتماعي 

من الفترات الزمنية واألماكن، وتحتوي على تحقيقات منظمة  تغطي مجموعة متنوعة
ها مباشرة في الفصول الدراسية .   الستخدام

الدروس والمصادر 
 التعليمية 

المتاحة على شبكة 
 اإلنترنت

 محددة، يةمبالغ مال مقابل اآلخر والبعض األجنبية بعض الخدمات التعليمية مجانا؛ المواقع تقدم بعض -

  .على الخدمات للحصول مراسلته أو الموقع في التسجيل يشترط من ومنها

الب:  - تميزاألرشيف الوطني للواليات المتحدة بإنشائه وتخصيصهلثالثة مواقع تخدم المعلمين وال
هو أداة علىاالنترنت للتدريس مع 1(شكل رقم  hDocsTeac 32موقع  "التدريس مع الوثائق " )، و

دامها في  الوثائق مزودة بمحرك بحث يتيح للمعلم والطالب البحث بين آالف المصادر األولية الستخ
 أنشطة الفصول الدراسية، وإعداد عروض تعليمية 

الب في مجال التاريخ، وموقع "وثائقنا  "تعتبر أدوات جديدة إلثارة اهتما 33م ال
OurDocuments  وهو

، األرشيف الوطني للواليات  National History Dayمبادرة وجهد تعاوني بين "يوم التاريخ الوطني" 
األمريكية ويقدم وثائق مهمة من   USA Freedom Corps المتحدة، و"كتائب الحرية في الواليات المتحدة

هم في التدريس  ألرشيف الوطني ألمريكي وأدوات للمعلمين  والدارسين والمهتمين بالتاريخ تساعد
34 ،وموقع "المؤسسين"

Founders
حيث  يمكن للمستفيدين القراءة والبحث عنآالف الوثائق لرؤساء  

 الاليات المتحدة.  

 األرشيف الوطني للواليات المتحدة  -): موقع "التدريس مع الوثائق "1شكل( 

http://docsteach.org/
http://docsteach.org/
http://docsteach.org/
http://www.ourdocuments.gov/
http://founders.archives.gov/
http://founders.archives.gov/
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 ): موقع" وثائفنا" األرشيف الوطني للواليات المتحدة 2شكل( 

 
  يصنف ألرشيف الوطني للواليات المتحدة خدماته التعليمية في أربع فئات رئيسة:  -

المصادر األولية ( وتشمل موقع "التعليم مع الوثائق"، موقع "وثائقنا"، وموقع الفئة األولى: 
 "المؤسسون"، "وثيقة اليوم"، "فهرساألرشيف"، "كيفية االستشهاد بالوثائق ،"و"تحليل الوثائق") 

"التعليم مع الوثائق" (وتشمل موقع "التعليم مع الوثائق"، تطبيق "تعليم الوثائق" على ئة الثانية: الف
 ميزة، موقع "التعليم مع الوثائق "على تويتر) أدلة إرشادية، دروس الفيديو، مواضيع م ،آيباد

الب، التطوير المهني، التعليم عن بعد،األحداث  الفئة الثالثة: زيارات وورش تعليمية (زيارات ال
مصادر تعليمية أخرى( مصادر يوم التاريخ الوطني، المعارض الفئة الرابعة:   والبرامج العامة)

  وتيوب ،...)على االنترنت، الكتباإللكترونية ،ي

األرشيف الوطني للمملكة المتحدة موارده التعليمية لعدة فئات: موارد تعليمية للفترات  - يصنف
الب، فيلم الشهر، وثيقة الشهر .   الزمنية، موارد للمعلمين ،موارد لل

https://itunes.apple.com/app/id513465174
https://itunes.apple.com/app/id513465174


 

268 

الب،  - األرشيف الوطني لفرنسا خدماته ومصادره التعليمية في فئات هي: أيام مفتوحة لل يصنف
العمل التعليمية، ورش العمل الفردية والعائلية، دعم األنشطة للمعارض، الزيارات بين ورش 

   المتاحف، دورات للمعلم، موارد التدريس.

الب، ويوضح الجدول  - دمة للمعلمين وال تتفقاألرشيفات الثالثة في تن ويعها للخدمات التعليمية المق
دمة:   التالي الخدمات التعليمية المق

ها األرشيفات الوطنية للواليات المتحدة والمملكة 2(جدول رقم  ) : أبرز الخدمات التعليمية التي تقدم
 المتحدة وفرنسا 

 فرنسا  المملكة المتحدة األرشيف الوطني الواليات المتحدة 
 الخدمات التعليمية               

الب  √  زيارة افتراضي لألرشيف √  √  √  تنظيم زيارات لل
وثيقة  √  √  √  رئس لألرشيف الوطني  فهرس√  √  

     √  اليوم  
√  √  ورش عمل تعليمية √  √  √  دورات دراسية للمدارس 

  √ 
الميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم   حلقات   √    برنامج لل

 √  √  √  وورش للمعلمين للتطوير المهني 
الب   √     ورش عمل فردية وعائلية       أيام مفتوحة لل

الب  √   √ التعلم عن بعد  √  √  √ معلومات مفيدة للمعلمين وال
 √    

 √ √ √ الكب اإللكترونية  √ √ √المعارض على االنترنت  
  √  √  √ تطبيقات هواتف ذكية وتواصل اجتماعي   
  √  √ √  دروس ومصادر تعليمية متاحة على شبكة اإلنترنت  

 سمات المحتوى التعليمي على مواع األرشيفات العربية  1/2

 مدى وجود مواقع إلكترونيةلألرشيفات الوطنية العربية:  1/2/1

كخطوة أولى لدراسة سمات المحتوى التعليمي على مواقعاألرشيفات العربية ،ينبغي أن نحدد ما 
شر إلنترنت. وبالبحث على الخط المباهياألرشيفات العربية التي لديها مواقع إلكترونية متاحة على ا

 ) 4وجدت الدراسة أن: (شكل رقم 

األرشيفات الوطنية بالدول العربية(  59% - ) 13) لديها مواقع إلكترونية، وتضم (22من إجمالي
أرشيفا: اإلمارات العربية، تونس، السعودية، سلطنة عمان، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا ،المغرب، 

من  %69) أرشيفات لها مواقع ويب مستقلة بنسبة 9، قطر، الكويت؛ منها( األردن، البحرين
ألرشيفات العربية التي لديها مواقع إلكترونية، وتشمل ارشيفات اإلمارات العربية المتحدة، تونس، 

) أرشيفات تشكل مواقعها 4السعودية، سلطنة عمان، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، المغرب، و( 
من األرشيفات العربية  %31ع آخر لمكتبة وطنية أو مركز ثقافي أو جهة أخرى بنسبة جزءا من موق

 التي لديها مواقع إلكترونية، وتشمل أرشيفا األردن، البحرين، قطر، الكويت. 

هور  41% - من األرشيفات الوطنية العربية ليس لها موقع متاح على اإلنترنت؛  يُتاح من خاللها لجم
دمها، وتشمل: الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، المستفيدين التعرف  على أهم الخدمات التي تق

 السودان، سوريا، الصومال، مصر، موريتانيا ،اليمن. 
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األرشيفات العربية التي لديها مواقع إلكترونية ليس لها مواقع الكترونية خاصة بها أو  31% - من
 تبعها، وهو أمر ال يتيح لهذهاألرشيفاتمستقلة وانما تشارك المكتبة الوطنية أو موقع الجهة التي ت

دمه من اسهامات جليلة لحفظ ذاكرة الدولة   الوطنية اإلعالن عن أهدافها ورسالتها وخدماتها، وما تق
  وخدمة مؤسساتها .

ها مواقع إلكترونية متاحة على اإلنترنت 4شكل رقم(   ): األرشيفات العربية التي ل

  
 مدى وجود محتوى تعليمي على المواقع إللكترونية ألرشيفات العربية  1/2/2

األرشيفات العربية يخصص صفحة لخدماته التعليمية  هنا الى معرفة أي مواقع يهدف البحث 
الب، أو تحتوي صفحاته على إشارات ومعلومات متفرقة تتعلق باستخدام  وجهة للمعلمين وال الم

 الوثائق في التعليم. 

إلمارات 5من الشكل التالي (شكل رقم  ويتضح األرشيف الوطني  ) أن أرشيفا واحدا فقط هو
من أرشيفات  %8، وشكل ذلك نسبة 35خصص صفحة  تعليمية على موقعه تحت مسمى "التعليم"

تضمنت مواقعها إشارات ومعلومات متفرقة تتعلق  %92). أما غالبيةاألرشيفات بنسبة 13الدراسة( 
وأهدافه، أو استقبال زيارات  األرشيف،  بالتعليم. مثلاإلشارة إلى دوراألرشيف في التعليم في رؤية
الب أقسام التاريخ او الوثائق في الجامعات، أو نشر  كتب تعالج موضوعات تاريخية توجد فعليا  من 

 ي المدارس والجامعات. ضمن موضوعات دراسة التاريخ ف

 ): مدى وجود محتوى تعليمي على الم واقعاإللكترونية لألرشيفات العربية 5شكل رقم( 
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أهدافه   1/2/3  "التعليم" في رؤة األرشيف و

األرشيف  يوضح الجدول التالي مدىاإلشارة لدوراألرشيف في التعليم في رؤية
 وأهدافه ومهامه. 

هامه 3جدول رقم(  أهدافه وم  ): مدى اإلشارة للتعليم في "رؤية األرشيف،"  و

 
 واستنادا للجدول السابق وجدت الدراسة ما يلي: 

فقط من أرشيفات الدراسة تسجل "رؤيةاألرشيف" على موقعهااإللكتروني، وهي سلطنة  23% 
 عمان ، وقطر ،

ية التحدد "رؤيةاألرشيف" على مناألرشيفات الوطن %77واإلمارات العربية. وبالمقابل فإن  
  موقعهااإللكتروني.
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وأهدافها على مواقعهااإللكترونية، وتشملاألردن ،  31%  من أرشيفات الدراسة لم تحدد مهامها 
 والعراق ، وقطر ، وليبيا. 

بالنسبة  "لرؤية ألرشيف"، أشارتاألرشيفات إلى دوراألرشيف في" تشجيع البحث العلمي  
(هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان) أو تحقيق "الريادة  36ري والفني"واإلبداع الفك

إلمارات) أو أن يكون  في تقديم خدمات أرشيفية ووثائقية وبحثية متميزة" (األرشيف الوطني 
ألرشيف  والمكتبة الوطنية من المراكز المتميزة عالميا  في مجاالت التعلم والبحوث والثقافة 

   37ة الوطنية لقطر) .(المكتب

أهدافاألرشيف ،أشاراألرشيف الوطني لإلمارات العربية ضمن أهدافه الفرعية إلى  مستوىعلى  
  "بناء الشراكا االستراتيجية مع المؤسسات الثقافية والتعليمية". 

 ألنشطة التعليمية المتاحة على المواقعاإللكترونية ألرشيفات العربية:  1/2/4

يرصد الجدول التالي أنواع األنشطة  والخدمات التعليمية على المواقعاإللكترونية لألرشيفات 
 العربية( دروس تعليمية ،ورش تعليمية، مشروعات تعليمية ،...)، ومعدل تقديم كل منها:  

) : األنشطة والخدمات التعليمية المقدمة على المواقعاإللكتر ونيةلألرشيفات 4جدول رقم (
 وطنية العربية: ال

     معلومات  كتب  دروس مشروعات  ورش  فهرس  معارض  زيارات  زيارة  النشاط التعليمي     
اضية في افترألرشيف الوطني  %اجمالي افتراضية للطالب وثائق للبحث وحلقات تعليمية تعليمية وأدلة مفيدة   

 الوثائق عمل ومجالت 

  √      √البحرين    77.8 7/9 √ √ √ √  √ √ √اإلمارات العربية    44.4 4/9 √     √ √ √األردن   
   √ √ √ √سلطنة عمان    28.6 2/9 √ √     السعودية     77.8 7/9 √ √  √  √ √ √ √تونس   28.6 2/9

√    √ √ √ √قطر   33.3 3/9  √     √ √فلسطين   66.7 6/9 √ √   √ √ √ √العراق    66.7 6/9 √ √
 33.3 3/9 √ √  √ليبيا        44.4 4/9 √ √     √ √لبنان    28.6 2/9  √      √الكويت    66.7 6/9 √

  66.7 6/9 √ √   √ √ √ √المغرب   
     10/13 12/13 1/13 3/13 4/13 7/13 9/13 11/13 1/13 اجمالي  

     76.9 92.3 %7.7 %23.1 %30.8 %53.8 %69.2 %84.6 %7.7  % 
 % 

 
 ونستخلص من الجدول السابق ما يلي:  



 

272 

الب  - تنوع المحتوى التعليمي على مواقعاألرشيفات العربية، وتضمن معلومات عن: زيارات لل
أهم خدماته، وإعداد فيديو تعليمي على الموقع  العهم على مكوناتاألرشيف الوطني و لألرشيف ال

 يتيح التعرفعلى األرشيف من 

خالل زيارة افتراضية ،وتنظيم معرض افتراضي للوثائق النادرة والمهمة في األرشيف، وإتاحة 
فهرس للبحث في  وثائقاألرشيف، وتنظيم ورش وحلقات، ودروس، ومشروعات تعليمية، وكتب 
ها األرشيف تغطي موضوعات أو شخصيات تاريخية، ومعلومات مفيدة  جالت يصدر وأدلة و

الب والمعلمين (م ثل تخصيصاألرشيف الوطني لإلمارات قسم" لألرشيف الطالبي"؛إلكساب لل
الب المعرفةاألساسية لحفظ وثائقهم الرسمية  كجواز السفر، والشهادات الدراسية، وشهادات  ال
ومهام األرشيف الوطني  لميالد، والصور العائلية.  كما تشمل معلومات عن طرائق البحث العلمي،  

 وصالحياته . 

ها تقديما: 6مستوى األنشطة التعليمية المنفذة فياألرشيفات العربية (شكل رقم على  - )،  كان أكثر
يأتي نشراألرشيف لكتب في موضوعات تاريخية وثقافية مدعومة  %21في المرتبة األولى بنسبة 

جالت أو ألدلة لوثائق تاريخية تتعلق بشخصية أو مكان أو حدث أو مناسبة وطنية  ،بالوثائق أو ل
الب، وفي المرتبة  %19وفي المرتبة الثانية بنسبة   نجد استقبالاألرشيف لزيارات للتالميذ وال

الب معلومات حول   %17الثالثة بنسبة  تقدماألرشيفات معلومات مفيدة؛ مثل إعطاءاألرشيف لل
إلمارات. وفي المقابل، جاءت  رش وكيفية حفظ وحماية وثائقهم الرسمية فياألرشيف الوطني 

، %5، %7وحلقات العمل، والدروس التعليمية، والمشروعات التعليمية في مستويات متدنية بنسب 
 على الترتيب وهي موارد تعليمية أساسية.  2%

 ): معدالت األنشطة والخدمات التعليمية على موقع األرشيفات الوطنية العربية 6شكل رقم( 

 

وتنظيم جوله به والتعريف بكيفية إلفادة منه؛ ومثال مناألرشيفات تتيح زيارة لألرشيف  4.86% -
 ةلتونسيا ةللثور يوالوثائق يالرقم دالرصي لحو ايدراس اميو ذلك نظماألرشيف الوطني التونسي

 18( "فألرشي و قالوثائ في فالتصر تأدوا ينتحي" لحو ايدراس ايومو ، )2017 برديسم 12(
  . )2017 برديسم

مناألرشيفات تنظم معارض وثائق افتراضية، وتضم صو را لوثائق تتعلق بأحداث  69.2% -
  تاريخية أو بشخصيات أو أماكن ارتبطت بأحداث بارزة في تاريخ الدولة. 

  الخط المباشر للبحث في وثائقها. مناألرشيفات العربية فقط تتيح فهرسا على  53.8% -

مناألرشيفات العربية (سلطنة عمان، العراق، قطر، المغرب) تقدم ورش عمل؛ مثل  23.1% -
تنظيم دار الكتب والوثائق الوطنية( العراق) لدورات في صيانة الوثائق والخرائط والصور 

ها بالوسائل والطرائق العلميةالمتبعة حفاظا عليها م ن التلف والضرر، وتنظيم وترميمها وحفظ
ير في موضوعات متنوعة؛ مثل التصو ةوأنشط ةتعليمي تورادلألرشيف والمكتبة الوطنية في قطر 

 بالفيديو/التصوير الفوتوغرافي/التصميم. 

فقط مناألرشيفات العربية (ليبيا، تونس ،اإلمارات) تقدم دروسا ومحاضرات تعليمية  15.4% -
  فة جدا.وهي نسبة ضعي
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إلمارات بتقديم مشاريع تعليمية؛ فقد قاماألرشيف في إطار مشروع تحت  - ينفرداألرشيف الوطني 
سمى "األرشيف والفنون الحديثة" بعقد شراكة مع عدد من الفنانين لتنظيم  ورش عمل فنية تستند 

مشروع تعزيز إلى مقتنياتاألرشيف الوطني من الصور والوثائق والخرائط.  ومن أهداف هذا ال
األرشيف الوطني في المجتمع، وتحقيق انتشار أكبر له بين مختلف شرائح المجتمع،   صورة

 وإكساب األطفال معلومات أرشيفية متنوعة عن األعمال الفنية.  

الب والمعلمين؛ مثلاألرشيف اإلماراتي  76.9% - من أرشيفات الدراسة تقدم معلومات مفيدة لل
ستمارة تسجيل خبير؛ لتجميع بيانات عن الخبراء المهتمين بالخدمات الذي يتيح على موقعه ا

 التعليمية في ألرشيف. 

من أكثر الدول العربية تطبيقا ألنشطة تتعلق بالتعليم، تونس واالمارات وسلطنة عمان والعراق  -
 . %10، %10، %10، %10، %12، %12وقطر والمغرب بنسب مئوية 

 يفات العربية وفقا للمعايير الموضوعية لتقييم المواقع المحت وى التعليمي ألرش 1/2/5

تم تطبيق المعايير الموضوعية (المحتوى، الحداثة، الدقة، سهولةاالستخدام) على أكثراألرشيفات 
وهي(  ) أرشيفات: األردن، واالمارات العربية، وتونس، 7العربية تقديما لخدمات أو محتوى تعليمي، 

 وسلطنة عمان، والعراق، وقطر، والمغرب. 

 المحتوى التعليمي حسب معيار تقييم المحتوى  -

): تقييم المحتوى التعليمي لألرشيفات العربية حسب معيار 5جدول رقم( 
 ية األرشيفات الوطن                                     تقييم المحتوى 

  
 عناصر المعيار     

  √ √ √ √ √ √  √وجود معلومات عن الخدمات التعليمية على الموقع  .1

  √ √ √ √ √ √  √ وجود خدمات تتعلق بالمعلمين والطالب  .2

      √ √  وجود خدمات تلبي حاجات المعلمين والطالب  .3

  
مة المحتوىالحتياجات الطالب والمعلمين         .4 الئ  مدى 

       √  مدى توافق وانسجام المحتوى التعليمي  .5

ها الموقع  .6 الل  .7المحتو ى    √ √ √ √ √ √ √تحديث الروابط  التي يضم إمكانية الدخول المباشر من 

األرشيف الوطني ونشاطه التعليمي  .8 √ √ √ √ √ √ √الروابط  القة الروابط    √ √ √ √ √ √ √مدى 

ة الروابط  .9   √ √ √ √ √ √ √ مدى نشاط وصّح

  √ √ √ √ √ √ √ توفر روابط خارجية  .10

الل عرض تاريخ آخر تحديث  .11  %64 %73 %82%91%73نسبة تطبيق الموقع للمعيار  √   √ √ √ √مدى حداثة المعلومات من 
64% 73%  

اإلماراتي  يوضح الجدول السابق أن أعلى نسبة لتطبيق معيار المحتوى كانت لألرشيف الوطني
، حيثتميز الموقع بجودة محتواه؛ حيث خصصاألرشيف على موقعه صفحة تعليمية %91بنسبة 

الب، وللمعلمين ،ومشاريع تعليمية ،إال أنه ينقصه أنشطة تعليمية أخرى(  تتضمن مصادر تعليمية لل
األرشيف ، وورش وحلقات عمل للمعلمين). ويليهاألرشيف الوطني  مثل توفير جولة افتراضية 
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لعدم تخصيصاألرشيف لصفحة تعليمية على موقعه، وال توجد مشاريع تعليمية.  %82ة التونسي بنسب
ألردن وسلطنة عمان والمغرب بنسبة  ألن الموقع  %73وفي المرتبة الثالثة تأتي األرشيفات الوطنية 

 اليقدم زيارة افتراضية للزائر، والتوجد دروس أو مشاريع تعليمية . 

  لمعيار الحداثةالمحتوى التعليمي وفقا  -

 ): تقييم المحتوى التعليمي حسب معيار الحداثة 6جدول رقم( 

 
أعاله أن  كل من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمانواألرشيف  يوضح الجدول
الوطني (اإلمارات)واألرشيف الوطني (تونس) ومديرية الوثائق بالمكتبة الوطنية لألردن يتمي زون 

حيث يقوم  كل منهم بتحديث روابط الموقع بشكل دوري، وقد تم  %100بنسبة حداثة متساوية وهي 
تحديد ذلك من خالل تواريخ الفعاليات واإلنجازات التي يتم إضافتها إلى صفحات الم وقع باستمرار.  
وأما بالنسبة لدار الكتب والوثائق العراقية وشعبةاألرشيف الوطني بالمكتبة الوطنية لقطر، فإن نسبة 

هي  وهذه نسبة منخفضة، إذ ال يتوفر فيها من ع %50حداثتهما متساوية و ناصر الحداثة سوى فقط، 
 تنشيط روابط الموقع. 

 ): تقييم المحتوى التعليمي حسب معيار الدقة 7جدول رقم(  المحتوى التعليمي وفقا لمعيار الدقة -

 
 

   
 

 
                                             

 ألرشيف الوطني  

  

 عناصر المعيار 

 

مدى الئمة لغة المحتوى  √  √  √  √  √  √  √ 
  لمستوى المتصفح

  

  
 الدقة  

  

  

     

مدى تناسق نصوص  √  √  √  √  √  √  √ 
الكتابة واأللوان في 

  المحتوى التعليمي

استخدام العناوين الرئيسية  √  √  √  √  √  √  √ 
والفرعية لتقسيم المحتوى 

  التعليمي
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خلو المحتوى  التعليمي من  √  √  ×  √  √  √  × 
ألخطاء المطبعية والنحوية 

الئية   وإل

وجود عناوين وشروح  ×  ×  √  √  ×  ×  × 
للرسوم البيانية وألشكال 

  التوضيحية

 نسبة تطبيق الموقع للمعيار  %80 %80  %80 %100 %80 %80 %60

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية  هي  يتضح من الجدول السابق أن أكثراألرشيفات تميزا بالدقة 
. وانخفضت هذه النسبة %100لسلطنة عمان، حيثانطبقت عليها جميع عناصر تقييم دقة المواقع بنسبة 

االمارات والعراق وقطر  %80إلى  الئية، وفياألردن  فياألرشيف الوطنيالتونسي لوجود أخطاء إ
 لنقص عناوين وشروح لبع األشكال التوضيحية . 

 المحتوى التعليمي وفقا لمعيارسهولة االستخدام  -

): تقييم المحتوى التعليمي حسب معيار سهولة 8جدول رقم( 
    الستخدام 
 

  ألرشيف الوطني                                          
 

 عناصر المعيار 

إمكانية   √ √× × ×  √×  السهولة  وجود خريطة للمحتوى التعليمي √ √ √ √ √ √ √ سهولة استخدام المحتوى التعليمي 
 سهولة وسرعة تحميل صفحات الموقع     √ √ √ √ √ √ √ العودة إلى الصفحة الرئيسية من جميع صفحات المحتوى التعليمي

√ √ √ √ √ √ √  
 %100 %100 %75 %75 %75 %100 %75 نسبة تطبيق الموقع للمعيار  

 
يوضح الجدول السابق أن المحتوى التعليمي يتميز بسهولة االستخدام في ألرشيفات الوطنية 

أما في األردن، وتونس، وسلطنة عمان، والعراق  %100للمغرب وقطر واالمارات العربية بنسبة 
 لعدم وجود خريطة تيسر الوصول لمكونات المحتوى التعليمي.  %75بنسبة 

 

  مناقشة النتائج. 2

في ضوء النتائج التي رصدتها الدراسة فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي المنشور على مواقع 
 المؤشرات  والحقائق التالية: ألرشيفات العربية واألجنبية، يمكن أن نستخلص 

دمهااألرشيف، إال أن  لتطوير فرصة ثمينة مع أن اإلنترنت تعد أوال: من  %41الخدمات التي يق
ألرشيفات العربية ليس لها مواقع الكترونية؛ مما اليسمح لجمهور المستفيدين بالتعرف على 

ظومة األ رشيفات ومراكز الوثائق ألرشيف الوطني كمؤسسة معلومات مهمة تأتي على رأس من
دمها.   هم الخدمات التي تق  في أية دولة، أو أ

مناألرشيفات العربية التي لديها مواقع إلكترونية ليس لها مواقع الكترونية خاصة بها،  %31 ثانيا:
هو أمر ال يتيح لهذهاألرشيفات  وإنما تشارك المكتبة الوطنية أو جهة أخرى موقعهااإللكتروني، و
دمه من إسهامات جليلة لحفظ ذاكرة  الوطنية اإلعالن عن أهدافها ورسالتها وخدماتها، وما تق

  الدولة  وجمهور المستفيدين. 



 

276 

األرشيفات (ثالثا ) التسجل على مواقعهااإللكترونية "رؤيةاألرشيف" والتي %77: أكثر من ثلثي
جاوز ما تكون لصيقة بالقيادة، وتتتفيد في التعرف على التوجه المستقبلي لألرشيف ألنها عادة 

وتوضح "الرؤية" االتجاه لألرشيفيين باأل  38العمراالفتراضي لمؤسسها وتمتد إلى أجيال بعده.
ودهم لتطوير أنشطة األرشيف  .كما أن  هم للقيام بعملهم، وتنسيق جه  %31رشيف الوطني، وتحفز

أه  دا األرشيف. مناألرشيفات لم تحدد على مواقعهااإللكترونية مهام و

وهو أمر يتفق  رابعا: في حين خصصت األرشيفات األجنبية صفحة للتعليم على مواقعهااإللكترونية، 
وأهميتها وعدد المستفيدين منها، فإن أرشيفا واحدا فقط بنسبة   %8مع تنوع الخدمات التعليمية 

هو ا13من أرشيفات الدراسة(  ألرشيف ) خصص صفحة على موقعه تحت مسمى "التعليم" 

إلمارات العربية؛ وهو ما مكنه من تجميع المصادر التعليمية المتعلقة بالطالب والمعلمين  الوطني 
ن هذه   والمشاريع التعليمية. واليمكن أن نفسر ذلك بقلة الموارد المادية، أل

األجنبية ،بإلضافة إلى  ألرشيفات لديها بالفعل موقع إلكتروني.  وعلى مستوىاألرشيفات
يص كل أرشيفمنها لصفحة للتعليم على موقعه، قاماألرشيف الوطني للواليات المتحدة  تخص

هي: "التعليم مع الوثائق"، "وثائقنا"، 3بإنشاء ( ) مواقع لدعم الوظيفة التعليميةلألرشيف و
 "المؤسسون ." 

ها الدراسة (الواليات الم تقدم مواقع خامسا: مملكة تحدة، الاألرشيفات الوطنية األجنبية التي تضمنت
الب والمعلمين وتتنوع الموارد التعليمية المستخدمة  المتحدة، فرنسا)خدمات تعليمية متنوعة لل
فيها،  وتشمل (فصول دراسية للتعلمعن بعد، فهارس الكترونية للبحث في وثائقاألرشيف، 

ع المحتوى نودروس تعليمية، مشاريع تعليمية).. .وعلى مستوىاألرشيفات العربية ،بالرغم من ت
جالت، الخ) تغطي  التعليمي على مواقعها، إال أن معظمه يتعلق بإعداد كتب ومنشورات (أدلة، 
ومة بالوثائق فياألرشيف، واستقبال زيارات من  موضوعات تاريخية وثقافية واجتماعية مدع

الب ومعارض افتراضية للوثائق، وفهرس لوثائ  قالب الجامعة، وتقديم معلومات مفيدة لل
وهذه الخدمات التعليمية بالرغم من أهميتها، إال أن الدراسة وجدت أن خدمات تعليمية  ألرشيف .
البإلكسابهم مهارة التعامل مع الوثائق  أساسية مثل تنظيم ورش وحلقات عمل للمعلمين وال
وتحليلها واختيار ما يناسب منها المقررات الدراسية، وإعداد دروس، ومشاريع تعليمية كان 

من  %53.8) أرشيفات فقط بنسبة 7ضعيفا فياألرشيفات العربية. وظهرت متفرقة في( 
 ).  13أرشيفات الدراسة (

الزالت تقدم خدمات تعليمية محدودة (مثل استقبال زيارات  سادسا: أغلب مواقعاألرشيفات العربية
الب الجامعات تخصص وثائق أو تاريخ، إتاحة الوصول لفهرس الوثائق على الخط  من 

المباشر، وضع نماذج من وثائقاألرشيف على الموقع)... ،. وكانت أقل نسب مشاركةباألنشطة 
ها الدراسة على المواقع العربية في البحرين، والسعودية، وفلسطين،  التعليمية التي حصرت

 . %35والكويت، وليبيا؛ حيث جاءت نسب مشاركة كل منها أقل من 

ال تتيح فهرسا على الخط المباشر للبحث في  %46.2الدراسة بنسبة  مايقارب نصف أرشيفات سابعا:
هو أمر اليمكن قبوله تحت أي مسوغ ألن الفهارس وأدلة البحث تعتمد عليها  وثائقاألرشيف؛ و

 الخدمات البحثية والتعليمية فياألرشيفات الوطنية. 

هاقدمت بعض أرشيفات الدراسة معلومات وأنشطة إضافية يمكن لل ثامنا: ؛ معلم والطالباالستفادة من
البي الخاص، وطرائق البحث العلمي، واستمارة تسجيل خبير (اإلمارات  مثلاألرشيف ال



 

277 

العربية المتحدة)، ودروس تعليمية عن ترسيخ قيم الهوية في المركز الليبي للمحفوظات 
 والدراسات التاريخية. 

وفقا للمعايير الموضوعية لتقييم المواقع، ومن منظور معيار المحتوى تفاوتت درجة مطابقة  تاسعا:
إلمارات  المحتوى التعليمي على مواقعاألرشيفات العربية للمعيار؛ حيث جاءاألرشيف الوطني 

الب،%91في المرتبة األولى بنسبة تطابق   ، إال أن محتواه كان غير مالءم تماما للمعلمين وال
دمة التعلم عن بعد والتي يمكن أن تستفيد منها  وذلك لعدم وجود خدمات تعليمية ضرورية مثل خ
المدارس خارج العاصمة، وعدم وجود بيانات الت واصل بفريق التعليم في األرشيف، وعدم 
تنظيم ورش أو حلقات تعليمية لموضوعات متصلة بالمقر رات الدراسية. وجاءاألرشيف الوطني 

ءمة المحتوى %82في المرتبة الثانية وتميز بجودة محتواه بنسبة التونسي  ال ؛ حيث افتقد لصفة 
وتوافقه، ويرجع ذلك الى عدم وجود صفحة تعليمية على الموقع تجمع الموارد التعليمية التي 
الب،  دمهااألرشيف للمعلمين، وغياب خدمات تعليمية أساسية مثل تنظيم ورش تعليمية لل يق

علمين في اعداد خطط للدروس استنادا للوثائق .وتلي االمارات وتونس أرشيفات ومساعدة الم
 الدو األخرى (سلطنة عمان األردن، المغرب، قطر، العراق) بنسب تطابق 

) علي الترتيب، ويشتركون في عدم تخصيص صفحة 64%، 64%، 73%، 73%، 73%(
الب والمعلمين، أو إعداد خطط للدروس كنماذج إرشادية  تعليمية أو تنظيمورش عمل لل
دمة المقررات الدراسية في المدارس والجامعات   وجهة لخ للمعلمين، أو وجود محاضرات تعليميةم

 .  

خالل تواريخ الفعالياتواإلنجازات التي يتم إضافتها وفقا لمعيار الحداثة، والذي تم تحديده من  عاشرا:
إلى صفحاتالم وقع باستمرار، وجدت الدراسة أن بعض ألرشيفات العربية جاءت نسبة حداثتها 

(مثل دارالكتب والوثائق العراقية وشعبةاألرشيف الوطني بالمكتبة الوطنية  %50منخفضة 
 وى تنشيط روابط الموقع. لقطر) إ ال يتوفر فيهما من عناصر الحداثة س

وفقا لمعيار الدقة ،أكثر مواقعاألرشيفات تميزا بالدقة هو موقع هيئة الوثائق والمحفوظات  حادي عشر:
الوطنية لسلطنة عمان، حيث انطبقت عليه جميع عناصر تقييم دقة المواقع. أما بالنسبة لكل من 

األرشيف الوطني التونسي ،وألرشيف الوطني المغرب ي فقد لوحظ بهما بعض األخطاء موقع
االمارات العربية والعراق وقطر والمغرب،  الئية . وبالنسبة لألرشيفات الوطنية فياألردن  اإل

 افتقرت الى وجود عناوين ألشكال التوضيحية والصور . 

هي األرشيفات الوطنية  ثاني عشر: وفقا لمعيار سهولة االستخدام، أكثر أرشيفات الدراسة تطابقا 
فياألرشيفات  %75. وانخفضت النسبة إلى %100للمغرب، وقطر، واالمارات العربية بنسبة 

الوطنية في األردن، وتونس، وسلطنة عمان، والعراق لعدم وجود خريطة تيسر الوصول 
 لمكونات المحتوى التعليمي على الموقع. 

ة من خالل المحاضرات أولت بعضاألرشيفات العربية أهمية لدعم ترسيخ قيم الهوي ثالث عشر:
 والدروس التعليمية، مثل تنظيم مركز المحفوظات والدراسات التا ريخية لليبيا محاضرات: 

 . 40، "الهوية الوطنية وأثرها في التنمية"39"الثقافة والشخصية: الشخصية الليبية نموذج ا "
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في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، ولتحسين المحتوى التعليمي على مواقعاألرشيفات 
 الوطنية العربية، توصي الدراسة بما يلي: 

أهداف واضحة لألرشيف الوطني تعلي من القيمة التعليمية للوثائق، وأثرها  أوال: اعتماد رؤية ورسالة و
الب. في إثراء المقررات التعليمية في المدا  رس والجامعات ،وترسيخ قيم الهوية لدى التالميذ وال

هج  ثانيا: تبنى سياسات لتطوير الخدمات التعليمية ودعم برامج التعليم المستند إلى الوثائق؛ بربطها بمنا
 تدريس التاريخ والعلوم االجتماعية في المدارس والجامعات. 

أل رشيف الوطني موقع إلكتروني خاثالثا ص به لكي يمكنه تصميم محتوى لموقعه يتوافق : أن يكون 
 مع طبيعته كمؤسسة أرشيفية  واحتياجات المستفيدين . 

أن تخصص ألرشيفات الوطنية العربية على م واقعها صفحة تعليمية تحت مسمى "التعليم"،  رابعا:
هي التسمية المتبعة في األرشيفات الوطنية للمملكة المتحدة وفرنسا  واإلمارات الع ية، وأن ربو

 تظهر "صفحة التعليم "ضمن محتويات الصفحة الرئيسةلموقع األرشيف. 

دمها ألرشيفات العربية على مواقعهااإللكترونية  خامسا: تنويع الموارد والخدمات التعليمية التي تق
الب، وأن تغطي فترات زمنية متنوعة،  وأن تحتوي على  لتناسب المعلمينوالمستويات الدراسية لل

مةالستخدامها مباشرة في الفصول الدراسية.  تح  يالت  وتحقيقات منظ

إلفادة من التقنيات الحديثة في إعداد وتقديم الموارد والخدمات التعليمية؛ وتطبيقات الهواتف  سادسا:
الذكية ،والمحاضراتوالمنشوراتاإللكترونية،  وشبكات التواصل الجتماعي،  وتنظيم فصول 

ها القدوم لألرشيف الوطني لبعد افتراضية أو دروس  للتعلم عن بعد للمدارسالتي ال يستطيع تالميذ
الب من المشاركة في جلسة  ن هذه البيئة االفتراضية التفاعلية ال المسافة او ألسباب أخرى. تمك
الب معها من خالل أجهزة  األرشيف الوطني؛ حيث يتفاعل ال ها مسؤول التعليم  حية يقود

  .ة ايباد، ويتبادلون األفكار ويطرحون األسئلة عبر مربع الدردشة والميكروفونالكمبيوتر أو أجهز

ها  سابعا: دمها ألرشيف على صفحته للتعليم ،ويمكن تنظيم اتاحة الوصول إلى الموارد التعليمية التي يق
الب، موارد للمعلمين، مشاريع تعليمية،...) أو الفترة الزمنية ،أو  وفقا للموضوع (موارد لل

 لمرحلة الدراسية. ا

توفير بيانات التواصل مع المسؤولين عن قسم التعليمباألرشيف ضمن المحتوى التعليمي؛ وهو  ثامنا:
عالم  ما سييسر تواصل المعلمين والمدارس معهم لتنسيق الزيارات وحجز الورش التعليمية، أو 

  ألرشيف باحتياجاتهم  .

أهميةاألرشيف ودوره في التعليم وترسيخ الهوية،  تاسعا: توعية المسؤولين بالتعليم في الدول العربية ب
رها خرائط ).... ونش -مرسومة -مصورة -وإعداد م وا رد تعليمية استنادا للوثائقاألرشيفية (نصية

ها في المراكز التعليمية.   وتجريب

األرشيفات الوطنية لتنظيم مباد عاشرا: رات تعليمية، وشراكات مع المعلمين والمهتمين أن تسعى
بتدريس التاريخ والعلوم االجتماعية من الجمعيات التاريخية ومسؤولي التعليم والمراكز التربوية 
واألكاديمية، وتطوير أدوات أو مواقع إلكترونية أو وسائط متعددة لدعم التدريس باستخدام الوثائق 

 . 
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وثائق ألرشيف عبر الموقعاإللكتروني لألرشيف ليتيح للمعلمين إتاحة الوصول لفهرس  حادي عشر:
دامها في أنشطة الفصول الدراسية، وإعداد عروض  العثور على آالف المصادر األولية الستخ

الب في مجاالت التاريخ والعلوم االجتماعية. هتمام ال   تعليمية تكون أدوات جديدة إلثارة ا

أن يلتزم المسؤولونباألرشيف بالتحديث الدوري للمحتوى التعليمي من خالل إضافة أقسام ثاني عشر: 
 وخدمات جديدة باستمرار. 

الب عن المحتوى التعليمي على الموقع بوضع  ثالث عشر: الع الدوري ل رأي المعلمين وال االست
هم عن المحتوى والخدمات التعليمية.   استبانة عليه، وقياس مدى رضا

مة . 4  خات

دامها في التعليم وترسيخ قيم الهوية في المجتمع؛ فمنها نتعرف  الوثائق كمصادر أولية يمكن استخ
على قصص الماضي،  ونفهم أحداثه، وأفكاره منخالل تحليل هذه الوثائق. "والتدريس مع الوثائق" 

الب. وعلى المس مهارات التحليل والتقييم باألدلة لدى ال يم في العالم ؤولين عن التعلوسيلة فعالة لتنمية 
ها في الفصول الدراسية في  األرشيفيين أن يشاركوا في إعداد موارد تعليمية يمكن الستعانة ب العربي 
تدريس التاريخ والعلوم االجتماعية. ولذا وجدت الدراسة أناألرشيفات األجنبية لم تقتصر على تقديم 

 نما أنتجت موارد تعليمية متنوعة مستثمرة التطورات في الوثائق للمعلمين لمعاونتهم في التدريس،  وإ

تكنولوجيا المعلومات والتصاالت؛ فاستخدمت شبكات التواصل االجتماعي، وقدمت الفصول االفتراضية للتدريس عن
  %1 

بعد، وأنشأت مدونات تعليمية، وخطط للدروس، ومواقع إلكترونية مخصصة لخدمة المعلمين ودعم 
 الوثائق.""التدريس مع 
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ا التبسيل حرفة العمانية التقليدية الحرف على الحفاظ في الوثائق دور  أنموذًج
 وضحة بنت محمد بن سعيد الشكيلية

  
ركزت هذه الدراسة على حرفة التبسيل (صناعة البسور)، وعلى بعض الوثائق التي تضمنت زكاة البسور المنتجة من 

هذه الحرفة، وقد ساعدت هذه الوثائق في معرفة أهمية هذه الحرفة االقتصادية واالجتماعية على المجتمع العماني؛ إذ 

رفة التبسيل، ومراحل تصنيع البسور، والوضع الحالي للحرفة، قدمت الدراسة في البداية عرًضا موجًز ا عن تاريخ ح

ها جزًء ا من الهوية العمانية، وأخيًرا تطرقت  ثم تم بعد ذلك توضيح العالقة بين حرفة التبسيل والسيادة الوطنية بإعتبار

 الدراسة إلى الوثائق العمانية التي ورد فيها ذكر حرفة التبسيل. 

خاللها لقد أوضحت الدراسة أهم الو ثائق التي وجدت فيها إشارة إلى البسور المنتجة من حرفة التبسيل، والتي من

همية الحرفة االقتصادية واالجتماعية على حياة المجتمع العماني، كما وضحت الدراسة أيًضا الكميات المنتجة؛  توضحت أ

قبل  تاالجتماعية التي كانت مرتبطة بالحرفةوبالتالي المصدرة إلى الدول المستوردة للبسور العمانية، إضافة إلى العادا

 القرن الحالي. 

اهمت في توثيقها وساعدت  ها: أن الوثائق التي ارتبطت بالحرفة س مجموعة من النتائج، من وأفرزت الدراسة في الخاتمة 

ها االقتصادية، مع العلم أن الحرفة تعاني من شح المصادر التي تناولتها بالبحث وال ما أن دراسة، كعلى معرفة أهميت

اهمت  الكميات المصدرة من البسور التي وضحتها الجداول دلت على أن الحرفة ساعدت على إيجاد عملة أجنبية، وس

في تحسين ميزانية الدولة. وتجدراإلشارة إلى أن العاداتاالجتماعية المرافقة لعمل التبسيل وسير قوافل الجمال المحملة 

ها جزًء ا ال يتجزأ من اإلرث الحضاري لسلطنة بالبسور أكدت على دور الحرفة ف ي تأصيل الهوية العمانية بإعتبار

 عمان. 
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The Role of the Documents in Preventing the Omani Crafts, Al-Tabsil Craft  
Wadha Mohammed Saaiyid Al- Shukaili  

The study has focused on the Al- Tabsil craft, cooking dates, and some documents that included Zakat 

Al-Basor that are produced from this craft. These documents have helped to know the importance of the 

economic and social trade to the Omani society. Then, it clarified the relationship between 

nationalization and Tabsil craft as part of the Omani identity. The study showed the most important 

documents that found a reference to the productivity produced by the Tabsil craft, through which it 

clarified the importance of economic and social trade on the life of Omani society. It also presented the 

quantities of the production and thus exported to the importing countries of Oman that linked to the craft 

before the present century.  
  
The study concluded a set of results, including: that the documents which are associated with the craft 

contributed to documentation and helped to know the economic importance, knowing that the craft 

suffers from the shortage of resources that dealt with research and study, and the quantities exported 

from the fractions indicated by the tables showed that the craft helped to create a foreign currency and 

contributed to the improvement of the state budget. It should be noted that the social customs associated 

with the work of Tabsil craft and the conduct of camel convoys loaded with Biser assured the role of the 

craft in the consolidation of Omani identity as an essential part of the cultural heritage of the Sultanate of 

Oman.    
مة    المقد

مة التي اعتمدت صناعتها علىثالثة أصنافتعد حرفة التبسيل (صناعة البسور) واحدة من الحرف ا  لعمانية التقليدية القدي

ها  هذه األصناف تجنى ثمار هي: المبسلي الذي اشتق منه مصطلح الحرفة، والمدلوكي،  وأبو الرنجة، علًم ا أن  رئيسة ،

ال يستهلك إلى الخارج، و عندما يتلون بلح النخيل (البُسر) إلى اللون األصفر، ثم يطُبَخ (يُب ًسل)، ثم يجفف، ثم يص در

 محلياً إال ما ندر. 

طت هذه الحرفة بحياة العمانيين االقتصادية، والجتماعية، فعلى الصعيد االقتصادي تعد تجارة البسور أحد مصادر  ارتب

دخل كثير مناألسر التي تعمل في مجال التبسيل، إضافة إلى أنها شكلت أحد الروافد االقتصادية التي تعول عليها 

 السلطنة في دخلها؛ ألن جزًءا كبيًرا من المنتج يصدر إلى الخارج. 

ها على حياة المجتمع العماني، خاصة ً إذا  أما على الصعيد االجتماعي فإن لحرفة التبسيل أبعا دًا اجتماعية ً انعكس تأثير

أهم هذه العادات: األمثال الشعبية، ما علمنا أن العاداتاالجتماعية المرتبطة بالحرفة كانت تجسد الهوية العمانية، ومن 
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والوجبات الغذائية، واأللعاب الشعبية التي صاحب عمل الحرفة، والتي ظل العمانيون يتوارثونها جي الً بعد جيل في 

هم بنخلة المبسلي ورعايتها.  إطار اهتمام  ظل 

ها تتضمن معلومات متعلقة بزكاة هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على دور الوثائق في الحفاظ على هذه الحرفة؛ ألن

ها من أصحابها لتضاف إلى خزينة بيت المال.   البسور، إذ كانت السلطات العليا في الدولة تعمل على جبايت

  مشكلة الدراسة: 
هي أحد الحرف التي  تعد  حرفة التبسيل واحدة من أهم الحرف العمانية التي اشتهرت بها سلطنة عمان منذ القدم، و

هميتها في دخل  شجعت السلطات العليا في الدولة على االستمرار في العمل بها والمحافظة عليها منذ القدم نظ ًرا أل

ها كل ياً في الدولة، إال أن هذه الحرفة تعاني اليوم من اندثار شبه  كلي في كثير من الواليات العمانية، إضافة إلى إندثار

عدد من الاليات التي كانت تمارسها، كما أن كبر سن من كان يمتهنها، ووفاة الكثير منهم، إضافة إلى عزوف الجيل 

هتمام العمالة الوافدة اآلسيوية التي  يعُد تجهل سوقها غير ثابت، و الحالي عن مزاولتها جعل عمل التبسيل تحت رعاية وا

لكثير من األمور المتعلقة بالحرفة؛ مما ترتب عنه منتج ذو جودة أقل، واختفاء العاداتاالجتماعية التي كانت مرتبطة 

وهنا تبرز مشكلة الدراسة في  اهم في اندثار المعارف والتقاليد الثقافية التي كانت مرتبطةبها،  وهذابال شك س بالحرفة، 

 التي تناولت حرفة التبسيل وعملت على توثيقها. ندرة المصادر 

 :  أهداف الدراسة

ألهدف، منها:   عة من   هدفت الدراسة إلى تحقيق مجمو

 توثيق حرفة التبسيل، ومراحل صنع البسور.  -1

القة بين حرفة التبسيل، والسيادة الوطنية.  -2  توضيح ال

هم الوثائق العمانية المتضمنة لحرفة التبسيل.  -3  عرض أل

 : جية الدراسةمنه

اعتمدت منهجية الدراسة على المصادر العلمية، والتاريخية، وعلى بعض الوثائق، وكذلك على المقبالت، والزيارات  

  الميدانية.
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 حرفة التبسيل (صناعة البسور) في سلطنة عمان: 

 :  مقدمة تاريخية

يندر وجود دراسات أو بحوث تناولت حرفة التبسيل (صناعة البسور) في سلطنة عمان؛ ولذا يصعب تحديد تاريخ البداية 

الفعلية لممارسة العمانيين للحرفة بالرغم من وجود بعض األدلة األثرية التي أشارت إلى وجود مستوطنات زراعية 

وهيلي ترجع لى األلف الثالث قبل لميالد، مثل: عمال، وا في الموقع األخير أقدم دليل  3، ويعد المبنى 8لميسر، وبات، 

هيلي  Aعلى الزراعة الباكرة في شبة الجزيرة العمانية؛ ألن الدليل األثري في القبر  8أشار إلى أن جميع سكان موقع 

ور (كلوزيو وتوزي: من أسنانهم بسبب استهالكهم للمواد السكرية نتيجة أكلهم للتم %09بالبالغين فقدوا ما يقارب 

ها على زراعة النخلة في سلطنة عمان منذ األلف الثالث قبل 2992 )، وبالرغم من وجود األدلة األثرية التي سبق ذكر

لميالد، إال أنه يصعب القول أن العمانيين مارسوا الحرفة منذ هذا التاريخ، وخاصة إذا ما علمنا أن صناعة البسور تحتاج 

ومهارة عالي وهذا بال شك إلى خبرة  دمة، وخطوات تصنيع البسور،  ة فيما يتعلق بموعد جني الثمار، واألصناف المستخ

يصعب معرفته منذ بداية معرفة وارتباط العماني بالنخلة، وبالرغم من هذا الشح في المصادر التي كتبت عن الحرفةإال 

ث الهجري/التاسع لميالدي؛ ألنها تضمنت بعض أن الكتب الفقهية أكدت على معرفة أهل عمان بالحرفة منذ القرن الثال

ه ال يجوز نبيذ  801 -هـ 228المسائل الفقهية المتعلقة بطبخ البسور، مثل: جامع أبي الحواري للحواري ( م)، فقد قيل أ

ينا لالكرم وال البسر إال أن يطبخ حتى يرجع إلى الثلث، وال بأس بنبيذ الثمرة والذبيب جميًع ا، وكل شيء وحده أحب ا

)، ثم ظهرت مسائل فقهية أخرى في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر لميالدي، مثل: كتاب بيان 1081(الحواري: 

م)، ومن المسائل التي تضمنها هذا الكتاب متعلقة بالبسر المطبوخ حول ما إذا كانت 1111 -هـ  198الشرع للكندي (

هو منها فال بأس إن كان مكان البسر تمًر ا تخرج زكاته بسًر ا أم تمًر ا؟ وقيل إذا أخرجت ز كاته من ثمرة النخلة التي 

)، ويتضح من المسائل الفقهية السابقة إن حرفة التبسيل كان لها دور في دخل الدولة؛ ألن الزكاة 1081(الكندي: 

 المستخرجة من طبخ البسور كانت تضاف إلى خزينة بيت المال. 

همية االقتصادية  للحرفة زاد االهتمام بمعدل زيادة التوسع في زراعة الصنف الرئيس المستخدم في عملية ونظًرا لأل

هو صنف المبسلي في عهد دولة اليعاربة ( االمام 1210هـ  /1162–م 1621هـ /1931التبسيل، و م) خاصة في عهد

  –م 1602هـ /1191سيف بن سلطان اليعربي (

ـ /1123 مة دولة اليعاربة، إ1211ه ذ أمر بغرسثالثين ألف نخلة من صنف المبسلي في والية بركاء (السالمي: م) ثالث أئ

االمام سيف 2999 )، إذ يشير الرقم السابق إلى الدور الكبير الذي تؤديه الحرفة في اقتصاد، الدولة ولهذا السبب لعل

مه في زراعة هذا الصنف بهذا العددالهائل لحاجة الدولة له في دخلها، وبعد ها استمر العمانيون في ممارسة عزز من اهتما

 الحرفة إلى اليوم.  

 : مراحل تصنيع البسور



 

  

289 

 الجداد:  -1

يبدأ جداد النخيل عندما يتحول لون الثمر إلى اللون األصفر (مرحلة البسر)، أي قبل أن يصل إلى مرحلة النضج بالكامل 

(رطب، أو تمر)، إذ يقطع الج داد العذوق باستخدام المجز، ثم يضعها في حبل الميراد، أو الموراد، ويتولى شٌخٌص آخر 

األرض، مما يسب ب تفلق البسور، إذ يبدأ الجداد من أول الصباح الباكر، أي من بعد صالة مسكه حتى ال يرتطم العذق 

 الفجر، ويستمر إلى الساعة الرابعة عصًر ا والبعض يواصل العمل إلى الليل. 

ل، هي: المبسلي ،والمدلوكي، وأبوالرنجة،  هم األصنافالثالثة الرئيسة التي تستخدم في التبسي وتجدر اإلشارة إلى أن أ

م إال ما ندر. إضافة إل ال، والحنظل، والنشو، ولكن ال تستخ  ى بعضاألصناف الثانوية ألخرى، مثل: الهيثمي، وأم ال

 تنقية البسور ونقلها إلى التركبة:  -2

يتم تنقية البسور الجيدة، وفصل البسر عن الرطب من العذق، ثم تنقل إلى التركبة عن طريق القفير، وهي طريقة تقليدية  

لسابق وحتى الوقت الحالي إذا كانت التركبة قريبة من المزرعة، أما إذا كانت بعيدة فكانت تنقل في السابق متبعة منذ ا

 عن طريق الثوج في الحمير، أما في الوقت الحالي فتنقل عن طريق وسائل النقل الحديثة. 

ألسيوية الي فتقوم العمالة الوافدة اوتتولى النساء ويشاركها األطفال في السابق عملية فصل البسور، أما في الوقت الح 

ها من الجنسيات البنجالية، والهندية، والباكستانية.  مهمة وأغلب  بهذه ال

 طبخ البسور:  -3

، ويطلق عليها أحياناً مصنع التبسيل، أو الفرن، وكانت تبنى التركبة في السابق من 61تطبخ البسور في مرجل في تركبة

من األسمنت، علًم ا أن محتوى التراكب من المراجل مختلفة فأغلبها يتكون من  الطين، بينما تبنى في الوقت الحالي

  مرجلين، والقلة من مرجل واحد، والنادر من الثة مراجل. 

هي طريقة متبعة منذ السابق   هز التركبة وذلك عن طريق ملء نصف المراجل بالماء، ويتم تزويد النار بالسعفيات، و تُج

دقيقة،  19إلى  39ا استبدل البعض استخدام السعفيات بالديزل، إذ تستغرق الطبخة األولى من حتى الوقت الحالي، بينم

ها؛ ألن الماء يكون ساخناً.   ثم يقل الوقت في الطبخات التي بعد

                                           
ها إدخال جذوع النخيل أو السعف أو الزور لتكون وقودً ا للنار، وفي61  األمام أو الجانب يتم ب ها يوجد صندوق عبارة عن بناء مستطيل الشكل، وبه فتحة من يمتد  أسفل

ها بعمق مترين تقري باً مسقوفاً من األعلى وبه فتحتين صغيرتين في األمام، واثنتان في الخلف؛ ليتسرب الرماد المتساقط بعد احتراق األخشاب إلى الصندوق على طول
هذه الفتحات، ومن الجانب الخلفي توجد قناة تمتد أفق ياً إلى ثالثة أمتار من التركبة، وتنتهي ببرج دائري مرت أمتار، ويطلق عليه  الثةفع إلى السفلي المجوف من خالل 

يستخدم اء عملية التبسيل، والمدخنة ،كما يعرف محلياً بالبري؛ إلخراج الدخان الصاعد من االحتراق، كما توجد فتحة أخرى لتخرج الرماد من الصندوق السفلي بعد انته
هذا الرماد ليكون سمادً ا للزراعة، كما يوجد أمام التركبة مكان مربع الشكل يوضع فيه البس ور المطبوخة (الفاغور) لفترة قصيرة حتى يبرد، ويجف ماؤه، ويسمى 

 ) 2912بالمصب أو الجنور أو المنضحة (الشكيلي: 
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هي: يأخذ البسرة فيضغط عليها بيده، فإذا تبين له أنها   إن الطريقة التي تجعل الطباخ يعرف أن البسور قد نضجت 

، ومن ثم 62تنضغط بسهولة فإنه يضيف الماء إلى المرجل حتى يبرد قليالً، ومن ثم يغرف البسور من المرجل بالمغراف

الواليات، أما إذا لم تنضغط البسرة فترجع مرة أخرى إلى  يضعها في المصب، أو المنضحة كما يطلق عليها في بعض

 المرجل حتى تنضج.  

، كما يقوم شخص 63والجدير بالذكر يقوم الطباخ أثناء الطبخ بتقليب البسور في المرجل بواسطة أداة يطلق عليها المنجرة

 آخر بتزويد النار بالوقود، أو السعف. 

 نقل البسور من التركبة إلى المسطاح:  -4

تنقل البسور من التركبة إلى المسطاح عن طريق القفير إذا كانت المسافة بينهما قريبة، أما إذا كانت بعيدة فإنه تستخدم  

الحمير في عملية النقل، وفي الوقت الحالي ينقل بوسائل النقل الحديثة. تترك البسور لتجف في المسطاح لفترة تصل من 

حرارة الشمس، وبعدما تجف البسور يتم تنقية الجيد من التالف، وكانت النساء أيام، ويعتمد ذلك على درجات  19إلى  1

 هي من تقوم بهذه المهمةويشاركها األطفال، أما في الوقت الحالي فتتولى العمالة الوافدة ذلك. 

يام، ثم أيتم تجميع البسور الصالحة في مكان واحد يطلق عليه (الكدس)، وتترك البسور لتجف لفترة تصل إلى ثالثة  

تعبأ في جواني، ومن ثم تنقل إلى المخازن الخاصة بمنازل الحرفيين، وفي السابق كانت المخازن مبنية من الطين ويطلق 

ار).  َْ  عليها (البَخ

 بيع المنتج:  -5

ى، رإن الطريقة المتبعة في بيع البسور مختلفة منذ السابق حتى الوقت الحالي، كما تختلف طريقة البيع من والية إلى أخ 

فالبعض يبيعه للتجار المحليين عندما يكون البسر في المسطاح أو البخار (المخزن)، بينما يبيعه آخرون للتجار الكبار 

)، وأسرة طالب الزكواني اللتان تعدان من أشهراألسر في Khimji Ramdasفي الدولة، مثل: أسرة كيمجي رامداس (

لوقت الحالي وذلك بعد أن أسند شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة، تجارة البسور، ولكن اختلفت طريقة البيع في ا

إذ أصبح الغالبية العظمى يبيع منتجه إلى الوزارة، علًما أن سعر الطن من البسور يختلف من والية إلى أخرى اعتمادًا 

 على نوع الصنف وعلى الوالية.  

                                           
ها مقبض، وفي السابق فإنه يصنع من عذق النخيل. 62  هي أشبه بالمنخل وب  أداة مصنوعة من الحديد و
ها63   تتحمل درجات الحرارة.  مصنوعة من زور النخيل اليابس، وتستخدم نخلة المبسل ألن
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هياألفضل في جودة   ). 1البسور بناء على تصنيفات الوزراة كما يوضحها الجدول (والجدير بالذكر تعد والية بدية 

 : قائمة بأسعار البسور التي تورد للوزارة للطن الواحد (المصدر: وزارة التجارة والصناعة). 1جدول

قيمة 
 البهار 

    قيمة الشراء  اإلجمالي 

 المنطقــــــــة 
 األساسي  النقل  الدعم 

 392  322.199  62.199  11.999  
399.999 

  

 و 1صوري وبدية رقم 

 2 

هرة ، الفاغري   مبسلي: الظا

 399  321.999  62.199  12.199  
399.999 

  بدية،  مبسلي:
 القابل، المضيرب 

 208  322.199  62.199  19.999  
399.999 

 مبسلي: إبراء 

 201  363.219  62.199  11.999  
286.219 

الن،    مبسلي: المضيبي، ج
 العلياء، الخرماء، 

 الكامل   3شرقية رقم      

 
282 

 
318.219 

 
62.199 

 
19.999 

 
286.219 

مبسلي: منطقة الحبوس، 
 روضة الشرقية  

 
286 

 
312.199 

 
62.199 

 
8.219 

 
286.219 

 مبسلي: منح، الغافات 

 
261 

 
331.219 

 
62.199 

 
8.219 

 
269.999 

  

  4عماني رقم 

 مبسلي: نزوى، إزكي 

 
263 

 
328.219 

 
62.199 

 
6.219 

 
269.999 

مبسلي: الرستاق، نخل، 
 سمائل، العوابي، جماء 

 
211 

 
391 

 
62.199 

 
6.219 

 
236.219 

الالجال، وادي  مبسلي:
 المعاول 

 
290 

 
261.219 

 
62.199 

 
6.219 

 
102.199 

 مبسلي: الباطنة    6باطني رقم 

 
312 

 
306.219 

 
62.199 

 
12.199 

 
321.219 

 نارنجة:   وأبو  مدلوكي  

 بدية، وادي بني خالد 
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282 

 
318.219 

 
62.199 

 
19.999 

 
286.219 

 مدلوكي: حلوم "صور"   5سكري 

 
281 

 
311.219 

 
62.199 

 
11.999 

 
223.219 

  مدلوكي نارنجة:  
وأبومناطق 

 أخرى 

 
229 

 
323.199 

 
62.199 

 
11.999 

 
269.999 

  مدلوكي نارنجة:  
 وأبوطيوي 

    

يوضح الجدول السابق تصنيفات الوزارة للبسور التي تورد إليها موضًحا قيمة شراء الوزراة للبسور من كل والية يفد 

 منها البسر محسو باً معها النقل والدعم. 

 تصدير البسور:  -6

هي األكثر استيرادا للبسور، إذ تدخله في الصناعات الغذائية والبسكويت، والحلويات وصناعة  تعد جمهورية الهند 

الكميات من البسور خالل فترات زمنية توفرت فيها معلومات عن كميات  1و 1و  3و  2األدوية، ويوضح الجدول 

 اإلنتاج والصادرات وقيمتها. 

  ).2003م  (الهاشمي:1885 – 1884مع القيمة بالدوالر األمريكي في الفترة :كمية البسور المصدرة 2جدول 

  
   السنة   كمية البسور/ كيس   القيمة بالدوالر

   268.199    12.199   1881 

   119.899    11.221   1881 

   111.999    11.819   1886 

   169.999    19.999   1882 

   129.999    11.999   1888 

   109.999    69.999   1880 

   189.999    19.999   1809 
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   219.999    29.999   1801 

   219.999    69.999   1802 

   399.999    69.999   1803 

   399.999    19.999   1801 

   329.999    69.999   1801 

   المجموع 109121    2601.2   

 

هي  الر أمريكي وذلك في عام  111كيس قيمتها نحو  11.221يتضح من الجدول السابق أن أقل قيمة  ألف د

ها عام 1881 الر أمريكي، أما بقية السنواتيالحظ أن  219ألف كيس قيمتها  29م، وقد بلغت 1801م، وأقصا ألف د

 الكميات المصدرة من البسور قد شهدت تذبذ باً. 

   ).1885م (حسن: 1883 – 1898مية البسور المصدرة إلى الهند بالريال العماني في الفترة : ك3جدول          

 السنة  1898  1880    1881  1882    1883 

 التصدير بالطن  1281.2  332.6    1116  191.0    1082 

القيمة الكلية  198.621  190.266  113.219  129.231  608.038 
بالريال العماني، 
ة  وتتضمن قيم
الشراء والدعم 

 والتسويق والنقل

 التصدير   معدل 220.3  320.1    261.2  232.1    312.6 
 بالعملة العمانية 

م، 1083إلى عام  1020) حجم التذبذب في الكميات المصدرة من البسور إلى جمهورية الهند من عام3يوضح الجدول (

ها في عام 1083لاير عماني في عام  608.038طن قيمتها  1082فقد بلغت أعلى الكميات المصدرة  م، 1089م، وأدنا

 طن قيمتها  332.6فقد بلغت الكميات المصدرة 

 لاير.  190.266
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   )2003م (الهاشمي: 1888 – 1888: كميات إنتاج البسور في الفترة من 4جدول

  
 السنة  كمية البسور كغم  القيمة بالريال العماني 

 212232  2212681  1080 

 296161  2112398  1009 

 101316  1811131  1001 

 2319081  8811613  1002 

 1123836  1028018  1003 

 1109111  6163121  1001 

 1116111  1112930  1001 

 802162  1213109  1006 

 1983222  1192232  1002 

 2121026  11922911  1008 

 

كغم بقيمة  11922911م، وقد بلغت 1008) أن أعلى كمية مصدرة من البسور كانت عام 1(يالحظ من الجدول 

مة  2112398م؛ إذ بلغت 1009لاير عماني، بينما أقل كمية كانت عام  2121026 لاير  2912232كغم بقي

 م. 1008م حتى عام 1080عماني، ويتضح بشكل عام تذبذب الكميات المصدرة من البسور منذ عام 

 (المصدر: وزارة التجارة والصناعة).  2015 – 2001: الكميات االجمالية الموردة والمصدرة لمحاصيل البسور من 5جدول

 عدد 

 الموردين
   قيمتها بالريال

 شراء   المصدرة ( جونية / طن) 

  

 قيمة

 البسور
   الموردة (جونية / طن)

 
 السنة

   -     221831.299 6391/121 81961     - 6181/661 03990 2991 

   -     189121.299 1631/099 21132     - 1861/821 83013 2992 
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   -     310912.201 1113/899 11381     - 1162/082 61262 2993 

   -     316006.239 1321/121 12610     - 1192/819 61933 2991 

   -     191130.299 3092/199 12199     - 1216/133 10811 2991 

  1300    118292.999 1901/699 62028     - 1311/302 21220 2996 

  1129   302212.019 3192/119 11366 1262161.621  3611/112 19261 2992 

  1901    192809.919 3301/921 11262  1212622.003 3180/031 13093 2998 

  698    361211.119 1822/921 21061    221039.302 1020/631 28263 2990 

  262    112092.319   836/021 11110    318212.819   096/380 11183 2919 

  291    162232.199 1101/821 11011    116111.983 1211/112 12221 2911 

  1180  
1931381.999 

3866/219 11119  1600608.233 1631/621 68203 2912 

  1183    338806.999 1902/399 11161  1118312.226 1908/119 23021 2913 

  610    100291.999 2162/199 32828   010291.316 2669/291 38611 2911 

  312    211996.999 1608/399 22611    188211.882 1211/136 21821 2911 

 

 م، فقد بلغت 2991يتضح من الجدول عاله أن أعلى كميات موردة للبسور كانت في عام 

 ط ناً، بينما شهدت بعض السنوات تذبذباً في الكميات المنتجة وبالتالي المصدرة.  661/6181

أن أغلب السنوات قد شهدت تذبذباً في الكميات المنتجة، ومن ثم المصدرة، ويرجع  1و 1و  3و  2يتضح من الجدول 

 ذلك لعدة أسباب، منها: 

 تأثر اإلنتاج الزراعي بالظروف البيئية مث األمطار والرياح وألعاصير.  -1

تغير النمط االتهالكي (الغذاء) في المجتمع نتيجة ظهور منتجات غذائية ذات جودة أفضل  -2

 مناسبة. وبأسعار 
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قلة التطور التقني المتبع في صناعة البسور نتيجة استمرار الحرفيين على استخدام الطريقة  -3

 البدائية في عملية التصنيع منذ السابق حتى الوقت الحالي. 

 تأثر المنتج بظروف واقتصاد الدول المستوردة للبسور.  -1

 : الوضع الحالي لحرفة التبسيل

ها تعرضت حرفة التبسيل في  الندثار بشكل شبه كلي في كثير من األماكن التي تمارسها، إضافة إلى إندثار القرن الحالي 

هذه الحرفة، وأوضحت دراسة الشكيلي  ً في عدد من الواليات، بينما ظل عدد قليل جدًا من األسر محافظة على  كليا

هي:2912(   ) أن من أسباب العزوفعن االستمرارية في ممارسة الحرفة، 

زدهرت فيها الت -1 ها الوظائفاإلدارية، وا غيرات التي حدثث في بعض المحافظات مثل محافظة مسقط؛ ألنها تركزت في

هذه المحافظة يعزف عن الصناعات الحرفية نظًرا لتوفر  األنشطة الصناعية، والتجارية، مما جعل الكثير من أبناء 

 البديل. 

وهذابال شك قلل في الكميات المنتجة من التغيرات في الظروف المناخية نتيجة مرور السلطنة  -2 بسنوات من القحط، 

م، وسببت هذه 2919م وفيت في 2992البسور، إضافة إلى تعرض السلطنة ألجواء مناخية مثل إعصار جونو عام 

 األعاصير في إسقاط وتدمير العديد من النخيل ،وتضررت بعض اليات السلطنة التي يمارس سكانها الحرفة. 

  آلفات النخيل الحشرية التي قللت من كميات اإلنتاج.  تعرض النخل -3

 ارتفاع تكاليف أجور المالة اآلسيوية.  -1

موت النخيل في الواليات الساحلية بسبب ملوحة البحر نتيجة تداخل المياه المالحة مع المياه العذبة، إلى جانب صعوبة  -1

 العمل في الحرفة نظًرا لرطوبة الجو. 

لتبسيل في شهر رمضان خالل األربع سنوات الماضية على التوالي؛ مما جعل من الصعوبة العمل صادف موسم ا -6

في الحرفة نظًرا الرتفاع درجات الحرارة، وخاصة أن عملية الجداد وطبخ البسور تعد من العمليات المجهدة والمتعبة 

 والشاقة. 

كي، اق المحلية في الوقت الحالي نظًرا لتغير النمط االستهالقلة الطلب على البسور المنتجة من حرفة التبسيل في ألسو -8

 إضافة إلى قلة الشركات المتنافسة على شرائه. 

ة منذ السابق حتى الوقت الحالي.  -0  ثبات سعر الطن من البسور في وزارة التجارة والصناع

 ؟ حرفة التبسيل والسيادة الوطنية أيعالقة
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ها من الحرف، إذ شكلت هذه  اتاالجتماعيةارتبط عمل حرفة التبسيل ببعض العاد  التي ميزت هذه الحرفة عن غير

هي:  هذه العادات التي كانت مرتبطة بالحرفة قبل القرن الحالي، و هم   العادات جزًء ا من الهوية العمانية، ومن أ

التحضيرات التي تسبق الموسم مثل: تنظيف التركبة، وغسل المراجل، وتوفير السعفيات وألدوات، مثل:  -1

 المغراف، والقفير، والسمة، والطربال. 

الوجبات الغذائية التي كانت مرتبطة عند العمل بالحرفة، إذ كانت الوجبة الغذائية عند الفطور تتكون من خبز  -2

وتبدأ استراحة الفطور في الساعة الثامنة صباًحا، بينماتبدأ االستراحة الثانية قبل عماني، ولبن، وتمر، وقهوة، 

موعد أذان الظهر بقليل من أجل اصالة، وتتكون وجبة الغداء من مالح(سمك مملح)، أو قاشع (سمك مجفف) مع 

 خبز عماني، أو أرز أبيض ويضاف معه بصل وليمون. 

 د الموسم من أجل المشاركة. تبليغ األهل واألقارب والجيران بموع -3

توزيع األدوار والمهام بين النساء والرجال واألطفال، إذ يتولى الرجال مهمة الجداد، ومسك حباللموراد، والطبخ،  -1

وإضرام النار، ونقل البسور من المزرعة إلى التركبة، ومن ثم المسطاح، وتقوم النساء واألطفال بتنقية البسور، وتجميع 

 اثر أثناء الجداد (الرقاط). البسر المتن

من األمثلة عليها:  -1 ها النساء واألطفال أثناء عمل الحرفة،   األغاني الشعبية التي تردد

 طاح موراده الجداد       يخدم على أوالده الجداد  -1

 طاح المبيسلي وطاح     وروبه وراء المسطاح  -2

 هنقرينا نقرطلك بسر     هنقرينا عطينا حصى نكسرك  -3

 رقطوا رقطوا البسر           ونعشيكم العصر  -1

هوبالني هبالني              -1 هوبالني            حد راجد وحد تعباني    هبالني 

 حد صايم شهر رمضاني  

هي:  -6  أللعاب الشعبية التي كانت ترافق سير قوافل الجمال المحملة بالبسور، ومن ألمثلة عليها، 

األمثال الشعبية.   ألعاب القنص، والرمي بهدف التسلية، ونسيان مشقة الطريق، إضافة إلى المساجالت الشعرية، 

إن العاداتاالجتماعية التي ارتبطت بالحرفة لها أهمية اجتماعية انعكس تأثيرها على الفرد، إذ استطاع من خلق 

ها على عالقات صداقة مع ألشخاص الذين يعمل معهم في الحرفة،  وأن يحقق ذاته بالعمل واإلنتاج، أما بالنسبة لتأثير

مستوىاألسر، فبما أن العمل مرتبط بمشاركة األهل واألقارب فإن ذلك زاد من تماسكاألسر تالحمها مع بعضها 

الق ت االبعض، كما أن سير قوافل الجمال المحملة بالبسور التي كانت تتجه نحو مينائي صور ومطرح عززت من خلق 

اهرة بينهم،  ها تلك القوافل كفيلة بإنشاء عالقات تعارف ومص صداقة بين الحرفيين، فقد كانت المحطات التي تقف عند

دهم روح التعاون في مواجهة مشاكل الطريق مثل الحيوانات، أو الظروف البيئية مثل: األمطار، والرياح.   كما كان يسو
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ت كثير من القرى من حرفي القرية إلى القرية الحرفية؛ ألن معظم كما أثرت الحرفة أيًض ا على القرى إذ تحول 

اهم في ترسيخ قيم مبادئ الدين  أفراد القرية أصبحوا يعملون في الحرفة، ويتشاركوا العمل مع بعضهم، وهابال شك س

 اإلسالمي، مثل: التعاون، والصداقة، والرحمة، والمساعدةوالمحبة، وغيرها من القيم. 

ات التي كانت مرتبطة بعمل الحرفة بال شك كانت إحدى محددات الهويةالعمانية، وكانت جزًء ا ال إن تلك العاد

اإلرث الحضاري الذي ظلت كثير من األسر التي تعمل في مجاللتبسيل محافظة عليه، وتورثه ألجيال  يتجزأ من

هوية وطنية، وخاصة أن مخرجات هذه الحرف دمة، إذ ال سيادة وطنية بدون  ة يصدر إلى الخارج، إذ أصبح المنتج القا

 العماني خارج حدود السلطنة. 

ولكن مع بداية القرن الحالي اختفت العاداتاالجتماعية التي كانت مرتبطة بالحرفة؛ ألن الحياة تطورت وظهرت فرص 

سسات ن في المؤوظيفية جديدة ذات مردود اقتصادي أعلى، إلى جانب ارتفاع مستوى التعليم، وانخراط أبناء الحرفيي

التعليمية، والتحاقهم بوظائف حكومية وخاصة ذات عائد مادي أعلى، وخاصة بعد ظهور الطفرة النفطية، وهذا ما جعل 

الحرفة تحت إدارة العمالة الوافدةاآلسيوية؛ ولهذا اختفت العاداتاالجتماعية الجميلة التي كانت سائدة وظلت اليوم القلة 

 لى الطابع العائلي في عمل الحرفة. جدً ا من األسر محافظة ع

 :  حرفة التبسيل (صناعة البسور) في الوثائق العمانية

ورد ذكر البسور في الوثائق العمانية، وكان لهذه الوثائق دور في معرفة أهمية الحرفة االقتصادية واالجتماعية في حياة  

هم الو هنا عرض أل  ئاثق (انظر للملحق): المجتمع العماني، وساعدت على توثيق الحرفة، و

التي أرسلها التاجر حبيب بن جواد الحيدر بادي إلى حمود الكندي بوالية إبراء،  12) وثيقة رقم 1وثيقة ( -1

ها خمسين جونية بمبلغ   وتتضمن الوثيقة عدد جواني البسور التي تم بيعها، والتي بلغ عدد

 رياال ً عمان ياً.  139

التي بعثها باقر سليمان إلى حمود الكندي يخبره فيها بأنه بعث مع السائق جواني بوزن  62) وثيقة رقم 2وثيقة ( -2

 قروش.  3بقيمة  23

) أرسلها طالب بن محمد الزكواني إلى حمود الكندي وتضمنت بيع البسر بالبهار، وكان كل بهار 3وثيقة ( -3

 بعشرين قرش. 

خ محمد بن سيف األغبري والي الكاملوالوافي فيما يخص زكاة ) أرسلت النظارة الداخلية بمسقط إلى الشي1وثيقة ( -1

 الطهي. 
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إلى جميع أمناء ومأموري الجمارك فيمايخص صون 1011) بعث مدير الجمارك العام منشوًر ا عام 1وثيقة ( -1

 تصديرات التمور من سواحل الباطنة. 

) بعث السيد سعيد بن تيمور إلى والي لوى يخبره أن ينشر إعال ناً في منطقة واليتهتتضمن عدم نقل التمور 6(وثيقة  -6

والبسور من المساطيح قبل أن يدفع أصحابها الزكاة إلى مأمور الجمارك،وأن يساعد عمال الجمارك في استخراج الباقي 

 من الزكوات. 

هم من المساطيح ) بعث السيد سعيد بن تيمور إل2(وثيقة  -2 ى والي لوى يأمره بأن يأذن ألصحاب التمور برفع تمور

ها إلى الساحل لتحميلها إال بعد  هم بعدم أخذ ها وهي في المساطيح، ويأمر ها في مخازنهم حتى ال يقع الضرر علي وحفظ

 دفع الزكاة عليها. 

م من أجل جمع الضرائب على الثمر 1808) تضمنت الوثيقة رسالة السيد فيصل بن تركي بن سعيد عام 8(وثيقة  -8

ر من أهل الرستاق ووادي المعاول ونواحيهما.   والبس

 ) بعث السيد فيصل بن تركي بن سعيد إلى السيد محمد فيما يخص جباية الضرائب على البسور. 0(وثيقة  -0

 ) بعث فيها السيد فيصل يسأل فيها عن البانيان. 19(وثيقة  -19

 هم إلى السيد فيصل بن تركي يوضح فيها الشكاوى العامة من رعايا اإلنكليز. ) بعث فيها أحد11(وثيقة  -11

) وكيل الدولة البريطانية العظمى في مسقط إلى السيد فيصل بن تركي Cox) بعث فيها كوكس (12(وثيقة  -12

يجيب فيها على مبعوثه بشأن زيادة اثنين بالمائة على عشورالتمر، والبسر، فقد أجاب عليه برسالة وضح فيها بأنه 

ومة ال تستطيع أن تفرق ما بين زيادة ا ومة الهند فإن الحك ة، وبين ثنين بالمائبموجب التعريف السابق الموجود لدى حك

رجة من مسقط ؛ ولهذا فإن الدولة ال تقدر أن تقبل ذلك.   زيادة عشو األموال الخا

) بعث القنصل البريطاني وثيقة إلى السيد فيصل فيما يخص جمع زكوات عمان بزيادة قرشين في 13(وثيقة  -13

ادر البحر، وأخبره بأن التجار: أي: (رعايا المائة فوق العشور المعتادة على البسر والتمر الذي يورد من عمان إلى بن

 الدولة البريطانية) شكوا هذه المادة محتجين عليها؛ إذ قالوا: 

أن أخذ الزكوات منهم بهذه الوسيلة ال تقع على رعايا السيد فيصل، وإنما تقع عليهم وكأنما يسلمون سبعة بالمائة؛ لذا 

 بعث له رسالةلكي ال يؤكد على هذه المادة. 

) وهي عبارة عن ترجمة عريضه وصلت من بعض رعايا البريطانيين وهي تخصعدم قبول مدير الفرضة 11(وثيقة  -11

 باستالم زكاة التمر والبسر. 

ً رقم 11(وثيقة -11 ً سلطانيا يقضي بإسناد شراء البسورإلى وزارة التجارة  16/22) أصدر السلطان قابوس مرسوما

 ي يجد الحرف ي  مشتٍر لبسوره. والصناعة  بهدف الحفاظ عليها، ولك
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يالحظ على الوثائق السابقة إن السلطات العليا في الدولة كانت تهتم بجباية زكاة البسور منالحرفيين، وكانت تأخذ 

وهذا يدل على أن الحرفة كانت تعد ذو قيمة اقتصاديةكبيرة في حياة المجتمع العماني، ولعلها  الضرائب على البسور، 

اهتمام السلطة العليا في  كانت تعد واحدة من المحاوراألساسية في تنمية القطاع االقتصادي للدولة، وهذا يمكن قياسه من 

الدولة على جباية زكاة البسور لتضاف إلى خزينة بيت المال وبحجم الصادرات إلى الخارج، ويتضح ذلك من الوثائق 

الت القنصل البريطاني إلى سلطان عمان من أجل تقليل  التي تضمنت شكاوى الرعايا البريطانيين (التجار)، ومرا

 الضرائب التي تؤخذ على البسور، ويمكن من خالل هذه الوثائق التوصل إلى نتيجتين: 

 األولى: أن الحرفة كانت توفر دخ الً على الدولة من الضرائب التي تفرض على البسور وجباية الزكاة. 

 التبسيل وإمكانياتها في رفع القيمة االقتصادية للدولة من الصادرات.  الثانية: تعكس الوثائق بوضوح قدرات حرفة 

هتمام بقضية الحفاظ على الحرفة ما زال مستمًرا من قبل الجهات الحكومية في  11أما فيما يتعلق بالوثيقة  فإن معدل اإل

ى لحرفة اقتصاد يٍا واجتماعي اً علالدولة منذ السابق حتى الوقت الحالي؛ وذلك اليمانهم بالدورالكبير الذي تلعبه هذه ا

المجتمع العماني، ولهذا سعى جاللته من هذا المرسوم أن يحافظ علىاالرث الحضاري بإعتبار هذه الحرفة وما يرتبط 

 بها من عادات وقيم اجتماعية جز ًءا من الهوية والسيادة الوطنية لعمان. 

 الخاتمة  
ة اقتصادية واجتماعية على حياة المجتمع العماني، واتضحت أهميتها االقتصادية منخالل   تعد حرفة التبسيل ذات قيم

الكميات التي تصدر إلى الخارج، أضف إلى ذلك اإليرادات التي كانت تضاف إلى خزينة بيت المال من خالل جباية 

ن بهذه الحرفة ويشجعون عليها، وقد أكدت الوثائق التي الزكاة والضرائب؛ ولهذا السبب كان سالطين عمان يهتمو

 تضمنت الحرفة على هذه األهمية.   

كما تعد ذات أهمية اجتماعية، واتضح ذلك من خالل العاداتاالجتماعية التي كانت مرتبطة بعمل الحرفة، والتي انعكست 

  دئ الدين اإلسالمي الحنيف.تلك العادات ايجاباً على األفراد والمجتمع، إذ ساعدت على ترسيخ مبا

  
 المصادر والمراجع 

  

 )، جامع أبي الحواري، الجزء األول، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط. 1081الحواري، محمد ( -1

هللا ( -2 اإلمام نور الدين السالمي، 2-1)، تحفة األعيان بسيرة أهل عمان (2999السالمي،  )، مكتبة

 السيب. 
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)، حرفة التبسيل في سلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2912الشكيلي، وضحة ( -3

 السلطان قابوس، مسقط.  

 )، بيان الشرع، الجزء السابع عشر، الباب الحادي والعشرون، صفحة 1081الكندي، محمد ( -1

 ، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط. 01

هم منتجاتها الصناعية، مجلة المأثورات الشعبية، العدد )، مكانة النخلة في ا2993الهاشمي، سعيد ( -1 لتراث العماني وأ

 )، مطابع الدوحة الحديثة، قطر.  11-8، الصفحات (68

 )، واقع البسور والتمور في سلطنة عمان، مسقط. 1081حسن، حسن خالد ( -6

مة في عمان)، )، في ظاللاألسالف (مرتكزات الحضارة ا2992كلوزيو، سيرج، موريسيو توزي ( -2 لعربية القدي

 وزارة التراث والثقافة، مسقط. 

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ضرائب (عشور)، وفرضة (عالقات خارجية مع بريطانيا) عهد السلطان فيصل  -8

 . OM.NRAA.A.2.1.8.36(، 1012 -1801بن تركي )

 )، 1062 -1032سعيد بن تيمور (هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، زكاة، عهد السلطان  -0

 .OM.NR.AA.A.2.1.10.6 

 هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الجمارك (الفرضة)، عهد السلطان سعيد بن تيمور  -19

 .OM.NRAA.A.2.1.10.17  ،)1061 -1031( 

  -1032هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، تعيينات إدارية، عهد السلطان سعيد بن تيمور ( -11

 .OM.NRAA.A.2.1.10.43 ،)1060  

http://qanoon.om. -12 

  :المقابالت الشخصية

  2912مارس  2علي بن حمد بن سعيد الشكيلي، والية الرستاق، تاريخ المقابلة  -1

  2912مارس  18خلف بن خلفان بن حمود المسروري، والية منح، تاريخ المقابلة  -2
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 لمالحق 
  

 

   )2019(الشكيلي:  49وثيقة : 1وثيقة  
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   ).2019(الشكيلي: 69وثيقة رقم : 2وثيقة  
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   )2019هـ (الشكيلي:1385وثيقة أرسلها طالب الزكواني لحمود الكندي : 3وثيقة   
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   وثيقة إلى والي الكامل والوافي (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 4وثيقة    
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ألمناء (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).5وثيقة      : وثيقة مراسلة مدير الجمارك 
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   (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).وثيقة السيد سعيد بن تيمور إلى والي لوى : 6وثيقة  
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   وثيقة السيد سعيد بن تيمور إلى والي لوى (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 7وثيقة    
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   وثيقة السيد فيصل (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 8وثيقة    
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   وثيقة رسالة السيد فيصل (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 9وثيقة    
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 وثيقة مبعوثة إلى السيد فيصل (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 11وثيقة    
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 وثيقة من القنصل البريطاني إلى السيد فيصل (المصدر: هيئة الوثائق : 11وثيقة    

   والمحفوظات الوطنية).   
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   وثيقة من القنصل البريطاني إلى السيد فيصل (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 12وثيقة  
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   وثيقة لرسالة الرعايا البريطانيين (المصدر: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية).: 13وثيقة    

  



 

  

316 

  
  
  
  
  
  
  

 

  



 

  

317 

 المرسوم السلطاني الخاص بشراء البسور (المصدر: : 14وثيقة 
   .)http://qanoon.om 

 



 

 
 

 


