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امللخص:
بن الىزاثم ألاعشُفُت في ألاوٌ جيىن لها كُمت نملُت وبصاعٍت ،فالىزُلت ؤلاصاعٍت هي ؤي وؾُـ
ًدمل بُاهاث نامت ؤو زاضتً ،جغي جضاوٌ زالٌ الهمل ،هما ًغحو بلُه لؿلب مهلىمت مهُىت وؤلابلاء
نلُه بطفت ماكخت ،ؤو صاثمت لضي فغص ؤو هُئت إلاا ًدمله مً كُمت زاهىٍت  ،نالوة نلى كُمخه ألاولُت ،
لىً بهض فترة مً الؼمً جخغحر جلً اللُمت لخطبذ طاث كُمت جاعٍسُت للمطالح اإلاىخجت ولهامت الىاؽ،
وٍمىً الانخماص نليها إلهجاػ الهضًض مً الضعاؾاث والبدىر التي حؿخلي ماصتها ألاولُت مً ألاعشُف،
وباالنخماص نلُه جضعؽ ألاخىاٌ الاكخطاصًت والؿُاؾُت ،وٍخهغف نلى الهاصاث والخلالُض والهللُاث
َ
ٌشيل اإلااصة الخام التي ٌؿخمض منها
ومسخلف اإلاكاهغ الُىمُت مً ؤول وملبـ وؾىً فاألعشُف بظلً ِّ
حل اإلااعزحن والؿىؾُىلىحُىن والاجثىىغغافُىن والاكخطاصًىن واللؿاهُىن مطاصعهم ألاولُت لخيىًٍ
فىغة نً الىاكو اإلااض ي ،وبالخالي فهى مهم؛ ألهه ًدمل ؤزباع وجفاضُل الخُاة الؿالفت ما ال حهاصله
مئاث الغواًاث الشفىٍت.و هىان ؤهىام للىزُلت ؤلاصاعٍت و الخاعٍسُت وليل هىم ؤهمُت بالغت و صوعا مهما
نلى ضهُض حمُو اإلاجاالث الهلمُت و الاكخطاصًت و الاحخمانُت و الثلافُت .
(*) املؤلف املرسل
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Abstract:
On its face, Archivaldocument, have practical and administrative value, because
the administrativedocument,is an intermediate bearing data and information which is
circulating during the daily work, andwhommaybe consult to request specific
information and keep it temporarily, or permanently with an individual or an
institution;forits administrative value, Either to the services producing those
documents or their users, but after a period of time, that value changes to become a
historical value for the producing services and researchers alike; and it can be relied
upon to perform many studies and researches that derive their initial information
from the archive, and by relying on it, economic and political conditions are
studied... etc.Habits, traditions, mentalities and various everyday aspects are
recognized thanks tothe archive.So it constitutes the raw material from which most
historians, sociologists, ethnographers, economists and linguists draw their primary
sources to form an idea of the past reality, and therefore it is important because it
carries news and details of past life that are not equal to hundreds of oral narrations.
There are types of the administrative and historical document, and each kind is of a
great importance, and a major role in all scientific, economic, social and cultural
fields.
.Key Words:
Archive, document, Administration , History , Memory , Archivists , Types of
Archives
********************

مقدمة
ً لألعشُف ؤهمُت هبري في خُاة ألافغاص والضوٌ؛ فهى ًلهب
ًّ صوعا
مهما نلى ضهُض حمُو
اإلاجاالث الهلمُت والاكخطاصًت والثلافُت؛ بط به ًمىً اؾدشغاف حمُو ألامىع ؤلاصاعٍت ؤو
 ونلُه نملذ ول اللؿاناث ؤلاصاعٍت نلى بنؿاء ؤهمُت،الهلمُت؛ فهى بظلً ٌشيل كُمت بزباجُت
 بانخماصها نلى الىزاثم،هبري لألعشُف الظي ؤضبدذ حهخمض نلُه في حؿُحرها ؤلاصاعي
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ًّ
ًّ
وهمُا؛ وطلً مً ؤحل
هُفُا
واإلاؿدىضاث الىاججت نً التراهم ،فخهمل نلى ملاعهتها وجلىٍمها
اجساط مىاكف ضاثبت.
بن الىزاثم ألاعشُفُت في ألاوٌ جيىن لها كُمت نملُت وبصاعٍت ،لىً بهض فترة مً الؼمً جخغحر
جلً اللُمت لخطبذ طاث كُمت جاعٍسُت للمطالح اإلاىخجت ،ولهامت الىاؽ ،وٍمىً الانخماص نليها
إلهجاػ الهضًض مً الضعاؾاث والبدىر التي حؿخلي ماصتها ألاولُت مً ألاعشُف ،وباالنخماص نلُه
جضعؽ ألاخىاٌ الاكخطاصًت والؿُاؾُت ،وٍخهغف نلى الهاصاث والخلالُض والهللُاث ومسخلف
َ
ٌشيل اإلااصة الخام التي ٌؿخمض منها
اإلاكاهغ الُىمُت مً ؤول وملبـ وؾىً؛ فاألعشُف بظلً ِّ
حل اإلااعزحن والؿىؾُىلىحُىن والاجثىىغغافُىن والاكخطاصًىن واللؿاهُىن مطاصعهم ألاولُت
لخيىًٍ فىغة نً الىاكو اإلااض ي ،وبالخالي فهى مهم؛ ألهه ًدمل ؤزباع وجفاضُل الخُاة الؿالفت
ما ال حهاصله مئاث الغواًاث الشفىٍت.
مفهوم الوثيقة عند ألارشيفيين
ازخلف الاعشُفُىن في جدضًض مطؿلح الىزُلت فالبهؼ ًغي ؤن مطؿلح وزُلت ٌهني
مؿدىضا ؤو ، Documentوآلازغون ًغي ؤجها جغاصف ولمت سجل ، Recordsوٍغي آزغون ؤجها حهني
ولمت ؤعشُف  Archive.وللض وعصث نىض جىاوٌ إلافهىم ألاعشُف ولمت ؤو مطؿلح وزُلت
ؤعشُفُت بؿغٍلت مباشغة ؤو غحر مباشغة ،وهظا ما ًضٌ نلى اإلاياهت التي جدخلها الىزُلت غمً
ألاعشُف ،وٍمىً حهغٍفها بإجها (: )1حهخبر الىزُلت ؤضغغ وخضة في ألاعشُف والغؾالت ،الخلغٍغ...
وغحرها ،هما ًمىً ؤن جخيىن مً وعكت واخضة ؤو نضة ؤو عاق .
حهني الىخضة التي جخيىن مً نضة ؤو عاق
حؿخسضم ولمت كؿهت للخهبحر نلى الىزُلت.
هما ًمىً ؤن حهخبر الىزُلت مً خُث اإلاػمىن ول وؾُـ ًلضم خلُلت مهُىت ؤو ٌؿمذ
باإلاؿانضة نلى جإهُضها ؤو بزباتها بؿغٍلت مباشغة ؤو غحر مباشغة .
ؤما الىزُلت ؤلاصاعٍت فهي ؤي وؾُـ ًدمل بُاهاث نامت ؤو زاضتً ،جغي جضاوٌ زالٌ الهمل،
هما ًغحو بلُه لؿلب مهلىمت مهُىت ،وؤلابلاء نلُه بطفت ماكخت ،ؤو صاثمت لضي فغص ؤو هُئت،
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إلاا ًدمله مً كُمت زاهىٍت نالوة نلى كُمت ألاولُت،فهظا الخهغٍف ًبرػ حاهحن هامان للىزُلت
ؤلاصاعٍت هما :
الىزُلت ألاعشُفُت جمغ بمغاخل خُاجُت مسخلفت ختى جطل بلى مغخلت الخفل ألابضي
الىزُلت ألاعشُفُت كُمت مهُىت حؿخىحب خفكها ،والغحىم بليها نىض الخاحت.
ٌهخبر ألاعشُف مً ؤهم مطاصع اإلاهلىماث ،لهظا فلض خاوٌ الهضًض مً الخبراء والهلماء
في مجاٌ ألاعشُف مً اإلافاهُم ًمىً طهغها فُما ًلي :ولمت ؤعشُف ًىهاهُت اإلاطضع  Archéؤو
()2
Archionومهىاها الؿلؿت ،هما نغفذ في اللغت الالجُيُت Archinumومهىاها مطؿلح الىعكت
حىن فافي ) jean, Favier(3الازخطاص في مجاٌ ألاعشُف وَهغفه نلى ؤهه مجمىنت مً الىزاثم
اإلاؿخهملت ؤو اإلاىخجت مً كبل ؤي شخظ ماصي ؤو مهىىي ,ؤو مً كبل هُئت نمىمُت ؤو زاضت
 ,مىخكمت ومدفىقت مً ؤحل ؤلاؾخهمالها في اإلاؿخلل(.)4ؤما نً حمهُت ألاعشُفحن الفغوؿُحن
نغفذ الغضُض ألاعشُفي بيىهه مجمىنت وخضار مخىىنت ة مىخجت مً ؾغف ؤي حهاػ بصاعي ؤو
ؤي شخظ ماصي ؤو مهىىي ؤو مً كبل هُئت نمىمُت ؤو زاضت  ,مىخكمت ومدفىقت مً ؤحل
الاؾخهماٌ في اإلاؿخلبل(.)5ؤما ما حاء به اللامىؽ اإلاىؾىعي لهلىم اإلاهلىماث والاجطاٌ :
ٌهغف الىزاثم في ميان واخض مً ؤحل بًجاص مهلىماث(. )6ؤما في الجؼاثغ ؤهه اإلاشغم الجؼاثغي
نغف ألاعشُف في اللاهىن الطاصع في حاهفي  1988عكم  99-88والظي ٌهغفه في ماصحي الثاهُت
(.)7
والثالثت
املادة الثانية :بن الىزاثم ألاعشُفُت بملخط ى هضا اللاهىن هي نباعة نً وزاثم جخػمً
ؤزباعا مهما ًىً جاعٍسها ؤو شيلها ؤو ؾىضها اإلااصي  ,ؤهخجتها ؤو ؾلمها ؤي شخظ ؾبُهُا وان
ؤو مهىىٍا ؤو ؤًت مطلخت ؤو هُئت نمىمُت واهذ ؤو زاضت ؤزىاء مماعؾت وشاؾها.
املادة الثالثةً :خيىن ألاعشُف بملخط ى هضا اللاهىن مً مجمىنت الىزاثم اإلاىخجت ؤو
اإلاؿلمت مً الخؼب ؤو الضولت والجماناث اإلادلُت وألاشخاص الؿبُهُحن واإلاهىىٍحن ؾىاء واهذ
مدفىقت لضي مالىها ؤو خاثؼها ؤو هللذ بلى اإلااؾؿت ألاعشُف اإلاسخطت .
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وجغي الضهخىعة ؾلىي ؤن مطؿلح  Documentؤو اإلاؿدىض هى الهلىص مىزلت التي حهؿي
خلىكا ؤو جاهض كاهىها ًبرهً نلى جلً الهلىص( .)8ونلُه فان مطؿلح مؿدىض ٌهني مً الىاخُت
اللغىٍت ش يء الظي ٌهخمض نلُه وَؿدىض بلُه وغالبا ما ٌؿخسضمه ؤهل اللاهىن فاإلاؿدىضاث
لضًه هي اإلادغعاث الغؾمُت اإلاىزلت باألزخام والخىكُهاث والتي ٌؿدىض بليها في اإلاىاػناث
اللاهىهُت.ومً حهت ؤزغي هجض ؤن مطؿلح مؿدىض . Documentال ًلخطغ اؾخسضامه فلـ
نلى اإلاخسططحن في نلم اللاهىن وبهما ًؿلم نلى ؤي وؾُـ ملضم مهلىماث ًمىً الانخماص
نليها للىضىٌ بلى الخلُلت مهُىت وكطغها فلـ نلى مهنى اإلادغعاث الغؾمُت لجاهب
الاعشفُحن ٌهض ؤمغا غحر ملبىٌ .نض مطؿلح السجالث  Recordاكغب اإلاطؿلخاث بلى نلم
ألاعشُف وكض نغف ماًيل وىن سجالث بإجها ألاوعاق ؤو ؤي وؾُـ ؤزغ اإلاسجل نلُه
مهلىماث صوهذ وؤوشئذ مً زالٌ نمل بصاعي بىاؾؿت مىكمت ماػالذ مؿخمغة في ؤصاء ؤنمالها
وخفكذ جلً السجالث بالغحىم بليها(.)9وٍغي شلىبرج ؤن ألاعشفُحن في البلضان اإلاسخلفت نغفىا
ولمت ؤعشُف حهغٍفاث اإلاسخلفت ونغفها ول منهم بدُث جىؿبم نلى اإلاىاص التي ٌشخغل بها
فاألعشفُىن الهىلىضًىن نلى ؾبُل اإلاثاٌ ؾمىا مدخىٍاث ألاعشُف ؤعشُفا وؾىعوا كىانض
(.)19
جغجِبه ووضفه
()11
وكض نغف حىىيؿىن ألاعشُف بانخباعه ًخؿابم مو السجالث الهامت اللضًمت التي وان
ٌشخغل بها في اإلالام ألاوٌ ووغو مباصت إلاهاملتها .ونلى هظا ال ًىحض حهغي جهاجي ؤو مؿلم ليلمت
ؤعشُف ًجب ألازظ به صون حغُحر وجفػُل نلى الخهغٍفاث ألازغي.بن حهغٍف ألاعشُف ًمىً
ؤن ٌهضٌ في ول بلض لُالءم خاحاجه الخاضت ،وٍيبغي ؤن ًيىن الخهغٍف الظي هإزظ به ؤؾاؾا
ٌؿخؿُو ألاعشُفُىن بملخػاه ؤن ٌهالجىا اإلاىاص التي جيخجها الهُئاث الخيىمُت التي ًسضمىجها
بفهالُت .بن ألاعشُفي في خاحت واضخت بلى ؤن ٌهُض حهغٍف ألاعشُف بدُث ًيىن ؤهثر مالثمت
الخخُاحاجه .وَهغف شلىبرج(" )12السجالث " recordبإجها حمُو الىخب وألاوعاق والخغاثـ
والطىع الفخىغغافُت وغحر طلً مً اإلاىاص الىزاثلُت بطغف الىكغ نً شيلها اإلااصي ؤو
زطاثطها اإلااصًت التي جيخجها ؤو جخللاها ماؾؿت نامت ؤو زاضت ،ؤصاء اللتزاماتها اللاهىهُت ؤو
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اجطاال بما جلضم مً ؤنماٌ ،وجدفكها ؤو جلح الن جدفكها هظه اإلااؾؿت ؤو مً ًسلفها كاهىها
بانخباعها شاهضا نلى وقاثفها وؾُاؾتها وكغاعاتها وبحغاءاها ونملُاتها ؤو غحر طلً مً ؤهىام
(.)13
اليشاؽ ،ؤو بؿبب اللُمت اإلاهلىماجُت إلاا جدخىٍه مً خلاثم
وٍالخل ؤن هظا الخهغٍف بهما هى حهضًل بؿُـ للخهغٍف الىاعص في كاهىن خيىمت الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت الخاص بالترف في السجالث والطاصع نام 1943م .وٍيبغي ؤن هظهغ ؤن
مطؿلح ماؾؿت ؤًػا كض ًؿلم نلى مىكماث مثل الجمهُاث والاجداصاث والشغواث وغحرها.
وٍفغق "شلىبرج" بحن مطؿلح السجالث ومطؿلح الىزاثم ألاعشُفُت ،فُهغف الىزاثم ألاعشُفُت
بإجها نباعة نً "سجالث ؤًت ماؾؿت نامت ؤو زاضت ،انخبرث حضًغة بالخفل الضاثم بغغع
"(.)14
الغحىم بليها ألغغاع البدث ،وؤوصنذ ؤو ازخحرث لخىصم في ماؾؿت ؤعشُفُت
و وؿخيبـ مً هال الخهغٍفحن الخلاثم آلاجُت :
الخطاثظ الغثِؿُت لألعشُف جخطل باألؾباب التي مً احلها زغحذ السجالث بلى
الىحىص وباألؾباب التي مً احلها خفكذ .
بن السجالث ليي جيىن ؤعشُفا ًجب ؤن جيىن ؤهخجذ ؤو حمهذ لخدلُم غاًت
مهُىت ،وؤن ًيىن لها كُم ؤزغي غحر جلً التي ؤهخجذ وحمهذ مً احلها .
بن ألاعشُف الهام له هىنان مً اللُمت وألاهمُت ،ؤهمُت ؤؾاؾُت للماؾؿت التي
ؤوشإجه ،وؤهمُت زاهىٍت باليؿبت للمىخفهحن مىه غحر الخيىمُحن (.)15
وكض ؤصعن اإلاشغم ألامغٍيي حهضص حهغٍفاث مطؿلح السجالث ، recordsفاضضع ؾىت 1969
الثدت الىزاثم اإلاىخضة للىالًاث اإلاخدضة واكترخذ حهغٍف الىزاثم بإجها «ول الىخب وألاوعاق
اإلاىخىبت واإلاسجالث الطىجُت وباقي اإلاسجالث ؤًا وان شيلها التي ؤهخجذ ؤو وعصث ؤزىاء مماعؾت
(.)16
الهمل الهام واؾدبلتها ؤلاصاعة ؤو ؾلبذ اؾدبلاءها ألغغاع الخفل"
وهدُجت بلى اللبـ الخاصر بحن مطؿلحي اإلاؿدىضاث  documentوالسجالثً recordsمىً
حهغٍف السجالث ؤو الىزاثم ؤلاصاعٍت بإجها ؤي وؾُـ ًدمل بُاهاث نامت ؤو زاضت ًجغي
جضاوله زالٌ الهمل الهام زضمت لهظا الهمل .وٍغحو بلُه لؿلب مهلىماث مهُىت ،وٍغي ؤلابلاء
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نلُه بطفت ماكخت ؤو صاثمت لضي فغص ؤو هُئت إلال ًدمله مً كُمت زاهىٍت نالوة نلى كُمخه
ألاولُت.
و نلى هظا هىان فغق بحن مطؿلح  Recordsو Documentالظي اؾخلغ نلى اؾخهماله
همدغع عؾمي مىزم ٌؿخسضم في الجىاهب اللاهىهُت .وليي ًطبذ ؤعشُفا ال بض ؤن ًخىفغ فيها
ضفت ؤلازباث والبرهان ،وهظا ال ًخىفغ بها بال بطا واهذ بدىػجه ماؾؿت خيىمُت نامت ،فهلض
البُو الابخضاجي الظي ًدىػه الفغص ال جيىن له هفـ اللُمت الازباجُت بط ما جم جىزُله في مطلخت
الشهغ الهلاعي مثال( .)17وهظا ما ؤهضه "حىىؿىن" في هخابت بصاعة ألاعشُف ؤن الىزُلت الهامت
هي التي ًجب ؤن جضزل جدذ وضاًت اخض ألاحهؼة الغؾمُت ؾىاء واهذ بصاعة خيىمُت ؤو شغهت
ؤو غحرها (.)18و ألاعشُف هي ألاوعاق التي جخجمو نلى مغ الؼمً هدُجت ليشاؽ ؤي حهاػ ،وهي
مكهغ مهم مً مكاهغ هظا اليشاؽ فهي اإلاطضع ألاؾاس ي لجمُو اإلاهلىماث الغؾمُت ،وهظه
اإلاهلىماث جطبذ بمغوع الؼمً خلال زطبا الؾخسغاج اإلاهلىماث التي جفُض في عؾم الؿُاؾت
الهامت لخفاصي ؤزؿاء اإلااض ي والاؾخفاصة بمجهىصاث الؿابلحن(.)19
و ال ًىحض فغق هبحر بحن السجالث ؤلاصاعٍت وبحن ألاعشُف فىالهما ًؿلم نلُه مطؿلح
 ،Recordsولىً الفغق بُنهما ًىمً في نامل الؼمً ،بمهنى اهه ولما مغ الؼمً نلى بوشاء
السجالث  Recordsولما كلذ الاؾخهاهت بها في الهمل ؤلاصاعي ،وجدفل الخخمالُت الغحىم بليها في
اإلاؿخلبل .ومً هىا فالفغق بحن السجالث ؤلاصاعٍت وبحن اإلادفىقاث ال ًىمً في ؾبُهت ول منهما
وبهما في نامل الؼمً()29هما نغف كامىؽ حمهُت ألاعشُفُحن ألامغٍىُت السجالث ؤلاصاعٍت
Recordsبإجها :
مىخىب ؤو مؿبىم هاجج نً نمل كاهىوي ؤو لهمل له ؾابو الغؾمُت واؾخسضام
هضلُل ؤو بزباث.
ؤو ؤجها ؤي بُاهاث ؤو مهلىماث صوهذ نلى وؾُـ ًػمً جيامل بىائها وؾُاكها
ومدخىاها ًجب ؤن جيىن امخضاصا للظاهغة البشغٍت.
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ؤي بُاهاث ؤو مهلىماث صوهذ في شيل زابذ وؤوشئذ ؤو وعصث ؤزىاء نمل حماعي ؤو
فغصي وخفكذ لخيىن صلُال نلى هظا اليشاؽ في اإلاؿخلبل بغؼ الىكغ نً شيلها اإلااصي.
ؤما الىزاثم ألاعشُفُت فلض نغفها «شلىبرج «بإجها وزاثم ؤي بصاعة نامت ؤو زاضت اؾخدلذ
الخفل الضاثم للغحىم بليها ألغغاع البدث وخفكذ ؤو ازخحرث للخفل في اإلااؾؿت
ألاعشُفُت ،ونغفها «حىىيؿىن" بإجها الىزُلت التي ؤوشئذ ؤو اؾخسضمذ ؤزىاء جإصًتها لهمل
احإعي ؤو جىفُظي حهض حؼءا مً هظه الهملُت وخفكذ جدذ وضاًت ألاشخاص الظًً كامىا
(.)21
بدىفُظ هظه الهملُت ؤو وعزتهم الشغنُحن
خاوٌ "حىىؿىن" ؤن ًػو خضا فاضال بحن اإلاؿدىضاث التي ًمىً حؿمُتها بالىزاثم ؤلاصاعٍت
Recordsوبحن الىزاثم ألاعشُفُت ،وكض عؤي ؤن ؤفػل مهُاع للفطل بُنهما هى الىلؿت التي
ًخىكف نىضها الاؾخهماٌ الجاعي وجىغو حاهبا جمهُضا للخفل وٍدىم نليها غمىا باؾخدلاكها
للبلاء (.)22وجدبنى ؾلىي مُالص حهغٍف اإلاضعؾت الفغوؿُت للىزاثم ألاعشُفُت التي ًمثلها ألاؾخاط
«شاعٌ ؾامغان" وكض نغف الىزاثم ألاعشُفُت بإجها «ول ألاوعاق( ، )23والىزاثم اإلاىخىبت الىاججت
نً وشاؽ حماعي ؤو فغصي بشغؽ ؤن جيىن كض هكمذ لِؿهل الغحىم بليها نىض الخاحت بليها في
البدث وبشغؽ ان ًيىن كض ؤخؿً خفكهما صازل مىكمت واخضة" .وكض خىي هظا الخهغٍف
هثحرا مً نىاضغ الخهغٍفاث ألازغي والهضًض واللضم والطفت اللاهىهُت والصخت الهامت
والخاضت ،ولىىه في الىكذ طاجه كض خىي شغؾا حضًضا وهى شغؽ الخىكُم( ،)24ؤن الىزاثم
اإلاجخمهت صون جىكُم ال ًمىً ؤن ًؿلم نليها اؾم ؤعشُف باإلاهنى الهلمي ،وصاع الىزاثم غحر
اإلاىكمت لِؿذ صاع ألاعشُف وبهما هي مسؼن للىزاثم ال غحر والفاعق بُنهما هبحر .وجغي اإلاضعؾت
الاًؿالُت وٍمثلها الهالم «واػاهىفا"( )25الظي ٌهغف الىزاثم ألاعشُفُت بإجها «الخجمُو اإلاىكم
للمؿدىضاث التي ؤضضعتها ماؾؿت ما ؤو شخظ ؤزىاء كُام ول منهم ا بهمله ،وٍخم الاخخفاف
بها بىاؾؿت مل منهما لخدلُم ألاهضاف الؿُاؾُــت واللاهىهُـ ــت والثلافُت التي تهضف بليها جلً
اإلااؾؿت ؤو هظا الصخظ .
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وجغي اإلاضعؾت ألامغٍىُت وٍمثلها "شلىبرج" ؤن الىزاثم الخاعٍسُت هي "جلً الىزاثم التي اهخهى
الهمل منها جماما ،ولم حهض ضالخت لالؾخســضام ؤلاصاعي ،وؤضبدذ حضًغة بالخفل الضاثم هكغا
ألهمُتها البدثُت".كض جابو "ماًيل وىن"Michealcook 26زؿىاث الهالم "شلىب ــغج" وجإهُضه
نلى وحىب الخفغٍم بحن مطؿلح الىزاثم ؤلاصاعٍت والخاعٍسُت ،فحري ؤن الىزاثم الخاعٍسُت هي
"الىزاثم التي اوهضم جضاولها وجم جلُُمها وازخُاعها بلطض اؾدثماعها في البدث ،وخفكذ
بالفهل بشيل ؤو بإزغ بىاؾؿت بخضي ؤلاصاعاث ألاعشُفُت بؿبب ما قهغ مً كُمتها هماصة
للبدث" (.)27ونلُىا ؤن هلغؤ بان الؿبب ألاوٌ في خفل الىزاثم هى ؤهمُتها لإلصاعة الخيىمُت التي
ؤهخجتها ،ولِـ ول ما ؤهخجخه ؤلاصاعة الخيىمُت طا ؤهمُت زلافُت ،فالىزاثم جدفل لألغغاع
ؤلاصاعٍت ال حهض ؤعشُفا جاعٍسُا بالػغوعة وال بض لها ؤن جدفل لغغع ؤزغ وي جطبذ ؤعشُفا
جاعٍسُا ،وهظا الغغع بهما هى غغع زلافي بدذ (.)28وٍدضص "شلبىبرج" نضصا مً اإلاجاالث التي
ًمىً ان ٌؿخفاص منها نىض صعاؾدىا للسجالث الخاعٍسُت هي :
•

ؤلاصاعة الهامت :وفيها ٌؿخفاص بالىزاثم التي جىزم جىكُم وقاثف ول بصاعة خيىمُت

الخاعٍش الضبلىماس ي :وفُه ٌؿخفاص مً البركُاث واإلاغؾالث والخهلُماث الضبلىماؾُت
•
التي جخهلم بإوشؿت الخيىمت الخاعحُت وؤلاخطاثُاث الخجاعٍت التي جخهلم بالشئىن الاكخطاصًت
وغحرها
الخاعٍش الىؾني :وفُه ٌؿخفُض مً الىزاثم مً مطاصع هثحرة في ول مؿالت شغلذ
•
الخيىمت وهي جػم الىزاثم اإلاخهللت بالخغوب التي زاغتها الضولت وباألخضار الخاعٍسُت اإلاهمت
الخاعٍش الاكخطاصي :وفُه ٌؿخفاص مً الخلاثم التي ًخم ججمُهها مً ؤلاصاعاث
•
الخيىمُت الهاملت في مجاٌ الطىانت ومىاػناث الهمل ومنها وزاثم اإلاداهم والهُئاث اللػاثُت
التي جبحن جؿىع كاهىن ألانماٌ .. .الخ .
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الضًمغغافُا :وفُه ٌؿخفاص مً كىاثم اإلاؿافغًٍ وحضاوٌ ؤلاخطاء الغؾمي للؿيان،
•
وهُئاث الهجغة التي جىزم جاعٍش وشيل الجماناث طاث ألاضل اإلاهغفي ،وألانماٌ التي جبحن وشإة
اإلاىاؾم وجضهىعها .. .الخ
الؿحرة واليؿب :وفُه ٌؿخفاص مً وزاثم ؤلاخطاء الغؾمي للؿيان ومىخب ألاعاض ي
•
والخضمت الهؿىغٍت .. .الخ .
هىظا فمىاغُو ألابدار واهخماماث اإلااعزحن ومىاهجهم وجلىُاث صعاؾاتهم ؾدخؿىع
•
باؾخمغاع ،وٍغحو طلً بلى الاعجباؽ اللاثم بحن الخؿاب الخاعٍخي والخاعٍش طاجه؛ ؤي :الاعجباؽ
اإلاىحىص بحن الخؿاب الخاعٍخي واإلاشاول التي جىاحه الىاؽ واإلافىغًٍ ،وهظلً ًغحو بلى الخإزحر
فُما بحن الهلىم ،والخضازل الخاضل بحن مسخلف ؤصخابها ،الش يء الظي ؾاهم في بغوػ
جسططاث ججمو الخاعٍش بالهلىم ؤلاوؿاهُت ألازغي ،مما هخج نىه بغوػ الهضًض مً
الخسططاث؛ والضًمىغغافُت الخاعٍسُت ،ألاهتربىلىحُت الخاعٍسُت ،الخاعٍش ؤلاخطاجي ،هىظا
جمىً الهضًض مً الباخثحن مً بهجاػ بدىثهم ،مهخمضًً في طلً نلى الىزاثم ،التي ٌهخبرها
"ماعن بلىر" نباعة نً شاهض ،والشاهض بؿبهه ً
هاصعا ما ًخيلم صون اؾدىؿاكه،
.2أهمية الوثائق إلادارية
جسخلف ؤشيالها الىؾاثـ جبها للغغع الظي جسضمه ،ومً زم حهضصث ؤشياٌ هظه
الىؾاثـ وجىىنذ مىاصها.والىزاثم ؤلاصاعٍت هىىم مً ؤهىام وؾاثـ اإلاهلىماث ،جسخظ بازتزان
اإلاهلىماث ؤلاصاعٍت التي جسضم ؤهضاف الجهت التي جيخجها ،خُث ؾبم حهغٍفها بإجها "ول وؾُـ
ًدمل بُاهاث نامت ؤو زاضتً ،جغي جضاوله زالٌ الهمل زضمت لهظا الهمل ،وٍغحو بلُه لؿلب
مهلىماث مهُىت ،وٍغي ؤلابلاء نلُه بطفت ماكخت ؤو صاثمت لضي فغص ؤو هُئت ،إلاا ًدمله مً
كُم زاهىٍت نالوة نلى كُمخه ألاولُت ( .)29بن اللُمت ألاولُت للمهلىماث ؤلاصاعٍت ،وهي اللُمت
التي مً ؤحلها ًخم بوشاء الىزاثم ؤلاصاعٍت ،ومً ؤحلها ؤًػا ًخم الاخخفاف بها في الهُئت اإلايشئت،
لالؾخفاصة منها في كُان الهُئت بهملها نلى ؤهمل وحه ،وزاضت في ؤلاصاعاث الخيىمُت ،خُث ؤن
هظه الىزاثم ،جمثل ألاصواث ؤلاصاعٍت الغثِؿُت التي ًخم بها الهمل الخيىمي .وهي حشمل
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الخههضاث اإلاالُت واللاهىهُت التي ًجب الاخخفاف بها لخماًت ؤلاصاعة الخيىمُت لخػفي نلى
وشاؾها ؾابو الاؾخمغاع والاحؿاق ،ولخػو كىانض الؿُاؾت ،ولخهالج اإلاشاول الاحخمانُت
والاكخطاصًت ومشاول الخىكُم وؤلاحغاءاث ومجمل اللىٌ ،ؤن الىزاثم ؤلاصاعٍت هي ألاؾاؽ
الظي ًلىم نلُه الىُان الخيىمي (.)39ومً اإلاالخل ؤن الاهخمام باإلاهلىماث ؤلاصاعٍت ًتزاًض في
الضوٌ اإلاخلضمت ،مما ًضٌ نلى اكخىانها بإهمُت الىزاثم ؤلاصاعٍت في بهجاػ ألانماٌ بطىعة
ؤفػل.وجخمثل اللُمت ألاولُت للىزاثم ؤلاصاعٍت في زالر مكاهغ ؤؾاؾُت هي :
الخىزُم وؤلازباث
•
لهل ألاهمُت ألاولى للىزاثم ؤلاصاعٍت وما جدمله مً مهلىماث ،جغحو بلى الضوع الخؿحر الظي
جلهبه هظه اإلاؿدىضاث في جىزُم مغاخل الهمل .وجبلغ اللُمت ؤلازباجُت كمتها في بهؼ ؤهىام مً
الىزاثم ؤلاصاعٍت الغؾمُت مثل "اإلاؿدىضاث التي جدمي خم اإلالىُت والهلىص وؤلاًجاعاث وألاوعاق
اللاهىهُت ،وهظلً ألاوعاق الخؿابُت وبهؼ اإلاغاؾالث واإلاظهغاث «وهثحرا ما ًخىكف اهدؿاب ؤو
غُام خم مً الخلىق الخاضت باألفغاص ؤو الهُئاث نلى وحىص مؿدىض عؾمي ،ؤي وزُلت بصاعٍت .
ومً الىاضح ؤن الىزاثم ؤلاصاعٍت الهامت جدضص الطالث بحن الخيىمت وؤفغاص الشهب وهُئاجه،
بجها البرهان ألازحر نلى حمُو الخلىق والامخُاػاث اإلاضهُت ( )31الضاثمت ،والضلُل اإلاباشغ نلى ول
ملىُت ماكخت ،ونلى حمُو الخلىق اإلاالُت الىاججت نً نالكت اإلاىاؾً بالخيىمت ؤو اإلاخهللت بها.
اجساط اللغاعاث ؤلاصاعٍت
•
ال شً ؤن ألاهمُت البالغت للمهلىماث ؤلاصاعٍت اإلاسجلت في الىزاثم ؤلاصاعٍت بإشيالها
اإلاسخلفت ،جخمثل في الضوع الخؿحر الظي جلهبه في مؿانضة اإلاؿئىلحن -ول في مىكهه-في اجساط
اللغاعاث ؤلاصاعٍت الؿلُمت فُما ٌهغع نليهم مً ؤمىع بصاعتهم .وبظلً حؿاهم في جؿىٍغ
ألاؾالُب الهلمُت في بصاعة اإلااؾؿاث .حهغف ؤلاصاعة في مفهىمها الهلمي بإجها "وشاؽ طهني ًخهلم
بدىفُظ ألانماٌ بىاؾؿت ؤشخاص آزغًٍ ،ونلى هظا فاإلصاعة في خض طاتها لِؿذ جىفُظا
لألنماٌ( ،)32وبهما اجساط كغاعاث نما ًجب ؤن ًخم بىاؾؿت ؤشخاص آزغًٍ ،واجساط كغاعاث
نً اللىي اإلااصًت البشغٍت الىاحب اؾخسضامها في اإلاؿخلبل لخدلُم ما جلغع بجمامه ،وؤزحرا
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الخإهض مً ؤن ألانماٌ التي جخم ؤو جمذ مؿابلت لألنماٌ التي ؤعٍض بجمامها ،ومهغفت ؤؾباب
الاهدغافاث بن واهذ هىان –والهمل نلى جصخُدها بغغع جدلُم ألاهضاف.
ومً البضًهي ؤن اإلاهلىماث ؤلاصاعٍت التي جلؼم اإلاؿئىلحن ،هي جلً البُاهاث ألاؾاؾُت التي
سجلذ في مجمىنت مً اإلاؿدىضاث الغؾمُت حؿمى الىزاثم ؤلاصاعٍت  Recordsبما جػمه مً
سجالث وؤوعاق مخفغكت ججمو في ملفاث( ،)33وهي التي جيىن "طاهغة ول حهاػ ،ختى لُخهظع البذ
في مىغىم صون الغحىم بلى اإلالف الخاص به".والىزاثم ؤلاصاعٍت جخهضص ؤشيالها ،فهي لم حهض
كاضغة نلى اإلاؿدىضاث الىعكُت مً سجالث وملفاث ،بل امخضث لدشمل الخغاثـ والغؾىماث
الهىضؾُت وألاؾؿىاهاث وألافالم والشغاثـ اإلامغىؿت ،وولها جخػمً البُاهاث التي حؿخلى منها
اإلاهلىماث الالػمت الجساط اللغاعاث.
الاجطاٌ
•
الاجطاٌ  communicationنملُت ًخم نً ؾغٍلها بًطاٌ اإلاهلىماث مهُىت مً ؤي
نػى في الهُيل الخىكُمي بلى نػى آزغ بلطض بخضار حغُحر ما ،وإلاا وان هضف الاجطاٌ هى
بًطاٌ مهلىماث ،فةهه ال ًمىىىا جطىع جىكُم ؤو بصاعة صون اجطاٌ ،فاالجطاٌ غغوعي
إلًطاٌ اإلاهلىماث التي ؾدبنى نلُا اللغاعاث ،وبضوجها ال جىحض كغاعاث ،وبطا وان الاجطاٌ
غهُفا ؤو في وكذ غحر مىاؾب ،وان اللغاع غهُفا ؤو غحر مىاؾب .وٍخم جدلُم الاجطاٌ
الجُض بحن وخضاث وؤفغاص اإلااؾؿت نً ؾغٍم شبياث الخلُفىن ؤو ألاوامغ الشفهُت ،ؤو ألاوامغ
والخهلُماث اإلاىخىبت واإلاغاؾالث ،وال شً ؤن هظه ألازحرة شيل مً ؤشياٌ الىزاثم ؤلاصاعٍت.
وجخػانف ؤهمُت الىزاثم ؤلاصاعٍت اإلاخػمىت للخهلُماث وألاوامغ في جدلُم ؤلاًطاٌ بحن وخضاث
الىػاعة واإلااؾؿت ،بطا واهذ هظه الىخضاث مخبانضة حغغافُا ،هإن ًيىن للىػاعة ؤو اإلااؾؿت
ؤو الهُئت -خيىمُت ؤو غحر خيىمُت -فغوم في مضن صازل ؤو زاعج خضوص الضولت.
.3نظرية ألاعمار الثالثة وارثباطها بالوثائق إلادارية :
هىان مبضؤ ًجب ؤن ٌؿخلغ في ؤصهان الاعشفُحن ،وهى ؤن حىصة الىزاثم الخاعٍسُت جخىكف
نلى الؿغٍلت التي واهذ حهامل بها ؤزىاء اؾخسضامها الجاعي وهي في اإلاياجب ؤلاصاعٍت فيلما جم
(،)34
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الخهامل مو الىزاثم وهي في مغخلتها اليشؿت ًخم وفم اإلاهاًحر اإلاهخبرة صولُا مً خُث ؾغٍلت
جطيُفها وجسؼٍنها واؾترحانها ،ولما وان طلً له ألازغ الىبحر في وضىٌ الىزاثم بلى الهمغ
الخاعٍخي وهي في خالت حُضة وؾلُمت .
بن الىزاثم الُىم هي جاعٍش الغض ،ونلى الهاملحن في ؤلاصاعاث الخيىمُت ؤن ٌهلمىا ؤجهم
ًخهاملىن مو الىزاثم ؾىف جمثل جاعٍش بالصهم مؿخلبال ،ولً ًخم طلً بال بطا جىفغ الىعي
الثلافي بإهمُت الىزاثم والسجالث همطضع للخاعٍش .ولخدلُم هظا الهضف ًجب نلى الاعشفُحن
ؤن ًػهىا بغهامجا للخدىم في الىزاثم والسجالث مىظ وشإتها في اإلاياجب ؤلاصاعٍت واهتهاء
باؾدبهاصها ؾىاء لألعشُف الخاعٍخي ؤو بالخسلظ منها .وهظا البرهامج ًػمً جدلُم مؼٍض مً
الؿُؿغة نلى الىزاثم بدُث ًطهب فلض ؤو بجالف ؤًت وزُلت(.)35والفغق بحن هكغٍت ألانماع
الثالزت ومفهىم خُاة الىزُلت ؤن هكغٍت ألانماع الثالزت جبنى نلى نامل اللُمت التي جمخلىها
الىزاثم نبر مغاخلها الؼمىُت التي جمغ بها ن ؤما مفهىم صوعة الخُاة فهى مفهىم بصاعي ٌهخمض
نلى مغاخل ؤلاصاعٍت التي جمغ بها الىزُلت نبر جؿىعها الؼمني ،وفُما ًلي شغح لهما :
.1.3.العمر إلاداري :
وٍبضؤ نىضما جيشإ الىزاثم في اإلاياجب ؤلاصاعٍت في هُئت وزاثم بصاعٍت ،وهظا هى اإلاُالص ألاوٌ،
وجبلغ مضة هظا الهمغ نلى وحه الخلغٍب زمـ ؾىىاث ،وجبلغ فهي اللُمت ألاولُت للىزاثم
ؤكطاها ،وهي اللُمت التي جمغ مً احلها ؤوشإث الىزاثم ؾىاء اللُمت اإلاالُت ؤو اللاهىهُت ؤو
ؤلاصاعٍت ،في خحن جبلغ فيها اللُمت الثاهىٍت ؤصهاها ،واللُمت الثاهىٍت هي ؤهمُت الىزاثم في البدث
الهلمي .وٍخم الاخخفاف بهظه الىزاثم في هظا الهمغ في اإلاياجب ؤلاصاعٍت ألجها حؿخسضم اؾخسضاما
ًىمُا ،مهما ولف طلً الهاملحن مً حهض وميان وهفلاث ،ألجها كُمتها في هكغهم جفىق جيالُف
ا(.)36
بًىاثه
وال ٌؿخؿُو ألاعشُفي في هظه اإلاغخلت ؤن ًخضزل فهلُا مً كغٍب ؤو بهُض في بصاعة الىزاثم،
وبهما مً اإلامىً ؤن ٌشاعن باإلاشىعة ،خُث ًػو ؤصلت لإلصاعاث الخيىمُت ًدضص فيها بعشاصاث
وزؿىؾا نغٍػت لؿغٍلت جطيُفها واؾدبهاصها واؾترحانها وخفكها ختى جيىن الىزاثم مغجبت
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كضع ؤلاميان ،وهى هضف حؿعى بلُه ؤًػا ؤلاصاعاث ،لظا مً ألافػل لىثحر مً الىزاثم ؤن ًىحض
حهاون ووزُم بحن ألاعشُفُحن وبحن الهاملحن في ؤلاصاعاث لخدلُم مؼٍض مً الؿُؿغة والخدىم في
الىزاثم في هظه اإلاغخلت الهمغٍت ألاولى للىزاثم(.)37ومً الخؿإ ؤن وهخلض ؤن ألاعشُفي ال ًخضزل
في هظه الفترة مً خُاة الىزُلت ،بل نلى الهىـ جماما فضوعه هىا خُىي ومازغ ،فالخسؿُـ
إلاسخلف ألاوشؿت ألاعشُفُت اإلاؿخلبلُت ًغجبـ بمغخلت بوشاء الىزُلت وكُضها ،ومً زم فهلى
ألاعشُفي ؤن ًلضم اإلاشىعة الفىُت للهاملحن في ؤلاصاعاث ،وٍػو غىابـ إلوشاء الىزاثم ؤلاصاعٍت
التي مً اإلادخمل ؤن جطبذ وزاثم جاعٍسُت لخدضًض ؤفػل ألاؾالُب الهلمُت للخهامل مهها
خفكا واؾترحانا(.)38الاهخمام مً حاهب ألاعشُفي بهظه اإلاغخلت بلى ؤن وزاثم الُىم هي مً جاعٍش
الغض ،فهي اإلااصة الخام التي ؾىف جيىن مجمىناث ألاعشُف مً الىزاثم ،فهً ؾغٍم فهم
ألاعشُفي لإلحغاءاث التي ؤصث بلى وحىص وبوشاء الىزاثم وَؿخؿُو ؤن ًدضص الهالكت بحن الىزاثم
بهػها البهؼ ونالكتها باإلصاعاث التي ؤهخجتها ،ومهغفت الؿُاق التي ؤهخجذ فُه الىزُلت ٌهؿي
مؼٍضا مً الفهم إلادخىي وؾُاق الىزُلت .
.2.3.العمر الوسيط :
وٍخمحز ألاعشُف الىؾُـ بإهه اكل جيلفت في جسؼًٍ الىزاثم ،هما اهه ًللل مً نبئ
الخسؼًٍ ؾىاء نلى ؤلاصاعاث اإلايشاة ؤو صاع الىزاثم الخاعٍسُت ،هما اهه جخم فُه ؤهم نملُت
ؤعشُفُت نلى الىزاثم والتي جخهلم بخدضًض مطحرها بىاءة نلى كُمتها ،فهي ؤما ؤن ًخم الخسلظ
(.)39
منها ؤو ًخم هللها بلى صاع الىزاثم الخاعٍسُت هكغا للُمتها للبدث
و ًىلؿم هظا الهمغ بلى زالزت ؤكؿام:
.الهمغ الىؾُـ ألاوٌ :
ومضجه زمـ ؾىىاث ،وفُه جيىن اللُمت ألاولُت للىزاثم مخىؾؿت ،بط ًغحو بليها ؤلاصاعي
هثحرا ولىً لِـ بػفت ًىمُت ،وفُه ًيىن ألاعشُف الىؾُـ كغٍبا مً ؤلاصاعة كضع ؤلاميان،
وَؿخدؿً ؤن ًيىن ليل مبنى ؤصاعي ؤو ليل مجمىنت مً اإلاباوي ؤلاصاعٍت صاع لألعشُف
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الىؾُـ ،وجيىن مؿاولُت ؤلاشغاف نليها مشترهت بحن ؤلاصاعٍحن مً هاخُت والاعشفُحن مً
(.)49
هاخُت ؤزغي
.الهمغ الىؾُـ الثاوي :
ومضجه نشغون ناما ،وجؼصاص فُه اللُمت الثاهىٍت ؤهمُت وجلل فُه اللُمت ألاولُت هثحرا ،ولىً
جدفل للغحىم بليها نىض الخاحت ،فما ػاٌ لها كُمت ؤولُت ًغحو بليها ،وٍجب ؤن ًخضزل
الاعشفُىن بالغناًت وؤلاشغاف نلى الىزاثم في هظا الهمغ .
.الهمغ الىؾُـ الثالث :
ومضجه نشغون ناما ،فُه جيىن اللُمت ألاولُت غهُفت حضا ؤو مهضومت جلغٍبا ،في خحن جيىن
اللُمت الثاهىٍت وامىت (في اهخكاع ألاعشفت النهاثُت) ،وفيها ٌؿخلل ألاعشُف الىؾُـ بهُضا نً
ؤلاصاعاث ،وحشغف نلُه صاع الىزاثم الخاعٍسُت(.)41ؤما نً هُفُت اهخلاٌ الىزاثم مً الهمغ
ؤلاصاعي ألاوٌ بلى الهمغ الثالث فُجب ؤن ًيىن الاهخلاٌ مً نمغ بلى ؤزغ مً ؤنماع الىزُلت
اهخلاال جضعٍجُا ال فجاثُا ،وهفاءة ألاعشُف حهخمض في ألاؾاؽ نلى جدضص الىكذ اإلاىاؾب لىلل
الىزاثم بلى غغف الخفل ؤو الاعشُف الىؾُـ لللت الغحىم بليها في ؤصاء الهمل الُىمي .وفي هظا
الهمغ جخم نملُت لها جإزحر هبحر نلى جدضًض مطحر الىزاثم ،وهي نملُت الخلىٍم والاؾدبهاص،
وٍخم وفلا لهضه الهملُت جدضًض كُمت الىزاثم الزخباعها ؤما للخفل الضاثم ؤو الخسلظ منها
جهاثُا ،وجؿبُم مهُاع الخلىٍم ٌهض ؤمغا غغوعٍا وخُىٍا لإلصاعاث مً حاهب ،لخفل النهاجي مً
حاهب ؤزغ( ،)42طلً الن الهاملحن باإلصاعاث ًػؿغون جدذ وؾإة جغاهماث الىزاثم بلى الخسلظ
منها ،وكض جيىن لها كُمت هبحرة ،وهىا جبرػ ؤهمُت ألاعشُف الىؾُـ هدللت وضل بحن ؤلاصاعاث
وبحن ألاعشُف الخاعٍخي .و جخمثل ؤهمُت نملُت جلىٍم واؾدبهاص الىزاثم فُما ًلي :
جىفحر اإلايان :بن الاخخفاف بالىزاثم وألاوعاق التي جلل ؤهمُتها في الهمل في اإلاياجب
•
ؤلاصاعٍت ٌهض ؤمغ غحر مىؿلي ،لظا فاهه ؾبلا إلابضؤ الخلىٍم والاؾدبهاص ًخم هلل هظه الىزاثم بلى
ألاعشُف الىؾُـ هميان مىسفؼ الخيالُف ،ؤو الخسلظ منها اطا لم جىً لها كُمت .
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جىفحر الىكذ :مً الطهب نلى الهاملحن في ؤلاصاعاث ؤن ًػُو وكتهم في جغجِب وخفل
•
الىزاثم وألاوعاق ،فهم في خاحت ماؾت بلى جىفُظ ما ًىول لهم مً ؤنماٌ ًىمُت ،لظا فان جؿبُم
مبضؤ الخلىٍم والاؾدبهاص ًىفغ وكذ الهاملحن ؾىاء في ؤلاصاعاث ؤو في ألاعشُف الخاعٍخي .
جىفحر ألاحهؼة واإلاهضاث :بهضما ًخم جؿبُم مبضؤ الخلىٍم والاؾدبهاص في هظه اإلاغخلت
•
الىؾُؿت ،ؾىف ًخم بما جغخُل الىزاثم طاث اللُمت الضاثمت بال ألاعشُف الخاعٍخي ،ؤو ًخم
الخسلظ مً الىزاثم نضًمت اللُمت ،وفي ولخا الخالخحن ؾىف ًيخج نً طلً جىفحر مهضاث
الخفل والخسؼًٍ للىزاثم الجضًضة التي جيخج وحؿخسضم في الهمل ؤلاصاعي الُىمي .
جِؿحر الىضىٌ بلى الىزاثم :ال شً ؤن جؿبُم مبضؤ الخلىٍم والاؾدبهاص ؾىف ًللل
•
مً حجم الىزاثم وألاوعاق اإلاسؼهت في ؤلاصاعاث ،وبالخالي ٌؿهل الخدىم فيها وجطيُفها وفهغؾتها
بطىعة نلمُت ؾلُمت ،ونلُه فان الىضىٌ بليها ًيىن ؾهال وَؿحرا وال ًدخاج بلى مجهىص شاق
وٍخم اؾترحانها بؿغٍلت ؤفػل ،وهظا ًىفغ وكذ وحهض الهاملحن والباخثحن الغاغبحن في
الىضىٌ بلى اإلاهلىماث .
. 3.3.العمر التاريخي :
وٍبضؤ هظا الهمغ نىضما جيىن الىزاثم الخاعٍسُت مهضة ليي ٌؿخفُض منها الجمهىع الظي
ًؿلبها ،ومضة هضا الهمغ ؤبضًت ،وفُه ًيىن ملغ الىزاثم هى ألاعشُف الخاعٍخي الظي ًضًغه
الاعشفُىن .ومً اإلامىً آن ًبضؤ الهمغ الخاعٍخي مىظ وشإة الىزُلت ،لضا فان عبـ بضاًت الهمغ
الخاعٍخي بةمياهُت بناعجه للجمهىع عبـ غحر مىؿلي( ،)43الن هىان ن الىزاثم ما جبضؤ كُمخه
الخاعٍسُت مً وكذ بوشاثه واالجفاكُاث الضولُت ،واللغاعاث التي جخسظ نلى مؿخىي ؤلاصاعة
الهلُا ،مثل كغاعاث بوشاء الىػاعاث واإلاطالح والخهلُماث التي جبحن ؾحر الهمل وغحرها .
ونىضما ًخم الخىم نلى الىزُلت بان لها كُمت جاعٍسُت وهي في ألاعشُف الىؾُـً ،خم هللها
مباشغة بلى ألاعشُف الخاعٍخي وجيخلل الىضاًت نليها مً ؤلاصاعاث اإلايشئت بلى والًت وؾُؿغة
ألاعشُف الخاعٍخي ،وهي والًت كاهىهُت بمهنى اهه ال ًدم ألخض مهما وان ؤن ٌؿخىلي نليها ألجها
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ؤضبدذ ملىُت نامت للجمهىع ،وبهما ٌؿمذ لهظه ؤلاصاعاث ؤو ألافغاص الاؾالم نليها لالؾخفاصة
منها .
 4.فىاثض هكغٍت ألانماع الثالزت :
ًترجب نلى جؿبُم هظه الىكغٍت نضص مً الفىاثض هي :
ؤوال :اللػاء نلى الفىض ى الىاججت مً جىضؽ الىزاثم وألاوعاق في ؤلاصاعاث مً زالٌ مشاعهت
ألاعشُفي في بوشاء الىزاثم ؤلاصاعٍت وجطيُفها وجلىٍمها واؾدبهاص ما ًيبغي اؾدبهاصه وجدىٍل ما
ًيبغي جدىٍله بلى ألاعشُف الىؾُـ .وجدلم هظه اإلاشاعهت مً الجاهب ألاعشُفي الخدىم في هظا
الؿُل اإلاخضفم مً الىزاثم ؤلاصاعٍت الىاجج نً ػٍاصة ألانماٌ واػصًاص نضص اإلااؾؿاث لخىاهب
الؼٍاصة الؿياهُت في ول صوٌ الهالم .
زاهُا :بن مشاعهت ألاعشُفي في الهمغ ؤلاصاعي الىؾُـ حؿانضه نلى ؤن ًيىن نلى مهغفت نمُلت
باألنماٌ ؤلاصاعٍت التي جخم في اإلاياجب ؤلاصاعٍت وؤؾباب جؿىع الهمل فيها ،وهظه اإلاهغفت حؿانض
(.)44
هثحرا في مهغفت افطل ؾغق جغجِب ووضف هظه الىزاثم وألاوعاق مؿخلبال
. 5أنواع ألارشيف إلاداري :
حهغف باألعشُفاث الىىنُت ،هما ًمىً ؤن وؿميها باألعشُفاث اإلاخسططت جغجبـ ملخيُاث
مغاهؼ الىزاثم ؤلاصاعٍت اعجباؾا وزُلا بىىم اليشاؽ ،ؤو الهمل ؤو الخضماث التي جػؿلو نليها
الهُئاث ألام التي جدبهها هظه اإلاغاهؼ .فاإلاغهؼ ًلام ؤضال مً ؤحل زضمت ؤهضاف الهُئت ،ومً زم
جدىىم ما جدىٍه هظه اإلاغاهؼ مً وزاثم فىُت مخسططت .
. 1.5.ألارشيف قطاع الصحي :
ٌهض كؿام الخضماث الصخُت والؿبُت مً ؤهم وؤزؿغ كؿاناث اليشاؽ ؤلاوؿاوي ،طلً
ؤهه ًخهلم مباشغة بدُاة ؤلاوؿان وصخخه .ومً هىا جىدؿب اإلاهلىماث الصخُت والؿبُت
والىزاثم التي جدملها ؤهمُتها ليىجها حؿهم في بمضاص ألاؾباء والطُاصلت وغحرهم مً الهاملحن في
اإلاجاٌ ،وهظلً الباخثحن بما ًدخاحىن بلُه في ؤصاء نملهم نلى الىحه اإلاغض ى ،طلً ؤن
"اإلاهلىمت في وزُلت مفلىصة ًطهب اؾترحانها حهني الفغق بحن الخُاة واإلاىث في بهؼ الخاالث
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الخغحت".وللمهلىماث الؿبُت "صوع هام في الىكاًت والهالج ،مما صفو هثحرا مً الضوٌ الىامُت بلى
الاهخمام بالخضعٍب اإلاؿخمغ لألؾباء ؤزىاء اإلاماعؾت الهملُت ،وال ًخىكف هظا الخضعٍب بمجغص
(.)45
جسغحهم مً اليلُت "
وللمهلىماث الؿبُت الالػمت إلاخابهت جؿىٍغ وعفو هفاءة اإلاخسططحن في اإلاجاٌ الؿبي ال جىحض في
الىخب والضوعٍاث الهلمُت فلـ ،وبهما جخهضاها ألشياٌ ؤزغي مً ألاونُت غحر اإلايشىعة ،لهل
مً ؤهمها الىزاثم الؿبُت .وكض نغف ؤخض الباخثحن الىزاثم الؿبت  Medical Recordsبإجها" :
ؤخض ؤهماؽ الىزاثم ؤلاصاعٍت اإلاخسططت ،وٍلطض بها جلً الىزاثم اإلاخهللت باإلاغض ى ،والتي ًخم
اؾخدضاثها واؾدبلائها في ؤخض مغافم الغناًت الصخُت (اإلاؿدشفُاث ،واإلاغاهؼ الصخُت،
وؤلاصاعاث الصخُت اإلادلُت.. .بلخ) ،وجخػمً هظه الىزاثم مهلىماث ؾبُت وبصاعٍت واحخمانُت
زاضت باإلاغض ى"(.)46وكض ؤو عصث الضعاؾت الاؾترشاصًت التي ضضعث نً مجلـ بدىر الصخت
والضواء بإواصًمُت البدث الهلمي هام  ،1977ؤهىام اإلاهلىماث التي ًىفغها الدسجُل الؿبي
الجُض ،وٍمىً ؤلاشاعة هىا بةًجاػ بلى ؤهم ما ؤو عصجه هظه الضعاؾت(.)47
 -1في مجاٌ البدث الهلمي والصخت الهامتً ،ىفغ الدسجُل الؿبي ؤلاخطاثُاث الضوعٍت نً
ؤنضاص اإلاغض ى وجىػَههم حغغافُا ونمغٍا وهىعي ،ومضي الؼٍاصة والىلظ في ألانضاص ،وؤهم
ألامغاع ومضي اهدشاعها ،وؤنضاص مً زم شفائهم ومً جىفىا لخلضًغ مضي هجىذ الهالحاث التي
اجبهذ.
في مجاٌ الخهلُم الؿبي ،فةن ملفاث اإلاغض ى وغحرهم مً السجالث الؿبُت جلضم
ضىعة نً ؤمغاع اهلغغذ ،وؤمغاع قهغث خضًثا ،وما هي الىؾاثل التي اجبهذ في الدصخُظ
والهالج ،مما ًىفغ ماصة نلمُت للضاعؾحن.
في اإلاجاٌ اللاهىويً ،لضم الدسجُل الؿبي اإلاىكم ألاصلت الخلُلُت التي جدؿم
الجزاناث التي كض جيشإ بحن اإلاغض ى وألاؾباء اإلاهالجحن ،هما ٌهخمض نلُه في جلُُم الخضمت التي
جللاها اإلاغٍؼ ،وجدضًض اإلاؿئىلُت نً ؤي زؿإ ًمىً خضوزه.
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في مجاٌ بصاعة اإلااؾؿاث الهالحُت ،ؾىاء نلى مؿخىي اإلاؿدشفى ،ؤو ؤلاصاعة
اإلاغهؼٍت ،ؤو الىػاعاث اإلاؿئىلت ،فةن الدسجُل الؿبي ًىفغ اإلاهلىماث الالػمت الجساط الىثحر مً
اللغاعاث فُما ًخهلم بالخىؾو في الخضماث ،ؤو ػٍاصة نضص ألاؾغة ،ؤو جدضًض الاخخُاحاث مً
ألاحهؼة واإلاهضاث الفىُت وغحرها ،هما ًمىً مً جىحُه زؿـ الضعاؾاث الهلُا هدى خاالث ؤو
قاهغاث صخُت مدضصة.
في مجاٌ الغناًت الصخُت الفغصًت ،فةن وحىص سجل ؾبي ليل فغص في الضولت ٌؿهم في
مخابهت الخالت الصخُت ،واهدشاف ألامغاع في بضاًتها زاضت الىباثُت ،هما ٌؿهم في بزغاء
الضعاؾت والبدث الؿبي.
. 2.5أرشيف قطاع إلاعالم:
ال شً ؤن كؿام الهمل الصخفي هجؼء مً الهمل ؤلانالمي الىؾني والهالمي هى ؤخض
كؿاناث اليشاؽ ؤلاوؿاوي الظي ًدخاج غلى اإلاهلىماث بلضع هبحر وصاثم ومخجضص ،وال هبالغ بطا
فلىا ؤن اإلاهلىماث هي نطب الهمل الصخفي ،فهي ماصجه الخام وهي ؤًػا مىخجه النهاجي.
ومً اإلاهم ؤن هلغع ؤن اإلاهلىماث الالػمت للهمل الصخفي لِـ لها خضوص ،ال مً الىاخُت
اإلاىغىنُت،وال مً الىاخُت الىىنُت ،فالصخف جدخاج بلى مهلىماث في وافت مىغىناث اإلاهغفت
ؤلاوؿاهُت ،زاضت الصخف الهامت ،هما جدخاج بلى اإلاهلىماث اإلاسجلت بإي ؤؾلىب مً ؤؾالُب
الدسجُل ،وفي ؤي شيل مً ؤشياٌ ألاونُت.وٍمىً حهغٍف مجمىنت الىزاثم الفىُت في اإلااؾؿت
الصخفُت بإجها طلً الجؼء مً الىزاثم ؤلاصاعٍت الظي ًػم البُاهاث واإلاهلىماث الالػمت إلهجاػ
الهمل الصخفي ،وهي حؿدبلي في مغهؼ اإلاهلىماث جدذ ؾلب مدغعي اإلااصة الصخفُت
باإلااؾؿت .وكض ؤو عص ألاؾخاط نىصة حهغٍفا إلاا ٌؿمى باألعشُف الصخفي ،بإهه "مجمىنت اإلاىاص
الصخفُت التي جخػمً اإلاهلىماث التي جفُض في الخلل الصخفي والتي جخجمو نلى مغوع الؼمً
هدُجت للهملُاث اإلاؿخمغة لخجمُو اإلاىاص نً ؾغٍم ازخُاع اللطاضاث مً الصخف وججمُو
.)48
الطىع والخغاثـ واليشغاث وما شابه طلً"(
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1.2.5ؤهىام الىزاثم الصخفُت:
جدىىم الىزاثم الفىُت التي جدخفل بها مغاهؼ اإلاهلىماث الصخفُت ،ولهل ؤبغػها ما ؤو عصه
ألاؾخاط نىصة في حهغٍفه ،خُث ؤشاع بلُه اللطاضاث ،والطىع ،والخغاثـ ،واليشغاث،
وهػُف نليها ألاولِشيهاث واؾخماعاث الصخطُاث.
 -1باليؿبت لللطاضاث ،فةن جطخم ؤنضاصها ًمثل مشيلت للمغاهؼ الصخفُت خُث جخهضص
ؤخُاها وسخ اللطاضت الىاخضة لخهلم مدخىٍاتها بإهثر مً مىغىم ؤو ؤهثر مً شخطُت،
فخدفل ول وسخت في ملف طلً اإلاىغىم ؤو جلً الصخطُت .
. 3.5.أرشيف القطاع الهندس ي
حشيل الىزاثم الهىضؾُت حؼءا هاما مً الىزاثم ؤلاصاعٍت اإلاخسططت ،وعبما جإحي في ألاهمُت
جالُت للىزاثم الؿبُت ،طلً ؤن هظا الىىم مً الىزاثم ًمثل نطب الهمل في هثحر مً ألاوشؿت
ؤلاوؿاهُت والطىانت (آالث -بوشاءاث) ،والخضماث (الشبياث ألاعغُت-الؿغق -الىلل
واإلاىاضالث).وهكغا لهظه ألاهمُت فلض واهذ الىزاثم الهىضًت ؤؾبم ؤهىام الىزاثم الفىُت التي
خكُذ بضعاؾاث في اللغت الهغبُت ،وؤننى بظلً الخلغٍغ الظي ؤنضه الضهخىع نبض الىهاب ؤبى
الىىع نً الىزاثم مجمو الخضًض والطلب ؾىت .1974
وٍمىً حهغٍف الىزاثم الهىضؾُت بإجها "مجمىنت الخغاثـ اإلاؿاخُت وؤلاوشاثُت والغؾىماث
الهىضؾُت ،والخطامُم ،واللىخاث ،وغحرها مً الىزاثم التي جمثل حؼءا مً الهمل الفني
اإلاخسطظ ،ؾىاء ؤهخجذ صازل الهُئت ؤو وعصث بليها مً زاعحها ،وٍخم الانخماص نليها في بوشاء
ؤو جغهُب ؤو ضُاهت اإلاشغوناث وألاحهؼة اإلاىخجاث ؤو اإلاغافم.)49(.وجخمحز الىزاثم الهىضؾُت
بدىىنها الشضًض مً خُث الشيل واإلادخىي والهضف مً بنضاصها ،بال ؤن ألاؾلىب الخهامل
مهها ازتزاها واؾترحانا في مغاهؼ الىزاثم الهىضؾُت ًمىً ؤن ًيىن واخضا.
. 1.3.5.أنواع الوثائق الهندسية :
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ؾبم ؤن طهغث ؤن جىىم الىزاثم الهىضؾُت ًجهلها حؿخهص ي نلى الخطغ الضكُم،ولظا
ؾىف ؤكخطغ نلى ؤهم وؤبغػ ألاهىام وعصث في الضعاؾاث التي انخمضها ليها :
الغؾىماث الهىضؾُت ،وهي وزاثم فىُت جخػمً "بناصة جطىٍغ لهُئت ؤشُاء ماصًت
بىاؾؿت الخؿىؽ والهالماث نلى وعق ؤو ؤي وؾُـ ؤزغ".
هما حهغف ؤًػا بإجها «جطمُم هىضس ي ؤو مؿلـ عؤس ي ؤو ملؿو ؤو جفطُل ؤو عؾم بُاوي ؤو
زغٍؿت ،جغؾم لالؾخهماٌ في مجاالث الهىضؾت اإلاهماعٍت ؤو ؤي مجاٌ جلني آزغ".
والغؾىماث الهىضؾُت حهض اإلاطضع ألاوٌ والىخُض للمهلىماث الخاضت بالشبياث ألاعغُت،
وحشمل مسؿؿاث (جىكُهاث) للشبياث الىهغباثُت ،والشبياث اإلااثُت ،والهاجفُت ،والطغف
الطحي.
وٍمىً جلؿُم الغؾىماث الهىضؾُت بلى مجاالث زالزت هي :الهىضؾت اإلاضهُت واإلاهماعٍت،
والهىضؾت الىهغباثُت ،والهىضؾت اإلاُياهُىُت.وجىثر الغؾىماث الهىضؾُت التي جيخمي بلى اإلاجاٌ
ألاوٌ في مغاهؼ اإلاهلىماث الخابهت لشغواث اإلالاوالث وؤلاوشاءاث ،واإلاياجب الهىضؾُت
الاؾدشاعٍت ،ؤلاصاعاث الهىضؾُت باألخُاء ،وبصاعاث الخسؿُـ الهمغاوي باإلادافكاث ،ومياجب
الشهغ الهلاعي والخىزُم اإلاغهؼي ،وفي مطلخت اإلاؿاخت ووػاعة ؤلاؾيان .
. 4.5أرشيف إلادارة التعليمية :
اإلااؾؿاث الخهلُمُت (حامهاث –مضاعؽ -مهاهض-بصاعاث حهلُمُت) مً ؤهم ؤهىام
اإلااؾؿاث في اإلاجخمهاث الخضًثت ،وؤهثرها ؤهمُت زلم ؤلاوؿان اإلاهاضغ.وكض اؾخلؼم كُام هظه
اإلااؾؿاث بىاحباتها هدى حهلُم اإلاىاؾىحن غغوعة جىافغ ًبهؼ اإلالىماث والهىاضغ التي حؿهم
في بهجاح الهملُت الخهلُمُت مً جمىٍل وميشأث ومهلمحن.هما ًخؿلب بحاصة الهمل في هظه
اإلااؾؿاث جىفغ اإلاهلىماث ؤلاصاعٍت والفىُت ،وطلً ألغغاع الخىزُم واجساط اللغاعاث ،وعؾم
الؿُاؾاث الخهلُمُت وجسؿُـ الخىؾو في هىنُاث الخهلُم ومىاحهت الؿلب اإلاتزاًض نلى
الالخداق باإلاغاخل الخهلُمُت اإلاسخلفت.ومً هىا ًإحي صوع الىزاثم ؤلاصاعٍت اإلاخسططت ،التي جػم
اإلاهلىماث الفىُت الخاضت بهظا اللؿام الظي ال غنى نىه مً كؿاناث اليشاؽ ؤلاوؿاوي ،وطلً
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في جلضًم جلً اإلاهلىماث للمؿئىلحن نً الخسؿُـ والخىفُظ مً حهت ،وللغؤي الهام مً حهت
زاهُت .
. 1.4.5.أنواع الوثائق التعليمية :
وٍلطض بالىزاثم الخهلُمُت مجمىنت الىماطج والشهاصاث والسجالث وغحرها مً ؤهماؽ
الدسجُل ،التي حشخمل نلى مهلىماث ؤو بُاهاث زاضت باإلااؾؿاث الخهلُمُت ،ؾىاء ؤنضث
صازل هظه اإلااؾؿاث ؤو وعصث بليها مً حهت ؤزغي ،وٍغحو بليها إلهجاػ ألانماٌ وألاوشؿت
اإلاخهللت بالهملُت الخهلُمُت ومنها :نلى وحه الخطىص الىزاثم الخاضت بلبىٌ وحسجُل
الؿلبت ،وجىحض في بصاعة زاضت حؿمى ؤخُاها باؾم "بصاعة اللبىٌ والدسجُل" التي جلىم بخللي
عغباث الؿالب ،وجلىم بةنضاص حضاوٌ الضعاؾت والامخداهاث وعضض الىخاثج وحؿلُم
.)59
الشهاصاث(
الخاثمة :
بن ألاعشُف هى مً ألاشُاء ألاؾاؾُت التي ًجب نلى ول فغص ؤو ماؾؿت زاضت ؤو نامت
جىلي له ؤهمُت في بؾتراجُجُتها؛ فهى صلُل اؾخمغاعٍتها؛ فهى شاهض نلى حمُو
ؤو بصاعة :ؤن ِّ
ألاوشؿت الؿُاؾُت ،الاكخطاصًت ،الاحخمانُت ،الثلافُت ،الىاكو اإلاهِش؛ فهى هما كاٌ اإلااعر
ماع ،جاعٍش ،هىٍت ،جغار ،نغبىن الشفافُت،
حامو بُػا  -مضًغ ؤعشُف اإلاغغب  -بطن
ٍ
وَؿاهم في الخىمُت الاكخطاصًت للبالص؛ فهى غمان الؾخمغاعٍت الضولت؛ فخىكُمه وفاء للماض ي،
وجضبحر مهللً للخاغغ ،وجؿلو للمؿخلبل ،وكض نبر نً طلً حان صًغٍضا "لِؿذ مؿإلت
ألاعشُف مخهللت باإلااض ي فدؿب ،بجها ً
ؤًػا مؿإلت اإلاؿخلبل ،مؿإلت اإلاؿخلبل بالخإهُض،
مؿإلت حىاب وونض وشهىع باإلاؿاولُت لبىاء الغض ".
الهوامش
1 -Jean FAVIER,. La pratique archivistique française, Paris : archives nationales, 1993. P301
2-Antoni GOSSI, Archives lux ou nécessite: la situation et les taches des archives en suisse. Bern :
(S.E),1985-P3
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ن
-11هُالعي حىىؿى  HILLARY Jenkinson :نالم ألاعشُف الاهجلحز اشخغل بخضعَـ ألعشُف في ولُت
بامبىعن وحامهت همبرصج وحامهت لىضن ،وشغل مىطب هبحر ؤمىاء صاع الخفىقاث الاهجلبزًت ،هما اهخسب ؤوٌ
عثِـ لجمهُت الاعشفُحن التي جإؾؿذ في اهيلترا ؾىت  .1954وهى ضاخب هخاب وهى ؤوٌ هخاب وغو خىٌ
الىزاثم الاصاعٍت وبصاعتها ،وماػاٌ هظا الىخاب عغم كضمه ًمثل مغحها هاما ليل مً ًدىاوٌ هظا اإلاىغىم:
A manual of archive administration
-12شلىبرج .Dr.TR.Schellenberg:واخض مً اهبر نلماء ألاعشُف في الهالم.له زبرة ؾىٍلت في مجاٌ الهمل
ؤلاصاعي ,وكض صنخه مىكمت اليىمىىلذ إلللاء نضة مداغغاث في اؾترالُا في بؾاع بغهامج فىلبراًذ ؾىت .1954و
كض انض لظلً مجمىنت مً اإلاداغغاث وألابدار جدىاوٌ مشاول ؤلاصاعة,مخمثلت في جىكُم الىزاثم ؤلاصاعٍت الهامت
غمنها الىثحر مً وحهاث هكغه وزبراجه في نالج هظه اإلاشاول,زم اغاف اليها هثحرا مً اإلاالخكاث.و بهض نىصجه
مً اؾترالُا اجسظ مً هظه اإلاداغغاث هىاة لهظا الىخاب Modern archives ,principles and techniquesو وشغ
ألوٌ مغة في ملبىعن ؾىت  1956زم انُض ؾبهه زمـ مغاث وآزغ ؾبهت واهذ  1971بشُياغى,و ؤغاف نليها
ػٍاصاث هثحرة مؿخفُضا مً زبرجه في الهمل بالخيىمت الفُضعالُت للىالًاث اإلاخدضة وػٍاعجه الؾترالُا خُث واهذ
جيشغ ؤعاء حىىيؿىن,هما انخمض نلى ؤوعاق ومظهغاث نالم ألاعشُف ألاإلااوي ؤصولف بغٍيًُ A.Brennekeالتي
حمهها ووشغها ولفجاهج لُدش  Wolfgang leeschفي لُبؿً ؾىت .1953
-13اشغف نبض اإلادؿً الشغٍف ،ؤلاصاعة الخضًثت للىزاثم الخاعٍسُت ،اللاهغة ،الضاع اإلاطغٍت اللبىاهُت،2911 ،
ص.28
 -14هفؿه ،ص 29
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 -15هاهض ،خمضي ،اخمض" .نلىم الىزاثم وشإة ومػمىن «في مجلت الاججاهاث الخضًثت في اإلاىخباث واإلاهلىماث،
اإلاجلض  ،8الهضص ،2991 ،16 ،ص139
 -16هفؿه 135
-17حماٌ الخىلي .مضزل لضعاؾت ألاعشُف.اللاهغة :صاع الثلافت الهلمُت 2993 ،اإلاغحو الؿابم ص 59
 -18اإلاغحو هفؿه ،ص.51
 -19مدمىص نباؽ خمىصة ،اإلاضزل لضعاؾت الىزاثم الهغبُت ،اللاهغة ،صاع الغغٍب 1999 ،ص .658
-2920اشغف نبض اإلادؿً الشغٍف ،اإلاغخو الؿابم ص39-21شلىبرج ،جغحمت خؿً الخالوة ألاعشُف الخضًث.مباصئه وجلىُاجه مجلت اإلاىخباث واإلاهلىماث ؽ ،9مً ،1ىحر،
 ،1989ص-149
-22هفؿه  ،هفـ ص
 -23ؾلىي مُالص ،ألاعشُف ماهُخه وبصاعجه ،اللاهغة ،صاع الثلافت ،ص 29
-24اإلاغحو هفؿه ،ص 39
-25واػاهىفا ،) eugenio casanova 1868-1951( ،في ؾىت  1928وشغ في مضًىت  sienaالاًؿالُت هخاب بهىىان
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الاصاعٍت وهُفُت الخهامل مهها اصاعٍا وانالمُا .
-26هى ضاخب الىخاب:
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ضضع في  1977في اهيلتري ًيخمي الى مجمىنت الضعاؾاث التي اؾلم نليها الثىعة الاعشُفُت
-27ؤشغف نبض اإلادؿً .ابصاعة الخضًثت للىزاثم .اللاهغة :الضاع اللبىاهُت اإلاطغٍت2911 ،ص 55
 -28وهظا الشغؽ هاصي به «حىىيؿىن" في هخابت اصاعة الاعشُف ،خُث ًغي ان الىزاثم ليي جطبذ وزاثم جاعٍسُت
ال بض وان جلو جدذ وضاًت الاصاعة التي اهخجتها وجطبذ نهضة عؾمُت ،هما ًظهغ «شلىبرج" ولىً في الخلُلت ٌهض
هظا شغؾا ضهبا ليي جخدىٌ الىزاثم مً وزاثم اصاعٍت الى وزاثم جاعٍسُت ،طلً الن الىزاثم ضخمت في حجمها
مهلضة في ميشاها وجخدىم الطضفت في جؿىعها.
 -29حماٌ زىلي ،الىزاثم ؤلاصاعٍت بحن الىكغٍت والخؿبُم ،ص.64
 -39ؾلىي مُالص ،الاعشُف ماهُخه وبصاعجه ،اللاهغة :صاع الثلافت ،ص65
31-CHABIN, Marie-Anne. L management des Archives. Paris Hermes science, 2000. p 230
32-. Ibid .p14
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