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إ�راف ا����ذ:                                                                                                                                          :                                                    �ن إ�داد ا�ط��ب


د ا�.�در � �
                             أ. وزار �����ن  
��ر

 ���� ا�����!�:

 ر��3�ً  ����� وھران  أ.�
د ا�'�دي �
د ا�����
 �!ر&�ً و�.رراً  ����� ������م  وزار �����ن  . أ
ً  ����� وھران  ���ور �
د ا�.�در . أ �!���� 

 

 2016- 2015ا���� ا�������: 

 -  !�وذ �–����� أر��ف و��� وھران 



إن اإلشكالية التي سوف يتم معالجتها هي اعتماد الباحثين 
التاريخين على الوثائق الموجودة في المصالح الوالئية من أجل 

:دعم البحوث التاريخية، ومن هنا نطرح اإلشكال األتي

ما مدى دعم مصلحة أرشيف والية   ما مدى دعم مصلحة أرشيف والية   
؟وهران للبحوث التاريخية



ولتوضــــــــيح أكثــــــــر هــــــــل يســــــــتعمل •ولتوضــــــــيح أكثــــــــر هــــــــل يســــــــتعمل 
البــــاحثون وثــــائق األرشــــيف لمعالجــــة 
بحــوثهم التاريخيــة ويعتبرونهــا مرجعــا 
ضروريا ال يمكن االسـتغناء عنـه فـي 
بحــوثهم التاريخيــة ويعتبرونهــا مرجعــا 
ضروريا ال يمكن االسـتغناء عنـه فـي 

التزود بالمعلومات؟



هنـــــاك اســـــتفادة مـــــن وثـــــائق 
����44444444د ا�
44444444�	-ون &�44444444 مصــلحة أرشــيف وهــران مــن 
هنـــــاك اســـــتفادة مـــــن وثـــــائق 
مصــلحة أرشــيف وهــران مــن 
ـــــــــــــــل أداء البحـــــــــــــــــــــــوث  أجــــــــ

.التاريخية

����44444444د ا�
44444444�	-ون &�44444444 
������'م ��
	وث ا���ر�%�� 
��54444444 و-4444444�3ق ��4444444$	� 

.أر!�ف وھران



أهداف الدراسة

��ر&�444444444 ��ھ��444444444 
ا�
	444وث ا���ر��444�% 
وا�
44444444444444444444444444�	-�ن 

إ
44راز أھ���44 ا��44%دام 
ا�
444444�	-�ن �9ر!�444444ف 
>;4444444444رض �����4444444444 
وا�
44444444444444444444444444�	-�ن و
444444�>%ص ا�
	444444وث 

ا���ر�%��ن
و
444444�>%ص ا�
	444444وث 

ا���ر�%��



أهمية الدراسة 

إ
راز أھ��� ا����و��ت ا��� 
�	�و�'� ا�و-�3ق ا���ر�%�� ا���وا�دة �	�و�'� ا�و-�3ق ا���ر�%�� ا���وا�دة 

&� أر!�ف ا�و���ت ا��� �د�م 
ا�
	ث ا���ر�%�



بغية إبراز الفوائد المتعددة للوثائق األرشيفية 

 و�و&�ر ا���ر�%�� 
��و-�3ق ا�ھ���م ��5 ا��ر��ز
 �	<ظ'� ا�����
� ا�!روط

�	�و�� ��ر&� ا��?�� ا��� �ر
ط 
�ن ا�و-�3ق 
وا�
	ث ا���ر�%� 



وذ�ك �ن %?ل و$ف 
�$�	� أر!�ف وھران و�ذا �$�	� أر!�ف وھران و�ذا 

�'
و$ف ا���<�� ا��� ��م 
����� ا�ط?ع ��5 ا�و-�3ق 

ا���ر�%�� 



المقابلــة، والتــي كانــت  مــع مســؤولة مكتــب    
ــــظ بمصــــلحة  أرشــــيف وهــــران ومــــع أحــــد  الحف

أساتذة التاريخ بجامعة مستغانمأساتذة التاريخ بجامعة مستغانم

   �4'
ا��?	ظ�، و��-�ت &� ا�طر�.� ا��� ��م 
�����4444 ا�ط4444?ع ��54444 ا�و-4444�3ق ا>ر!�4444<�� 

.ا���ر�%�� و��<�� ا���<�دة ��'�



هـــو دراســـة جانـــب مـــن جوانـــب       
حيـــــاة األمـــــم الماضـــــية أو دراســـــة  
جميـــع جوانبهـــا وللبحـــث التـــاريخي  
عدة علوم مساعدة كعلـم الوثـائق  

علـــم االجتمـــاع وغيرهــــا    وواللغـــات  

هو الشخص الدارس لجميع أحوال       
مناحي الماضي وبهذا يكون عالم  
اجتماع واقتصاد وعالم طبيعة له  
علـــم االجتمـــاع وغيرهــــا    وواللغـــات  :مجموعة من الصفـات والمميزات  

ولــــه أهميـــــة كبيـــــرة  . مــــن العلـــــوم
منهــــا كونــــه يمكننــــا مــــن معرفــــة  
ـــــا وكـــــذا   ـــــا وقيمن ـــــا وعادتن هويتن
ــــــتفـادة منــــــــه فــــــــي مجابهــــــــة   االســ
ظــــــــروف الحيــــــــاة المعاشــــــــة ولــــــــه  
مصادر متنوعة كاآلثار والشـهود  

. والوثائق

:مجموعة من الصفـات والمميزات  
الصبر على  –الولع بالبحث العلمي  

–حب اإلطالع  –مشاق البحث  

التوازن في  –الصدق واألمانة  
الدقة في عمل البحث  – األحكام  

الموضوعية والعقـل  –التاريخي  
الناقد الممحص  



ا�و-�.� وا>ر!�ف وا�
	ث ا���ر�%� 

ا�و-�3ق ��ط� ��
�	ث �
 C�ا���ر�%� $ورة �ن ا�وا

.ا����ش 

إن ا�و-�3ق وا>ر!�ف  �ر
ط'� - 

����ر�E �دة روا
ط وا��� �ن 

�'��
:
إن ا�و-�3ق ���
ر �$درا �'��   -

�����د ��5 ا>ر!�ف ��

:  �درس ���C �ظ�ھر ا�	��ة
ا��$�د�� و������ و-.�&�� 

ا�روا��ت  ا�!<و�� � ����ز �

���$دا��� و��ن ا�و-�3ق 

�ل 
��ط� ��� �<�$�ل ا�	��ة 
.�وGو��� 

إن ا�و-�3ق ���
ر �$درا �'��   -
 Eن �$�در ا���ر��

ا����� �ن درا�� ا�و-�3ق ھ�   -
ا���'�د ���ؤرخ وذ�ك �ن %?ل 
ا������ت ا��	����� ا��.د�� ا��� 

�.وم 
'� ا�و-�3.� 
-   J'درا��'� ا��� �& C
ا�و-�3ق ��

ا���ر�%� 



�رى ا>���ذ أ	�د �و&� &� ا��زا3ر 
Kن ا>ر!�ف ;�ر      

� ا���ر�E ر;م ��� �M �ن ا�دور ����ط�وب �و��ً �� &� 

:ا�ر���3 &� د�م ا�
	ث ا���ر�%�، �ظرا ��دة أ�
�ب

�رة و�Gف -�ا>ر!�<� � �َو�� ��
	ث ا���ر�%� أھ���  
�رة و�Gف -�ا>ر!�<� � �َو�� ��
	ث ا���ر�%� أھ��� 

Eل ا���ر���� �& Mو����  .
-��������
���زا3ر �	��M ا�روا
ط ا������� وا Eا���ر� �
���.
�ل -!

روز &�3 �ن ا��ؤر%�ن ا���!�3ن ���.رئ ا>	داث 

��ف �<�'�  ا�<'م ا�$	�Q �9	داث ا���ر�%�� � ��ط	�، و
.ا���.دة



��د ��5  Kن �ن �'� أ%رى ��ب  ا���:و�

	ث ا���ر�%�  
���زا3ر Gرورة 	����       ��
أن ا�ھ���م 

و
�>%ص �� ����ق 
<�رة ا������ر ا�<ر��� 
��� ا�رد ��5 
ا�
�	-�ن ا���ر�%��ن ا�<ر����ن ا�ذ�ن ���
رون 
Kن -ورة 

ا��زا3ر ھ� ��رد 	رب أ���'� ا�رھ�
�ون و�ط�ع ا�طرق 
�طرد ا����-�ر�ن ا�<ر����ن &'م ��Gون ��5 إ$دار �طرد ا����-�ر�ن ا�<ر����ن &'م ��Gون ��5 إ$دار 

�<'و�'م و� ��و�<ون �ن إ$دار ا���ب ا��� ����J ��ظورھم 
، ھذا �� ��ط�ب �ن ا�دو�� ا��زا3ر�� د�م ا�
	ث ا���ر�%� 

�ون إ� �ن %?ل ا�ھ���م وا�	<�ظ ��5 � �وھذا ا�د�م 
 C��� �& ف أ�وا�'� وا���وا�دة��%�
ا>ر$دة ا���ر�%�� 


�رھ� د��? ��ط�� ��5 �را3م ا������ر.ا��را�ز ا�و-�3.�����
  .



���وي ����� أر��ف وھران ��$ ر��د و(�)'� ��ر��� ھ�م �%ود إ�$ #�رة ���وي ����� أر��ف وھران ��$ ر��د و(�)'� ��ر��� ھ�م �%ود إ�$ #�رة 
..ا���%��ر ا�+ر!��ا���%��ر ا�+ر!��

��.� �ن   19621962إ�$ إ�$   19541954و(�)ق ا�+�رة ا�ز�!�� ا����دة ����ن و(�)ق ا�+�رة ا�ز�!�� ا����دة ����ن   --� ���.� �ن ھ� ا�/(ر �داو� �ھ� ا�/(ر �داو
..طرف ا����(�نطرف ا����(�ن

��م ا3ط2ع ��$ /ل أ!واع ا�ر��د ا�و(�)'� و���� ا��ور ��م ا3ط2ع ��$ /ل أ!واع ا�ر��د ا�و(�)'� و���� ا��ور   --
ا��ردد ��$ ا������ �/ون �ن ا��� ��ن #� ا�درا��ت �� �%د ا��درج /���� ���ر ا��ردد ��$ ا������ �/ون �ن ا��� ��ن #� ا�درا��ت �� �%د ا��درج /���� ���ر --

��وث ��وث – – �دا�2ت �دا�2ت   --أ��م درا���أ��م درا���: : و!و��� ا���وث ھ�و!و��� ا���وث ھ�. . ا�د/�وراه �ن ���ص ا���ر�6ا�د/�وراه �ن ���ص ا���ر�6 ��وث ��وث – – �دا�2ت �دا�2ت   --أ��م درا���أ��م درا���: : و!و��� ا���وث ھ�و!و��� ا���وث ھ�. . ا�د/�وراه �ن ���ص ا���ر�6ا�د/�وراه �ن ���ص ا���ر�6
�ول ا��!�طق �ول ا��!�طق 

ا����(�ن ا���ر���ن �رون �>ن ;�!ون ا3ط2ع �%�ف #� �'.م ���ث � ب ا3ط2ع ا����(�ن ا���ر���ن �رون �>ن ;�!ون ا3ط2ع �%�ف #� �'.م ���ث � ب ا3ط2ع --
�$ /ل أ�!�ف وأ!واع ا�ر��ف ������ره ��ك ��م وأ�=� أ�ذ !��� �ن ا�و(�)ق ��$ /ل أ�!�ف وأ!واع ا�ر��ف ������ره ��ك ��م وأ�=� أ�ذ !��� �ن ا�و(�)ق �

..ا���ر����  و �%��رون �>ن ا�و(�)ق ���ل ا��دارة #� ا�د�� ا���ر����ا���ر����  و �%��رون �>ن ا�و(�)ق ���ل ا��دارة #� ا�د�� ا���ر����
�?ر��+�ن دور /��ر #� ����� د�م ا���ث ا���ر��� وذ�ك �ن �2ل ����د�.م �?ر��+�ن دور /��ر #� ����� د�م ا���ث ا���ر��� وذ�ك �ن �2ل ����د�.م   --

����ث ا���ر��� ��ده ����%�و��ت ا���%�'� ���و(�)ق ا��� ���� .������ث ا���ر��� ��ده ����%�و��ت ا���%�'� ���و(�)ق ا��� ���� .��..



:ا�+ر=�� ا�و�$�
��� �<�دھ� 
Kن ھ��ك ا��<�دة �ن و-�3ق �$�	�         

أر!�ف وھران �ن أ�ل أداء ا�
	وث ا���ر�%�� 

�ن ��� �ن %?ل ا�درا��، 
Kن ا��$�	� �.دم �

%د�� &� ا����وى ا��ط�وب �د�م ا�
	وث 
ا���ر�%��، و%�$� ��ك ا�����.� 
<�رة ا�-ورة 

ا��زا3ر��، ا��� ���
ر ��داً �'�� �د�م ھذه ا��زا3ر��، ا��� ���
ر ��داً �'�� �د�م ھذه 
 Mوث، و���	
�د ا�K�� د� ��Gأن ھذه ا�<ر ���

&��ل ا��$�ل ا�و-�3.� ا������ل . �	..ت
 M ُ�ظ'ر ��� 
M�K	$��3��إ
�$�	� وھران �ن %?ل 

&� ا�����ن ا>%�ر��ن &�ق �دد ا��ط���ن ��5 

�	ث 200ا>ر!�ف .



:الفرضية الثانية    
والتي كان مضمونها اعتماد الباحثين التاريخيين على الوثائق  

األرشيفية لمعالجة البحوث التاريخية والذي ثبت من خالل الدراسة أن 
الباحثين يجهلون القوانين التشريعية المتعلقة باإلطالع العلمي على 

األرشيف، وكذا هم يعتبرون بأن المادة األرشيفية تحتل الصدارة لدعم 
البحوث التاريخية إذ أن هؤالء الباحثين يرون بأن أداء البحوث البحوث التاريخية إذ أن هؤالء الباحثين يرون بأن أداء البحوث 

التاريخية باحترافية ومصداقية يستوجب الغوص في المخازن 
.وعليه هذا ما يؤكد الفرضية الثانية. األرشيفية



 ا��را	�ت و�و$��ت

��44ب -��44ن دور ا>ر!�44<� &�44 �����44 ��44��دة ا�
44�	-�ن 
 .&� أداء 
	و-'م ا���ر�%��

��دة ا��ظ4ر &�4G� �4ون �4� ھ4و ��4و&ر �4ن �$4وص إ��دة ا��ظ4ر &�4G� �4ون �4� ھ4و ��4و&ر �4ن �$4وص إ
.ا��� �	دد ����� ا�ط?ع���و��� 

�44و&�ر ا�%44د��ت ا����و��44 ��
44�	-�ن ا��44�ر�%��ن �%د��44 
.ا���E &� ����ت ا�ط?ع




Kن ھ��ك �?�� وط�دة � M$?%ن ا���و&� ا>%�ر �� ��

�ن ا>ر!�ف وا�
	ث ا���ر�%� و����د ھذه  �����و��


� و����ل ���ا��?�� &� �دى ا��%دام ا�و-�3ق ا>ر!�<�� &� 
و�ذا �و�د �?�� �'��� 
�ن ا>ر!�<� . ا>	داث ا���ر�%��

وا�و-�3.� &'ذا ا>%�ر ����ن �ن ا���رف ��5 
�ض وا�و-�3.� &'ذا ا>%�ر ����ن �ن ا���رف ��5 
�ض 
ا>	داث ا���ر�%�� وا�
�	ث ا���ر�%� ���ط�C إدراك آ���ت 

��ل ا�و-�3.� 
وا>ر!�<� ھو ذ�ك ا>��ن ��5 ذا�رة ا>�� و	�ر�'� ��'ر �

��5 ا�	<�ظ ��5 ������ ا�و-�3ق وا�	<�ظ ���'�، وا�
�	ث 
ا���ر�%� �
ذل �'دا �ن أ�ل �!ف ا�	.�3ق �ن %?ل �	.�ق 

.ا�	.�3ق و�.دھ� و�	���'� و�و-�.'�



I. مسؤولة م1تب الحف-  التي أجر)ت مع أسئلة المقابلة 

 المحور االول : الوثائ- التار*خ)ة الموجودة "المصلحة  ·

v هي طب(عة الوثائ. الموجودة التار+خ(ة الموجودة #المصلحة ؟ ما 

v هو واقع حف' هذه الوثائ�؟ ما 

v ماذا تمتاز الوثائ% التار�خ�ة ؟, 

 المحور الثاني: إش$ال!ة اإلطالع  ·

v المعلوم أن اإلطالع العلمي برخصة هل هذا مطب- في ال*حوث التار!خ�ة؟ من 

v هل ال,احثون یدر&ون هذه القوانین؟ 

v  م#ن اإلطالع علیها ؟ التار)خ&ةهل #ل الوثائ�& 

v  ؟ التار0خ$ة الوث$قة*یف تتم عمل$ة اإلطالع على 

 المحور الثالث: ال%احث التار�خي ·

v الدرجات العلم(ة لل1احثین التار.خین الذین (أتون للمصلحة؟ ماهي 

v  غذا 2ان �احث من بلد أجنبي هل 4م2نه اإلطالع على الوثائ% التي تدعم ال�حث

 التار?خي؟

 المصلحة وال�حث التار&خ$ة. المحور الرا�ع: ·

v ماهي طب-عة ال+حوث التي تدعمها المصلحة ؟ 

v تار7خین على المصلحة؟هل هناك إق"ال )بیر من طرف ال"احثین ال 

v ماهي أنواع وأصناف الوثائ- التي تدعم ال�حث التار#خي ��ثرة؟ 

v ماهي الفترة الزمن"ة التي تدعم ال�حوث التار$خ"ة ��ثرة؟ 

v هل ,ستط,ع ال$احث أخذ نسخة من الوث,قة التار.خ,ة ووضعها في $حثه لتعدمه؟ 

v  اإلطالع علیها 67ثرة للق2ام هي الوثائ0 التي یتم  الوثائقي ما صالتاالمن خالل سجل

 7ال7حوث التار?خ2ة؟

 



 أسئلة المقابلة التي أجر'ت مع أحد أساتذة التار'خ بجامعة مستغانم  ·

 لمحور الخاص !اإلطالع :ا ·

v هل أنتم على درا"ة 1النصوص القانون"ة التي تنظم عمل"ة اإلطالع؟ 

v في رأ23م هل هذه النصوص تدعم ال&حث التار�خي؟ 

v من القانون الجزائر0 مالئمة لل+حث التار&خي؟ هل المدة المحددة 

v  هو رد فعلكم؟ مافي حالة رفض مصلحة الوال'ة إعطاء!م وثائ� 

 المحور الخاص .ال.احث التار(خي ومصلحة االرشیف  ·

v هل لكم نظرة عن مصلحة أرشیف وهران؟ 

v  ؟األرش�ف�ةهل سب& لكم وأعددتم 4حث تار0خي �عتمد على وثائ& المصالح الوالئ�ة 

v فیها على وثائ6 األرشیف؟ االعتماد طب+عة ال)حوث التي یجب ماهي 

v  ؟ األرش-ف-ةماهي الك-ف-ة التي -م,ن االستفادة منها الوثائ� 

v هل لألرشیف في رأ+%م دور في %تا$ة التار�خ ؟ 
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 تمهید

نتج األرشیف أل القرن الماضي، حیث أن اإلنسان إنتاجا /بیرا للوثائ' خال ةعرفت ال�شر�     

، ومع النمو التقني واالقتصادD وسهولة األرضD ما أنتجه منذ ظهوره على ز ال�شرD �ش/ل یوا

ل هذه الثروة في احتواء الوثائ' ثتتم ،بروز ثروة أرشVفVة إلى هذا أدTالط�اعة والنسخ، /ل 

األرشVفVة على معلومات Vم/ن من خاللها إرجاع الحقوق ألصحابها و المساهمة في تطو�ر ال�حث 

تم في هذا الفصل التطرق إلى نبذة حول ، وعلVه سوف یالعلمي و/ذا التعرف على ثقافات الشعوب

التار�خي  ث�عض العمومVات المتعلقة �األرشیف ثم إلى عالقة األرشیف �ال�ح تار�خ األرشیف و

 وأهمVة األرشیف في /تا�ة التار�خ.



 البحث التاريخي والباحث التاريخي                                                الفصل األول  

 

 

17 

 تمهید:

تدرس 7ونها �7ثرة التعقید والغموض تتمیز عن غیرها من ال�حوث  ةالتار%خ#إن ال�حوث         

إخضاعها لمناهج ال�حث العلمي، فال�احث ال #ستط#ع تحدید #صعب ظواهر قد مضت، إذ 

، فهي حوادث ماض#ة ال #ستط#ع ال�احث استرجاعها فیها ومالحظتهاظواهره وض�طها والتأثیر 

وض�W �عض العوامل المؤثرة فیها، وهذا ما ُیوجب عل#ه أن #فهم مش7لة �حثه فهما دق#قا وجادا، 

فالمعرفة التي #صل إلیها معرفة جزئ#ة تستند   ،هااخت�ار و الكشف عن 7ل األدلة  #ستط#عفإنه لن 

من مفهوم  وعل#ه حاولنا في هذا الفصل تناول مفهوم 7الً  أدلة جزئ#ة ول#ست معرفة 7املة،إلى 

یجب أن تتوفر في ال�احث التار%خي و  التي ال�حث التار%خي وال�احث التار%خي، و7ذا الصفات 

       .لعناصر المتعلقة �ال�حث التار%خيمعرفة مصادر وأهم#ة ال�حث التار%خي وغیرها من ا
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.عموم*ات حول األرشیف والوثائ�3.1  

نبذة تار1خ*ة عن األرشیف: .1.1.3  

ü  :العصور القد*مة   

�ان األرشیف معروفا في حضارات الشرق القد&مة و�ذلك عند اإلغر�� والرومان �ما       

و�ذلك عند المصر�ین القدامى �انت المواد األرش&ف&ة تحف2  ،العراقیین �انت معروفة عند قدماء

 1في المعابد أو قصور الملوك.

ü :العصر الحدیث 

  فرنسا: ·

       قبل الثورة الفرنس&ة =حیث �ان هناك نوعان من  ترجع إقامة األرشیف إلى ما      

في قصر  الوثائ� و&حف2 عادةاألرشیف ثابت ومتنقل أما األول فهو &حتوB على عدد أكبر من 

 الملك والثاني �ان دائما =صح=ة الملك. 

 إنجلترا: ·

تجم&ع  على انون الذB ینصصدر الق 1832أوت  �13ان اهتمامهم نظر�ا حیث في        

وهو موظف رسمي &حمل ، الوثائ� ووضعها تحت إشراف أحد القضاة المسمى "ماستروف "

ماB  24لقب لورد أB صدر القانون ووضع الحجر األساسي لدار الوثائ� العامة في لندن سنة 

  .ناكاألرشیف هلحف2  1951

 إ*طال*ا:  ·

وهي من الحضارات القد&مة لذا هي ترث من الوثائ� وتأسست بها دار الوثائ� و=عد توحید      

مجموعات من الوثاق ل=عض األرشیف للدور�ات القد&مة إلى إ&طال&ا أثناء حر�ة التوحید ضمت 

 2.األرشیف الوطني

                                                           

 .815.ص .2015دار المشرق العربي،  القاھرة:حداتھ وممیزاتھ. وو یفشاألرمحمد إبراھیم، السید.   1 

2 بلقاسم، عبد القادر؛ بلمعزیز، حسن .تقیم أرشیف والیة وھران .مذكرة لیسانس. وھران : جامعة وھران السینیا. 2012   
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 تعر!ف األرشیف:. 2.1.3

ü :لغة 

 األرشیف '2لمة'أن 2لمة المحفوظات لها ارت'ا-  والتوثی(الوثائ( ' یر) 'عض المهتمین      

األجنبEة مما أد) إلى اختالف التفسیرات في معنى هذه الكلمة، والواقع یثبت أنها مشتقة من 

أرE2ان الیونانEة، والتي تعني لغوEا  ىإلوأصلها Eعود ،الفرنسEة  اللغة2لمة أرشیف المستعملة في 

جة الم2تب، ثم تطور معناها في العصور الوسطى والحدیثة 'حیث أص'ح معناها الوثائ( النات

دید المعاني، عن أعمال المؤسسات الح2ومEة المنظمة، وفي مفهومها المعاصر 'اتت تحمل ع

Lة  ولها دالالت عدیدة أENالسجالت والمحفوظات والمستندات والمخطوطات، ومن الدول العر

  1.التارOخي أخر) إدارة األوراق والمستندات واألرشیف مصطلحاتمن تستعمل 

ü :اصطالحا 

الحدیثة  تف لألرشیف نظرًا لظهور التكنولوجEاالحالي من الصعب إعطاء تعرO اوقتنفي        

مما أد) إلى تغیر النظرة لألرشیف تغیرا جذرOا وصار من الصعب إعطاء  واالتصالللمعلومات 

 ته.دواعلم قائم بذاته له مجاله ومصطلحاته وأ اآلنتعرOف دقی( لألرشیف فهذا األخیر هو 

ل'عض مفاهEم هذا المصطلح  تعرOف فيعلEه  واالعتمادرجوع إلEه عموما ما Eم2ن ال

 منها:لمهتمین بهذا المجال نذ2ر والجمعEات  العلماء

األولى في المادة  67-77یذ2ر المرسوم تعر!ف األرشیف حسب التشر!ع الجزائر,:  -أ
هي ع'ارة عن األوراق والوثائ( التي Eقدمها الحزب أو المنظمات الوطنEة  المحفوظات«

والهیئات والشر2ات والم2اتب والمؤسسات والمصالح العمومEة و2ذلك الهیئات الخاصة 
2إلEه.ومهما 2ان العصر الذL ترتقي  وجدت، وأینما أو األفراد مهما 2انت 

 

 
 

 األرشیف حسب الهیئات  -ب

                                                           

1..ص1986القاھرة :دار الثقافة للنشر والتوزیع، .وإدارتھاألرشیف ماھیتھ على. سلوى  میالد، -1  

26 - 25. ص 1993األرشیف: تسییر الوثائق والمحفوظات. الجزائر: [د.ن]،  ، حاشي. دلیل علمعمر -2  
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ü  لألرشیف:المجلس الدولي تعر�ف 

هو سجالت غیر جار%ة محفوظة بترتیب معین أو بدون ترتیب، من قبل       

األشخاص المسؤولین عن إنشائها أو الهیئات العامة أو الخاصة أو من یخلفهم، وذلك 

إلى ق:متها  الخاصة أو الستعمال دار األرشیف، وهي تحف7 استناداً  الستعماالتهم

  .ةالتار%خ: ةاألرش:ف:

ü  البر,طان/ة:تعر,ف دائرة المعارف 

تر4 أن المصطلح .طل+ على الك.ان المنظم من الوثائ+ التي أنتجتها أو تسلمتها     

أو  وحفظت بواسطتهاهیئة عامة أو ش;ه عامة أو هیئة خاصة في أثناء أداء أعمالها 

 1 الحفA.بواسطة خلفائها الشرعیون أو في المستودعات لتخول لها سلطة 

 :ألرشیف حسب المتخصصین .أ

ü  هو مجموع الوثائ+ المستلمة أو المنتجة من طرف شخص طب.عي  : "فاف/ه"تعر,ف جان

عن نشاطها ومنظمة -الوثائ+–أو معنوC، أو من طرف هیئة عموم.ة أو خاصة ناتجة 

  .ت;عا لذلك النشاF ومحفوظة لغرض استعمالها

ü    ینسون "تعر,ف السیرBجن Cه/الر": 

أو استعملت خالل  أنتجتحیث اعتبر أن انتماء وث.قة ما إلى فئة األرشیف، إذا        

إجراء إدارC أو تنفیذC والذC تنتمي أل.ه الوث.قة وتحفA ;عد ذلك ألجل المعلومات الخاصة 

 .2ةعن هذا اإلجراء، أو الذین استخلفوهم ;صفة شرع. ولینؤ المسللشخص أو األشخاص 

یف فمنهم من  ما .مOن مالحظته أن هذه التعارMف تختلف من متخصص إلى أخر وعل.ه

ر4 عOس ذلك أC ;أن ل.ست Oل وث.قة تعتبر أرش.فها، ی.عتبر Oل وث.قة أرش.فا، ومنهم من 

  .یر وأسس تجعل منها وث.قة أرش.ف.ةبل هناك معای

 أعمار األرشیف  .3.1.3

                                                           

 

 

كلیة الحضارة والعلوم  وھران:ستر . جامعة یجانیل شھادة الملاألرشیف مذكرة  لىع واإلطالعلبحث العلمي القادر. ا قاضي، عبد 1 

 .41ص  . 2008 اإلنسانیة،
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هذه المراحل ف(ما  وتم تقنینیت$ع األرش(فیون مراحل تطور ح(اة الوثائ% $مختلف أنواعها  

(عرف بنظر8ة األعمار الثالثة للوث(قة األرش(ف(ة و قد بینت هذه النظر8ة على أساس الق(مة 

الذات(ة للمستند، <ما تختلف هذه الق(مة من مرحلة إلى أخر= من مراحل ح(اة المستند منذ 

 في اإلدارة المنشئة إلى أن یبلغ ق(مة النضج ف(صیر وث(قة أرش(ف(ة. والدته 

أمره إلى اإلهالك و هذه النظر8ة رIما تكون قد ظهرت  و8نتهي أو یتوقف نموه ف(ضمر  

ح(اة الوث(قة  هي تقسمفي فرنسا و منها انتشرت و شاع استخدامها بین الناس المختصین و 

 : إلى أعمار هي

ü  اإلدار�:العمر  

ومنتظمة بدأ هذا العمر بنشأة الوث(قة في اإلدارة حیث تكون مستخدمة $صفة دائمة ی 

المرحلة $أنها جار8ة أو نشطة  وتعرف هذهالنشاطات الجار8ة للمؤسسة التي أنتجتها  خالل

حفN الوثائ% من  وتبلغ مدة<ذلك $الوثائ% اإلدار8ة أو األرشیف الجارM  و(م<ن تسمیتها

السنة إلى خمس سنوات <أقصى مدة على مستو= المصالح المنتجة لها م<ان م(الدها من 

 إشراف الهیئة التي أنتجتها. تحتوتنظ(مها حفظها  وتو<ل المسؤول(ة

ü  الوس$#:العمر 

هو المرحلة الثان(ة التي یتوقف فیها استخدام المستندات $صفة منتظمة خالل أوجه  

تخدامات العر8ضة وتوصف هذه المرحلة النشاQ الجارM لكن رغم ذلك تحتفN ب$عض االس

عاما على وجه  45غ متوسR هذا العمر لو یب ،$أنها غیر جار8ة أو غیر نش(طة أو خاملة

التقر8ب وف(ه تجتمع الق(متان األولى (الفائدة اإلدار8ة) والثانو(ة (الفائدة التار8خ(ة) جن$ا إلى 

جنب منخفضین وتكون الثانو(ة <املة عن <(ف(ة انتقال المستندات من المرحلة األولى إلى 

وهذا حسب رأM فیرM عابر وأ(ضا یر= المرحلة الثان(ة، ضرورة أن (<ون االنتقال تدر8ج(ا 

أحد األهداف الرئ(س(ة لنظام المعلومات اإلدار8ة الناجحة و إن اإلحالة مم<ن و مرغو$ة و 

في هذه المرحلة الثان(ة یجب أن ت$قى األوراق تحت س(طرة الهیئة التي أنتجتها والمسؤولة 

عن المستندات ممر عنها لكن من الضرورM أن (<ون لألرشیف القومي $عض المسؤول(ة 

بهذه المرحلة $أخطر فترات ح(اتها ففي نها(ة هذه المرحلة (قرر مصیرها $صفة نهائ(ة إما 
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وحتى تتوافر  تحیى أبدا أو تعدم فورا وحتى ال *)ون الح)م على مصیر المستندات متعجال

 لها ضمانات الدقة والرؤ*ة یجب أن *)ون م)ان مستقل *م)ن الق*ام ف*ه 1فحصها والح)م

 . لم)ان *عرف 1مر)ز األرشیف الوس*9علیها وهذا ا

ü  التار"خي:العمر  

المرحلة الثالثة، وهي التي ال تطلب فیها المستندات لالستعمال اإلدار� و یر� �عض  

المتخصصین أن هذا العمر یبدأ عندما تكون الوثائ7 األرش3ف3ة معدة لكي تعار للجمهور 

ندات 3م@ن أن یبدأ من وقت الح@م عل3ه �أنه تكون أو فالعمر التار=خي للمست ،الذ� 3طلبها

وقد تسب7 هذه العمل3ة إعداد الوثائ7 للجمهور بوقت  ،تتضمن معلومات ذات فائدة لل�حث

طو=ل @ما إن هناك �عض الوثائ7 اإلدار=ة التي 3م@ن تقر=ر ق3متها التار=خ3ة منذ إنشائها 

الوثائ7 في هذا  است�قاءأكیدة أما مدة  نظرا لما تحتو3ه من معلومات ذات فائدة مستقبل3ة

 1 .العمر أبد3ة و غیر محدودة

 األرشیف:أصناف .4.1.3

عدة أصناف ونذ@ر  إلىتقس3مها  إلىوأهمیتها أدت  ةإن ضخامة المجموعات األرش3ف3 

 منها:

ü :األرشیف التار/خي 

 الثقاف3ة، االجتماع3ة،و@افة النواحي: الس3اس3ة،  المتعلقة بتار=خ القطر و3ضم الوثائ7      

األخیرة لم تعد أنواع األرشیف تجمع تحت سقف واحد أ�  اآلونةولكن في  العس@ر=ة،

 الواحد.تجمع ف3ه الوثائ7 ذات النشاN  لوحده.وصار @ل صنف  التار=خي،

ü  القضائي:األرشیف 

و@ذا القوانین  والقضائ3ة،3ضم وثائ7 وزارات العدل والمحاكم والهیئات التشر=ع3ة        

 والقضاة.وما یتصل برجال القانون  الخاصة،والمحاكم 

 
                                                           

 .110.ص  )ت_د (سكندریة : دار الثقافة العلمیة .الخولي، جمال .مدخل لدراسة األرشیف.اإل 1 
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ü  والفنون:أرشیف األدب  

والثقاف�ة  األدب�ة�ضم وثائ+ الجوانب الثقاف�ة للبلد ونشا" الجمع�ات والمؤسسات        

وأما  األدب�ة،والصحافة  واألدبووثائ+ الشخص�ات ال1ارزة في م�ادین الثقافة والشعر 

األرشیف الفني ف�حتو8 على وثائ+ الشخص�ات ال1ارزة في مجال الفن والموس�قى وفنون 

 ذلك. إلىالعمارة والهندسة والبناء وما 

ü  الس,اسي:األرشیف 

�ضم وثائ+ األحزاب والجمع�ات والهیئات الس�اس�ة ووثائ+ الشخص�ات ال1ارزة في      

 المعقودة مع الدول األجنب�ة. واالتفاق�ات المعاهداتالمجال الس�اسي و�م=ن أن تضم 

ü  اإلدار-:األرشیف 

والدوائر والشر=ات  �حو8 وثائ+ الدوائر الح=وم�ة 1=ل أنواعها =الوزارات والمدیرBات        

 اإلدارBة.والمصالح التي مارست مختلف األعمال واألنشطة 

ü  العس/ر-:األرشیف 

الحر�Fة،  تواالختراعاوال1حرBة والحروب  الوطني والطیرانو�ضم وثائ+ وزارة الدفاع      

أن  Jالمالحمما یدخل في هذا المجال، ومن  ذلكووثائ+ المحاكم العس=رBة وغیر 

 مهمة.األرش�فات العس=رBة معظمها تكون عند السلطات العس=رBة لما تحو�ه من أسرار 

ü الدین,ة:ت أرشیف المؤسسات والهیئا 

والمساجد والكنائس والجمع�ات والمدارس  وزارة الشؤون الدین�ة واألوقاف و�ضم وثائ+     

 والمشایخ.الدین�ة، وأ�ضا فتاوL علماء الدین 

ü  :-األرشیف السر 

تكون تحت إشراف  الوثائ+ التي تتصل 1أمن الدولة وس�استها وغال1ا ماو�ضم       

الت االستثنائ�ة اعلیها إال في الح اإلطالعشخص�ة =بیرة مسؤولة عن الدولة، وال �م=ن 

 .لمواقف الس�اس�ة التي تستوجب ذلكوا

ü  والشعارات والنقود: األختام أرشیف 
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و.ضم األختام القد.مة والحدیثة التي )طل استعمالها و#ذلك الشعارات والرموز واألعالم      

 والنقود )أنواعها الورق.ة منها والمعدن.ة. 

 أرشیف الخرائ" واألطالس

1و.ضم خرائ: الدولة الخاصة )أرضیها والمقاطعات الجغراف.ة     
 

 أهم+ة األرشیف: .5.1.3

ü  :تمثل وسیلة هامة لدراسة التطور الس�اسي من الناح&ة الثقاف&ة وال#حث العلمي

واالجتماعي واالقتصاد. لبلد ما وهو أ�ضا وسیلة لنقل تراث الماضي لما تحتو�ه من 

أف5ار وم>اد;، 5انت أساس بناء الح5ومات فاألرشیف �عتبر ثروة ثقاف�ة 5الكتب 

 2نشاطات الح5ومات واألفراد. وخزائن المتاحف، إال أنها ولدت نتیجة

أما األرشیف في میدان ال>حث العلمي من بین المصادر التارBخ�ة األساس�ة إذ تش5ل  -

الیوم�ة للشعوب واألمم في شتى  ةمادة ح�ة لتارBخ اإلنسان�ة فهو �ع5س لنا الح�ا

نها وس�اس�ا وثقاف�ا �عتمد علیها ال>احث >الدرجة األولى أل اقتصاد�امظاهرها اجتماع�ا 

 للتغییر.غیر قابلة 

ü :األرشیف �مثل ذاكرة األمم والح5ومات من الناح&ة الرسم&ة وعلى مستو. الح-ومة، 

فهو �حتو. على معلومات تزداد ق�متها حسب تطور هذه الدول وIإم5انه أ�ضا 

فهو �سیر طرBقنا في الحاضر و�ساعدنا  ،معالجة موضوعات ذات طا>ع اجتماعي

 ستقبل.على حل مشاكلنا في الم

ü :یثبت األرشیف حقوق األفراد وملك�اتهم وامت�ازاتهم وتثمین  على مستو. األفراد

األرشیف وسیلة إلث>ات الهو�ة ومن �متلك المعلومة �متلك الح5م ومن �متلك الح5م 

1والوث�قة األرش�ف�ة هي لسان الماضي وجواب الحاضر.  نفسه،�س�طر و�فرض 
 

 .اإلطالع على األرشیف:6.1.3

                                                           
 .48-46. صمرجع سبق ذكرهاأللوسي، سالم عبدو؛ مالك، محمد محجوب . 1 

 3 الشریف، عبد المحسن. تقییم وثائق األرشیف: معاییر وإجراءات. القاھرة:  دار الثقافة العلمیة، 2001. ص.248

 1 قبسي، محمد. علم التوثیق في الوطن العربي. بیروت: دار اآلفاق الجدیدة، 1980. ص.125
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 تعر"ف اإلطالع: -أ

تقد1م الوثائ. لإلطالع أ+ وضعها تحت تصرف المؤقت للقار# أو ال"احث لیتم�ن من     

اإلطالع علیها داخل األرشیف، وعندما �1ون اإلطالع والتداول خارج األرشیف 1سمى 

 1إعارة.

وٕالى على تسیر الوثائ. المحفوظة ومراق"ة حر�تها من وتتم هذه العمل1ة من طرف القائمین 

المستودعات إما "استعمال الوثائ. م"اشرة أو اإلطالع علیها بوسائC إلكترون1ة، وتكون هذه 

 العمل1ة في إطار ما 1سمح "ه القانون.

 أنواع اإلطالع:  .ب

 ة وهو إطالع المؤسسة على وثائقها.صیتم بدون رخ :اإلطالع اإلدار+  -

  10اإلطالع العلمي: یتم برخصة وفي إطار التشرMع الجزائر+ الذ+ 1حدد في المادة -

 شروO اإلطالع العلمي وهي �اآلتي:  09.88من القانون 

v  ة ومجانا "عدMسنة من إنتاجه غیر أنه ومن 25یتم فتح األرشیف العمومي لإلطالع "حر

فإن اإلطالع على "عض  تأجل حما1ة الس1ادة الوطن1ة، والنظام العام وشرف العائال

 الوثائ. إال "عد انقضاء األجل المحدد على النحو التالي : 

v 05  من اختتام القضا1ا المطروحة أمام القضاء ول1ست لها صلة "الح1اة  ابتداءسنة

 ."األفراد الخاصة

من تارMخ السند "النس"ة للوثائ. التي تهم أمن الدولة أو الدفاع الوطني ابتداء سنة . 60

 .التنظ1م طرM. عن الوثائ. هذه قائمة وستتحدد

من تارMخ م1الد الشخص "النس"ة للوثائ. التي تحتو+ على معلومات  ابتداءسنة  100.

  2.ةفرد1ة ذات طا"ع طبي الس1ما الملفات التي تخص ح1اة األفراد الخاص

  

                                                           

2  م1الد، سلوT. قاموس مصطلحات الوثائ. واألرشیف.مرجع سب. ذ�ره. ص.9
 

. الباب المتعلق باإلطالع على األرشیف. ص 1988جانفي  26(الجریدة الرسمیة) العدد الرابع المؤرخ في  09-88قانون رقم  2 

139 . 
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  ةالتار3خ".األرشیف والوثائ( وعمل"ة الق"ام �ال�حوث 3.2

 :والوثیقة التاریخیة الوثیقةتعریف .1.2.3

 تعریف الوثیقة ·

أن الوث#قة في استعمالها الشائع هي أ% شيء #حتو% ب#انات  یذهب ال�عض إلى       

وهي نوعان الوثائ7 الدیبلوماتق#ة والوثائ7 األرش#ف#ة، وتتضمن الوثائ7 األرش#ف#ة  ةتار4خ#

والع>س صح#ح، ذلك  ةالوثائ7 الدیبلوماتق#ة، ولكن ل#ست >ل الوثائ7 األرش#ف#ة دبلوما تق#

 1.#حتفC �ه في المؤسسات األرش#ف#ة �أن منها ال

بت صحتها من طرف الموظف أو والوث#قة الدیبلوماتق#ة هي الم>توب أو المسجل الذ% ث -

 المدیر أو الشهود.

و4ذهب "فنسنت" إلى أن مصطلح وث#قة في علم الدبلوماتقی#ا ال ین�غي أن #حتو% على  -

الحول#ات أو الخطا�ات، و4جب أن ینحصر مجاله في البراهین الم>تو�ة ل�عض 

 توقرارااإلجراءات والمعامالت القانون#ة وص>وك الملك#ة، والعقود واالمت#ازات 

 المحاكم والنشاطات المشابهة تكون بناء على ذلك موضوع الوثائ7. 

وأما الوثائقیین فهم #عرفون الوث#قة على أنها ع�ارة عن م>توب أو محرر ص#غ في  -

وقد یتم حفظها في دور الوثائ7 أو  الوث#قة.قالب قانوني أو شخص خاص صاغ هذه 

وهناك من الوثائ7 التي   نشاطها.لنها#ة و�معنى أخر یتم إعدامها نظرا  ال یتم حفظها

أو إث�ات حقوق  ةألهمیتها الدائمة >استعمالها في ال�حوث التار4خ# اً یتم حفظها نظر 

 األفراد.

ش>لها الماد% أو خصائصها أو ما   و4رP "بوسنر" : أن الوثائ7 �غض النظر عن -

مطبوعات ، تحو#ه من معلومات، �معنى أخر أن مصطلح وثائ7 #شمل الكتا�ات ، ال

 والخرائQ ، والتسج#الت الصوت#ة ، وأشرطة األفالم السینمائ#ة .

                                                           
 5.-1محمد إبراھیم.تاریخ األرشیف ووحداتھ . القاھرة : الدار الثقافیة للنشر والتوزیع ،ص  السید،  1
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ها م1توب أو محرر یزودنا /الدلیل نفي شرح معنى الوث%قة إذ قال أ "دافید إیرادال"وقد توسع  

، والخرائ: توالرسوماأو المعلومات حول أ8 موضوع المس1و1ات وشواهد القبور واألفالم 

فالوث%قة عندما تكتب وتستعمل خالل إجراء عام أو خاص وتحف< تحت وصا%ة هیئة 

 .خاصة فإنها تص/ح جزءا من األرشیفعموم%ة أو 

لمتمثل في الوث%قة اإللكترون%ة     ظهر نوع حدیث من الوثائH وا وفي العصر الحالي -      

نة على الوث%قة ضمن الوث%قة المحولة رقم%ا من خالل تطب%قات وٕاجراءات الرقم وهي 

، حیث %1ون استعمالها سهال من طرف األرش%في، والذ8 1-0إشارات ثنائ%ة م1ونة من 

وهي بذلك تأخذ صفة الوث%قة  الحدیثة على الوث%قة المطبوعة، ت%ش1ل خل%: التكنولوج%ا

 1أو الوث%قة الرقم%ة المتكاملة. الالورق%ة

 التار#خ�ة:تعر#ف الوث�قة   ·

 االستخدامل)س هناك تعر*ف محدد للوث)قة التار*خ)ة فهي من المصطلحات الشائعة       

 لد9 الكثیر من ال7احثین في مختلف التخصصات نذ6ر من بین هذه التعار*ف:

هي وس)@ )قدم حق)قة أو )ساعد على تأكیدها 7طر*قة م7اشرة أو غیر م7اشرة، تحو;      

روف مجتمع ما، وهي وس)@ )حتو; على ب)انات حقائB تار*خ)ة )م6ن من خاللها معرفة ظ

ومعلومات أو حقائB، في حین أنها في نظر القانون مدون یثبت أو )منع حقا خاصا أو 

، اقتصاد)ة ق)مة تار*خ)ةالمؤرخین 6ل مدون )حتو; على معلومات ذات  عاما، وفي نظر

 2وس)اس)ة واجتماع)ة وغیرها.

 

 

 

 

                                                           

1 رقاني، زین الدین ،عقباوي ، ھشام.رقمنة أرشیف المستشفیات مذكرؤة لنیل شھادة اللیسانس  . جامعة وھران : كلیة 

65..ص2012الحضارة والعلوم اإلنسانیة ،   

 52ص شریف، عبد المحسن.-2 
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 التار6خ(ة:أس�اب نشأة األرش(فات التي تدعم ال�حوث .2.2.3

ü  ثقافي:سبب  

الثقافة مثل الم+ت*ات والمتاحف  األرشیف التار"خي �عد مصدرا من مصادر     

 یدة لل*احثین في مختلف المجاالت وتحو8 الوثائ7 على +م هائل من المعلومات المف

بها والمحافظة  االهتماموثائ7 عامة یجب على الح+ومة  ةالتار"خ�لذا تعتبر الوثائ7  

 .منه االستفادة علیها *غ�ة

ü  حقوق  إث*اتتحمله الوثائ7 من ق�م تساعدنا في  من خالل ما الشخص3ة: وذلكالفائدة

األفراد وتحد�ات العالقات االجتماع�ة بینهم، لذلك من الضرور8 وضع هذا األرشیف 

 .ئمةحت حما�ة مشددة، وفي ظروف مالت

ü  نشأة الوثائ7 التار"خ�ة فهي تع+س  إلى فالح+ومات تحتاج في عملها :الرسميالسبب

 تالمعاهدامثال اإلدارات الح+وم�ة منها، وهي المصدر الرئ�سي لألنشطة الح+وم�ة، 

وٕان  معلومات،تحو�ه من  والتعهدات المال�ة. فهي تعد ذاكرة الح+ومة من خالل ما

منها، +ما تحمل تجارب إدار"ة ضخمة ال تستط�ع  االستفادة+انت قد�مة *حیث �م+ن 

 1إدار"ة.الدولة بدونها العمل في استمرار واتساق وأن تعالج مشاكل إجرائ�ة أو 

هي ملك للدولة ال �م+ن أل8  ةالتار"خ�وعل�ه ما �م+ن التأكید عل�ه هو أن الوثائ7 -

قة عامة استحوذ علیها أ8 وث� استیرادشخص أن یتصرف فیها، بل للدولة الح7 في 

 .أشخاص معنو"ون 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 نفس المرج السابق .ص 39
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 :لل-حث التار4خيمتى تص-ح الوثائ& داعمة .3.2.3 

 اآلت,ة:تص5ح الوثائ1 أرش,فا تار.خ,ا عندما تتوفر بها العناصر 

ü أوال: 

أو تجم,عها، لكي  ةالتار.خ,هذه الوثائ1  ب یتعل1 5األس5اب التي أدت إلنشاءجان       

تص5ح أرش,فا تار.خي یجب أن تكون قد أنتجت لتحقی1 غرض معین، وفي اإلدارات 

الوثائ1  إنتاجز * جنHسون * أن ر وأب .الحHوم,ة ,Hون هذا الغرض هو أداء عملها الرسمي

 Kانت قد أنتجت لتحقی1 هدف إدارH ون عبر عمل,ة إدار.ة أو تنفیذ,ة، فإذاH, التار.خ,ة إنما

Hامنة قد نظمت  ةتار.خ,، فإن هذه الوثائH, 1ون لها صفة اجتماعيانوني أو مالي أو أو ق

 مستق5ال.

ü ثان>ا:  

فــO ألســ5اب غیــر التــي جمعــت مــن حت أاللكــي تصــ5ح الوثــائ1 أرشــ,فا تار.خ,ــا یجــب       

أجلهــا، فقــد تكــون هـــذه األســ5اب رســم,ة وثقاف,ــة معـــا و,قــرر * جنHســون* أن األشـــخاص 

 ةالتار.خ,ــالــذین ینتجــون الوثــائ1 إنمــا ,حفظونهــا لكــي یرجعــوا إلیهــا فــي المســتقبل، فالوثــائ1 

 .اضي وشاهدا عل,هملل مصدراً 5ارها تحفO 5اعت

ü :ثالثا 

     5 Sناد Tأن الوثائ1 لكي وهذا الشر Sتا5ه إدارة األرشیف، حیث یرH سون فيHه جن

تص5ح وثائ1 تار.خ,ة ال بد وأن تقع تحت وصا,ة اإلدارة التي أنتجتها وتص5ح عهدة 

حفظها جهة أخرS یؤHد * شلنبرج * على أن الوثائ1 اإلدار.ة ,صعب  رسم,ة ومن

H 1م الصدفة  ةتار.خ,وثائHذلك ألن الوثائ1 ضخمة في حجمها معقدة في منشأها وتتح

 1.في تطورها

 

 
                                                           

  1- نفس المرجع السابق ص37
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 والحف5 التار4خي للوثائ,: مالتقی& رمعایی.4.2.3 

م قد احتلت $الحدیثة في علم األرشیف في الفترة األخیرة عمل$ة التقی تالكتا�اتبین         

نشا9 أرش$في $ص�ح من  التقی$مالمهتمین �مجال األرشیف، و�اعت�ار  لد4م2انة 2بیرة 

النظر= والعلمي، والتار?خ یؤ2د لنا أن 2ل الوثائA  المستو?ینالضرور= تناوله 2علم على 

حیث ظهرت عدة تسم$ات لهذا  ،2انت تحفF على الدوام للرجوع إلیها إلث�ات الحقوق 

كرة الدائمة التي $شترك فیها جم$ع الموطنین الذامن اعتبرها النوع من الوثائA فهناك 

ومبین  يالتار?خ$شتر9 المتخصصون مجموعة من الشرو9 لتكون الوث$قة داعمة لل�حث و 

  الشرو9:هذه 

ü  للمعرفة:أن تكون مصدرا 

حجة أو  إث�اتعلیها في  داالعتمام2ن المستفید من على معلومات تُ  احتواءها�معنى       

 العلمي.دفع شبهة أو الحصول على معلومة جدیدة تفید في ال�حث 

ü  لالنتفاع:أن تكون قابلة  

 صفته.حیث تقدم معلومات هي موضع حاجة لد4 ال�احث مهما 2انت 

والم2ان المناسب لحفF للوثائA التار?خ$ة هو األرش$فات الوطن$ة، حیث تكون البیئة المالئمة 

لحفF هذه الوثائA من جانب، ومن جانب أخر $م2ن إتاحتها لل�احثین لتحقیA أقصى 

یجب علیها  ةالتار?خ$منها، و2ما أن المصالح األرش$ف$ة أو دور حفF الوثائA  استفادة

 :عمة لل�حوث التار?خ$ة ونذ2ر منهالعمل$ات الستق�ال الوثائA الدا ممارسة مجموعة من ا

  .معرفة ق$مة الوثائA المحولة إل$ه لحفظها -

إ عداد  من خالل األرشیفالق$ام �مختلف العلم$ات الفن$ة والعلم$ة المتعلقة معالجة  -

الفهارس والكشافات ووسائل ال�حث التي تساعد األرش$في والمستفید في الوصول إلى 

 .1الوثائA أینما 2انت

 

                                                           

  1 المرجع نفسھ. ص38
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 :الوث(قة وال%حث التار�خي.5.2.3

إن التار-خ +معناه الواسع هو %ل شيء حدث في الماضي، والماضي هو             

وأص+ح اهتمام المؤرخ جمع %ل  ةموضوع الدراسة التار-خ/ة، ولقد تطورت الدراسات التار-خ/

في جم/ع مظاهرها ونواحیها االجتماع/ة والس/اس/ة والثقاف/ة  ةً /ما /مس الح/اة، واضحة جل

واالقتصاد/ة، لكي /صل إلى الحق/قة التامة ولم /عد التار-خ لتخلید الملوك والعظماء فحسب، 

بل أص+ح سجال حافال للشعوب والح%ام واإلفراد والجماعات، فالتار-خ اآلن یتناول دراسة 

جاهاته وما یؤثر ف/ه و/عرض له. حیث أص+ح التار-خ المجتمع اإلنساني بجم/ع مظاهره وات

اجتماع وثقافة،  یجمع العناصر المختلفة التي تؤثر في الح/اة من دین، س/اسة، اقتصاد،

 اقد مرت +عدة مراحل حیث %انت تفسیرا للوقائع الدین/ة، و+عدها اتجهو  ةفال+حوث التار-خ/

، ومما الشك ف/ه أن ةلحوادث التار-خ/لاالقتصادG %ل/ة إلى الشؤون الس/اس/ة ثم التفسیر 

الوثائH یرJطها +التار-خ روا+I جوهر-ة أولها إن الوثائH مصدر من مصادر التار-خ، وثانیها 

للمؤرخ، وثالثها إن الوثائH یت+ع في  دإن هذه الروا+I إن الغا/ة من دراسة الوثائH هو التمهی

  1.خي في الدراسةدراستها الطر-قة التار-خ/ة أو تنتهج المنهج التار-

وأ/ضا ما /م%ن التأكید عل/ه هو أن الغا/ة األساس/ة من دراسة الوثائH هو التمهید  -

لل+احث التار-خي +حیث أن العمل/ات التحلیل/ة النقد/ة التي /قوم بها الوثائقي المتمثلة في 

 معرفة مصدر الوث/قة، وJهذا /ص+ح الطر-H معبدا أمام ال+احث التار-خي +غ/ة الق/ام

، الذG هو عمل/ة تكو-ن قطعة من المعرفة المنظمة من ي+التر%یب أو البناء التار-خ

الحقائH الجزئ/ة، و-تضمن التر%یب التار-خي اخت/ار الحقائH وتبو-بها وخلH س/اق هام 

 التار-خي.منها ثم تنظ/مها وهذا هو الشH الثاني من المنهج 

 ، تختلفالتحلیل/ةل في العمل/ات النقد/ة ومما ال شك ف/ه أن وظ/فة الوثائقي والتي تتمث -

عن وظ/فة المؤرخ والتي تتمثل في العمل/ات التر%یب/ة البنائ/ة وقد یجمع الوثائقي بین 

الوظ/فتین، هذا مع العلم أن الجمع بین وظ/فة الوثائقي وال+احث التار-خي ل/س +األمر 

                                                           

  1 السید، إبراھیم محمد .مقدمة للوثائق العربیة . القاھرة : دار الثقافة للنشر والتوزیع .،1987 .ص 12
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لیل من العلماء في العالم ال)سیر، ألن ذلك یتطلب الوقت والجهد الذ! لم یتوفر إال لق

 ./له

 :ةأهم ة األرشیف في الق ام ,ال,حوث التار"خ .6.2.3

إن الوثائ9 األرش)ف)ة في األول تكون لها ق)مة عمل)ة وٕادار4ة، لكن 1عد فترة من                

الزمن تتغیر تلك الق)مة لتص1ح ذات ق)مة تار4خ)ة للمصالح المنتجة، ولعامة الناس، و)م/ن 

االعتماد علیها إلنجاز العدید من الدراسات وال1حوث التي تستقي مادتها األول)ة من 

تعرف على العادات درس األحوال االقتصاد)ة والس)اس)ة، و4ُ عل)ه تُ  و1االعتماداألرشیف، 

فهو خزان للمعلومات  والتقالید والعقل)ات ومختلف المظاهر الیوم)ة من أكل ومل1َس وس/ن،

ولمختلف األنشطة اإلدار4ة،  وللمستوG المع)شي، والوضع)ة االجتماع)ة لكل فئات 

ال1احثین التار4خین فاألرشیف بذلك )ش/ِّل المادة الخام التي )ستمد منها جل  المجتمع،

تم/ن الوثائ9 األرش)ف)ة  فعن طر94 وقائع الماضي، مصادرهم األول)ة لتكو4ن ف/رة عن 

تغیر وقائع /ان لها أثر في التي العدید من ال1احثین في شتى العلوم من إنجاز 1حوث 

 Gبدقة  أخ1ار وتفاصیل الح)اة السالفة في ط)اته )حملألنه  ،تار4خ)ة أو أظهار أخر

وهذه األخیرة غال1ا ما تمتاز 1صفة  الشفو)ة  عادله مئات الروا)اتما ال تُ  وموضوع)ة،

 االنح)از للجهة ما و/ذلك معظم شهود الع)ان ال یدلون بتصر4حات  موضوع)ة.

 أ1حاثهممواض)ع ي فوعل)ه إن اعتماد ال1احثین التار4خین على الوثائ9 األرش)ف)ة  -

صورة عن الواقع دراساتهم، من خالل إعطاءهم  من تطو4رم/نهم هم بها )ُ واهتماما

 المعاش في /ل مرحلة من مراحل التار4خ التي ت1قي لكل واحدة خصوص)اتها،

  1ومیزتها وظروف التي سادة في تلك المرحلة.
 

 

 

                                                           

متاح  ]خارج الخط[ .09:35على الساعة  21/04/2016 ألرشیف وأھمیتھ في كتابة التاریخ. زیارة یومسعیدي، عزیز. ا1 
  http://www.alukah.net/culture/0/82181 على الرابط التالي:
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 األرشیف:ال2حث التار/خي في الجزائر واالستناد على .7.1.3

األستاذ سوفي /أرش!في ومؤرخ في أن واحد إلى أن ال&احثین ال !طلعون على  (یلخص      

 إنه-األرشیف رغم إقرار الجم!ع &الدور األساسي للوثائ8 في /تا&ة التار6خ حال!ا ومستق&ال، 

، ل!س هناك فحسب بل إن قاعات المطالعة &مر/ز األرشیف  -األرشیف غیر مطلوب 

وال!ات الجزائر، قسنطینة ووهران الثر6ة /لها &األرشیف التار6خي  الوطني ومصالح أرشیف

. /ما أن األرش!في من تعرف ضعفا شدیدا في التردد علیهاتكاد تكون فارغة طوال السنة و 

جهته ال یولي ال&حث العلمي التار6خي وتطوره أهم!ة وال یتا&عه بل هو &عید /ل ال&عد عن 

ع!ة وغیر موضوع!ة /تكاثر الوثائ8 &اإلدارات یرجع ذلك إلى عدة أس&اب موضو  ذلك.

والق!ام &عمل!ات دفع فوضو!ة تعی8 عمل األرش!في وتصرفه عن أداء مهامه لمواجهة 

الطل&ات المرتق&ة للجمهور، موقعه /موظف إدارN منغل8 على نفسه &سب ارت&اطاته اإلدار6ة 

تقف عائقا أمام رؤ6ته المحضة، /ما أن ضعف تكو6نه في مجال التار6خ وتقن!ات األرشیف 

 .لإلطالعووع!ه &مهمته النبیلة في الق!ام على المصادر بإعدادها وتهیئتها 

متكررة لكتا&ة تار6خ األمة منها ما هو رسمي ومنها  تشهدت الجزائر منذ االستقالل نداءا -

ما هو أكاد!مي &حث إن تجرRة الجزائر في /تا&ة التار6خ الرسمي الزمت وٕالى حد &عید 

 Tفاالت المخلدة لألحداث الوطن!ة الهامة، وٕان /تا&ة التار6خ أص&حت تح/مها الروا&االحت

والجامع!ة. وفي المقابل ظهرت فئة من  ةالس!اس!ة واالجتماع!ة أكثر من الدوافع األكاد!م!

 واالستفهامات واستقراءالمؤرخین الناشئین التي ال تكلف نفسها عناء طرح األسئلة 

الفئة ت&حث عن أسئلة سهلة ودائمة حتى لو تعل8 األمر &أحداث األحداث بل تجد هذه 

معقدة !صعب فهمها. البد إذا من إعادة التف/یر في عالقات المؤرخین &المصادر و/تا&ة 

ومحاولة الفهم الصح!ح لألحداث على  والتساؤالتالتار6خ من منطل8 طرح اإلش/ال!ات 

 تت الخاطئة التي ال تجلب إال المزایداحق!قتها، ع/س ذلك یخل8: الجدل العق!م واإلجا&ا

   1 المضرة)والنقاشات 

                                                           

  1 قاضي، عبدالقادر.مرجع سبق ذكره.
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على أن االهتمام -ال-حث التار+خي ضرورة حتم'ة في الجزائر  التأكیدیجب  ولكن من جهة -

 نالفرنسییخین +ال-احثین التار  على الفرنسي بهدف الرد االستعماروخاصة ف'ما یتعل4 -فترة 

هي مجرد حرب أقامها اإلرهابیون لطرد المستثمر+ن،  الجزائرالذین 'عتبرون -أن ثورة 

ماضون في ترسیخ مفهومهم ومصطلحهم وال یتوقفون عن إصدار  نالفرنسییحیث أن -

رهم الخاص -طب'عة الحال. وما و من منظ 1954بثورة أول نوفمبر  الكتب ذات الصلة

تساعدهم  ووسائل هائلةن وثائ4 وأرش'فات كو ین-غي أن نؤ@د عل'ه هو أن الفرنسیین 'مل

-ات تار+خ الجزائر ونحن سنظل في حاجة إللى @تا-اتهم اعلى الس'طرة على ساحة @ت

ومنها یجب القول -أن الدولة الجزائر+ة أن تحارFها بنفس السالح، أD  ودراساتهم.و@تبهم 

  .بتحشید األرصدة التار+خ'ة -@ل أنواعها من سجالت، وثائ4، صور وغیرها

 1.للرد على هؤالء الحاقدین على الثورة المجیدة نالتار+خیو@ذا فتح المجال لل-احثین         

، تّم إصدار مجموعة من التشر+عات القانون'ة والتنظ'م'ة في الجزائروما 'م@ن اإلشارة  -
منذ االستقالل من أجل التسییر األمثل للمحفوظات الوطن'ة والتراث التار+خي والوثائ4 

نیزمات والطرق التي من شأنها الحفاM على الذاكرة، سواء المحفوظات وٕایجاد @ل الم'@ا
الموجودة داخل الوطن أو خارجه والسعي إلى استرجاعها أو نسخها وٕاحصائها 

@ما قامت الدولة بإنشاء مر@ز األرشیف الوطني الذD مّر -العدید  ومعالجتها وتصن'فها.
على هذا  االطالعخین من من المراحل، مع وضع تصور واضح هدفه تم@ین المؤر 

األرشیف وٕاتاحة االستفادة منه لل-احثین واألكاد'میین حتى ال ی-قى حب'س األدراج، مع 
من ضمن  وأخذ الح'طة والحذر أثناء التعامل معه. االطالعید -شروQ ضرورة التقَ 

 لوالئيآمحاضرة السید المدني بجاوD األمین  @انت في هذا الیوم الدراسي،المحاضرات 
نظمة المجاهدین ب-س@رة التي أّكد فیها أن للجزائر مصادر عدیدة ومراكز معروفة، لم

منها األرشیف الموجود عند فرنسا الذD یجب أن 'ستعاد، وهناك األرشیف الذD أخذه 
الج'ش الوطني الشعبي و-عض الوزارات من الح@ومة من طرف الوال'ات التار+خ'ة -عد 

أرشیف منظمة  ،من المصادر أ'ضا لى الكشف.، والذD ال یزال 'حتاج إ1962سنة 
، الذD یتواجد -مقراته عبر والجهو'ةالمجاهدین الذD ساهم -ه في الملتق'ات الوطن'ة 

                                                           
خالل  : في مرآة الكتاب والِمرخین من1962_1954وغیرھم حول الثورة الجزائریة  نالجزائرییبزیان، سعدي. دلیل للباحثین والمؤرخین  1

 .8.ص2009سنة. الجزائر: دار ھومة، 40عشرات أصدروھا مدة 
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الوطن و0ناد. المجاهد وس+ العاصمة والمتواجد أ&ضا �المتاحف وملحقاتها و�متحف 

لحف9 التراث الج&ش والمر8ز الوطني لأل�حاث التار5خ&ة، فالمؤسسات قائمة حال&ا 

وأشار ال�احث 8مال مسعود. في الدراسة التي قدمها إلى وجود  وتحقی= 8تا�ة التار5خ.

خاص بجرد &ّل الوثائ! الموجودة في اإلدارات  1990 مشروع ضخم انطل= سنة
المختلفة ودراسة آجال حفظها حسب األعمار والمدة التي -م&ن من خاللها إقصاء أو 

وتقّدم على ش&ل جدول مقسم  لألرش-فینمهمة جدا 9النس9ة حف8 الوثائ!، هذه األداة 
&ما أّكد  حسب الوزارات، یذ&ر ف-ه الوثائ! ونوع الوثائ!، أماكن حفظها وآجال إقصائها.

المحاضر أّن المدیرFة العامة لألرشیف الوطني تقوم 9مهام التفت-ش بین الحین واآلخر 
وثائ! وحفظها وتو&ل مهام التفت-ش لمراق9ة السیر الحسن لعمل اإلدارات في مجال ال

لموظفین خبراء في األرشیف، 9صالح-ات تم&نهم من التدخل الم9اشر، إضافة إلى مهام 
التشخ-ص وٕاعداد التقارFر الخاصة 9عمل اإلدارات في &ل الوطن، ومن الخدمات 

ى المقّدمة من طرف األرشیف، تكوFن األرصدة الوثائق-ة وتعرFفها لل9احثین واإلجا9ة عل
مطالبهم ومساعدتهم على ال9حث، مع إعداد وسائل ال9حث األرش-ف-ة، منها الفهارس، 

-ساعد األرشیف أ-ضا أصحاب  البیبلیوغراف-ات، سجالت الجرد، جداول الدفع وغیرها.
القرار على توفیر &ّل المعلومات الخاصة 9التخط-L طوFل وقصیر المدK، وعلى العموم 

لدراسة التارFخ، مما یجعل استغاللها أمرا -&تسي أهم-ة 9الغة  تعّد الوثائ! المادة األول-ة
نظرا للخدمات التي تقّدمها لكن هذه االعت9ارات تخضع لمعط-ات تقن-ة وعلم-ة تع&س 
التطّور الملحوQ الذP تعرفه الوثائ! من حیث الخدمات والتقن-ات، فالتكنولوج-ا توفر 

للتذ&یر، -حّدد القانون الجزائرP  لل9احثین.خدمات جدیدة تفتح آفاقا وتمنح حلوال مناس9ة 
تعرFف األرشیف على أنه تلك الوثائ! التي تتضمن أخ9ارا مهما &ان تارFخها أو سندها 
المادP، وFترّتب على هذا التعرFف عدة خصائص، أهمها أن األرشیف ل-س مجرد وثائ! 

ئ! التي -قصد الرجوع قد-مة، إّنما تعتبر الوثائ! أرش-فا 9مجرد إنشائها وهي تلك الوثا
إلیها عند الحاجة إلى استعمالها إلث9ات الحقوق ومادة صل9ة تعتمد علیها ال9حوث 
التارFخ-ة ومصدرا لطرح المشارFع اآلن-ة، وال -مّثل األرشیف فقL الوثائ! بل یتعداها إلى 

ومن  1.الش&ل اإللكتروني والصور والخرائL والرسوم واآلثار والمعالم التي تمثل الذاكرة

                                                           
 مت��������اح عل��������ى ال��������رابط الت��������الي: ]خ��������ارج الخ��������ط[ 9:35 عل��������ى الس��������اعة: 21/04/2016جری��������دة المس��������اء. زی��������ارة ی��������وم 1

http://www.vitaminedz.org/Article/Articles_18300_2721581_0_1.html  
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هذا و  ،تحت السلطة العثمان/ة قبل الغزو الفرنسي الدولة الجزائر%ة $انت جهة أخر� فإن

الفترة  مجالتها فياهر الح/اة بجم/ع ظ;أن هناك رصیدا وثائق/ا هاما یجسد ممما یؤ$د 

هذه الفترة من تار%خنا ;$ل موضوع/ة دراسة  نالجزائر%یالعثمان/ة یوجب على المؤرخین 

  1علم/ة.ومنهج/ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

البحث العلمي . یوم دراسي حول التكوین في علم المكتبات: التخصص واآلفاق المستقبلیة . جامعة دباب ، بومدین. األرشیف ودوره في      1 

 . 2016فیفري  24مستغانم . 
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 .ال%احث التار�خي1.2

 تعر�ف ال%احث: .1.1.2 

ن #ـــ$م ال'احـــث هـــو مـــن $فـــتش عـــن حق$قـــة مـــا، 'حیـــث $#ـــون هـــذا الطر�ـــ� شـــاقا ال       

ذلـــك أ$ضـــا   $عتبـــر و  فســـ$ة،نشـــرو8 أخالق$ـــة وعلم$ـــة و  بإت'ـــاعالوصـــول إلـــى نهایتـــه إال 

 ةاإلیجاب$ـو�تحمـل جوان'ـه  الشخص المسؤول عن عمل$ة ال'حث في مجال من المجـاالت،

ف$ـه مجموعـة مـن الشـرو8 بـل یجـب أن تتـوفر   $عـد 'احثـا، $#تبفل$س #ل من ، والسلب$ة

ولنــا خیــر مثــال فــي علماءنــا األفضــال فعلــى ســبیل المثــال #ــان $قــول اإلمــام  توالمواصــفا

وال یؤخـــذ مـــن صـــاحب الهـــوE یـــدعو ، مـــن ســـف$ه الحـــدیث یؤخـــذ ال –رحمـــه هللا  -مالـــك 

شــیخ لــه فضــل  مــن #ــاذب $#ــذب فــي أحادیــث النــاس ...، وال النــاس إلــى هــواه ...، وال

  1.وصالح وع'ادة إذا #ان لم $حدث 'ه

 التار�خي:ال%احث  مفهوم .2.1.2

ال'احث التار�خي هو ذلك الشخص الذI $عمل على دراسة أحوال الماضي  إن       

 'االعتمادسیر الرجال  و$قتفى، التي مضى علیها زمن طو�ل أو قصیر والظواهر واألحداث

فال'احث التار�خي $عتبر من أكثر  ومات،لو�جمع المع واآلثارعلى دراسة الوثائ� والسجالت 

ال'احثین #فاءة ومقدرتا على معالجة 'حثه، ألنه یتعامل مع ظواهر قد مضت، و�درس جم$ع 

 . لم نفس وعالم اقتصاد وعالم طب$عةعالم اجتماع وعا ومناحي الظاهرة، وعل$ه فه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 العزاوي، عبد الرحمن حسین. أصول البحث العلمي. عمان: دار الخلیج، 2006.ص127
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 التار.خي:توفرها في ال)احث  ةالشرو� الالزم 3.1.2

وط�ائع  لإلنسان�ة قواعد األساس�ةالخلدون في المؤرخ أن �%ون عالما � �شتر� بن       

الموجودات واختالف األمم وال�قاع واإلعصار في السیر واألخالق والعوائد والنحل والمذاهب 

اإلحاطة �الحاضر من ذلك ومماثلة ما بینه و=ین الغائب من تواف; أو بون و  ،وسائر األحوال

 ل المتف; منهما والمختلف، والق�ام على أصول الدول والمللما بینهما من خالف وتعلی

ودواعي %ونها وأحوال القائمین بها وأخ�ارهم حتى �%ون  حدوثهاوم�ادE ظهورها وأس�اب 

مستوع�ا لكل حادث واقفا على أصول %ل خیر، و�شتر� السحاوF في المؤرخ أن تتوفر ف�ه 

خ واللمز واستخدام ر دم المداهنة للمؤ العدالة مع الض�I التام والتحرF في العادات وع

والمؤرخ  ،اإلشارات الخف�ة لشخص �سبب منافسة في رت�ة أو اختالف في رأF أو نحو ذلك

 Fح، أKزمیل له بتهمة الكذب أو الوضع إذا %ان  �اتهامالفاضل ال ین�غي أن �صرح �التجر

د التجرKح، %ذلك ال قد أخطأ في أمر من األمور واألفضل أن �%سو ألفاظه أحسنها إذا أرا

ین�غي له أن یجزم �أمر من األمور إذ %ان هذا �حتمل قولین فال بد له من االحت�ا� 

والوقوف إلى أن �صل في ح%مه بتأوKل صح�ح، و�شتر� السحاوF أ�ضا أن �%ون عارفا 

�ما ینقله من غیره حتى ال یجزم إال �ما �حققه فأن لم �%ن له مستند معتمد من الروا�ة لم 

ز له تأكیده للقض�ة المراد دراستها، و�شتر� في المؤرخ التمیز بین المقبول والمردود و=ین یج

، وأن �%ون صالحا تق�ا الرف�ع والوض�ع وفهم األلفاP وموقعها خوفا من إطالق ألفاP ال تلی;

1.حتى ال �أخذ �التوهم والقرائن التي تختلف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

1سالم، عبد العزKز. التار Kخ والمؤرخون العرب. اإلس%ندرKة: مؤسسة ش�اب الجامعة، 2006.ص.39.  
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 وممیزاته:صفات ال,احث في التار"خ  .4.1.2   

 الصفات السلو89ة: .أ

تؤهله لهناك عدة صفات سلو12ة یجب على ال,احث التحلي بها لما لها الدور الكبیر          

 إلنجاز ,حثه على أتم وجه:

 الولع ,العمل ال,حثي: ·

1ساعد ال,حث العلمي صاح,ه في االنخرا@ في صفوف النخ,ة االجتماع1ة الرف1عة              

في المؤسسات الجامع1ة المختلفة من معاهد و2ل1ات ومراكز أ,حاث وما من خالل العمل 

إلى ذلك من م1ادین، یتمتع العامل فیها بنظرة اجتماع1ة مرموقة وعل1ه فإن ال,حث ل1س 

والد2توراه بل یرقى إلى مستوF  رالهدف منه هو االنس1اب إلى الدراسات العل1ا الماجستی

ال,احث المتمیز ال یبلغ درجة التمیز یرومونها في المجتمع، و 2انة التي وهي تحقیH الم ،آخر

ا 2ان مولعا ,عمله ال,حثي وهذه الصفة الزمة في جم1ع مجاالت الح1اة على اختالف ذإال إ

ثر حاجة إلى هذا الولع في العمل وهو 1عني ,النس,ة كجوانبها، وقد 21ون ال,حث العلمي أ

نجزه وNنتهي منه وهو معناه جعل ال,حث محل ل,احثه أن 21ون ,حته شغله الشاغل حتى ی

االهتمام األول في ذهنه وتف2یره  ووجدانه والوقت الكافي وزNادة الولع تقود إلى الجد1ة 

 والمثابرة والدقة في العمل ال,حثي.

 الصبر على مشاق ال,حث: ·

لغا1ة، إن في عمل1ة ال,حث متعة 2بیرة تتمثل في متعة االكتشاف وQلوغ الهدف وا           

إذا 2ان ال,حث ین,غي الوصول إلى أعلى  عني أن العمل ال,حثي طرHN سهلة، وال 1وهذا 

ال,احث یتلقى الكثیر من الصعو,ات والمشاق التي تتطلب درجة عال1ة فمنتجات اإلنجاز، 

 Hمن الصبر والتحمل، فال توقفه ندرة المصادر وال 1صرفه عن عمله 2موقف الوقائع والحقائ

وهو 1حاول فك أسرار ,حثه أو فك وال یهمل فال یدمن  ،واختالطها واضطرابهاالتارNخ1ة 

االشت,اك وتداخل في المعلومات حتى یتم2ن من وضع 2ل أمر في نصا,ه، وهناك جانب 

آخر یتطلب الكثیر من الصبر، وهو في الوقت نفسه یتطلب الصبر على التعامل مع 

دد من المصادر والمراجع إذ أن الكثیر من المصادر المطلو,ة، وأ1ضا التعاطي مع أكبر ع
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ال/احثین عندما &قطع شوطا مناس/ا من جمع األصول التار)خ&ة، فیر# ضرورة إنهاء مرحلة 

عمل&ة الجمع والتحول إلى 9تا/ة ال/حث، ومن تأكد ضرورة أن یت&قن ال/احث من أنه ال 

ون ذلك إال /مسح أكبر &عمل بتعجل وأن عل&ه تحقی; أوسع مد# مم9ن من االستقراء وال &9

 1عدد مم9ن من المصادر والمراجع.

  :اإلطالعحب  ·

وحب  والفضول والرغ�ة في المغامرة، اإلطالعیجب على ال�احث أن �متاز �حب         

�ضع ال�احث تلقائ�ا إلى تحقی9 أوسع مد7 من االستقراء واالستقصاء، فمثل هذا  اإلطالع

النوع من األشخاص ال �>تفي في الغالب �المصادر والمراجع المألوفة ومن یتمتع �صفة 

 الفضول یتمتع �صفة الصبر أ�ضا.

 الصدق واألمانة: ·

�م>ن ال وها و إن أD عمل ال ینطوD على الصدق واألمانة، �عد عمال مشب        

ا ما ذفحتى �>ن ال�حث جدیر القبول ال یدله من الصدق واألمانة وهاالطمئنان إلیها لذا 

 جلي في أوجه عدیدة:یت

صدق الن�ة: فمن جعل �حته لوجه هللا تعالى تحتم عل�ه أن یبتعد عن أD أس�اب أو  -

 أهداف آو أغراض غیر عادلة وال منصفة.

الصدق في جم�ع األصول التارJخ�ة: جمع المعلومات و�عني ذلك نس�ة المعلومات إلى  -

رJخ�ة من المراجع الحدیثة ثم ومراجعها الحق�ق�ة، فال یجوز نقل المعلومات التامصادرها 

 ینسبها إلى المصادر التارJخ�ة من غیر الرجوع إلیها.

عدم السطو على جهود اآلخرJن ال جزئ�ا وال >ل�ا بل �سعى إلى ص�اغتها �أسلو�ه  -

 ةالخاص مما ین�غي على ال�احث أ�ضا الق�ام �ه هو االحتفاM بلغة ال�حث األكاد�م�

  2 األهواء التجرد منواالتصاف �قدر عال من الح�اد و 

 

                                                           

1 نوري، موفق سالم. علم التاریخ. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون،2014 .ص.60.
  

2مرجع نفسھ.ص65
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 التوازن في األح�ام:   ·

42ون انتهاز7 2صدر األح4ام على الوث2قة من تلقاء  أالیجب على ال)احث التار#خي       

نفسه، أو التعجل في إصدار بل یجب عل2ه التشخ2ص وال)حث على األس)اب والمسب)ات 

 إث)اتها أو نفیها.وٕاعطاء 4ل ذ7 حC وٕانصاف جم2ع الحقائC التار#خ2ة من خالل 

 الصدق واألمانة في النصوص: ·

على تأو#ل النصوص اعتماده 2حید عن الحق2قة وذلك من خالل  أالیجب على ال)احث       

ف2ة أو حز2Lة، فال 2حرف التأو#ل غیر ائألغراض شخص2ة أو قوم2ة أو ذات2ة أو دین2ة أو ط

مس الحقائC وتقدم غیرها، وال یتستر المنصف أو )احتواء المعلومات، أو انتقاءها )طر#قة تط

 عن الحقائC إخفاءها.

 الدقة في عمل ال3حث التار0خي: ·

إن الدقة في إنجاز أ7 عمل من القواعد الرئ2س2ة إلتمامه ناح2ة ومما ال شك ف2ه أن ال)حث 

التار#خي یتطلب درجة عال2ة من الدقة في صنع المراحل التي 2مر بها وأهمها الدقة في جمع 

. وأ2ضا أن 42ون ذو C وض)P ما ینقله من مصادر ومراجعالعلم2ة، فعلى ال)احث التدقیالمادة 

أمانة علم2ة وذلك من خالل توثیC المعلومات وٕارجاعها )4تا)ة مثال عنوان المرجع 

 1والمؤلف...الخ.

 لموضوع7ة والح7اد:ا ·

لذلك  ،بها وال یتالعبالحقائC 42ون شاهد زور فال یزور  أالیجب على ال)احث التار#خي       

یترتب على ال)احث أن 2حلل الوقائع دون المیل أو اإلعجاب أو الكراه2ة لعصر ما أو لم4ان ما 

 أو لشخص ما هو من أهم مؤشراتها.

4افة ال 2سقP منها شيء  و2ستقرU المعلوماتاالنتقائ2ة في المعلومات أ7 2ستقصي  -

رتیب الحقائC یؤد7 إلى الحصول على نتائج النتقاء المعلومات یؤد7 إلى إعادة ت

 غیر صح2حة وال دق2قة.

                                                           

1مرجع نفسھ .ص66.
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 المناسب رأ( المنجز'ن. اعدم اجت�از المعلومات عن س�اقاته -

�قوم ال3احث بتأو'ل النصوص 3طر'قة فیها افتراء وال س�ما أن /ثیرا من  أال -

 المعلومات ال �عتمد ال3احث إلى /تابتها 3النص الحرفي.

 العقل"ة:القدرات الذهن"ة  .ب

مما ال ر'ب ف�ه أن ال3حث التار'خي یتطلب ملكات ذهن�ة ترفع من مستو; العمل�ة         

 ال3حث�ة إلى مستو; رف�ع.

 :    الذ4اء والفطنة ·

الذ/اء والفطنة التي تم/ن من قراءة  إلىفي أن ال3حث عمل�ة معقدة تحتاج  ال أحد �شك       

فالذ/اء و الخبرة �م/ن أن  ،النصوص قراءة واسعة تساعد على الخروج نتائج مناس3ة ومتمیزة

 تتجلى في جوانب /ثیرة:

 اجت�از الموضوع الممیز. -

 وضع خطة ال3حث التي تدل على عمG التف/یر وشموله. -

  .وصلتوظیف الجید للنصوا القدرة على التقاH المعلومة -

1عم�قة.والخروج بنتائج  االستنتاجالقدرة على  -
 

 لعقل الناقد الممحص :ا ·

 التار'خ�ةلكن في ال3حوث  حتى ثبت إدانته، بر(ءمن المسلم 3ه 3أن المتهم         

عرضة للنقد، فال3احث  ةالتار'خ� تالروا�اف/ل  فالمتهم مدان حتى تثبت براءته،

التار'خي یجب أال �ستسلم لمجرد ورود المعلومات في مصادر مبهمة، هذا من جهة 

ومن جهة أخر;، فالنقد ل�س عمل�ة مزاج�ة أو عشوائ�ة لمجرد أن ال3احث �متاز 3النقد، 

البد أن یتمسك 3أسس النقد التي تقود إلى نتائج ممیزة، /ما یجب أن �متاز 3القدرة على 

یف المعلومات، أ( التأكد من ق�مة المعلومات من خالل ترتیبها ترتی3ا یدل على تصن

 .بزمام األف/ار والمعلومات ساكماإل

                                                           

1مرجع نفسھ.ص67.
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 واالستنتاج:القدرة على التحلیل  ·

إن -ثرة المطالعة والقراءة والمتا�عة للمصادر والمراجع التار%خ#ة، تكون لل�احث          

حصیلة معرف#ة تار%خ#ة جیدة، ولكي #س#طر علیها یجب عل#ه أن یتعلم -#ف#ة التعامل 

و-#ف#ة توث#قها، إلى غیر  ةالتار%خ#مع مصادر ال�حث ومراجعة وأسس عرض المادة 

ین�غي استنتاجه، األمر الذ;  ى تحلیل واستنتاج ماعلذلك من المهارات، وأ#ضا العمل 

 ؤالتاالتسیتطلب منه أن یوسع نطاق ثقافته، فال�احث عموما #سعى إلى إجا�ة عن 

ع#ة فهو بذلك #حدد واق لماذا؟ -یف؟متى؟  أین؟التال#ة المتعلقة �الوقائع التار%خ#ة وهي: 

 .الحدث التار%خي و-#ف#ة وقوعه

  الواسعة:المخیلة  ·

 وتخیلها،فال�احث یجب أن #متاز �قدرة تخیل واسعة تم-نه من تحسس الوقائع       

 ةالتار%خ#�معنى أنه #ع#ش حیث#ات الظواهر  اآلخر%ن،�غ#ة إدراك أراء الغیر ونوازع 

1ونوا#اهم.هم وأحاس#سهم فعواط ةالفترة، ومعرففي تلك 
 

- � Hوهي اإلضافة إلى �عض القدرات األخر:  

v   أ; ته#أ المتطل�ات الماد#ة لل�حث وهي جید ذات خاصة �-تا�ة  على التنظ3م:القدرة

األصول التار%خ#ة خاصة �المصادر والمراجع، وتنظ#م طر%قة العمل الیومي ف#ضع ال�احث 

لنفسه جدول عمل یومي، وتنظ#م الجهد في -تا�ة ال�حث التار%خي مع التنظ#م في طر%قة 

 إعداد �حث سلس ومتكامل وواضح المقاصد والمفاه#م. التف-یر والف-ر المنظم #قود إلى

v  :تعتبر تكنولوج#ا المعلومات من اآلل#ات التي سهلت  قدرة استعمال التقن3ات الحدیثة

جم#ع مناحي الح#اة ال�حث#ة وخاصة في مجال التار%خ من خالل ال�حث في الش�-ة العن-بوت#ة 

وقت مم-ن وتوفر عناء  التار%خ#ة �أسرعدورها تت#ح الحصول على المصادر والمراجع بالتي 

 السفر على ال�احث �غ#ة االنتقال إلى م-ان الدراسة.

v  :إن ال�احث التار%خي هو �احث #عمل على معوقة جانب  التعامل مع العلوم المساعدة

من جوانب الح#اة المجتمعات في حق�ة زمن#ة معینة، أو ی�حث عن جم#ع جوانب تلك الح#اة 

                                                           

1مرجع نفسھ.ص.68.
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لى أن یتعامل مع مقدار المفاه,م والقواعد التي تح$م العلوم المختلفة $العلوم لذلك فهو مرغم ع

االقتصاد,ة والس,اس,ة والثقاف,ة مثال هذا من جهة ومن جهة أخر3 التعامل مع اللغات الح,ة 

1واألجنب,ة واحدة أو أكثر.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1مرجع نفسھ.ص70
  



 حث التاريخي والبحث التاريخي  البا                                                               الفصل الثاني    

 

 

26 

  .ال%حث التار�خي:2.2

  :ال"حثتعر�ف .1.2.2

 منها:نذ&ر لل#حث تعار�ف عدیدة   

استقصاء منظم یهدف  أ0ضاوهو  ،بإت#اع أسالیب علم0ة مقننة المعرفةسعي وراء  هو     

وأ0ضا  ،العلمي #االخت#ارإلى إضافة معارف علم0ة 0م&ن توصیلها والتحق5 من صحتها 

منهج معین للوصول إلى  #استخدامظمة لظاهرة محددة ن0م&ن تعر�فه #أنه الدراسة العلم0ة الم

وعل0ه یتأكد لنا من خالل التعر�فات السا#قة أن  منها والعمل بها، االستفادةنتائج 0م&ن 

 :ن من مجموعة من العناصر والتي هيال#حث یتكو 

ü الموضوع:  

ال#احث وتدفعه  تتحدD معینة0ستلزم ال#حث وجود ظاهرة معینة أو إش&ال0ة أو مش&لة     

 ظاهرةأن تكون الظاهرة مرضا أو ومن المم&ن  المتعددة،جوانبها  نع محاولة الكشف إلى

 .تار�خ0ةقد مضت أE  اهرةظأو  اجتماع0ةنفس0ة أو 

ü المنهج: 

ال#حث ق0مة  لمش&لةتعطي  التي من المم&ن أن العلم0ة،أحد المناهج  إت#اعالمتمثل في     

العلمي، واستعمال أ0ضا أدوات تساعد  المنهجخطوات  إت#اعو�تطلب ذلك  عامة،أو داللة 

 محسوسة.لكي تعطي نتائج  الدراسة،على جمع المعلومات التي لها صلة #موضوع 

ü الهدف: 

أخر  إلى، وهذه اإلضافات تختلف من #حث ل#حث یهدف إلى تقد0م إضافة جدیدةإن ا    

إلى أخر و0سعى  ،فقد 0سعى #احث إلى التحق5 من صحة نظر�ة ما وتأكیدها أو إلغائها

نظر�ة جدیدة، ول0س من الضرورE أن یوف5 ال#احث في الوصول إلى نتائج وف5  إیجاد

 1.#اتها توصله النتائج إلى #طالنهاالفروض التي وضعها، فقد 0ضع فروضا یر�د إث

 

 

                                                           

1 ناریمان، یونس لھلوب. استرتجیة البحث االجتماعي. عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع. (د -ت). ص87-86
  



 حث التاريخي والبحث التاريخي  البا                                                               الفصل الثاني    

 

 

27 

 :وخطوته تعر�ف ال%حث التار�خي.2.2.2

 :تعر�فه .أ

مضت ومعرفة جانب من جوانب  اسة التار0خ وأحوال األمم والشعوب التير هو عمل"ة د      

التي  أثارهممح"طة بهم من خالل  انتح"اتهم، أو معرفة 7ل جوانب ح"اتهم، والظروف التي 7

التعر0ف السابA لم "عد "في  أن "اتلك الفترة، ولكن "ظهر لنا جل اها ومن خالل الذین عا"شو تر7و 

 التار0خي7ون الDحث أF أخرF والمتمثلة في رُ  تعر0فات معاصرة لها تحیث ظهر  ،Dالغرض

واإلطالع على تطوراته  ،Dمفهومه المعاصر ل"س مجرد دراسة التار0خ القد"م والوس"G والحدیث

في  االستثماربل ینDغي توظیف هذه الدراسة في  واالجتماع"ة ةواالقتصاد" والعس7ر0ةالس"اس"ة 

ال ینDغي له أن یدرس ، فالDاحث التار0خي لقوم"ة وفي م"ادین مصلحة الوطنالم"ادین الوطن"ة وا

  1الماضي لتنبؤ Dالمستقبل، و0جب التر7یز على الحقوق المشتر7ة لألمة جمعاء.

 التار�خي:خطوات ال%حث  .ب

Dالشعور Dالمش7لة وتحدیدها ووضع الفروض  أإن للDحث التار0خي خطوات منهج"ة تبد     

 Fحوث األخرDونتائج، ولكن هو متمیز عن ال Aي فوجمع المعلومات والوصول إلى حقائ

 2.الفروض –نقد المعلومات  –مجموعة من الجوانب من بینها: مصادر المعلومات 

 لعلوم ذات الصلة %ال%حوث التار�خ0ة:ا. 3.2.2

بل هو علم  Dان التار0خ ل"س علما مستقال بذاته 7علم الحساب مثال،"عتبر ابن خلدون       

ومن خالل هذا  من تغیر، االجتماع"ةواسع متشعب "شمل عمل ما "طرأ على الح"اة 

من تعتبر  ومنها ،لها عالقة وطیدة Dمختلف العلوم ةالتار0خ"التعر0ف ندرك Dأن الDحوث 

 :مساعدة لها، نذ7ر منها

 اللغات: .أ

للمصدر الرئ"سي أو األساسي الذU یراد  األصل"ةالDحث التار0خي "ستلزم معرفة اللغة       

"حقA للمؤرخ الوقوف على الظروف األصل"ة المح"طة  على الترجمة ال فاالعتمادDحثه، 

                                                           

1 حالق، حسان. مقدمة في مناھج البحث العلمي. بیروت: دار النھضة العربیة، 2010.ص14.
  

 2 عبیدات، ذوقان؛ عاید، عبدالحق. مرجع سبق ذكره.ص176.
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ف.لما توسعت أو تعددت اللغات التي یجیدها ال"احث  ،"موضوع ال"حث من مصادر ووثائ�

و;تفرع من هذا  وأص"ح أكثر قدرة على اإلحاطة بجوانب ال"حث،أمامه أفاق ال"حث،  تعستو 

بخطو= مختلفة، .ما هو الحال في  الواحدةالعلم معرفة علم قراءة الخطو= فقد تكتب اللغة 

اللغة العرDEة، فهناك الخB الكوفي المعقد ذو األش.ال المتعددة وهو ضرور? لقراءة 

و.ذا الحال مع سائر اللغات، "اإلضافة إلى  النصوص والوثائ� القدDمة التي .انت تكتب "ه

 دراسة األصول اللغوDة وتطورها عبر الزمن لمعرفة أوجه العالقات والتشا"ه بین اللغات.

 علم الوثائ : .ب

منها في الكشف عن  االستفادةالمختلفة و.DفDة  ةالتار;خDأ? معرفة أنواع الوثائ�       

في  ةالتار;خDالتي تشتمل على شيء من المعلومات  ةالتار;خDفالوثائ�  ،ةالتار;خDالقضاDا 

، المعاهداتو ش"ه الرسمDة .األوامر  معناها الدقی� عند المؤرخین هي الكتا"ات الرسمDة أو

و.ذا دراسة األختام المستعملة في .ل بلد وزمن "مختلف أنواعها وأش.الها، من خالل 

الوثائ� معرفة نوع الورق المستعمل بدراسة  یتصل، ومما الوثائ�األختام Dم.ن معرفة صدق 

 1الحدیثة .الورق. واألوعDةالبرد? و الرق .والمداد والحوامل المختلفة القدDمة 

 علم النم-ات : .ج

تكون عملة أو مس.و.ة تكشف لنا  فرEماوهو معرفة أنواع النقود والمس.و.ات واألوسمة      

ولنا في قصة أهل الكهف خیر دلیل حیث من خالل العملة الفضDة  ،قصة أمة من األمم

 ةثالثمائالتي .انت معهم علم أصحاب المدینة أن هؤالء النفر هم من أمة عاشت قبل نحو 

 ذلك الوقت.الذ? ح.مهم في  سنة، ذلك ألن عملتهم نقشت علیها صورة الملك

 :علم الجغراف-ة .د

 اد:أ"عثالث  تدخل الجغرافDة في التار;خ من

 األول:ال"عد  ·

ذلك على توار;خ الشعوب  سوانع.ا االجتماعDة،أثر الجغرافDة ونمB الحDاة       

وحر.ته فالمناط� الحارة لها تار;خ مختلف عن المناط� ال"اردة في طبDعته  ،والمجتمعات

                                                           

1 صائب، عبد الحمید. علم التاریخ ومناھج المؤرخین. بیروت: دار العلم للنشر والتوزیع، 2014.ط2.ص32
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ض اوزد على ذلك شعوب المناط, السهل�ة وأحو  الج&ال،األمم التي تس�ن في  وأ�ضا

 الساحل�ة.األنهار وال&الد 

، ف�ثیر من األحداث التار8خيال&عد الثاني: هي عنصر فعال من عناصر الحدث  ·

تجرA علیها، �ما أن للطقوس الجغراف�ة  التيتتكیف وتتوجه &حسب طب�عة األرض 

 اإنجلتر أثر �بیر في تحر8ك مسار عجلة التار8خ �ما حدث ذلك في الحرب بین 

على تحط�م القوة ال&حر8ة  األسطولإذ ساعدت العواصف  ،1588وفرنسا سنة 

 اإلس&ان�ة.

  الثالث:ال&عد  ·

، الهدف منه ال&حث الجغرافيأو التار8خ  ةالتار8خ�یتمثل ف�ما �عرف &علم الجغراف�ة        

صین والعلماء من یؤ�د &أن الجغراف�ة والتار8خ المتخصهناك من  ،في التغیرات الجغراف�ة

 1قة الجغراف�ة هي الوحدة في التار8خ.متطا&قان فالمنط

 : عاالجتماعلم  .ه

&أنه العلم &أنه العلم الذA یهتم &معرفة القوانین الحاكمة على  االجتماع�عرف علم         

 2الح�اة ال&شر8ة من حیث االجتماع.

�عتمد علیها  أساس�ةاالجتماع ر�یزة أن یجعل من علم  ال&احث التار8خيعلى إذ یجب     

�قع  إنماو  عالم االجتماع، نفسه موضوع عمل المؤرخ هو للق�ام ب&حثه فموضوع عمل

 ألAاالختالف في طرق العمل و �صح القول &أن الدلیل التار8خي هو الدلیل الوحید المتوفر 

 عن�عبر �ستفید من نتائج الدراسات االجتماع�ة لكي  المؤرخ أ�ضاو  عالم اجتماعي،

 التار8خ�ة. القضا�ا

وعل�ه �م�ن القول &ان هناك عدة عوامل  ساعدت على اتحاد هذه العلوم منها اشتراكها في 

الح�اة االجتماع�ة &غ�ة تحقی, فهم شامل  &عادأف�ل منهما ی&حث في  األهدافالموضوع و 

مثل  ،التار8خ�ة مدراساتهحقائ, مهمة تدخل في  واالمؤرخین وجد أنو�ما  ،ال&شر8ة ألعمال

                                                           

1 المرجع نفسھ. ص.33.
  

 2 أبو مصلح، عدنان . معجم علم االجتماع .عمان : دار أسامة ؛ المشرق الثقافي، 2010.ص358 
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دراسة السلوك الجماهیر. والتكیف الثقافي مما لم تكن الطرق التقلید&ة لل#حث التار�خي قادرة 

یدق> النظر في نتائج علم االجتماع ألنه  أنعلى معالجتها لكن على ال#احث التار�خي 

> ئعلیها، =حقا االعتماد&ستط&ع  فهو ال ،عامة وواسعة حول المجتمعات أف=ارس&=ون أمام 

عن طرق #حث جدیدة توصله إلى جذور  طر إلى التفت&شض&ة ألس#اب متعددة فهو مخ�تار 

یتطلب تحشید وثائ> جدیدة وثائ> جدیدة واعتماد طرق #حث  هذه األف=ار العامة، وهذا ما

 1مالئمة.

 :,حث التار&خيلعلم النفس وا .و

ظهر بدراسة السلوك والعمل&ات الفعل&ة وقد  ى&عتبر علم النفس ذلك العلم الذ. &عن       

فونت الذ. أمن #أن الدراسات النفس&ة یجب أن أساس من  ولهام#مفهومه الحدیث مع 

 2.االخت#ار

 تسلو=&افي دراسة  ةالتار�خ&أن العالقة بین علم النفس وال#حوث  و&ظهر لنا جل&ا

علم ف ،التار�خصانعي الرجال العظماء #&عرف  ما أو ،التار�خ اصنعو األشخاص الذین 

التار�خ التقلید. یرK #أن وظ&فته تكمن في تحلیل أعمال ودوافع أولئك الرجال صانعي 

والذ. &عنى بتراجم رجال التار�خ ودور  حیث ظهر ما &عرف #علم التار�خي النفسي، التار�خ،

 الذ. النفسي حلیلالتیتلخص في أن عمل&ة الدراسات التار�خ&ة علم النفس الفرد. في 

&م=ننا  #النس#ة للفرد، ولكنه في حق&قة األمر ال ةالتار�خ&&ساعد على تفسیر أهم&ة الحادثة 

، لذلك فإن ةتار�خ&تغیر الحادثة ذاتها، فإن تقن&ات التحلیل النفسي ال &م=ن اعتبرها =حقائ> 

من خالله إضافة  الحقائ> الخدمة التي &قدمها علم النفس للتار�خ محدودة، فالتحلیل &م=ن

 .&=ون بد&ال عنها تعبیرات مدعمة لل#حث التار�خي ولكن ال

 :االقتصادعلم  .ز

تترك أثارا على  االقتصاد&ةخدمة م#اشرة للتار�خ، ذلك ألن الحقائ>  االقتصاد&قدم علم     

للمجتمعات، فالثروة هي التي تتح=م في نوع  ف&ةوالس&اس&ة والثقا االجتماع&ة الحالة النفس&ة و

                                                           

  1.صائب، عبد الحمید. مرجع سبق ذكره.ص34 

 2 نایف، القبسي. المعجم التربوي وعلم النفس. عمان: دار أسامة؛ المشرق الثقافي، 2010.ص301
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أو  انحطاطهاإلنتاج الزراعي والصناعي من خالل تحدید مسیرة النهوض بها حضار�ا أو 

قوته أو ضعفه، فمثال الثورة الصناع4ة التي حدثت في القرن الثامن عشر في أور/ا أحدثت 

 االستعمارحو س4اسة التوسع و الغر/4ة ن اأورو;مما دفع دول غرب  االقتصاد4ةفي النظم  ثورة

قابلة لتحلیل اإلحصائي  االقتصاد4ةومن جهة أخر@ فإن المادة  ،د الخاماللحصول على المو 

والنظر في األسعار واألجور والعائدات وDلها تقدم مادة أساس4ة لمعرفة دق4قة قائمة على 

،Fمن مرحلة إلى أخر@ عبر تار�خها  ةهي التي نقلت ال;شر� االقتصاد4ةلنظر�ات فا الحقائ

 1الطو�ل.

  ة:2الس2اسوالعلوم  ال+حث التار"خي .ح

المنشغلین ;التار�خ هم دائم في حاجة  إن العالقة بین العلوم الس4اس4ة والتار�خ قد4مة ألن    

 :هوعل4ه  تكازاالر 4مDن  لدعم أ;حاثهم حیث ما الس4اس4ة،ماسة لإلطالع الحرDة 

  .الس4اس4ة والظروف التي تتخذ فیهاالقرارات  -

 .القو@ المؤثرة في مجر@ التار�خ -

 .ت الس4اس4ةالمؤسسادراسة  -

وهذا ما یبین لنا التعاون والتداخل بین  الس4اسة،Dذلك ال 4مDن تجاهل معط4ات علماء  -

س4اس4ة  ةتار�خ4على دراسات ذات ص4غة أو طب4عة  نالس4اسییعلماء الالمؤرخین و 

 2الفترة.فالمؤرخ 4قوم بتت;ع تار�خ المجالس التي تتكون منها تلك المؤسسة في تلك 

 :علم اإلنسان .4

 منها من أجل أداء ال;حوث واالستفادةبها  االهتمام4عتبر من العلوم التي یجب       

نقصانا ذلك ;أن هذا العلم یتعلF ;التغیرات التي تطرأ على اإلنسان ز�ادة أو  ،ةالتار�خ4

نتیجة لمختلف العوامل مثل التكاثر والوفاة أو الهجرة أو غیرها، حیث 4قوم المختصون في 

 هذا المجال ;شرح العالقات القائمة بین السDان والعوامل األخر@ المؤثرة ف4ه.

                                                           

.35ص مرجع سبق ذكره.. صائب، عبد الحمید 1  

 القاهرة: رو4ة للنشر والتوز�ع مناهج ال;حث في العلوم اإلنسان4ة: ال;حث التار�خي أنموذجا. ؛ اشیتو محمد.بنملیج، عبد هللا 2

 .48ص .2006،
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$م8ن قوله هو أن علم اإلنسان له صلة وطیدة 1التار*خ و0دارسي التار*خ حیث  وعل$ه ما -

طر للرجوع إلى مصادر علم الس8ان ونتائجه لتوض$ح إحد< نقا> ضهذا األخیر م

 اقتصادE.أو  اجتماعيذات جانب س$اسي أو  ةتار*خ$ال1حث أو لتفسیر ظاهرة 

v  لى جانب تلك العلوم هناك مجاالت أخر< لإلبداع اإلنساني تنفع ال1احث في التار*خ عو

بر اإلنسان عن أف8اره عالعصر $ مرآة مثل ألوان األدب والفنون المختلفة، فاألدب

و8ذلك اإللمام  ،$ةالواقع، راسما بذلك نواحي مختلفة من ح$اته من خالله وعواطفه

حضارات ال1الد، وتبین 8ثیر من  تكمن في ط$اتها صور دق$قة من التي 1أدب$ات الفنون 

  .خفا$ا أهلها ومن ح$اتهم الواقعة ومن تقالیدهم ونظمهم وأحالمهم وأمانیهم

v  بتحصیل ثقافته العامة أو  $8تفي أالعلى أن ال1احث التار*خي یجب  المؤ8دومن

فحسب بل $ستفید من دراسته وخبرته 1الح$اة العمل$ة ذاتها  الكتب والمراجعالخاصة من 

في الماضي ومعرفة ففهم أعمال الناس في الحاضر $م8ن ممن فهم أعمال الناس 

1.أحوالهم وسیرهم
 

 :وأهمیتها ةلتار*خ)االفائدة من ال�حوث . 4.2.2

 الفائدة: .أ

نستفید منه في مجاالت عدیدة والس$ما في ح$اتنا في الوقت  التار*خیثبت لنا الواقع 1أن      

یتطلع إل$ه، فهو  $م8ن أن تنفصل عن حاضر اإلنسان وما فدراسة التار*خ ال الحاضر،

األحداث في ظروف دبر شؤون الحاضر والمستقبل، ف8ثیر ما تتكرر ت في $م8ن من أن $فید

المفید نحو  اإلرشادمن  شيءتؤدE إلى نتائج مشابهة $م8ن االستفادة منها لتقد$م ، مشابهة

 التار*خ على التوع$ة القوم$ة واعتزاز المواطن  بتار*خ شع1ه وأمته، لوأ$ضا $عم المستقبل،

 أنوتضح$اته، 8ما  وٕابداعهالحالة $8ون التار*خ مصدر الهام رئ$سي لعمل اإلنسان ه وفي هذ

1ما $حو$ه من أمثلة 8ما $م8ن أن $8ون وسیلة  تعمیV وترسیخ الوطن$ة.له دور 8بیر في 

جدا  ةهنا فإن الدراسة العلم$ة الشاملة لتار*خنا مهم للنضال ضد القوة المعاد$ة لألمة، ومن

سا هاد$ا ضا نبرا$ستكون أ ألنهاعلى ماضینا وتر*ه 1ش8ل جاد، و  اإلطالعألنها تم8ننا من 

                                                           

  1الدسوقي، عاصم .البحث في التاریخ : قضایا المنھج واإلشكاالت. بیروت : دار الجیل ،1991.ص46،48.
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والتار,خ �ساعد أ�ضا على تكو,ن  ستكشاف الماضي،الألج�ال الحاضرة في عمل�ة إعادة 

أبنائنا بهذا یبث فیهم من توع�ة قوم�ة تجعلهم �ح�طون إحاطة  حوافز وق�م لد1 الناشئة من

 ،منه ةدئتامة بتار,خ أمتنا و�عتزون بتراثها الحضار; واإلنساني و,در8ون فضله و�8ف�ة الفا

Aالواقع الراهن للوطن العر?ي ومجابهته للتحد�ات  اإلحاطةا أن هذه التوع�ة تساهم في 8م

األهداف الكبر1 ألمتنا و�8ف�ة النضال من أجل تحق�قها Aاالستعمار,ة وتثیر فیهم الشعور 

وٕاداراك الراAطة بین األمة وهناك أ�ضا فائدة المتعة في التار,خ وذلك Aما خلفه السلف من 

ء العالم من دور وقصور ومعابد وتماثیل وأطالل وأثار تثیر في النفوس أعمI مختلف أرجا

المشاعر وفي األذهان أروع األف8ار، ناه�ك عن القصص في التار,خ حیث نجد الواقعة 

األج�ال من ح�اة البذخ والترف، أم بؤس  هتشهدأكان ذلك ف�ما  سواءأغرب من الخ�ال 

نسان من حروب وفضائح تقشعر لها األبدان، و8ذلك ما الفاقة والحرمان وما قام Aه بنو اإل

بدر منهم أح�انا من خدمات في سبیل الخیر تطفح Aالحنان وعل�ه فإن التار,خ مجموعة من 

 1بهذا العلم. واالعتزاز االهتماملفوائد توجب علینا ا

 التار-خ)ة:أهم)ة ال$حوث  .ب

على فهم حدود الماضي 8ما �ظن الكثیر بل تتعد1 ذلك  ةالتار,خ�ال تتوقف الدراسة       

أAعد، وذلك AمتاAعة الظاهرة لكي نتوصل إلى دالالت تساهم في فهم الحاضر،  دودإلى ح

 و8ذا معرفة األصول الحق�ق�ة للنظر,ات والمAادQ، وظروف نشأة هذه النظر,ات، وهذا ما

ت التار,خ�ة على الكشف عن �عین على معرفة الرواRA بین الظواهر، 8ما أن الدراسا

وظروف البیئة االجتماع�ة  المشاكل التي 8ان �عاني منها الناس في األزمنة الغابرة،

 إیجاددون التي حالت علیها، والعوائI  وأسالیب التغلبواالقتصاد�ة والثقاف�ة لتلك المشاكل 

ل�ست دراسات في موضوع التار,خ  ةالتار,خ�إل�ه أن الدراسات  اإلشارةالحلول لها. وما �م8ن 

لعلم من العلوم  ةتار,خ�فهناك دراسات  ومتخصصة،فقR، بل تمتد إلى مجاالت متنوعة 

  8.2الزواج االجتماع�ةمثال، ودراسة جانب من الح�اة 

                                                           

 1صائب، عبد الحمید. مرجع سبق ذكره. ص30
 

2 عبیدات، ذوقان؛ عاید، عبد الحق. مرجع سبق ذكره. ص176.175
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  مصادر معلومات ال%حث التار�خي:.5.2.2

والسجالت والوثائ1  0اآلثار األول,ةمصادر عدیدة ومتعددة منها  التار!خيلل�حث 

 نذ0رها:واألشخاص، والثانو,ة 00تا�ات ال�احثین والمؤرخین والرواة وف,ما یلي 

  والوثائ1:السجالت  ·

یرجع ال�احث إلى السجالت الرسم,ة التي 0تبت من طرف الجهات الرسم,ة و,عمل على    

 واألنظمة التي سادت في تلك الفترة. والقوانین اإلحصاءاتدراسة 

  اآلثار: ·

وذلك من  التار!خ،لذا فهي تعد مصدرا مهما لدراسة  �اق,ة، ةتار!خ,شواهد  اآلثارإن    

خالل طراز الم�اني القد,مة والمال�س القد,مة التي ستكشف الكثیر من مظاهر الح,اة 

 القد,مة.

 والمجالت:الصحف  ·

الزمن,ة تحمله الصحف من أخ�ار عن تلك الفترة  تتطلب �عض الدراسات الرجوع إلى ما  

 أخرI.وانجازات الدولة من جهة  ةالمعینة، �اعت�ارها تنقل انشغاالت الشعب من جه

  الشهود: ·

حیث أن ال�احث یتصل �األشخاص الذین شهدوا األحداث والظواهر الماض,ة، والرجوع    

الظاهرة المدروسة، و!جب هنا التأكید على ضرورة التنو,ع في شهود الع,ان،  اإلى من عا,شو 

 .وموضوع,ةلمعالجة الموضوع �ح,اد,ة 

 الذات=ة:المذ9رات والسیر  ·

,قوم �عض األشخاص �0تا�ة مذ0راتهم عن األحداث المهمة التي جرت في أ,امهم، و0ذا     

إلى ذ0رهم ألشخاص مهمین  �اإلضافة ح,اتهم،خالل  االظواهر التي عاشو  ل�عضتسجیلهم 

 1الدولة.وهذا ما نجدهم في مذ0رات الشخص,ات ال�ارزة في  مذ0راتهم،في 

 

 

                                                           

1 مرجع نفسھ. ص.172 
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 :واألعمال الفن$ةدراسات السا*قة والكتا*ات األدب$ة لا .ج

على �عض ما جاء من معلومات في دراسات س�قها �ه  واالعتماد$م"ن لل�احث اإلطالع 

على �عض  االعتمادالتي یر5د دراستها، وأ$ضا  ةالتار5خ$من "ان قبله درس الظاهرة 

 1التش"یل$ة. والفنون الكتا�ات األدب$ة "الشعر مثال، واألعمال الفن$ة "الرسومات 

  التار=خي:مع$قات ال*حث .6.2.2

یرC الكثیر من المختصین أن ال�حوث التار5خ$ة هي �حوث جزئ$ة ول$ست تامة، أ@     

 منها:لعدة أس�اب نذ"ر  نظرا دق$قا�معنى أخر ل$ست علما 

  .رالمصاد لهذه�عض الدول  احتكارأو  اتزو5رهأو  ةالتار5خ$إتالف المصادر  ·

تكون قد  ةسالمدرو إن ال�حث التار5خي $صعب تطبیG ف$ه المناهج العلم$ة، ألن الظاهرة  ·

 تجرJة للالفروض وصعو�ة إخضاعها مضت، و"ل هذا ینتج عنه صعو�ة وضع 

في الحقائG، أو ال $م"نهم  ا$غیرو أو  ایز5فو الحاثة $م"ن أن  االذین عا$شو شهود الع$ان  ·

إن  القضائ$ة،اإلدالء بجم$ع الحوادث نظرا لنس$انها أو خوفا من المتا�عات من الجهات 

 الدولة."انت الحادثة تتعلG �أمن 

جر5ب غیر قابلة لت ألنهاوذلك  المعلومات،جمع  فيفهي أصعب  معقدة،المادة التار5خ$ة  ·

 فیها.م�اشرة �الحادثة التار5خ$ة والظروف التي حدثت  االتصال$م"نه  علیها، فال�احث ال

$ستط$ع  ف"ل ما التار5خ$ة،$صعب الوصول إلى نتائج تصلح للتعل$م في األ�حاث  ·

 حدث."ان محتمال و، وما قد "ان ا ال�احث فعله هو نشر م

v األس�اب السالفة الذ"ر ال تمنع من الثقة �ال�حث  أن عل$ه التأكید$م"ن  اولكن م

بل سی�قى ذلك العلم الذ@ یدرس ظواهر التطور اإلنساني والطب$عي لمختلف  التار5خي،

 2المصداق$ة.�منهاج علم$ة تعطیها صفة  الح$اة،مجاالت 

 
 

                                                           

1 مرجع نفسھ.ص173
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 إلنجاز هذه المذكرة. وفقنا الذي  العالمين  رب  ,  هو  الشكر  أوألً 

عم المشرف  نكان  األستاذ المشرف األستاذ "وزار سليمان" الذي  إلى  ثم  

 والموجه   

صة  خا   إلى كل أساتذة علم المكتبات والعلوم الوثائقية،          

"رعبد القـادو "نيمور   "عاليعبد ال  هاديال"عبد    :يناألستاذ  

  

 

  لم  وان  العمل  هذا  انجاز  في  وساهم  السبيل  لنا  مهد  من  كل  والى

 .  ينساهم  لن  القـلب  فـان  القـلم  يذكرهم

 



 ة  ــــــخاتم

 

 

عالقة وطیدة و متكاملة بین األرشیف و وفي األخیر ما &م$ن أن نستخلصه أن هناك      

، و تتجسد هذه العالقة 6صفة خاصة في مد; استخدام الوثائ8 األرش&ف&ة في   ةال6حوث التار3خ&

  .$تا6ة و تسجیل و توثی8 األحداث التار3خ&ة

&قوم  عالقة مهن&ة و عمل&ة بین $ال الطرفین ، فنجد الوثائقي یتجلى لنا 6أن هنا ك و من هنا 

أن الوثائ8 من خالل تعامله مع  6عمل ال6احث التار3خي وهذا األخیر &قوم 6عمل الوثائقي ، 6حیث

، و$ذا فإن ال6احث التار3خي  ةاألحداث التار3خ&6عض التعرف على  م$نه من&ُ  ةالتار3خ&األرصدة 

إذ  الوثائ8. ات عمل الوثائقي $التعرف على حوامل الوثائ8 وطرق تصنیف&&ستطع إدراك 6عض آل

  .التار3خ&ةأن $ال منهما لد&ه صلة وث&قة 6الوثائ8 واألحداث 

 Gفاألرش&في هو األمین على ذاكرة األمة و حارسها ، حیث &سهر على معالجة الوثائ8 و الحفا

علیها انطالقا من مبدأ المعادلة التي ترIJ ق&مة و سر3ة الوثائ8 6مضمونها و ظروف نشأتها ، لهذا 

تخضع للنص  فهو &عمل على تصن&فها حسب طب&عتها ، إال أن عمل&ة إتاحتها و تبل&غها فهي

أما المؤرخ فهو من یبذل جهدا من أجل $شف الحقائ8 و و  القانوني الذO &حدد مدة الحفN و التبل&غ

إخضاعها للدراسة العلم&ة ، من خالل تحقی8 الوثائ8 و نقدها و تحلیلها و توث&قها من أجل إبرازها 

 .لعامة الناس

نظرا  8یتلقون نوعا من التضیی نفي الجزائر هو أن ال6احثین التار3خی اإلشارة إل&ه أ&ضا وما &م$ن 

 التار3خي،ی8 ال6حث عما & االطالع، وهذاالمصالح الوالئ&ة تعمل 6التشر3عات المنظمة لعمل&ة  لكون 

ه ل&ع االطالع ال6حوث یجبالذO &م$ن من خالله دعم  یرون 6أن األرشیف ن التار3خیو فال6احثون 

 .ین6اعت6اره ملك&ة عامة لجم&ع المواطنین الجزائر3 قیود،بدون 



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  االجتماعیةكلیة العلوم 

 قسم العلوم اإلنسانیة 

 شعبة علم المكتبات والمعلومات

 

مسؤول مكتب الحفظ بمصلحة أرشیف والیة وھران وذلك في إطار  مقابلة موجھة إلى    
تخصص نظم التحضیر إلعداد مذكرة التخرج الماستر في شعبة علم المكتبات والمعلومات  

 المعلومات التكنولوجیة الحدیثة الموسومة بــ :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          إشراف األستاذ:                         :                            لباإعداد الطمن 

 سلیمان وزار أ.            بلعربي عبد القادر

 

 2016 -2015السنة الجامعیة : 

 

 

 األرشیف والبحث التاریخي 

 -انموذج –مصلحة أرشیف والیة وھران 

 



 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 جامعة عبد الحمید بن بادیس 

 كلیة العلوم االجتماعیة 

 قسم العلوم اإلنسانیة 

 شعبة علم المكتبات والمعلومات

 

وذلك في إطار التحضیر إلعداد مذكرة  مقابلة موجھة إلى أستاذ تاریخ بجامعة مستغانم    
تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة التخرج الماستر في شعبة علم المكتبات والمعلومات  

 الحدیثة الموسومة بــ :

 

 

 

 

 

 

 

 

إشراف األستاذ:                                                                                                               :                                                     من إعداد الطالب

 وزار سلیمان            بلعربي عبد القادر 

 

 2016 -2015الجامعیة : السنة 

 

 األرشیف والبحث التاریخي 

 -انموذج –مصلحة أرشیف والیة وھران 

 



 ث  ـــص البحــــــملخ

 

حیث ;ان عنوان  التار9خ6ة.�غ6ة دعم ال�حوث  وثائ/ األرشیف استغالل عواقیتناول ال�حث       

مدG إدراك حاولت من خاللها دراسة میدان6ة �مصلحة وهران،  الدراسة األرشیف وال�حث التار9خي:

معالجة ال�حوث التار9خ6ة. ومدG االستفادة منها في إث�ات  األرصدة الوثائق6ة فيعلى  االعتماد

حیث قسمت  التار9خ6ة.�طال ما 6عتقد أنه من الحقائ/ استعمال الوثائ/ إل الحقائ/ التار9خ6ة أو

�حثي إلى أرVعة فصول تطرقت في الفصل األول إلى اإلطار المنهجي للدراسة مبینا ف6ه مش;لة 

 األخیروفي  ،و �عض الصعو�ات و�عض الدراسات السا�قة اقترحتهاالدراسة و الفرض6ات التي 

تطرقت  أشرت إلى الصعو�ات التي تلقیتها و�عض المصطلحات المتعلقة �ال�حث. ثم الفصل الثاني

في هذا الفصل  أ6ضاأشرت ال�احث التار9خي وأهم الصفات التي یجب أن 6متاز بها. ;ما  لمفهوم

التار9خ6ة وممیزات میته واهم العلوم المساعدة في أداء ال�حوث ماه6ة ال�حث التار9خي وأهإلى 

 ال�حث التار9خي ومع6قاته .

أما الفصل الثالث فحاولت التر;یز على إبراز عالقة األرشیف �ال�حوث التار9خ6ة، متطرقا في     

 وتعر9فه وأصنافه وغر9ها من العناصر، ةذلك إلى عموم6ات متعلقة �األرشیف من نبذة تار9خ6

ي الجزائر التار9خ6ة ف ثال�حو ة التار9خ عامة ثم �األرشیف وأهمیته في ;تاإلى و�عدها تطرقت 

ع�ارة الجانب المیداني للدراسة الذ_ هو على األرشیف، و الفصل الرا�ع واألخیر ;ان  واالستناد

ة التي أجر9نها مع مسؤولة م;تب الحفa �أرشیف مصلحة وهران و أحد أساتذة لعن تحلیل للمقاب

ضوء  الدراسة على ةمستغانم . ثم قمت �مناقشبوال6ة مادة التار9خ بجامعة عبد الحمید بن �اد6س 

 بإعطاء إقترحات وتوص6ات .قمت .الفرض6ات و 

 9خ6ة، ال�احث التار9خي. األرشیف، الوث6قة التار9خ6ة، ال�حوث التار  الكلمات المفتاح�ة:
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 اإلطار المنهجي  األول:الفصل  .1

  الدراسة:مش5لة  .1.1

هي دراسة ألحداث الماضي من أجل فهم وقائع الحاضر، �#ون  ةالتار�خ� إن الدراسات       

 اعا�شو واللجوء إلى سرد الحقائ2 بواسطة أشخاص  ةالتار�خ�الوثائ2  استخدامذلك من خالل 

ذلك، وما یلفت  إلىأدت  التي الحادثة لمعرفة ما حدث بدقة وموضوع�ة وٕاظهار األس:اب 

حیث عل�ه أن  �حتل الصدارة في جمع المعلومات،  ال:احث للوثائ2 استخدام  أن هو االنت:اه

هي صادرة عن تلك الفترة التي وقعت فیها  فعال هي أَ  �ستخدم و�حق2 من الوثائ2 والمصادر

تعتمد :الدرجة األولى  ةوما �م#ن التأكید عل�ه أن معظم ال:حوث التار�خ� ،أو الحادثة الظاهرة

على رصد المعلومات وتحصیلها وجمعها من مختلف المصادر والمراجع التي �م#ن أن توفرها 

تحتوH على وثائ2  ةاألرش�ف�أن المصالح الوالئ�ة ما و: ،ات والمراكز الوثائق�ة واألرش�فاتالم#ت:

على الوثائ2 وف2 شروI معینة، ومن  :االطالعقوانین تسمح لل:احثین : تعملو مهمة  ةتار�خ�

و#ان تسل�J الضوء على المصالح األرش�ف�ة الوالئ�ة والدور الذH تلع:ه  ،هنا جاءت هذه الدراسة

إلش#ال�ة التي سوف یتم معالجتها هي اعتماد وعل�ه فإن ا ،ةمن أجل دعم ال:حوث التار�خ�

، ةالتار�خ�أجل دعم ال:حوث ئ2 الموجودة في المصالح الوالئ�ة من على الوثا نال:احثین التار�خی

 األتي: اإلش#الومن هنا نطرح 

 التار�خ�ة؟لل:حوث أرشیف وهران مدN دعم المصلحة  ما ·

و�عتبرونها مرجعا  ةالتار�خ�معالجة :حوثهم لرشیف األهل �ستعمل ال:احثون وثائ2  ·

 :المعلومات؟�م#ن االستغناء عنه في التزود ضرور�ا ال 
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  الفرض�ات:.2.1

تعتبر الفرض/ة تخمینا عاما وذ*ي وتفسیر محتمل یتم بواسطته ر�� األس�اب          

�المسب�ات *تفسیر مؤقت لمش*لة أو الظاهرة المدروسة، و�التالي فإن الفرض/ة ع�ارة عن تكهن 

تصاغ /ضعه ال�احث *حل مم*ن ومحتمل لمش*لة الدراسة والفروض غال�ا تكون معممة والتي 

جرت وعل/ه  1ةالعالقات التي /حاول من خاللها ال�احث حل المش*لمنس< ومنظم /ظهر  �أسلوب

  :الفرض/ات التال/ة اخت/ارهذه الدراسة على 

v خ/ة.ال�حوث  داءأأجل  مصلحة أرشیف وهران من وثائ< هناك استفادة منHالتار 

v /خHعلى وثائ< مصلحة وهران ة/عتمد ال�احثون في معالجتهم لل�حوث التار. 

 الدراسة: أهداف.3.1

، ةإبراز أهم/ة استخدام ال�احثین لألرشیف ألغرض علم/ة و�األخص ال�حوث التارHخ/ ·

، و*ذا التأكید على أن المصالح الوالئ/ة اجات العلم/ة والمعرف/ة وال�حث/ةو*ذا تلب/ة االحت/

 األرش/ف/ة تعمل على حفM الذاكرة القوم/ة والوطن/ة. 

  .رHخیینالتا وال�احثین ةالتارHخ/معرفة ماه/ة ال�حوث  ·

الوثائ< الموجودة في مصلحة  إلى/ستندون  ن التارHخیو ال�احثون  تإذا *انمعرفة ما  ·

  .وال/ة وهران ألداء �حوثهم

 وهران.الموجودة في مصلحة  ةالتارHخ/الوثائ<  تستخدامااالكشف عن  ·

 �حوثهم.ألداء  ةالتارHخ/ال�احثین على الوثائ<  استناد ·

معرفة أهم/ة المصالح و  ةالتارHخ/ لل�حوث*دعم  ةاألرش/ف/المختلفة للوثائ<  األدوارتبین  ·

 االعتماداألرش/ف/ة الوالئ/ة ودورها في الحفاN على الذاكرة القوم/ة والوطن/ة من خالل 

 .المنطقةعلى الوثائ< الموجودة بها لكتا�ة تارHخ 

  
                                                           

 .2012 دار الصفاء للنشر والتوزHع، عمان:محمد. أسالیب ال�حث العلمي: النظرHة والتطبی<. غن/م، عل/ان، ر�حي مصطفى؛  1 

  138ص.
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  ال"حث:أهم�ة .4.1

متواجدة في ال ةتار�خ(ال. ئوثاالتكمن أهم(ة ال'حث في إبراز المعلومات التي تحتو�ها        

أرشیف الوال(ات التي تدعم ال'حث التار�خي، وعل(ه تبرز هذه الدراسة في إلقاء الضوء على 

تتضمن مادة خام  فالوثائ.التار�خي، التي یجعلها ال'احث سندا في 'حثه  ةالمعلومات التار�خ(

الفترة الزمن(ة، ف=ل هذه 'الدقة تع=س 'ح. الواقع المعاش في من المعلومات تمتاز مش=لة 

(م=ن  ةتجعل من المعلومات الموجودة في وثائ. األرشیف معلومة تار�خ(الممیزات وغیرها 

  .الرجوع إلیها

 :ال"حثحدود .5.1

من طرف أرشیف الوال(ات، و'اعت'ار  ةعلى موضوع دعم ال'حوث التار�خ( (شتمل ال'حث      

لإلطالع ه ت(ح وثائقیأن مر=ز وال(ة وهران 'ه مصلحة أرشیف تحوF رصید وثائقي مهم 

ه =نموذج لهذا ال'حث، وأ(ضا نظرا لما تقدمه من خدمات تألغراض ال'حث العلمي اختر 

بتنظ(م إجراءات لل'احثین =االستق'ال والتبل(غ والتوج(ه والمساعدة، وأ(ضا تعمل على الق(ام 

قانون(ة =تسجیل المترددین على المصلحة، أما فینا یخص اإلطار الزمني ف=انت من الفترة 

 . 2016من شهر جانفي إلي غا(ة ماF سنة  الزمن(ة الممتدة
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 الموضوع: اخت!ارأس�اب .6.1

v موضوع!ة: أس�اب 

من بین األس-اب التي دفعتني الخت�ار هذا الموضوع هو أن مصالح أرشیف الوال�ات        

، ولكن <ثیرا ما وثائ> وتبل�غها لل-احثین والجمهورعمل على إتاحة التهي ذات طا-ع عمومي 

لألرشیف  نواإلدار@ی ولینؤ المسمن طرف اإلحتقار@ة نجدها تعاني من عدید المشاكل، <النظرة 

ومن هنا عمدت لمعالجة هذا  األرشیف حزم وثائ> ال ق�مة وال فائدة منها، المتمثلة في <ون 

  الموضوع ومحاولة تغیر ذلك االعتقاد.   

 .الوالئ�ة ة�فاألرش�إبراز الفوائد المتعددة للمصالح  ·

وتوفیر الشروG المناس-ة لحفظها من  ةضرورة التر<یز على االهتمام -الوثائ> التار@خ� ·

 . مصلحة وال�ة وهران خالل تبین الدور الذI تقوم -ه

v  الذات!ة:أس�اب 

 تعل> شخصيفاألول -ح<م  الوثائق�ة، لوممحاولة المزج بین العلمین التار@خي وعلم الع

 والثاني -ح<م دراستي لهذا االجتماع�ة، الظواهربدراسة نى الذI �عُ التار@خ -علم 

 .التخصص أثناء الجامعة وتعلقي -ه

 المستخدم في الدراسة: المنهج .7.1

         Iهو ع-ارة عن طر@قة لوصف الموضوع المراد اعتمدنا على المنهج الوصفي الذ

وفي -حثنا  1.النتائج التي یتم التحصل علیهاخالل منهج�ة علم�ة صح�حة وتصو@ر  دراسته من

على السجل  االطالعالنتائج المتحصل علیها من خالل عمل�ة هذا عمدنا على وصف وتحلیل 

 .مصلحة أرشیف وهران<ذا وصف و  ،االتصال بین ال-احثین

 

 

                                                           

.عمان: دار وائل  G،2منهج�ة ال-حث العلمي:القواعد والمراحل والتطب�قات .أبو ناصر،محمد؛ مب�ضین، عقلةعبیدات، محمد؛ 1 

  .46.،ص 1999للنشر،
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 أدوات جمع المعلومات:.8.1

 المقابلة: -أ

لة لد7 هي المقابلة، 0اعت0ارها أداة 0ارزة ض/انت األداة المفمن خالل طب&عة الموضوع       

تعر<فها 0أنها مواجهة بین ال0احث وشخص أخر أو مجموعة من أدوات ال0حث العلمي، و&م/ن 

خالله إلى  من األشخاص آخر<ن بهدف الوصول إلى حق&قة أو موقف معین &سعى ال0احث من

التي یر<دها ال0احث  تأ&ضا الحصول على الب&انا ة، ومن أهدفها الرئ&س&الدراسة تحقیE أهداف

 وتأثیره.ار عن ق&مة شيء وفائدته االستفس و/ذا معرفة معلومات تتعلE 0شخص&ة الم0حوث أو

 Lوأ&ضا الق&ام  وقاعة حیث قمت 0المقابلة مع الم/لفة 0م/تب الحف Eالمطالعة على الوثائ

 .التار<خ بجامعة مستغانم أحد أساتذة 0مقابلة مع

 المالحظة: -ب

ب جولكن ال0احث ی، خالل المشاهدة أو السمع من والمعلوماتوسیلة الكتساب الخبرات وهي       

و0ما  1أساسا لمعرفة واع&ة أو فهم دقیE لظاهرة المدروسة، مالحظاتهمنهج معین یجعل من  إت0اععل&ه 

دعم 0حثنا والتي من  جوانب 0غ&ةعدة مصلحة وهران، ارتأینا أن نالحL 0موضوع ال0حث یتعلE  أن

 بینه:

 األرش&ف&ة.على الوثائE  االطالعمالحظة الطر<قة التي تتم بها عمل&ة  ·

 .ال0احث التار<خي ومصلحة األرشیف االتصال بینمالحظة الطر<قة التي یتم بها  ·

 األرش&ف&ة.الوث&قة  یتعامل ال0احث مع ال0احثمالحظة /یف  ·

 .نالتار<خییالتعرف على /&ف&ة التعامل بین الموظفین 0المصلحة وال0احثین  ·

  

  

 

 

 

 

                                                           

 .142.ص2011عبیدات ، ذوقان؛ عاید، عبد الحE .ال0حث العلمي مفهومه وأدواته وأسالی0ه .عمان :دار الف/ر ،- 1
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 الدراسات السا�قة:.9.1

v دراسة : على األرشیف طالعاالال�حث العلمي و  رسالة ماجستیر �عنوان: :الدراسة األولى

 : مصلحة أرشیف وال0ة وهران نموذجا ،من إعداد قاضي عبدمیدان0ة ألرشیف الوال0ات

إبراز الدراسة هذه أهداف وتمثلت  -وهران –القادر �قسم علم الم9ت�ات والعلوم الوثائق0ة 

علم0ة، وتلب0ة االحت0اجات المعرف0ة، العلم0ة على األرشیف ألغراض  االطالعأهم0ة 

وال�حث0ة لألساتذة الجامعین وال�احثین من خالل التعرBف �األرصدة األرش0ف0ة وتسهیل 

إتاحة الوثائF ضمن أطر قانون0ة تنظ0م0ة وماد0ة الئقة تشجع ال�حث، تحفزه وتضمن 

 ،ید من هذا الشأناستمرارBة استعمال األرشیف في أعمال ال�حث الجامع0ة وخلF تقال

 هذه الدراسة : وتمثلت نتائج 

 ال�احثین الجامعین بوهران 0عتبرون وثائF األرشیف مرجعا ال 0م9ن االستغناء عنه ·

 العلمي.لدور الوثائF أهم0ة 9بیرة في تقدم ال�حث 

لدL هؤالء  االطالعهناك نسب ضئیلة ومتفاوتة من سنة إلى أخرL عند إحصاء  ·

 الجامعین.

 .االطالعالخاصة �عمل0ة  ةاحثین للقوانین التنظ0م0جهل �عض ال� ·

 .االطالعي الظروف الماد0ة لعمل0ة القصور النسبي ف ·
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v مذ,رة تخرج لنیل شهادة الماستر في تخصص التار!خ المعاصر : الدراسة الثان�ة

 08: مجازر ائم االحتالل الفرنسي في الجزائر.عنوان األرشیف والوثائ2 آل1ة إث.ات جر 

أنموذجا من إعداد الطال*ة وردة شایب الذراع، *شع*ة تار'خ، قسم العلوم  1945ما� 

  في الدراسة هذه أهدافوتمثلت نسان3ة، بجامعة محمد خ3ضر *س1رة، اإل

3م1ن أن 3سهم في تدع3م  وهو ما المرتك*ة،بناءا قاعدة معلومات عن هذه المجازر  ·

 .ضوعة حول جوانب أخر? من هذا المو دراسات مستقبل3

لتي ظلت *عیدة عن ا *األرشیف،نقص الدراسات الخاصة *مثل هذه المواض3ع المتعلقة  ·

 أقالم ال*احثین.

التي تعرضت إلى 1ثیر من التشو3ه  ،الرغ*ة في التعرف على حق3قة هذه المجازر ·

 .لتز'یف من طرف االستعمار الفرنسيوا

 1945ما�  08ة ومجازر إبراز دور األرشیف والوثائM في إث*ات جرائم االحتالل عام ·

أما نتائج  وذلك ألهم3ة الوث3قة األرش3ف3ة *اعت*ارها دل3ال قاطعا إلث*ات هذه الجرائم

  الدراسة ف1انت 1التالي:

من خالل الوثائM  1945ما�  08تعتبر مراكز األرشیف أداة فعالة في إث*ات مجازر  ·

 .ودل3ال قاطعا على وجودها تو'ها،تحالتي 

جرائم فرنسا في 1ل *حث تار'خي فال تار'خ بدون وث3قة وٕان التأر'خ لإن الوث3قة أساس  ·

، وتار'خ الثورة الجزائر'ة عامة 3ستوجب العودة لشهادة خاصة 1945ما�  08

المعاصر'ن لهذه األحداث وذلك لغرض مقارنتها *ما ورد في التقار'ر الفرنس3ة التي 

M هذه الوثائM في حق3قة ما افتتجنب *ش1ل 1بیر الموضوع3ة و*التالي التأكد من تو 

 .جر? 
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 المصطلحات:تحدید .10.1

 تعر(ف التار(خ : -أ

: أرخ الكتاب بیوم �قالو"التور�خ"، تعر�ف الوقت.  ": "التار�خ�قول الراز�  لغة : ·

واحد، وتر9 -عض اآلراء وجود أصول غیر عر�3ة،  1ذا، و"ورخه" -معنى

1فارس�ة أو سر�ان�ة أوٕاثیو�3ة للكلمة
 . 

 اصطالحا: ·

ü  الشهیرة:تعر(ف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في مقدمته  

-عد فإن التار�خ فن من الفنون التي تتداوله األمم  (أمافهو یبدأ حدیثه عن التار�خ -القول 

واألج�ال ،وتشد إل�ه الر1اب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة و العقال وتتنافس ف�ه 

الملوك واإلق-ال وتتساو9 في فهمه العلماء والجاهل، إذا هو ظاهره ال تز�د عن  أخ-ار عن 

م والدول والسوابN من القرون األولى ،وفي -اطنه نظر وتحقیN وتعلیل للكائنات األ�ا

الح1مة  عر�N وم-ادئها دقیN وعلم -�1ف�ات الوقائع وأس-ابها العم�قة  فهو لذلك أصیل في 

N2.وجدیر علومها وخلی 

ü مان الكافیجيAالتار�خ فهو علم ی-حث ف�ه عن الزمان  (وأما: تعر(ف محي الدین بن سل

  )أحواله وعن أحوال ما یتعلN -ه من حیث تعیین ذلك وتوقیته.و 

وعل�ه ما �م1ن قوله أن االتجاهات تت-این في تعر�ف التار�خ فهناك من یراه ال-حث عن  ·

3 .الحقائN الثابتة وتدو�نها وهناك من �عتبره تفسیر الحقائN ور3طها
 

 التعر(ف اإلجرائي للمصطلح الDحث التار(خي: ·

التعرف علة ماه�ة ال-حث التار�خي �م1ن من خاللها التعرف على هذا النوع من إن        

  وهذا ما یتعلN -موضوع دراستي ال-حث التار�خي واألرشیف.  ال-حوث والطب�عة التي تتم بها

األرشیف:تعر(ف   

                                                           

 http://www.hudasharawy-متاح على الرابط التالي: ]داخل الخط[ 017:5الساعة: على  07/05/2016زیارة یوم 1 

sec.org/history.html 
  2 بن خلدون،عبد الرحمن.تاریخ ابن خلدون . بیروت: دار الكتب العلمیة، 2010.مج1.ص8.

 .17ص .2004ذنون طه، عبد الواحد. أصول ال-حث التار�خي. بیروت: المدار اإلسالمي،  - 3
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 لغة: ·

 والملفاتجاءت لفظة أرشیف "ص-غتین فعل واسم، فجاءت %فعل "معنى وضع األوراق       

مة لف %ما جاءت على ص-غة الدوام أرشیف وهي مشتقة من الكفي األرشیف "معنى أرشَ 

أرخیون أو أرشیون، و%انت تطل? على سجالت الح%ومة ووثائقها واألرشیف شائع اإلستعمال 

 Aوفي  أرشیففي معظم لغات العالم ففي الفرنس-ة تلفBار%ا-فز ةاإلنجلیز A1.تلف 

 اصطالحا: ·

تم طب-عتها و-ة تحنلوثائ? التي تستلمها أو تنشأها أD شخص-ة ماد-ة أو معهي مجموعة ا      

تنظ-مها.أن تحفA بواسطة هذا الشخص نفسه أو الهیئة على أن -%ون قد أحسن   

خت-ار وتسهیل تداول الوثائ? وتسمى %ذلك اتطل? أ-ضا على اإلدارة ذاتها المسؤولة على و 

-ه طل? أ-ضا على المبنى أو الجزء الذD تحفA ف%ما ت األرشیف أو دار المحفوظات، وئردا

 2األرشیف.الوثائ? على المخزن 

 للمصطلح:التعر-ف اإلجرائي  ·

صطلح Bف "مر "ما أن موضوع دراستي األرشیف وال"حث التارBخي هذا یتطلب التع      

الح-اة جوانب  فهذا األخیر في مجمله تلك الوثائ? التي -م%ن من خاللها التعرف علىاألرشیف 

  "التارBخ. وهذا هو "طب-عة الحال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1األلوسي، سالم عبود؛ مالك، محمد محجوب. األرشیف تاریخھ أصنافھ. بغداد: د- ر ،1989.ص15.

  2 میالد، سلوى. قاموس مصطلحات الوثائق واألرشیف.القاھرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1982.ص9
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 الصعو�ات:.11.1

وهذا ما من الصعو�ات والمعوقات التي تقف في وجه ال�احث  ایخلو  إن أ� �حث ال            

 تلقیناها:الصعو�ات التي  أبرزتلقیناه أثناء ال�حث ومن 

 :�النس�ة للجانب النظر$  -أ

الحدیثة  ةمستغانم تخصص نظم المعلومات التكنولوج�8ح7م أننا الدفعة األولى بجامعة  ·

 .ن الغموض في معالجة مذ7رة التخرجوالتوثی= 7ان لنا نوع م

 .لمصادر المتعلقة �موضوع معالجتناصعو�ة الحصول على المراجع وا ·

 �األرشیف.قلة المراجع �اللغة العر8Eة في عالقة التارCخ  ·

 .جامعة وهرانم7ت�ة التنقل الكثیف إلى  ·

 .قلة الدراسات السا�قة  ·

 :للجانب التطب1قي�النس�ة  -ب

 .نصعو�ة االتصال �ال�احثین التارCخی ·

  .�عد م7ان الدراسة المیدان8ة ·

 معنا وEخلهم علینا �المعلومات.مصلحة األرشیف بوهران عدم تجاوب �عض عمال  ·

مصلحة أرشیف  قبلمن  ةأخذ صور للوثائ= التي تدعم ال�حوث التارCخ8عدم السماح � ·

 .8م7ن أن تتلف الوثائ= االكامیر والتحجج �أن  ،وهران
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 )ة وهران:ر#ف بوالالتع.1.4

. العر2ي المغرب في واألكبر الجزائر في مدینة أكبر ثاني هي ،"مشع" وهرانتعني �لمة        

 قاع في هرانو  قعت الجزائر، غرب شمال تقع المتوس7، األب6ض ال5حر في میناء مدینة وهي

6حدها من الشمال ال5حر األب6ض المتوس7 ومن الجنوب  والغرب، الشمال إلى مفتوحة خلیج

أنشأت  بلع5اس ومن الجنوب الشرقي معس�ر ومن الغرب تموشنت ومن الشرق مستغانم.

هي و  بلد6ة. 26دوائر و 9تضم  1884ف6فرB  04المؤرخ في  509/84موجب القانون رقم 

معتبر من شخص6ة ونظام مستقل لها خاص6ة س6اس6ة اقتصاد6ة اجتماع6ة  تجمع شعبي إقل6مي،

 1وثقاف6ة، �ما أنها تتطلب ملك6ة أو حدود إدارHة من طرف الدولة.

 تعر#ف مصلحة أرشیف وال)ة وهران:.2.4

ü  لح األرش6ف6ة في م المصاتعتبر مصلحة وهران من أقد المصلحة:)ة عن #خلمحة تار

 االستعمارHة اإلدارة5عد سنوات من إنشاء  1858 إلى إنشاؤهاإذ 6عود تارHخ  الجزائر،

. وقد تداول الح�م على المصلحة عدة 1831للعمالت 5الجزائر وتعود أقدم وث6قة إلى 

 التالي:اص مبینة أسماءه في الجدول أشخ

 فترة تول6ه للمصلحة  إسم المسؤول 

 1863 -1859 5اشل6ه

 1887 مودی6ه

 1891 إ6میل صوران

 1925 -1894 غابرHلي

 1927 فرانسوا دیبیون 

 1928 بول لوفرانك

 1934 ألكسندر 5ستمالجغو

 1938 رو5ار تینتوان

                                                           

 المتاحة على الرابط التالي: ]داخل الخط[ 07:03: على الساعة 08/05/2016زیارة یوم ن الموقع الرسمي لوالیة وھرا1 

http://www.wilayaoran.org/31/  
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 إیف رونودان وزوجته

 

هذه المرحلة نقل األرشیف إلى مدینة إكس  (في 1956-1962

 5فرنسا

    

ف5قي المنصب شاغرا إلى غا:ة صدور المرسوم الرئاسي في سنة  االستقاللأما في فترة   -

على رأس  نجزائر@ی نأرش:فییالمتعل? بتأس:س الرصید األرش:في الوطني تم تعیین  1971

 .ووهرانمصالح األرشیف لكل من الوال:ات التال:ة الجزائر، قسنطینة 

ü  البنا!ة:من حیث 

تقع المصلحة األرش:ف:ة في  إذ1960 للمصلحة إلى سنة:عود تار@خ انجاز المبنى الحالي        

مصلحة أرشیف وال:ة وهران إلى  طواب? وتتفرعوهو یتكون من أرGعة  الطاب? الرا5ع من الوال:ة

 قسمین:

 مJاتب موجودة في الطاب? الرا5ع 08قسم اإلدارة یترJب من ثمان:ة  القسم األول: ·

 .ناح:ة المبنى فقM منإل:ه الدخول 

 قسم تقني یتكون من: الثاني:القسم  ·

 عة للفرز واإلتالف وقاعة للمطالعة.اق -

 المJت5ة: تحتوN على Jتب وموسوعات وجرائد رسم:ة. -

إلى مدخل  والثالث إضافةثالث مخازن للحفJ5 Oل من الطاب? األول، الثاني، وJما 5ه  

 .5الطاب? األرضي

:حتفO 5األرشیف والوثائ? ذات الق:مة التار@خ:ة (وثائ? العمر الثالث)  المخزن األول: -

 و@وجد في الطاب? األول مستودع 5ه أرصدة أرش:ف:ة مضمنة حسب السلسلة.

 ذو الق:مة العلم:ة التار@خ:ة.5األرشیف ف:ه :حتفO  المخزن الثاني: -

 مة اإلدار@ة "األول:ة".یوجد في الطاب? الثالث و:حتفO 5الوثائ? ذات الق: المخزن الثالث: -

 5حیث Jل مخزن :حتوN على 5ابین األول خاص 5االستعمال الیومي والثاني خاص 5النجدة.

المJت5ة ومJاتب إدار@ة، قاعة  هف: ،5اإلضافة إلى الطاب? الرا5ع الذN بدوره مخصص للجمهور   

 .، والمخبر الذN :حتوN على آلة الم:Jروفیلموالترتیب العددN، قاعة للفرز االطالعو للقراءة 
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رشیف الذ; +ستقبل األمصلحة عمل األرشیف في الحفا0 على أرش+فها و)ذلك  همةتتمثل مو 

 من مصالح أخر? وهذا احتراما لألرصدة.

ü :من حیث الموقع . 

 في المدینة وقر(ب من المراف' العامة.موجود  -

 3عید عن المناط' الصناع0ة. -

 3عید عن األح0اء الشعب0ة. -

 یتواجد في منطقة أرضیتها صل3ة. -

ü :اله)5ل التنظ)مي لمصلحة أرشیف وال)ة وهران 

 
 

 

 

األمانة العامة 

مكتب اإلعالم 
والمساعدة  مكتب الحفظ

مصلحة 
األرشیف
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ü  واإلعالم:مهام م%تب المساعدة 

 األرشیف.نشر وتعم1م القواعد المعمول بها في معالجة وحف!  -

 األرشیف.مساعدة بلد1ات الوال1ة في تنظ1م وتسیر أرش1فها وتطبی: إجراءات دفع  -

ü  الحف":مهام م�تب 

 بها.المعمول  ةقانون1الاألرشیف وحفظه وف: النصوص  استق<ال -

 األرشیف.توفیر الشروB الماد1ة الالزمة لحف!  -

ü  ال-شر+ة:الموارد 

أمناء  الوثائقیینوالذین هم  :العلم2ة ةوالمعالج ر-التسییلموظفین المؤهلین علم2ا للتكفل ا -

  .ثمان1ة موظفین عددهمالمحفوظات والمساعدین وHبلغ 

مون <األعمال اإلدارHة و تسعة موظفي مع رئ1س المصلحة 1ق وعدهم اإلدار+ین: -

ة رقمنة 1م <عملاالمMلف <الق1 اآللي<اإلضافة إلى مهندس دولة في اإلعالم ، <المصلحة

 الوال1ة.أرشیف 

o - ون على المعالجة الماد1ة لألرشیف ل1عم :التشغیلعقود ما قبل  عمالاألعوان التقنیون و

  المخازن.من تغلیف وتحوHل وتسیر 

ü :التجهیزات 

o نHرفوف حدید1ة علوها 1فوق المتر.  

o الجاف.إطفاء من نوع الغ<ار  آالت 

o حدید1ة قاطعة للنار أبواب. 

o Mعد.میرات مراق<ة عن ا> 

o راسMة ومنها ما هو ماوطاوالت منها  يHاتب اإلدارMهو موجود في قاعة  موجود في الم

 المطالعة.

 قاعات الحف! مجهزة <آالت اإلنذار واإلطفاء في حالة نشوب الحرائ:. -

 وجود طاوالت وعرTات من المعدن لنقل الرصید األرش1في بین الرفوف. -

 توفر آالت التصوHر والط<اعة. -
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 وأجهزة ق"اس الحرارة والرطو(ة.توفر علب أرش"ف"ة  -

 Windows xpعلى خمس حواسب للمعالجة التقن"ة من نوع  صلحةحتو4 الم3ما ت -

 .الس3انیر، الم"3روفیلم، الم"3روف"ش، تینموجه لخدمة اإلدارة (اإلضافة إلى الطا(ع

 لمر3ز أرشیف وال"ة وهران): ة(ال(طاقة الفن" :'عض المعط�ات الفن�ة ·

o متر مر)ع 802.5 مساحته :لطاب� واحدا 

 م مر)ع. 15لعرض: وا م مر)ع 53.5الطول:  -

o :متر مر)ع. 592.5مساحته  المخزن الواحد 

 م مر)ع. 58قاعة ملحقة:  و+ه م مر)ع 15العرض: و  م مر)ع 39.5الطول:  -

o  :قاعة مخصصة للم-ت+ة والوثائ� 

 متر مر)ع. 355.50 مساحتها: -

 مر)ع.متر  9العرض: و  متر مر)ع 39.5الطول:  -

o  :متر مر9ع. 211محالت إدار2ة 

 متر مر)ع. 26مدخل:  ابه -

 متر مر)ع. 26: االطالعقاعة  -

o :المخزن 

 مر)ع. 2.20االرتفاع: (السقف):  -

 متر. 1.95الممر الرئ?سي:  -

 م. 1.5ممرات فرع?ة:  -

 م. 0.5 – 1: م الطول 1.5نوافذ صغیرة:  -

 م. 0.90العرض:  -

-  :FGأبواب. 8أبواب حدید?ة واق?ة للحر 

 و+المصلحة مصعد إلكتروني م 0.90العرض: و  م 2.5. ارتفاع: 1مداخل:  -
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o :المتر الطولي لمجموع المخازن 

 م طولي. 12270=  3 ×م (  4090المخازن الرئ"س"ة:  -

 م طولي. 600=  4 ×م (  150قاعة ملحقة: -

 م (. 1380قاعة الم4ت2ة:  -

 م (. 14250المساحة اإلجمال"ة:  -

o  ضد الغ+ار واألتر4ة. +اإلسمنتاألرض-ة للمخازن مل+سة 

 .%50طو2ة المخازن ال تتعد7 ر  -

 درة مئو"ة. 18درجة الحرارة  -
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 :الحف: !مصلحة أرشیف وهرانم4تب التي أجر/ت مع مسؤولة  مقابلةأجو!ة  تحلیل.3.4

  األولىبلة قامؤشرات المعرض  ·

 

 

 العبارات الدالة المؤشرات لمحاورا

 الوثائق التاریخیة الموجودة
 بالمصلحة

 

 

 

 

 

 

 

التي یتم االستفادة منھا ھي  الوثائق التاریخیة
 بغیة أداء البحوث التاریخیة

 الوثائق التاریخیةأنواع 
 
 

 الوثائقووالصور السجالت 
 الخرائط والمخططات.

ظروف حفظ الوثائق 
 التاریخیة.

 علب، حزم، أقراص

نظرة الباحثین لعملیة  االطالع
 االطالع

 

من لھ درایة قلیل منھم 
 .االطالعبقوانین 

الدرجات العلمیة للباحثین 
 ن.یالتاریخی

لیسانس، ماستر، دكتوراه، 
 باحثین.

 بالتأكید یوجد. ھل ھناك باحثین أجانب.

 الصور ھي الوثائق األكثر تداوال ما المصلحة والبحث التاریخي
ھي الفترة الزمنیة األكثر  ما

 تداوال
 فترة الثورة

 االنترنتبسبب  نقص بكثرة إقبال على الوثائق ھل ھناك
الذي  يھو الدافع الرئیس ما

 لمجيءیدفع الباحثین 
 للمصلحة

ووثائق األرشیف  المكتبة
وبعض القیا المتعلقة 

 بالعقار.
ھل یمكن للباحث أخذ نسخة  

 لیدعم بحوثھ التاریخیة
ال یمكنھ وحتى التصویر 

 ممنوع
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  :حلبل المقابلةت ·

ü  وهران:األول المتعل) $طب-عة الوثائ) الموجودة $مصلحة المحور 
الفرنسي  االحتالل، أ* منذ �1830ة تعود إلى تار-خ تحو* المصلحة على وثائ� أرش�ف     

وخاصة منذ إحداث اإلدارة االستعمار-ة لوثائ� الحالة المدن�ة الناطقة 6اللغة الفرنس�ة  ،للجزائر

6عد  الناطقة 6اللغة العر>�ة التي أنتجتها اإلدارة الجزائر-ةعض وثائ� الحالة المدن�ة 6 وأ�ضا

6اإلضافة إلى أرصدة مدیر-ات الوال�ة والملفات المدفوعة من البلد�ات والدوائر، حیث  ،االستقالل

تقوم هذه المصلحة 6استق6ال الدفعات ومعالجتها، وتكون الوثائ� المدفوعة مرت6ة في شAل ملفات 

6الوثائ� ذات  -تم االحتفاEعمل�ات الفرز داخل المصلحة و Aذا الق�ام A، 6املة، محدودة ومعروفة

وعل�ه فجم�ع الوحدات األرش�ف�ة الموجودة 6المخازن تحمل رموزا  الق�مة اإلدار-ة أو التار-خ�ة،

حیث أن عمل�ة الترق�م �قوم بها األرش�في وهذا للتعرف الشامل 6المجموعات األرش�ف�ة وفروعها 

وترتب الوحدات األرش�ف�ة داخل المخازن حسب سنة الدفع ورقم الدفع والرقم  ما.وٕاعطاءها أرقا

Aما تقوم مصلحة األرشیف 6عمل�ة الجرد إلعطاء  ،التسلسلي و�Aون ظاهرا في أعلى الوحدة

صورة شاملة على Aل ما تحتو�ه المخازن من وثائ� مهما Aان نوعها أو طب�عتها، 6اإلضافة 

6طرق جیدة من خالل مقولتها التال�ة: إلى أن المسؤولة أكدت لنا على أن هذه الوثائ� محفوظة 

الوثائ� وعل�ه تأكد لنا أن   ن"خزَ في المَ @م احْ و روَ وفُ و شُ وحُ رُ "الوثائ) محفوظة جیدا وَ 

موجودة في وحدات وحزم،  األرش�ف�ة موضوعة على رفوف متینة، قادرة على تحمل ثقل الوثائ�،

وهي مرت6ة على الرفوف 6شAل منظم حسب: رقم الدفع، سنة الدفع، المصلحة الدافعة وهذا 

أجهزة خاصة أو رفوف متحرAة المخازن ال تحتو* على وتبین لنا أن  لتسهیل الوصول إلیها

 االطالع6الوثائ� ذات الحجم الكبیر بل تحفO في رفوف عاد�ة، Aما ال تحتو* على أجهزة 

محفوظة على Aانها دعم ال6حوث التار-خ�ة فهي التي بإم الوثائ� التار-خ�ةو>خصوص  ،علیها

تجلیدها تحزم و شAل حزم أرش�ف�ة مغلفة بورق وداخل العلب Aما ین6غي، والوثائ� التي فسد 

توضع داخل علب، وأما العلب فهي  موضوعة على الرفوف 6طر-قة جیدة ومنظمة، ونفس 

Aما أكدت لنا 6أن المصلحة تحو*  ،ف�ما یخص الرسومات والخرائQ والقرارات والعقود يءالش

 وAذا 6عض وثائ� تعود ،ضائ�ةاألراضي و المحاكم الق 6ملك�ة  هو متعل� وثائ� متعددة منها ما

أ* حسب التقس�مات التي Aانت معتمدة أثناء الفترة  ،إلى عمالت أخرR مثل مستغانم ومعسAر

ومجموعة دور-ات الكتب ، 6اإلضافة إلى أن المصلحة بها مAت6ة تضم رصیدا من االستعمار-ة

 . االستعماروجرائد �عود 6عضها إلى فترة 
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 قسمین:و#نقسم إلى  المصلحة:في  االستقاللقبل  التعر#ف برصید ما

  

 محتو! السلسلة رمز السلسلة

A  وتضم الجرائد والنشرات للجر$دة الرسم'ة المطبوعات الرسم'ة &طر$قة دور$ة

 1962-1841من  الجزائر�ةلجمهور�ة 

B للجزائر  الوثائ) التي تخص اإلدارة العامة  

D )الوثائ) الخاصة بdistinctions honorchiques(  والوثائ) المتعلقة

 2ح3اة الخاصة 2األشخاص

E وتتضمن وثائ) تخص انتخا2ات مختلفة في فترة  1953 -1926 انتخا2ات

 االستعمار

F  وهو مصدر ضرور? 2النس2ة لتار�خ وهران  والصحة،أرشیف الشرطة العامة

 عل3ه. و3مEن القول 2أنه األكثر إطالعا

 

G  وثائ) متعلقة 2الحالة المدن3ة والشعب في المحافظة من إحصاءات وطل2ات

 . 1912.-1831الجنس3ة من 

 

H 1958-1833 والصناعة والتجارةالفالحة  أرشیف 

I  ها معلومات حول أسئلة س3اس3ةGتتعل) 2قضا3ا المسلمین و 

K 1960-1930والمحاس2ة المال3ة  اإلدارة 

L  أرشیف اإلدارة والمحاس2ة البلد3ة 

M  1941-1865االستعمار وتظلمات المستعمر�ن 

N األهالي  تخص 

O  1956-1879وثائ) المال3ة 

P  لها إلى فرنسا اال  1956-1897األمالك العامةE حزم  8حولت 

Q  ثرةE2 ر�ة تمتازEعلیها  االطالعقضا3ا عس 

R 2المصلحة.وهي أضخم األرصدة الموجودة  األشغال العموم3ة 
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S  التعل)م والفنون الجمل)ة في محافظة وهران 

T  أرشیف العدالة 

U  الع3ادات 

V والمنشآتالخیر6ة  المساعدات . 

X ةالتأدیب) المنشآت  

Y  أرشیف متنوع 

Z  1958-1900أرشیف متنوع ف)ه مثال الغرفة التجار6ة لوهران 

 

  االستقالل. ما )عد احتواء المصلحة على أرشیف فترة)اإلضافة إلى  ·

مصلحة الوال:ة تعتمد على أدوات عدیدة للتعر@ف بهذا وما :م=ن التأكید عل:ه أن  -
 منها:األرشیف نذ=ر 

 لة الفرع:ة.لسللس هترق:م:فهارس  -

 الصغرG.لسالسل  هترق:م:فهارس  -

 فهارس )س:طة لألرش:فات المتنوعة. -

 )التجارة.ترق:مي )س:N متعلM  القضائي. فهرساألرشیف  فهرس ترق:مي لجزء من -
 وغیرها من الفهارس.

ü وهران:على األرشیف (مصلحة  االطالعلم(حث الثاني ا  
في  ینص 88/09أكدت الم=لفة )الحفQ المؤقت لألرشیف على أنه یتم العمل )القانون      

  واللي 09/ 88القانون و بDه هو مُ دْ خَ القانون اللي نَ " قائلتا: وخاصة في مادته العاشرة
     ما الَزْمْش ْنَخالُفوه."

أكدت    88/09وعند طرحنا علیها السؤال المتعلM بردود فعل ال)احثین اتجاه القانون  -
ال یدر=ون هذه القوانین بل  نیالتار@خیلنا المسؤولة عن م=تب الحفQ )أن معظم ال)احثین 

 Mعلیهم بها )عدما :منع ن :ق:مو التي  مانط)اعاتهوهذا من خالل  )حثهمیرونها تعسفا :عی 
 اْش ونَ عًن◌ُ مً  اا ومً سَ نْ رَ لفْ  انَ حْ رَ « أحدهم: حیث قال ،أو نسخة لدعم )حوثهم أخذ صورة
  "اونَ عتُ نَ وما مْ تُ ونْ  وْعَطوَنا الوًثائQ من ال(حث

 االطالعلم :حد )التفصیل =:ف:ات  88/09إل:ه هو أن القانون  اإلشارةذًا ما :م=ن إ -
:م=نه ذلك، إذ =ان  بدقة )معنى هل :م=ن لل)احث أخذ نسخة من الوث:قة، أم ال
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)حر#ة ف1یف للمصالح الوالئ*ة أن تمنع ال)احث التار#خي من أخذ نسخة من  االطالع
 التار#خي.)غ*ة دعم )حثه  الوثائ3

ü  التار3خي.مصلحة وهران وال+حث  أرشیف الثالث:تحلیل المحور 
ن الم1لفة )حف? األرشیف من خالل طرح عل*ه األسئلة المتعلقة بهذا المحور بینت إ      
إطالع ال)احثین على األرشیف ال *1ون إال برخصة وفي إطار التشر#ع الجزائرB )أن 

طب*عة ال)حوث التي تدعمها المصلحة هي في معظمها ال)حوث التار#خ*ة و  ،األرش*في
أB فترة  1962إلى  1954االستعمار#ة و)األخص الوثائ3 الممتدة ما بین  الفترة المتعلقة 

 ضئیلةوهي   1962لثورة الجزائر#ة، )اإلضافة إلى )عض ال)حوث المتعلقة )فترة ما )عد ا
وتكون في مجملها حول الشخص*ات ال)ارزة في الوطن  )حوث الفترة االستعمار#ةبمقارنة 

و1ذا )عض ال)حوث األخرJ التي حول تار#خ منطقة  الرئ*س هوارB بومدین، شخص*ة 1
، وMخصوص ال)احثین وهران والتي تعالج جان)ا من جوانب الح*اة 1ال)حث عن واقع التعل*م

على  مؤ1دتاَ أجانب لحة )احثین یتردد على المص التار#خیین بینت )أنه إضافة إلى الجزائر#ین
ا ان والتراكَ رA3َ رك من المَ ا من الًت◌ُ رنسَ من فَ  احثینْ ا ال+َ ونَ جُ "یَ في مقولتها التال*ة : ذلك 

یتم التداول علیها ألداء  األرصدة الوثائق*ة  أنواع1ذا فجم*ع و  ،زاف "و بَ وما اللي یجُ هُ 
وُتعد الصور  جرائد الرسم*ة وصور خرائO، قرارات و سجالت، ملفات، ال)حوث من وثائ3،

Oتینفاعلتین أدا 1ونهماأكثر الوثائ3 التي یتم طلبها )غ*ة أداء ال)حوث التار#خ*ة  من والخرائ 
بذلك دوًرا  تانً الس*اس*ة واالقتصاد*ة واالجتماع*ة والثقاف*ة والفن*ة، محققعن مظاهر الح*اة  انُتعبر 

 لو من الصورخبدرجة أص)حت معظم  1تب التار#خ ال تاتصالً*ا واقتصادً*ا وحضارً#ا وجمالً*ا 
Oفي  االستعمار#ةفي الكتب المؤلفة حول الحق)ة  إل*هالتار#خ*ة وهذا ما *م1ن اإلشارة  والخرائ
د ال)احثون على المصلحة ألخذ نسخة عن الصور التي *م1ن أن تثرB )حثهم دإذ یتر  ،الجزائر

إلى التقس*مات التي 1انت تعتمدها اإلدارة و1ذا  وتدعمهم لكشف جرائم الج*ش الفرنسي.
التصو#ر  أجهزةاستعمال  1ما أشارت أنه *منع منعا )اتاً االستعمار#ة في تصنیف المدن. 

ل او)عدها عند طرح السؤ  هذه األجهزة على الوثائ3.و#ر الوثائ3 نظرا لتأثیر السلبي للتص
ول علیها و#تجلى ذلك من المتعل3 )التداول على المصلحة أكدت )أن المصلحة قل التدا

  ة خاصة مع االنترنت "لحَ ْص جي للمَ المْ  زافْ بَ  ْص قُ "نَ  قولها:خالل 
أن القاعة  يعلى األرشیف تبین ل لالطالعلقاعة المخصصة مالحظتي لومن خالل   -

أجد ال)احثین إال و المصلحة  إلىال)احثین )حیث في 1ل مرة اذهب فیها  یتواجد بهادائما 
 أرMعةففي المرة األولى وجدت )احثین وفي الثان*ة )احث وفي الثالثة  ،الوثائ3یتداولون 
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زوال �ما الواحدة الساعة  تعد+*احثین مع العلم أن م�وثي في المصلحة لم ��ن ی

و�ذا هم  ،امل مع الحزم األرش�ف�ة والوثائ3الحظنا أ�ضا أن ال*احثین ال یجیدون التع

 ئ3 فقA وال �سمح لهم بتصو=ر الوثائ3 وأ�ضا ال�أخذون معلومات و:�انات من الوثا

على جم�ع الوثائ3، وهذا ما حدث أمام أعیننا حیث طلب *احث وثائ3  االطالع�م�نهم 

متعل3 موضوعها *الشرطة فرفض القائمون على المصلحة إحضارها له ل�طلع علها 

 *حجة أنها ممنوعة من العرض.

 ،�عملون على أتم وجه نمن أرش�فین وٕادار=ی�ما تبین لنا *أن القائمین على المصلحة  -

*حثهم ومات التي تتعل3 *موضوع لومدهم *المع نوذلك من خالل تلب�ة طل*ات المستفیدی

  التار=خ�ة.  السهر على الحفI الجید للوثائ3 و�ذا
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 عبد الحمید جامعةبالتار!خ  أحد أستاذةي أجر!ت مع التعرض مؤشرات المقابلة الثانیة  ·

  مستغانم : 5سبن 2اد

 

 المحور المؤشرات العبارات الدالة

ھل الباحث التاریخي على  ال بعض العمومیات
 االطالعدرایة بقانون 

 االطالع

المشكل لیس في القانون ولكن 
 في الموظفین

یخدم  االطالعھل قانون 
 البحث التاریخي

ھي اإلجراءات المتخذة من  ما في األمانة العامة االستفسار
طرفكم في حالة رفض 

الموظف إحضار الوثیقة التي 
 علیھا االطالعتریدون 

 كل أنواع البحوث التاریخیة
 
 

ھي البحوث التي یجب  ما
فیھا على وثائق  االعتماد

 األرشیف

الباحث التاریخي ومصلحة 
 األرشیف

أخذ المعلومات أو أخذ نسخة 
 منھا ووضعھا في البحث

 

ما ھي الطریقة التي یمكن من 
من وثائق  االستفادةخاللھا 

 األرشیف
ال ولكن لنا نظرة عنھ فھو 
یحوي وثائق تتعلق بوالیة 

 مستغانم

ھل سبق لكم وأعددتم بحثا 
فیھ على مصلحة  اعتمدتم

 وھران
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 الثان-ة:تحلیل أجو&ة أسئلة المقابلة  ·

ü & االطالعتحلیل المحور الخاص : 

تام (قانون األرشیف إال (عض العموم"ات ولكن  علمعلى أنه ل"س  له  األستاذأكد        

بل "6من المش6ل  ،المش6ل في الجزائر ل"س في القوانین المتعل0 (سیر األرشیف انمإ رأ"هحسب 

المش<ل ل-س في القوانین وٕانما ":  لته التال"ةو في 6"ف"ة فهم هذه القوانین وهذا یتجلى في مق

وانین وتعاونهم مع ال&احث <ما نسجل أن &عض تفسیر القائمین على األرشیف لهذه الق <-ف-ة

الملفات ممنوعة على ال&احث، وفي حالة الرفض ال -ستط-ع ال&احث فعل أP شيء إال التوجه 

إلى األمانة العامة للوال-ة لطلب االستفسار أو دعم ال&حث &الوثائU المطبوعة أو المصادر أو 

 .علیها االطالعو<ین (أن (عض الملفات ال "م6ن لل(احث  المراجع "

ü  خي ومصلحة أرشیفتحلیل المحورXوهران الثاني: الخاص &ال&احث التار:  

 ،بین األستاذ في البدا"ة أن المادة األرش"ف"ة ال "م6ن االستغناء عنها في 6تا(ة التارAخ        

وأكد لیها عند الق"ام (ال(حوث التارAخ"ة إواعتبرها المادة التي تحتل الصدارة من حیث الرجوع 

"المادة األرش-ف-ة تأتي في المراتب األولى إلى جانب المخطوطات التي یتم  :قولهعلى ذلك في 

 االعتماد علیها في ال&حث التارXخي " 

-  Gخ"ة (معنى أخر إن أAارت(اطا 6ل"ا (ال(حوث التار H)6ما بین أ"ضا أن األرشیف یرت

ع المع"شي اسة الواقجانب من ال(حوث التارAخ"ة "م6ن توظیف ف"ه الوثائ0 6در 

، دراسة الوضع الثقافي، دراسة المذاهب الدین"ة وغیرها من للمجتمع في فترة معینة

 ال(حوث.

أداء (حثه إال من خالل أكد على أن ال(احث في تارAخ الجزائر المعاصر ال "م6نه و  -

الوثائ0 األرش"ف"ة وخاصة أثناء الفترة االستعمارAة الفرنس"ة للجزائر (ح6م أن 

حتما 6انت  التي االستعمارAةوأ"ضا اإلدارة العس6رAة  االستعمار أنشأ عمالت إدارAة

ما أوجب علیها اتتعامل في جل أنشطتها (الوثائ0 هذا مما ش6ل لها رصیدا وثائق"ا ه

إحداث مصالح تحفP وتنظم وتسیر هذه الوثائ0 والتي من بین هذه المصالح 

التكفل علم"ا وفن"ا االستقالل تم  ترة ف ، و في1960مصلحة وهران الذG بني في 

 و"عتبر  ،بهذا األرشیف ومنع إتالف أG وث"قة تتعل0 (الفترة االستعمارAة الفرنس"ة

 مصدرا مهما لتارAخ الجزائر و(األخص فترة الثورة الجزائرAة .
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ولكن من جهة أخر/ أشار األستاذ إلى أن الوث#قة یجب دراستها وتمح#صها أ� معرفة  -
نوع#ة المعلومات التي تحملها و7ذا الحوامل التي تش7لت منها الوث#قة وتار5خ إنشاءها، 

و5تجلى  ةالتار5خ#الحقائ=  إصدارمؤ7دا على أنه ل#س 7ل وث#قة یتم االعتماد علیها في 
عل$ه ثم إجراء دراسة  االطالعستفید من األرشیف من خالل نأن $م"ن " :قولههذا في 

ثائM األرش$ف$ة توجد علیها و ألن Fعض ال األرش$ف$ةظاهرGة وFاطن$ة على الوث$قة 

   "عالمة استفهام.

تحو� وثائ= متعلقة بوال#ة  Cأنهاما ف#ما یخص نظرته عن مصلحة أرشیف وهران فأكد أ -
ألن وال#ة مستغانم  اً الخمسینات للقرن العشر5ن، وهذا نظر تعود للفترة ما قبل مستغانم 

وIدون أدنى شك فإن هذا النوع من الوثائ= #ساهم في 7تاCة  ،7انت تتCع عمالة وهران
  تار5خ وال#ة مستغانم.
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 الدراسة:نتائج .4.4

 وأحدالحف4  تحصلنا علیها من خالل المقابلة مع مسؤولة م'تب ي�عد تحلیل األجو�ة الت    
خلصت إلى  تهحظال وأ7ضا من خالل ماأساتذة التار9خ بجامعة عبد الحمید بن �اد7س مستغانم 

  :النتائج التال7ة
على رصید معتبر وهام متعلF �الحق�ة  وهرانأرشیف وال7ة  مصلحةحتوB ت )1

 .االستعمار9ة

هي الفترة األكثر تداوال علیها  1962 -1945أن وثائF الفترة الزمن7ة الممتدة بین  )2
7قومون �معالجة �حوث تتعلF �الثورة الجزائر9ة في  ینیالتار9خ جل ال�احثین�ح'م أن 

 ما.منطقة 

مخططات وصور، خرائL،  سجالت،عل7ه من  االطالع'ل أنواع الرصید الوثائقي یتم  )3
 العس'ر9ة. الوثائF أما األكثر طل�ا فهي

التحر9ر، وصور التي تبین جرائم  في ثورةإن الصور التي ُألتقطت للمجاهدین  )4
 االستعمار هي األكثر تداوال علیها �غ7ة وضعها لدعم ال�حوث التار9خ7ة.

صدرًا مهما لل�احثین التار9خین لمعرفة تقس7مات المدن والوال7ات المخططات تعتبر م )5
   . االستعمارأثناء فترة 

ال�احثین خاصة المسجلین في الدراسات ما �عد التدرج التردد على المصلحة 7'ون من  )6
'الماجستیر والد'توراه، �اإلضافة إلى �عض طل�ة قسم التار9خ بجامعة وهران 

 األخرP.والجامعات 

هي  المصلحة على وثائF أرشیف �االعتمادإن أغلب الدراسات التي یتم التحضیر لها  )7
 ل الهندسة المعمار9ة والجغراف7ا.دراسات أخرP مث إلى9خ7ة، �اإلضافة دراسات التار ال

فمنها من  ،على وثائF المصلحة متعددة دإعدادها �االعتمانوع7ة ال�حوث التي یتم  )8
والتي یر9د التحضیر لندوة ف'ر9ة ومنهم من یر9د الق7ام �مداخلة في یوم دراسي وغیرها 

 الوطن7ة.لب مضمونها حول األ7ام ا7'ون في الغ

ن ال�احثین ال یترددون على المصلحة �صفة منتظمة بل تكون في الغالب عند إ )9
 الحاجة.
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برصید الفترة وهران وخاصة *مر"ز أرشیف وال�ة اهتمام "بیر  نیرش�فیألل )10
 االستعمار4ة من ناح�ة المعالجة والحف/ لما له من أهم�ة "بیرة.

من خالل القائمین على  ،التار4خي الرصید*وجود رغ*ة حسنة للتعر4ف والتشهیر  )11
عدة على أتم وجه أ@ المستعملة والمُ  و4تجلى ذلك من خالل أدوات ال*حث ،المصلحة

 احتواءها على معلومات الضرور4ة للتعر4ف *الوث�قة التار4خ�ة.

على األرشیف أما  االطالعإحضار رخصة ال*حث واجب لل*احث الذ@ یر4د  )12
 رخصة.*النس*ة للم"ت*ة ف�"ون بدون 

وهم یجهلون  ،طالعاالدر"ون الشروF القانون�ة الخاصة *عمل�ة یل ال*احثین ال جُ  )13
و*األخص ما یتعلH *المدة  *الجزائر،النصوص القانون�ة التي تنظم قطاع األرشیف 

 .على األرشیف االطالع*فیها سمح لهم القانون�ة التي �ُ 

وثائH الغالب�ة ال*احثین ین"رون على عمال المصلحة عندما یرفضون إعطاءهم  )14
 .الممنوعة من العرض، و�عتبرون ذلك تعسفا في حقهم

ال*احثین و�قدمون لهم التوجیهات، وفي  استق*العلى  المصلحة موظفو�عمل  )15
 الوثائH،ومعلومات تتعلH *ما تحو�ه  ةتار4خ�*عض األح�ان �قدمون لهم معلومات 

وهذه الخاص�ة نجدها عند األرش�فین  خالل خبرتهم في المصلحة، اكتسبوها من
 فیهم.القدامى أما الجدد فال نجدها 

راسي وطاولة مما �سهل على القاعة المخصصة لإلطالع مالئمة ومجهزة *" )16
 .على الوثائH التار4خ�ة في ظروف حسنة االطالعلتار4خي ال*احث ا

فال*احثین  ،یؤثر سل*ا على عمل�ة ال*حث هذا ما ال*حثقلة الفهارس المعدة لعمل�ة  )17
 انتظارحتم على ال*احث األخیر على أكثر من عدد نسخ الفهارس �ُ  عددهم ذا زادإ

 .دوره للق�ام *عمل�ة ال*حث

18(  Hنوعا ما نظرا ل*عد المخزن عن قاعة  �ال�أخذ زمنا طو  ةلتار4خ�اتبل�غ الوثائ
 .االطالع

�ُطلع عل�ه من الوثائH التي ال  یوجد علیها، حیث االطالعل�س "ل الوثائH یتم  )19
 القانون�ة. االطالعتتوفر فیها شروF أنها  مع العلم

 فیها.ال*احثین ال ُیجیدون التعامل مع الحزم والوثائH وال*حث  )20
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من طرف  3سبب سوء التعامل معها للتمز/'وتعرضها  من الوثائ'العدید  تلف )21

 الذین 6طلعون علیها.

ل6ست له الحر/ة في التعامل مع الوثائ' بل ی3قى دائما تحت حراسة ال3احث  )22

 موظفي المصلحة.

 واالكتفاء الوثائ'،غ6اب خدمة النسخ 3قاعة المطالعة. وBذا منع عمل6ة تصو/ر  )23

 فقI.3أخذ معلومات من الوثائ' 

وتساعدهم في  ةالكتب المرجع6ة الموجودة 3مBت3ة المصلحة تدعم ال3حوث التار/خ6 )24

من خالل مالحظتنا 6ظهر لنا 3أن هناك من  ودراساتهم.أداء 3حوثهم وأعمالهم 

 ال3احثین من 6عتبرون 3أن المصلحة تقوم 3عملها على أتم وجه.

ن أمناء المحفوظات لهم دور Bبیر في توج6ه ال3احثین وذلك من خالل یلوثائقیا )25

 علیها. االطالعالوساطة بین ال3احثین والوثائ' وتسهیل 

وتلب6ة حاجتهم مهمة 3النس3ة لل3احثین  ةالتار/خ6المعلومات التي تحتو/ها الوثائ'  إن )26

Bذا فإن الوثائ' و التار/خ6ة،وBذا تنم6ة ثقافتهم  وال3حوث،المعرف6ة إلجراء الدراسات 

 والس6اس6ة. ةتدعم جل التخصصات التار/خ6ة: الثقاف6ة، االقتصاد6ة، االجتماع6 ةاألرش6ف6

ال3احث التار/خي 6عتبر األرشیف مادة خام یجب معالجتها وذلك 3معرفة المعلومات  )27

حیث هنا ك وثائ' فیها التار/خي، ول6س Bل أنواع الوثائ' تدعم ال3حث  تحو/ها،التي 

 مبهمة.معلومات 

Bل الوثائ' إن االستفادة من الوث6قة التار/خ6ة B6ون 3عد تمح6صها وتحلیلها، فل6س  )28

 أصل6ة.
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرض�ات:.5.4

"عد النتائج العامة التي تحصلنا علیها من الدراسة المیدان$ة ت"قى معرفة مد�       
 أوردنها.النتائج أو عدم مطا"قتها للفرض$ات التي  مطا"قة تلك

 األولى:الفرض�ة  ·

أجل أداء التي مفادها "أن هناك استفادة من وثائ8 مصلحة أرشیف وهران من      
"أن المصلحة تقدم خدمة في المستو�  ،تبین لنا من خالل الدراسة ةال"حوث التار<خ$

، وخاصة تلك المتعلقة "فترة الثورة الجزائر<ة، التي التار<خ$ةالمطلوب لدعم ال"حوث 
 .هذه الفرض$ة قد تحققت أن$ه تبین لنا لوع ،ثال"حو مهما لدعم هذه  تعتبر سنداً 

من خالل اإلحصائ$ات التي  المستعمل "مصلحة وهران الوثائقي االتصالسجل ف
هر ف$ه أن ال"احثین في Fل سنة $ظَ حة $حو<ها والمتمثلة في عدد المطلعین على المصل

$أتون إلى المصلحة حیث في السنتین األخیرتین فاق عدد المطلعین على األرشیف 
، وFذا من خالل نخارج الوطمن  $أتي"احثین ال من"احث، مع العلم أن  200

ث و من وثائ8 المصلحة "غ$ة أداء ال"ح استفادةمالحظتنا تبین لنا من أن هناك 
التي هي في  التار<خ$ةهذه االستفادة في أخذ نسخ عن الوثائ8  ةوالمتمثل ةالتار<خ$

حالة جیدة لدعم "حوثهم بوضعها Fمالح8، وFذا تتمثل االستفادة في أخذ الب$انات 
  "سبب وضعیتها. واإلحصائ$ات والمعلومات من الوثائ8 التي ال $مFن أخذ نسخة منها

 الثان�ة:الفرض�ة  ·

ین على الوثائ8 األرش$ف$ة یوالتي Fان مضمونها اعتماد ال"احثین التار<خ     
والذK ثبت من خالل الدراسة ان ال"احثین یجهلون  ةال"حوث التار<خ$ ةلمعالج

العلمي على األرشیف، وFذا هم $عتبرون "أن  االطالعالقوانین التشر<ع$ة المتعلقة "
إذ أن هؤالء ال"احثین یرون  ةالمادة األرش$ف$ة تحتل الصدارة لدعم ال"حوث التار<خ$

الغوص في المخازن  ومصداق$ة $ستوجباف$ة "احتر  ة"أن أداء ال"حوث التار<خ$
 األرش$ف$ة. وعل$ه هذا ما یؤFد الفرض$ة الثان$ة.
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 وتوص"ات: تاقتراحا.6.4

یجب ثمین دور األرش#في في عمل#ة مساعدة ال-احثین في أداء -حوثهم التار%خ#ة، نظرا  )1

و<ذا لما #قدمه من  لما یلع-ه من دور هام في التوج#ه نحو المصادر التار%خ#ة

 معلومات حول محتوA هذه المصادر.

عامة و-المصالح الوالئ#ة خاصة،  ةحث المسؤولین على االهتمام -المصالح األرش#ف# )2

وذلك بتخص#ص لها میزان#ة، تستط#ع المصلحة من خاللها اقتناء التجهیزات الحدیث#ة 

 .ةواآلل#ات المساعدة في حفK الوثائJ التار%خ#

 .لالطالع و-الشروN القانون#ة-الوثائJ الرصید الوثائقي للمصلحة  ال-احثینتعر%ف  )3

عادة النظر في مضمون ما ھو متوفر من نصوص قانونیة مع إصدار المراسیم التنفیذیة إو

 .والمفصلة لإلجراءات الواجب إتباعھا لحفظ األرشیف وحمایتھ

 استق-الهم.أكثر بتوج#ه ال-احثین والتحسین في ظروف  االهتمام )4

وتوفیر فیها الكراسي والطاوالت والتجهیزات الالزمة من <راسي  االطالعتوس#ع قاعات  )5

 وتهو#ة.وطاوالت 

قد#مة فتلك الموجودة -قاعة المطالعة تحت تصرف ال-احثین  ،تحدیث وسائل ال-حث )6

 وقلیلة.

، -غ#ة تشج#ع ال-حث والدفع -الدراسات إلى -المصلحةتوفیر خدمة نسخ الوثائJ یجب   )7

یجب -حوثهم، و<ذا  ألداءن یاألمام وتذلیل الصعو-ات التي تواجه ال-احثین التار%خی

توفیر خدمة الم#<روفیلم -اعت-ار المصلحة قد قامت -اقتناء آالت الم#<روفیلم وشرعت 

 في تصو%ر الوثائJ ثم توقفت عن ذلك.

 ات ال-حث اإللكترون#ة. السعي إلى توفیر آل# )8

 السعي إلى فتح قاعة المطالعة لوقت أطول. )9

إقامة المعارض والتي یجب من خاللها عرض األرصدة التار%خ#ة التي تحو%ها  )10

 .المصلحة -مختلف أنواعها من صور ووثائJ مهمة وغیرها
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تنظ"م األ"ام الدراس"ة والندوات الف4ر3ة ومحاولة تبین فیها ,أن المصالح الوالئ"ة  )11

األرش"ف"ة تحتو; على وثائ< تار3خ"ة هامة "م4ن من خاللها التصد; للمؤرخین 

 الفرنسیین الحاقدین على الثورة الجزائر3ة. 
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 كل الذين هم في ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي  إلى



Résumé: 

Ce document traite de la réalité de l'exploitation et d'archivage des documents en 

vue de soutenir la recherche historique. Lorsque l'étude titre Archive et la 

recherche historique: une étude sur le terrain des intérêts d'Oran, qui ont tenté de 

saisir l'ampleur de la dépendance à l'égard des crédits documentaires dans le 

traitement de la recherche historique. Et la mesure dans laquelle les faits 

historiques à prouver ou à utiliser les documents à annuler ce qui est considéré 

comme des faits historiques. Lorsque la recherche est divisé en quatre chapitres 

traités dans le premier chapitre du cadre méthodologique de l'étude indiquant le 

problème de l'étude et les hypothèses proposées et certaines difficultés et 

certaines études antérieures, et dans ce dernier fait référence aux difficultés que 

j'ai reçues et certains des termes liés à la recherche. Ensuite, le deuxième 

chapitre traite du concept de la recherche historique et les qualités les plus 

importantes qui doivent les caractériser. Comme indiqué également dans ce 

chapitre à ce que la recherche historique et de son importance et de la science la 

plus importante pour aider à la performance et les caractéristiques de la 

recherche historique et historique Maiqath de recherche. 

ET Le troisième chapitre I a essayé de mettre l'accent sur mettant en évidence la 

relation Archive de la recherche historique, en touchant les généralités relatives 

aux archives de l'arrière-plan historique et la définition et Osnavh et d'autres 

éléments, puis a touché à l'archive et son importance dans l'écriture de l'histoire 

générale et la recherche historique en Algérie et comptent sur l'archive, et le 

quatrième trimestre et le dernier l'aspect du champ de l'étude, ce qui est une 

analyse de l'interview que Ojrenha avec intérêt la conservation responsable des 

archives du bureau d'Oran et un professeurs d'histoire à la province Université 

de Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem. Ensuite, nous discutons de l'étude à 

la lumière des hypothèses. Dans les dernières suggestions et recommandations 

présentées 

. Mots-clés: archives, documents historiques, la recherche historique, chercheur 

historique. 
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  مقدمة:

، مستقبلها األمم تدرك من خاللهالتار!خ مرآة األمم 'ع%س ماضیها، و!ترجم حاضرها، و إن       

االهتمام 3ه والحفا7 عل'ه، ونقله إلى األج'ال نقًال صح'حًا، 3حیث '%ون نبراسًا وهاد'ًا لهم لذا یجب 

التار!خ روح األمة وذاكرتها، و  لهاد وجوفي حاضرهم ومستقبلهم. فالشعوب التي ال تار!خ لها، ال 

من قّوة ، وقّوة األمة افي حالة ُس3ات، وروح األمة هو!تهمة بدون تار!خ فهي من غیر روح و وأُ 

'عتبر األرشیف رافد من روافد الذاكرة ، و%ذلك هو!تها وقّوة هو'ة األمة من قّوة ذاكرتها التار!خ'ة

درك الوطن'ة فهو الذC 'عبر عن السمات المجسدة لهو'ة األمم والشعوب، فهو 3مثا3ة المن3ع الذC تُ 

بین الذین  الماضي ومامن خالله األمة ماضیها ومستقبلها، وهو حلقة وصل بین الذین عاشوا في 

على مجموعة من الحقائG  االطالع 'م%ن'عا'شون الحاضر واألج'ال الالحقة، إذ من خالله 

تساعد ال3احثین على  ةتار!خ'الجماع'ة لما 'حو'ه من أرصدة 'عتبر الذاكرة وحما'ة حقوق األفراد و 

لذلك نجد الكثیر من الدول تعطي أهم'ة 3الغة  ،اإلث3ات'ة وٕاعطاءها الص3غة العلم'ة و ،أداء 3حوثهم

3غ'ة أن 'ستفید منها  من خالل توفیر الظروف المالئمة للحفا7 علیها لمدة أطول ةللوثائG التار!خ'

للدور الذC یلع3ه األرشیف في حفL التار!خ الذC هو ذاكرة األمة وروحها  اَ ونظر  األج'ال الالحقة، 

!اته والتعبیر عن حقائقه، و3ما أّن ال3حث العلمي محرك التقّدم وفي الكشف عنه وسرد أحداثه ومجر 

%بیرة،  و!تجلى  أهم'ة ةالتار!خ'فالجزائر من بین الدول التي تولي للوثائG واالزدهار في عصرنا، 

، وتقس'م األرشیف إلى عماالت، فهناك ر!ة العامة لألرشیف الوطنيیذلك من خالل إنشاء المد

والمصالح  البلد'اتمر%ز األرشیف الوطني وأرشیف الجماعات المحل'ة الذC 'شمل م%اتب أرشیف 

الخاص  1992ماC  03القرار الوزارC المؤرخ في  3موجب نشأتأً ، فهذه األخیرة ةالوالئ'ة األرش'ف'

ستو'ات األرشیف الوطني، خاصة أرشیف بتنظ'م مصالح األمانة العامة للوال'ة والذC 'حدد م

Lحیث تعمل هذه المصالح أوال الوال'ة حیث یتكون من م%تب المساعدة واإلعالم وم%تب الحف ،

وفG الشروQ التنظ'م'ة المعمول بها في العقود والمداوالت والوثائG على حفL الرصید الوثائقي 

تسهیل الوصول إلى األرصدة ن'ا تقوم ب، وثار!ات الوال'ةیوالنشرات الرسم'ة المنتجة من قبل مد

علیها 3غ'ة أداء 3حوثهم ومما ال شك ف'ه أنه من أكثر  االطالعوجعلها في متناول من یر!د 

ال3احثین الذین یتداولون على األرشیف هم ال3احثون في مجال التار!خ، ومن هذا المنطلG عمدت 
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واتخذت مصلحة   ةي دعم ال1حوث التار.خ�ودورها ف ةإلى معالجة موضوع المصالح الوالئ�ة األرش�ف�

    .أرشیف وال�ة وهران 8نموذج للدراسة المیدان�ة
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 خالصة:

فالمعلومات  ، ما +م&ن أن نستخلصه في هذا الفصل هو أن لألرشیف أهم+ة %الغة في &تا%ة تار�خ األمم

عبر تمثل ذاكرة هذه األمم حول مختلف األحداث التي مرت بها الوثائB األرش+ف+ة  حو�ها تالتي 

+ضمن للشعوب الحB في التعرف على تار�خها، &ما +ضمن &ذلك حقوق األشخاص فهو   األزمنة،

فاألرشیف بدوره +عید تش&یلها و +ق+م   ،هي من تصنع األرشیف الوقائع و إذا &انت ، و الدول

علیها، لهذا فهناك عالقة وطیدة ومتكاملة  ن خالل توث+قها و حفظها و الحفاYصناعة التار�خ م

إذ ال +م&ننا الحدیث عن التار�خ بدون التطرق لموضوع األرشیف،  ،ت̂ر[ بین األرشیف و التار�خ

أو من غیر االطالع على األرشیف %مختلف أش&اله و مصادره، &ما ال +م&ننا الحدیث عن 

من معتقدات  وحروب وثورات  األرشیف %منأb عن األحداث التار�خ+ة التي عاشتها الشعوب

 .وغیرها

 



  التاريخي  والبحث  التاريخي  الباحث                                                               الثاني  الفصل

  خالصة:

ر<خي أنه +الرغم من +عض ما �عی7 في نها�ة هذا الفصل أن ال+حث التا إل�ه اإلشارة�م�ن  ما        

، إال أنه ال �منع من الثقة في ال+حوث دراسة الظواهرمثال صعو+ة ال+حث التار<خي من مع�قات 

والطب�عي في مختلف التار<خ�ة فهي ال+حوث الوحیدة التي یدرس من خاللها التطور اإلنساني 

 واالعتماد على خطوات ال+حث من تحدید مجالت الح�اة +حیث �م�ن اعتماد ف�ه األسالیب العلم�ة

، وهذا ال ��ون إال من خالل األرصدة الوثائق�ة للمش�لة إلى وضع الفروض وجمع المعلومات

   .الفروض والوصول إلى الحقائ7 التار<خ�ة واخت+ارالمختلفة 
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