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 مقجمة

F 
والدالم عمى دمحم وآلو الصيبيغ الصااىخيغ, والمعشاة  الحسج هلل رب العالسيغ, والرالة

 .إلى قيام يػم الجيغ الجائسة عمى أعجائيع أجسعيغ
ااااج  وبعااااج, فاااارنخ التاااااري  بػصاااافو سااااجل  لمحااااجاث التااااي جااااخت فااااي السا ااااي, لااااع   ع 
حكا ااات ت ااخوس وأساااشيخ خاراااة ومػااااف ساااخخة,  سااا ىااػ الحااال فااي عرااػر مزاات, 

تصاػر البحاث العمساي مشيجااو يتػااف عماى وثاائق وأساانيج بعج  تجويشو ودراستو بل صار
   بحاجة إلى أمانة اج ال يتقشيا الكثيخ.

ولااى , والسااادة األعميااواألكبااخ  ىااي الذاااىجو  ,التاريخيااة أىااع السرااادر مااغ الػثااائقف
الباحث والسؤرخ و لتجويشو, وىي الجليل عمى الدسة الحزارية ألي شعب مغ الذعػب, 

إذ تسثخاااال , مادتااااو العمسيااااة والبحثيااااة  سااااا  فتقااااخ إلااااى الػثااااائقال  فتقااااخ إلااااى شااااي  فااااي 
 األصػل القانػنية التي  جج بايغ ساصػرىا ماا  داج الاشقز ويداتكسل الحمقاات السفقاػدة,

 استجالل عمى حالة. وأ بخىشة عمى رأيكذف حقيقة أو دعع حق أو ب
ياا,  خورة جساع الػثاائق والسحافطاة عمي  اشف الغصا  العامة أدر ت مؤسدةواج 

وعسمااتب بااالػجػب الكفااائي حاايغ رأت أن مدااتػس االىتسااام ال يتشاسااب والخصااخ الس حااج ق 
اا تغييااخ الحقااائق و  تذااػيو التاا ري  غ أنطسااة تعااباات عمااى حكااع العااخاق سااعتب الااىبيااا, م 

حااايغ  كااػن لاااجييع السااال والدااامصة,  يعسااجوا إلاااى باارتالف الػثاااائق, وىااحا دياااجن الصغاااة 
فاػا, فيشاتج مراالحيع وتحدايغ صاػرىعتدخيخ ما بيجىع لخجماة  ,  ي خفاػا وي تم فاػا ثاعخ   حخخ

 .الػااعت ريخاو   كت ب  في أرواة الدمصان بعيجاو عغ 
وىحا جاد  ماغ أىسياة جساع الػثاائق وحفطياا, والتاي تاجخل الياػم فاي معطاع مفاصال 

 الحياة, ومػا يع يا الستشػخعة خيخ دليل عمى ذلظ.
حااايغ  الػثاااائق, مزااسارلسؤسداااة وجيػدىااا فاااي واااج ساااشحت الفخصااة بتقاااج ع نتاااج ا
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يااتب إلااى السااؤتسخ الااجولي حااػل التججيااج فااي صااشاعة التاا ري  و تابتااو, ال ساايسا وىااي  د ع 
خ لااحات اليااجف ويتسحااػر  ااسغ  تستمااظ مااغ الػثااائق مااا  رااب فااي ذات السيااجان وي دااخخ

اةو ن عم اغ ماغ خاللياا أعساال السؤسداة الستسثخماة محاوره ىشاا بقداع , وليكاػن الساؤتسخ م شرخ
بالتعاااون مااع السؤسدااة بترااػيخ الػثااائق واألرشاافة, ول ش ااجعػ مشااو أ زاااو جسيااع الااخا بيغ 

رات الػثاااائق التاااي فاااي صااايانتيا لياااع, والاااخا بيغ باإلفاااادة ماااغ مراااػخ و وثاااائقيع وحفطياااا 
بااااالشيج الااااحي اختصتااااو السؤسدااااة لشفداااايا فااااي خجمااااة روادىااااا مااااغ باااااحثيغ و حيازتيااااا, 

 حققيغ.وم
اجت  ورياادة حفااظ  مؤسداة  اشااف الغصاا  العامااةالسذااار ة ببحاثن عشػانااو  وااج تجدخ
فشااا مااغ  ,(الػثااائق ونذااخىا متزااسشاو ثالثااة مباحااث فزااالو عااغ ىااحه السقجمااة, وتسييااجن عخخ

امشا القاػل  أادااميا إجسااالو,  استعخ اشاو  ,السؤسدة ورؤاىاخاللو ب فاي اداع الػثاائق  وفرخ
فاااي صاااشاعة و تاباااة  الػثاااائق وأىسيتياااا  اااان فاااي, أماااا السباحاااث فااااألول واألرشااافة مشياااا

وتػثياق التااري , والداعي فاي جسعياا وأرشافتيا, وااج اشاتسل عماى ثالثاة مصالاب, األول 
في نػاة عسل السؤسدة في الػثائق وباػادره, والثااني فاي الجياات التاي ساعت السؤسداة 

إلاى  عجد الػثائق الحي تستمكو السؤسدة وماا وصامت إلياو, والثالث في لترػيخ وثائقيا
أماا السبحاث الثااني فتعاخخض إلاى آلياة , حيغ الذخوع بيحا البحث وبياان شخيقاة أرشافتيا

حفظ الػثائق وصيانتيا, واج انقدع عمى مبحثيغ, األول في شخيقة تراػيخىا وحفطياا, 
, أمااا السبحااث الثالااث فكااان  الماااو حااػل والثاااني فااي الصااخق الستبعااة فااي صاايانة الػثيقااة

ػثاااائق السصباااػع, والستزاااسغ عذاااخة آالف وثيقاااة, وآلياااة نذاااخ الجاااد  األول ماااغ دليااال ال
الػثيقة, وىػ عماى ثالثاة مصالاب, األول فاي بياان ىاجف السؤسداة ماغ إصاجار الاجليل, 
والثااااني وصاااف  لاااو وشخيقاااة اإلفاااادة مشاااو, والثالاااث فاااي تعااااشي السؤسداااة ماااع البااااحثيغ 

ا فييا أىع الشتاائج فاي بتدويجىع وثائق الجليل, و انت لشا خاتسة في نيا ة السصاف ذ خن
اقن لفقخاتاو  اع البحاث باساتعخاض مػ   ىحا البحث مع تػصيات ن مل العسل عميياا, وأدع 
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 ببخنامج البػربػيشت, مع داائق فيجيػية حػل دليل الػثائق.
 بحااااخ العمااااػم الخيخيااااةشاااااكخون ومجمخااااػن العساااال الااااحي ااماااات وتقااااػم بااااو مؤسدااااة 

ساة, وإلتااحتيع الفخصاة إلاى مؤسداة  اشاف الغصاا  عبالتعاون ما  العتباة البباساية السقجخ
لتاااجلػ باااجلػىا وتكاااػن  اااسغ فقاااخات الساااؤتسخ الاااحي نتسشاااى لاااو الشجااااح وتحقياااق  العاماااة

 الغا ات.
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 تطييج

F 
اإلماااام  أن الشجاااف األشااخف مثاااػس بااااب مجيشااة عماااع رساااػل    ال شااظ وال رياااب

وىاااي حا اااخة العماااع األولاااى و بباااة أنطاااار  `أمياااخ الساااؤمشيغ عماااي باااغ أباااي شالاااب 
عخيقااة فااي وىااي مااغ السااجن السقجسااة ال عامااة وشمبااة العمااػم الجيشيااة خاصااة, السداامسيغ

ج العمسااا  والسفكااخون واألدبااا  والستخررااػن ومشيااا تخااخخ  نذااخ العمااػم وبااث السعااارف,
 ,فاااي السعاااارف اإلنداااانية جسعاااا  وااااج مماااؤوا أساااساع الاااجنيا وحاااازوا أعماااى مخاتاااب العماااع

فااي  اال فااغ مااا ال ووثااائقيع األصاايمة وخمفااػا لشااا مااغ آثااارىع الشنيدااة ومرااشفاتيع القيخسااة 
 .  ذن سسعتعيغ رأت وال أ

 م(:4991 -هـ4141نبذة عن تأريخ تأسيس املؤسسة )

م, وفااي ضااخوف صااببة 0333 -ىااا 0103كاناات الشااػاة األولااى لمت ساايذ فااي سااشة 
 لحي  ان عجواو لجوداو لمعمع والعمسا .وااسية في أ ام حكع الشطام الرجامي السباد, ا

ففي خ زع تمظ الراعػبات ووعاػرة ىاتياظ السداالظ انباخس فتياة آمشاػا باخبيع وزادىاع 
  ىاااجس إلنذاااا  اداااع السخصػشاااات إلاااى جشاااب مكتباااة  اشاااف الغصاااا , و اااان العسااال 
بااادذ ذي بااج  مقترااخاو عمااى حفااظ صااػر السخصػشااات عمااى جياااز الحاسااػب, و عااجاد 

 خاص بيا, عمى الخ ع مغ امة الخبخات الستػفخة في ذلظ الػات.بخنامج عخض 
اسااتسخت ىااحه السؤسداااة بالعساال فاااي سااحب السخصػشااات الخاصاااة بسكتبااة  اشاااف 
اااع عسمياااا فذاااسل ساااحب مخصػشاااات السكتباااات التاااي تفزااامت  الغصاااا , وبعاااج ذلاااظ تػسخ
 مذااكػرة بالتعاااون مااع السؤسدااة, ومااغ ثااع مخصػشااات مكتبااات األسااخ العمسيااة الشجنيااة

 و يخىا.
مخصػشة ( 13م  زع  0331 -ىا 0101سشة  واج صجخرت أول اخصاو ليدرياو في

بياااحا القاااجر بااال باشاااخت برعاااجاد باااخامج ببخناااامج عاااخض خااااص بالسؤسداااة, ولاااع تكتاااف 
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, وآخاخ عديشية تعسل عماى الحاساػب, ف صاجرت اخصااو خاصااو باإلماام أمياخ الساؤمشيغ 
, وااخص األباخار الاحي  حتاػي عماى عالداجاد , واخصاو ثالثاو باإلمام عباإلمام الحديغ 

 .عواألئسة األشيار  صحياة  ل مغ الشبي 
م بااجأت شباعاااة مااا تيدااخ مااغ السخصػشااات العائاااجة 0331 -ىااا 0101وفااي عااام 

لعمساااا  أساااخة آل  اشاااف الغصاااا  وبعاااس الكتاااب السشيجياااة فاااي حاااػزة الشجاااف األشاااخف 
الحاػزة العمسياة الجيشياة والبااحثيغ والسحققايغ مجانااو. و اان  العمسية, وتػزيعيا عماى شمباة

 ىحا العسل ىػ الشػاة األولى لقدع التحقيق وادع الصباعة والشذخ.
م حياث بماع عاجد السخصػشاات 0333 -ىا 0103العسل الجائب حتى عام  واستسخ

( اخصاااااو ليدرياااااو, وعااااجد 11( مخصػشااااة مخدونااااة عمااااى  0021السرااااػرة أكثااااخ مااااغ  
 (  تاباو.11الكتب التي شبعت ووزعت تقخيباو  

(  تاااب, 001( فقااج بماع  wordأماا مجساػع الكتااب التاي نزاجت فقاان عماى بخناامج  
إدخاليااااا عمااااى اااااخص لياااادري وزخ ع عمااااى  ثيااااخ مااااغ الصمبااااة  وىااااحه الكتااااب جسيعيااااا تااااع

 والباحثيغ والسحققيغ.
اااام أشاااجه, وباااادر عاااجو 0333 -ىاااا 0103وفاااي مشتراااف عاااام  م بماااع شنياااان الحكخ

العماع والاجيغ مداتعيشاو بعقاارب الحقااج والبغاي إلاى شساذ آثااار العماع والعمساا  ماغ خااالل 
لسخصػشاااات وناااػادر الكشاااػز مراااادرة ىاااحه السؤسداااة, و تاااالف ماااا تحػياااو ماااغ نفاااائذ ا

بااخاو بعساال السؤسدااة ومااا تقااػم بااو مااغ أنذااصة, أرساال جالوزتااو  الفكخيااة, فحيشسااا أحاااا خ 
ليعتقمااااػا أميشيااااا العااااام الااااج تػر الذااااي  ضباااااس  اشااااف الغصااااا  وبعااااس مداااااعج و, ثااااع 
صادروا األجيادة والحاسابات وآالت التراػيخ واألااخاص الميدرياة والعجياج ماغ الساا كخو 

 السخصػشات السحفػضة عمييا. لسئات عفيم
وبعاااج عاااام ماااغ الدااابات السفاااخوض اياااخاو اساااتعادت السؤسداااة عافيتياااا لتجاااجد العياااج 
والسزي اجماو لتحقيق الغا اة السشذاػدة وبراػرة ساخية أ زااو, ثاع شاخعت باإلعاجاد لباج  
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العساااال و ن رافقتااااو صااااعػبات ذلميااااا التػ اااال عمااااى  , فكاناااات الشتيجااااة أن بمااااع عااااجد 
( مخصػشااااة. واسااااتسخت أ زاااااو 0601( اخصاااااو تحساااال اخابااااة  60يدريااااة  األاااااخاص الم

( wordعسميااة التحقيااق لاابعس السخصػشااات و دخااال الكثيااخ مااغ الكتااب عمااى بخنااامج  
 (0 وشباعة ما تيدخ وتػزيعيا عمى شمبة الحػزة العمسية والباحثيغ والسحققيغ أ زاو.

 أقسام املؤسسة:

س العسال خداخيغ, فجاخ شػده و انػا ىع األأىمظ فخعػن وجوجل ان  ومغ نعع   عد
لاااى السؤسداااة ف صااابحت السؤسداااة تزاااع عماااى نصااااق واساااع واساااتحجثت أاداااام أ خاااخ إ

 تية:األادام اآل

 ادع الحخائخ لمسخصػشات. .0

 رشفة.ادع الػثائق واأل .0

 ادع التحقيق والصباعة والشذخ. .3

 ادع التبميع اإلسالمي. .1

 ادع مكتبة  اشف الغصا  العامة. .1

 الحػزوية.ادع الجراسات  .6

 ادع السؤتسخات والشجوات واالحتفاالت. .1

 ادع األوااف التابعة لمسؤسدة. .2

 ادع السداعجات الخيخية. .3

 ادع تخميع وصيانة السخصػشات والػثائق. .01

 ادع الترػيخ الخاسي والسا كخوفيمع. .00

 ادع اإلعالم. .00

                                                           
 ( السمف التعخيفي بسؤسدة  اشف الغصا  العامة. 0 
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خ ف باسع مؤسدة الاحخائخ نطاخاو لكػناو أول أادااميا, إالخ  أناو واج  انت السؤسدة ت عب
ة( بعااج تعااجد األادااام وتػسااع العساال اسااتبجل االسااع إلااى  مؤسدااة  اشااف الغصااا  العاماا

 رشفة.وأحج أاداميا ادع الػثائق واأل
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 الطبحث األول 

 والدعي في جسعيا وأرشفتيا.الػثائق , 
 نػاة العسل وبػادره.الػثائق و : الططلب األول

 وثائقيا.: الجيات التي سعت السؤسدة لترػيخ الثاني بالططل
 : عجد الػثائق وشخيقة أرشفتيا.الططلب الثالث
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 نهاة العطل وبهادره.الهثائق و : الططلب األول
 الهثائق وأىطيتيا التاريخية:

أثشااا  ت د ااة  (0 مااغ السسكااغ القااػل باا ن الػثااائق ىااي  اال مااا يتجسااع بصخيقااة شبيبيااة
 (3 عسل معيخغ, وتكػن أدلة لمعسل نفدو, وتذسل  ل ما  حسل حجثاو أو خصاو أو أثخاو.

ث اا ااة الذااي , ثباات واااػس و ااان محكساااو, فيااػ والػثااائق فااي المغااة  ث ااق  و  ث ااق  ي ػب مااغ و 
ث:ااق  الخجاال اااال  يااو أنااو ثقااة, و  ث:ااق  األمااخ: أحكسااو, و  ث ااق   وثيااق وىااي وثيقااة,  قااال: و  وو 

ث ق  الذي  إيثاااو ووثاااو: أي شجه وربصو بحبل لائال يشفماتا  (1 ,لذي  وثااةو ووثقاو, أو أوب

 .(1 ومشو اػلو تعالى: "فذجوا الػثاق"
جساااع الػثيقاااة عماااى الػثاااائق, وىاااي العقاااػد التاااي واساااتػثق مشاااو: أخاااح مشاااو وثيقاااة, وت  

أو محفاااػر  ميا السػثػااااػن العاااجول, وتاااجل فاااي معشاىاااا الذاااامل عماااى أثاااخ مكتاااػب داااجخ 
 (6 .ومشقػش عمى الخق والكا ج والشديج والقخشاس ..ال 

كسااا   صمااق عمااى مجسػعااة الػثااائق الشاتجااة عااغ نذاااان معاايغ عمااى مااخخ الاادمغ  مسااة 
, وىاػ مطياخ ىااام ماغ مطااىخ ىااحا الشذااا, ويرابق عمااى ماخخ الادمغ حقااالو "األرشاي""

العامااااة لتفااااادي أخصااااا  خرااااباو السااااتخخاج السعمػمااااات التااااي تفيااااج فااااي رسااااع الدياسااااة 
 السا ي واالستفادة بسجيػدات الدابقيغ.

 ويسكغ إدراج أىسية الػثائق  يسا أشارت إليو بعس الجسبيات السخترة مغ أنيا:
 , فياااي األصاااػلالبااااحثػن  عميياااا  عتساااج التاااي التاريخياااة السراااادر أناااػاع أرااااى .0

  داااج مااا الحقااائق مااغ سااصػرىا ثشا ااا باايغ والباااحثػن  العمسااا   جااج التااي الشدييااة

                                                           
 أنيا ال تتجسع ألن أحجاو اج أحزخىا لكي ي ثبت فكخة ما أو نطخية معيشة, بل تجسعت شبيبياو.  . بسعشى0
 . 1. ظ: أمغ الػثائق, د. محسػد ضباس حسػدة: 3
 . 010/ 1. ظ: العيغ, الخميل بغ أحسج الفخاىيجي: 1
 . 1. سػرة دمحم, مغ اآل ة: 1
 . الػثائق وأثخىا في  تابة التاري , عبج المصي" ز ي ابػ ىاشع: مقال نذخ في مجمة دنيا الػشغ عمى االنتخنت. 6
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 .السفقػدة الحمقات مشيا ويدتكسل الشاارة الثغخات

 .الدميسة القخارات اتخاذ في ىاماو  دوراو  تمعب .0

 واالجتساضيااااة والدياسااااية واالاتراااااد ة اإلداريااااة التصااااػرات كذااااف عمااااى اااااجرتيا .3
 . والسؤسدات لمجولة

 وماغ الحقػق وتحسي حقػق السمكية العامة والخاصة إثبات في ىاما دورا تمعب .1
 .العمسية والبخا ات االختخاعات لحقػق  حسايتيا إلى إ افة استعادتيا, حق ثع

 .ومدتقبميا حا خىا في عسميا وأداة  األمة ما ي تسثل الػثيقة .1
 تختكاد التاي األصامية القاعجة ىػ والسخصػشات الػثائق في السكتػب التخاث إن .6

 األعطاع والاجليل التااري  عماى األكباخ الذااىج ىاي والػثاائق أماة, كال بشية عمييا
 .األمة الذعػب, فيي ذاكخة مغ شعب ألي الحزارية الدسة عمى

 وأي التااااري , كتاباااة  سكاااغ ال والسخصػشاااات السختمفاااة وأشاااكاليا الػثاااائق باااجون  .1
 ماااااغ الكثياااااخ يشقراااااو تااااااري  والسخصػشاااااات الػثاااااائق غيااااااب فاااااي  كتاااااب تااااااري 

 (1 .الحقائق

 شاػاىج دون  وماغ وثاائق باال تااري  فاال التاريخياة,السراادر أحج أىاع تسثل الػثائق ف
والبحثياة  ساا  ث والسؤرخ ال  فتقخ إلى شي  في مادتو العمسياةالباحو  (2 ,مؤ جة أدلة أو

 يشطاااخ كالقا اااي التااااري  رحااااب فاااي وثيقاااة باااال , وايااال أن الساااؤرخ فتقاااخ إلاااى الػثاااائق
 .واالدعا  الجفاع شيػد عشيا تغيب محكسة في ازية
 اااان ماااغ مقجماااة اىتساماااات مؤسداااة  اشااف الغصاااا  العاماااة افتتااااح اداااع يياااتع لااحا  

ماغ ىاحه الساادة العمسياة وبفزال  اإلفادةبجسع الػثائق وحفطيا ليتدشى لمخػة الباحثيغ 
 م.0111 -ىا0101عام  ذلظ فيتع   تعالى وعػنو 

                                                           
 . ظ: أىسية الػثائق األرشينية, جسبية أساروف لمنذصة الثقا ية والعمسية: شبكة السعمػمات العالسية. 1
فاااخج رحيااال: مخ اااد الساااؤرخ لمجراساااات التاريخياااة  ناصاااخ, التااااري  وبااااحثيأىسياااة الػثيقاااة التاريخياااة لصمباااة . ظ: 2

 , شبكة السعمػمات العالسية. واآلثخية
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 عطل الطؤسدة في جطع الهثائق:
مجسػعااة  بيااخة مااغ الػثااائق مااغ اسااتصاع العاااممػن فااي ىااحا القدااع الحرااػل عمااى 

مكتباااة  اشاااف الغصاااا  العاماااة  خصاااػة أولاااى لساااا تحتػياااو ىاااحه السكتباااة ماااغ األعاااالق 
الشنيدااة والػثااائق السيسااة  سااا اسااتصاع القدااع أن  جسااع عااجداو مااغ الػثااائق مااغ مكتبااات 

واليااااجف الااااحي  راااابػ إليااااو , يااااق اإلىااااجا  أو الذااااخا  أو الترااااػيخأخااااخس إمااااا عااااغ شخ 
ا القداع ىاػ جساع ماا أمكاغ الحراػل عمياو ماغ الػثاائق والحفااظ عمااى العااممػن فاي ىاح
 ي ونذخه وتػزيعو عمى أىمو مجاناو. ىحا التخاث العمس

اة أ اام الفتشاة  ن الرعاب التي  انات تعتاخض العسال وخاصخ وىحا اليجف الدامي ىػخ
تاخض الصائنية, والحي ضيخ بيخشاو في التعاون مع دار الكتب والػثائق, فالتيجيج الحي  ع

شخيااق بغااجاد, وتااخدي األمااغ فييااا, لااع ي ثشااي عديسااة السؤسدااة فااي تحقيااق أىااجافيا, باال 
وعسمت عمى تشػخع شخق الترػيخ بتػفيخىا ألجيدة متصػرة لتحػيل أشاخشة الساا كخوفيمع 

فااادة إلااى الرااػر الخاسيااة, وذلااظ لزااسان حفااظ الػثااائق ألمااج بعيااج واإل (3 والسااا كخوفر
 مغ مزاميشيا.

اريخيااااة صاااامية ومرااااػرة ومخاسااااالت ت حتااااػي عمااااى وثااااائق وششيااااة أفرااااار القدااااع 
خصيااااااة لعمسااااااا  الااااااجيغ وتااااااخاجع  س ثبااااااات وفتاااااااو إوراق وممكيااااااات ووانيااااااات ووصااااااا ا وأ

 سااا يتااابع دورات السجااالت الحجيثااة  ,لمذخراايات ومااػاافيع و ااحلظ السجااالت القج سااة
صامية لشدا  األ, وأماا ادخالو عمى األااخاص الميدرياةالحرػل عميو يتع إ غو ل ما  سك

                                                           
ممااع, أمااا مااغ  31ممااع أو  06. السيكااخوفيمع: ىااػ ضبااارة عااغ شااخين فيمسااي ممفااػف حااػل بكااخة فيمسيااة وىااػ مقاااس 3

سخصػشااات ناحيااة الصااػل فيااػ حدااب انتيااا  السااادة مرااػر عمييااا  سيااة ىائمااة مااغ الػثااائق مثاال الااجوريات وال
والخسائل العمسية والكذافات والسدتخمرات والببميػجخا يات وتكػن حػافو خالية ماغ الثقاػب الفمسياة لكاي تداتغل 

 السػسػعة الحخة, ويكيبيج ا.السداحة بكامميا لمترػيخ. 
والسا كخوفر: ىي ضبارة عغ بصااة فيمسية مدصحة تتختب فييا المقصات بذكل أفقاي وعساػدي ويكاػن حجاع 

لقصاة بذاكل عاام  61ممع و تكػن عجد المقصات ما مجسػعو  011ممع وعخض  012اة االعتياد ة بصػل البصا
وباإلمكان زيادة عجد المقصات في حالة زيادة ندابة التراغيخ وذلاظ  عتساج عماى و اػح األصاػل الػرقياة وندابة 

 السػسػعة الحخة, ويكيبيج ا. الترغيخ السدتخجمة وشبيعة األجيدة السدتخجمة.
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رجاعيااا الااى أصااحابيا إن لااع تكااغ مااغ مستمكااات يااتع تخميسيااا وصاايانتيا مااغ التمااف و ف
 السؤسدة.
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 الثاني: الجيات التي سعت الطؤسدة لتصهير وثائقيا. بالططل
ىشالااظ جسمااة مااغ الجيااات التااي أحدااشت الطااغ بالسؤسدااة وأعارتيااا وثائقيااا متعاونااة 

ماا تاع أرشافتو وتراػيخه  ماغ أباخز, و   واألجاجادمعيا مغ أجال الحفااظ عماى تاخاث اآلباا
 :ىيالسكتبات والذخريات العمسية السعخوفة السخاكد و  مغ وثائق
 وثائق آل  اشف الغصا . .0

 مؤسدة الذيجا وثائق  .0

 دار الكتب والػثائقوثائق  .3

 وثائق الغخاوي.   .1

 وثائق مكتبة ا ا بدرك الصيخاني. .1

 وثائق آل الذخبياني. .6

 وثائق آل الجػاىخي. .1

 وثائق آل اليعقػبي. .2

 وثائق آل الفزمي. .3

 وثائق آل الذبيبي. .01

 وثائق آل شبخ. .00

 وثائق آل جسال الجيغ. .00

 وثائق آل الكخباسي.  .03

 وثائق الديج تػمان. .01

 وثائق الذي  العامخي. .01

 وثائق آل الكخماني. .06

 وثائق آل الحجة. .01

 وثائق مجرسة اآلخشج الكبخس. .02
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 وثائق مجرسة اليددي. .03

 وثائق مجرسة الرجر األعطع. .01

 وثائق مجرسة القػام. .00

 وثائق آل  سػنة الديجييغ. .00

 وثائق آل شخف الجيغ. .03

 وثائق  حيى مال  . .01

 وثائق صفا  الػد ذ. .01

 وثائق الديج عال  السػسػي. .06

 وثائق الديج أبػ الحدغ الكميجار. .01

 وثائق بيت شسدة. .02

 (.الحمة, الجيػانية, البرخةالشجف,  خبال , بغجاد, وثائق متفخاة   .03
ساااتة ماليااايغ وثيقاااة,  ماااىيدياااج ع عاااجد الػثاااائق التاااي حرااال عميياااا القداااع ماااا فبماااع

الكخيساة سدات والسكتبات األخخس والذخريات السؤ  ويتصمخع القدع إلى تعاون أكثخ مع
الحفاظ لياا وماغ ثاع اإلفاادة , لساا لياحه الخصاػة ماغ أىسياة بسا لجييا ماغ الػثاائقو برتحاف
   .مشيا
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 الثالث: عجد الهثائق وطريقة أرشفتيا. الططلب
الػثاااائق أبػاباااو مذاااخعة الساااتالم الػثاااائق التاااي ياااػد أصاااحابيا تراااػيخىا  اداااع   ق  ت  ف ااا

لفاخق وصيانتيا وحفطيا مفيخسة, فزال عسخا ساعت الستحراالو السؤسداة ماغ خاالل ا
الجػالااة الباحثااة عااغ الػثااائق فااي مزااانيا, وفااي  متااا الحااالتيغ فاارن مااا وصاال إليااو مااغ 

 الدتة مالييغ وثيقة. زاد عمىعجد مخدون 
إن عسميااة إتاحااة الفخصااة لمسفيخساايغ باارخخاج معمػمااات الػثااائق, ومباشااخة الػاااػف  

كالداااجيغ الاااحي   داااسق لاااو  عماااى أصااال الػثيقاااة أحيانااااو ال يتحقاااق إال ماااخة واحاااجة, فياااي
ثاائق,  احلظ ىاي الػ و , وت سشاع مذااىجتو بعاج ذلاظ, بسقابمة وجيادة ليخماج إلاى رااجة شػيماة

متسثمااة بكػنيااا مااادة تخاثيااة تتصمااب الرااػن والحفااظ  ,األولااى ماد ااة ,فاارن فييااا جشبتااان
وو ااعيا فااي خاادائغ خاصااة وتحااحخر مااغ العػاماال الداامبية تجاىيااا, وتعتبااخ اإلندااان إذا 

فااي و سااا سااي تي بيانااو  أحااج ىااحه العػاماال -مااغ  يااخ خبااخة  -مااا تعاماال معيااا مباشااخة 
, لساا تتزاسشو ماغ معمػماات يشتفاع ماغ خاللياا اخخاؤىاا ,ةالسبحث الثاني, واألخخس عمسي

 بااال إن  ااااخض مرااااشفيا ىاااػ مااااا تؤد ااااو مااااغ باااالهن فااااي  تابتيااااا, ولاااع  جاااال فااااي خمااااجه 
 مغ الشفائذ أحيانا.و وحفطو  صػنو أنيا ستكػن مغ التخاث الستصمخب – الباو  –

اآلخااخ, إن ىااحيغ الجشبتاايغ  ثيااخاو مااا تتقاشعااان فااي وضائفيسااا, ويااؤثخ إحااجاىسا عمااى 
واااج حخصااات مؤسداااة  اشاااف الغصااا  عماااى مداااظ العراااا مااغ الػسااان, فاااال إفاااخاا وال 

الشػر, بل وتعاجس أحيانااو إلاى  مغ الػثائق أن ت برخ او  ثيخ  ع  ش  تفخين, فالحخص الذجيج م  
أن   عاااد عمييااا بالداامب حاايغ  كااػن الحفااظ ساايئاو في تمااف مااا ي ااخاد لااو الرااػن, وبالسقاباال 

رعة الصخيق, وجعم ياا شاخعة لكال وارد ماا يباجد قيستياا ويياجد فرن و ع الػثائق عمى اا
بقائيااا إلاااى األجيااال الالحقاااة, و ن مااغ السػا ااايع التااي تتزاااسشو بعااس الػثاااائق ماااا ال 
 سكغ إضياره لكل أحج, بال يتصماب مخاشبااتن رساسية و اسانات, لتػجيياو فاي السكاان 

 السشاسب.
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مااة نعمااع باا ن مااغ الرااعب بسكااان أن   سااار س ميسااة الفيخسااة أناااس  وبعااج ىااحه السقجخ
عاديػن, بل البج ماغ تاػفخخ القاجر الكاافي ماغ الخباخة لاجييع والسيشياة فاي تعاامميع, وىاػ 

غ فااي عسميااع, واااج يراامااا حخصاات عميااو السؤسدااة باا ن تجعاال مااػضفي ىااحا القدااع مخت
يااػعد ساابب تاا خخ إتسااام فيخسااة مااا مػجااػد مااغ وثااائق, والتفاااوت الحاصاال باايغ مااا يااخد  

مخسة إلى أن عسمية الفيخساة تتصماب  إلى القدع مغ أصػل وبيغ ما   رجخره مغ وثائق م ع 
 .مغ الجاة والخبخة ما  قترخ عمى أناسن محجوديغ

عسل مػضف الفيخساة ىاػ إخاخاج جسياع معمػماات الػثيقاة ماغ عشاػانن ومػ اػعن  إنخ 
اردة ولغةن وتاري  وصفحاتن وأسسا  أعالم وردوا في الػثيقة وماجنن ماح ػرةن فيياا و ال شا

لمػثيقاااة لقياسااااتيا وأبعااااد األساااصخ فيياااا وناااػع الخااان ولاااػن الػثيقاااة, وواردة ماااع وصااافن 
فزالو عغ ذ خ السرجر التي وردت مشو, وذلظ باساتسارة خاصاة أعاجخت لتذاسل جسياع 
السعمػمااات, ويكتااب السفيااخس اسااسو عمييااا, وبعااج ذلااظ  عصااى لمػثيقااة راااع خاااص بيااا 

عة لجس ىحا القدع.لت خح مكانيا في جسمة الػثائق السػ   د 
 يخبااػ عمااى الخسدااة عذااخ ألااف وثيقااة, والعساال جااارن عمااى اااجمن  اآلنمشااو س والسفيااخ  

 ػوساق بنية إنجاز أكبخ عجد مسكغ مشو في سباق ماع الادمغ  خاػض مزاساره مػضفا
 ىحا القدع.
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 : الصخق الستبعة في صيانة الػثيقة.نيالططلب الثا
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 : تصهير الهثائق وطريقة حفظيا.األولالططلب 
ن  كػن ترػيخاو راسياو او ترػيخ أما فرآليات معيشة, وفق يتع ترػيخ الػثائق 

عجت أ أجيدة خاصة وذلظ باستعسال شخائق السا كخو ير, و مع يشخشة السا كخوفأ
 .لسثل ىحه األعسالخريرا 

كثخ استخجاما في األوسيقترخ الحجيث ىشا عمى آلية الترػيخ الخاسي  ػنو 
وألن السقام  قتزي االاترار, عمى أن ىحا الترػيخ تارة  كػن في بشا ة  ,السؤسدة

لي جر ػا مزان السجال بفخايع الجػالة  االسؤسدة, وأخخس يترجس لو العاممػن في ىح
غ بيػتات ومكتبات ومخاكد, فيشصمقػا الػثائق فيمتقصػن صػرىا في عقخ دارىا, م

رات, فسثميع  سثل و بحسل أجيدتيع عمى أكتافيع ليعػد ا بسا ضفخوا بو مغ مرػخ
 . (01 بصانا( وتخوح خساصاو   تغجوالصيخ, 

 :خطهات العطل
 فالسرػخرعسمية  يخ بديصة مثمسا  عتقجىا البعس,  لمػثيقةالترػيخ الخاسي 

, صػنيا عميو  جب عمى عاتقومانة ممقاة أتعامل مع مادة عمسية تاريخية تعتبخ ي
 حاول إجساالو إيخاد ما  سكغ ذ خه بخصػات.وسش

 :وتصهيرىا الهثيقةالخطهة االولى: إحضار 
بعج أن تسخ الػثيقة بقدع الفيخسة لسل  االستسارة السخفقة بيا, والستزسشة 

استخجاعيا لتكػن اليػية التعخينية ليا, تجخل ادع معمػمات عشيا, وتخافقيا إلى حيغ 
وبذكل  –وىػ أمخ نافع لمػثائق التي فييا عجة صفحات  –لت خاخع أوالو  الترػيخ
ة, ولترػ:  ب االممتدمدلن   الكاميخاتر  اممة بعج ذلظ, وبالتعػيل عمى داة خاصخ

رات بالتدمدل السدبق ريغ وحخفيتيع يتع مخاجعة السرػخ بعج  ىدتغشي  ل وأمانة السرػخ

                                                           
مااغ حااجيث لخسااػل   صاامى   عميااو وآلااو:  لااػ أنكااع تااػ متع عمااى   حااق تػ مااو لااخزاكع  سااا يااخزق الصيااخ . 01

 .  302/ 1تغجو خساصا وتخوح بصانا(. السدتجرك عمى الرحيحيغ, الحاكع الشيدابػري: 
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  ذلظ عغ أصل الػثيقة, وذلظ وفق الشقاا التالية:
 وي زافالشاتج مغ فتخة الخدن الصػيمة,  الػثيقةبعج ازالة االتخبة والذػائب مغ  -0

قػم بتخقيسو بالقمع  , واذا لع  كغ السخصػا مخاع االستسارةاسع السرػر في 
مغ  الػثيقة وترػيخقػم بترػيخ االستسارة  الخصاص في شخف الرفحة, ثع 

 .بجايتيا إلى مشتياىا
انػاع  اميخات  ىشالظ اختالف في إن مخاعاة نػضية الكامخة السدتعسمة, إذ -0

لػان الرػرة أحجث  انت داة و ألترػيخ, و مسا  انت الكاميخا اوعجسات 
, وتكػن  اميخة الترػيخ مختفعة ارتفاعا معيشا وأاخب لػااعيا الحقيقي جسلأ

ويخ ب البخنامج السخفق مع الكاميخا عمى  ,ررأي السرػخ عغ الكتاب حدب 
الحاسػب لمجخػل لمكاميخا مغ خاللو, ويتع الترػيخ عمى و ع التقخيب في 

 الكاميخا.

بعجا ندبيا, تػ ع عمى  الػثيقة بالترػيخ مبتعجة عغ مالئسة تػليج إ ا ة -3
 .ةالػثيقحج اشخاف أل عمى طويخاعى في ذلظ عجم وجػد ال ,جانبي الكتاب

بػاسصة ماسكات  امغ شخفيي -بحاجة الى مدظ تاذا  ان- ت سدظ الػثيقة -1
بالستيكية بذكل خني"  ي ال  حجث اي  خر في الػرق, وتقمب الرفحة 

 بيجو  بعج االنتيا  مغ ترػيخىا.
 تع ترػيخه لمتحقق اذا ما بعج االنتيا  مغ الترػيخ تبجأ عسمية مخاجعة ما -1

يخ وا حة  ي  عاد ترػيخىا وتجرج و  أحجس الرفحات مفقػدة إكانت 
سغ  قػم بيحا العسل شخز آخخ م, ويفزل ACDSee)بػاسصة بخنامج  

 لج و الخبخة في الترػيخ.و  , مخااب الجػدة(  يخ السرػر

 : خزن التصهيرالثانيةالخطهة 
تػ ع و  ليدرييغ, عمى اخصيغ بشدخوبعج السخاجعة والتجايق نقػم بخدن الترػيخ 
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 .الػثائق واألرشفةي الديخفخ العام في ادع ف اندخة مشي

 إرجاع الهثيقة: الثالثةالخطهة 
ادع التخميع والتجميج لمبت ما إذا  انت الػثيقة بحاجة  إلى بعج ذلظ ت حال الػثيقة

 ات مغ ىحا القدع أم أنيا ت حال مباشخة إلى السخحمة الالحقة, و يو أنيا اج إلى إجخا
عمى سبيل الترػيخ والتخميع والحفظ, فت عاد إلييع مع تكػن واردة مغ خارج السؤسدة 

راتيا.   اخص مغ مرػخ
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 : الطرق الطتبعة في صيانة الهثيقة.نيالططلب الثا
فااااي  السااااؤثخة العػاماااال مااااغ عمييااااا والحفاااااظ القج سااااة التاريخيااااة الػثااااائق صاااايانة نإ

يباايغ  السصمااب وىااحا السؤسدااة,عساال ولػيااات أ لااحا صااارت مااغ مقاومتيااا لتقااادم الاادمغ,
 يػ ااااقو  كسااااا خصااااػات صاااايانة الػثااااائق, ويااااح خ فااااي السؤسدااااة, ليااااة التااااخميع وشخاااااوآ

الحاج األدناى واالاراى السداسػح بالشدابة لمحاخارة العػامل السؤثخة الدمبية عمى الػثاائق و 
والتاااي راعتياااا السؤسداااة فاااي تاااػفيخ األجاااػا  الستفاااق عميياااا عالسيااااو والخشػباااة الشدااابية, 
ج عمسياااة, وااااج عااادز ماااغ ذلاااظ ساااعي السؤسداااة الماااتالك األجيااادة باالساااتشاد عماااى اػاعااا

 والسعجات السدتعسمة ليحا الغخض.

 :لية الترميمآ
التخميع فالي( والتخميع الجااف  الياجوي(, التخميع الخشب  اآل ظ شخيقتان لمتخميع,لىشا

ن أجيااز  غساخه الساا  بعاج الت كاج ماغ في  الػثيقةالخشب  حجث عغ شخيق و ع ورق 
إذاباااة ماااغ ساااميمػزية مانعاااة  صماااى بساااادة ذا  اااان يشحااال  ي  إماااا أ ,ال يشحااال تيااااحباااخ  تاب

و أ ااخار تمااف مااغ ثقااػب أ اي فييااتااال الػثيقااةع خمخ تااالحبااخ ثااع يػ ااع فااي الجياااز حتااى 
 ات في األشخاف عغ شخيق و ع العجيشة السييئة ليا في الجياز. تيخ 

فااػق صااشجوق  الػثيقااةامااا التااخميع الجاااف  اليااجوي(  يحااجث عااغ شخيااق و ااع ورق 
 ا ة ولكغ ابل و ع الػرق لمتخميع يػ ع ورق نذااف إ يو  لمريانة, ريراخمعج 

و ااااحلظ  ,عاإل ااااا ة القػيااااة لخؤيااااة السااااخمخ   ىااااػ تقمياااالوالفائااااجة مشااااو  الػثيقااااة,تحاااات ورق 
يػ اع ورق سابايخول ف الػثيقاةماا فاػق أ ,ا  و اع الالصاق لمتاخميعشاثأ ستز الخشػباة 

ايمػن خنياا" حتااى يااخس فييااا الثقااػب التااي سااػف تااخمع ناارق شاافاف وىااػ ضبااارة عااغ و 
, وىاااي الستبعاااة فاااي مااااكغ الستزاااخرةلحفاااخ عماااى الاااػرق الاااحي ساااػف يػ اااع لمثشاااا  اأ

 السؤسدة. 
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 :في الطؤسدة خطهات صيانة الهثائق
  زع السجمخ ج اسسو في استسارة الػثيقة.ا 0
المػنيااااة, ومعالجتيااااا  مااااغ االتخبااااة واالوساااااخ, وازالااااة التذااااخبات الػثيقااااةااااا تشطياااا" 0

ماغ االصاابات البايمػجياة ماغ بكتخياا وفصخياات, و احلظ اذا  متزاخرةكيسيائيا اذا  انت 
 مغ الحذخات. متزخرةكانت 
 لتجييده بالقياس السشاسب لمتخميع.  الػثيقةا قياس سسظ ورق 3
 ا صبع الػرق بسا  قارب لػن الػثيقة.1
ااا فااي ىااحا القدااعترااػ  جاادا  الستزااخرة مشااوواألترااػيخ الػثيقااة ااا 1 لغااخض  يخاو خاصخ

 السصابقة والسخاجعة عشج التخميع.
بسخاحااال   داااتعسميا السػضفاااػن فاااي ىاااحا القداااع والخاصاااةالساااػاد التاااي و االجيااادة أماااا 

 التخميع ىي  االتي:
ناااارة ماااغ إػه  اصعاااة زجاجياااة  ياااو وىاااػ صاااشجوق تعمااا ,باااػرد خااااص باااالتخميع .0

 .ق التخميعلف عمييا لسعالجتيا بػر الجاخل لػ ع الػرق التا
ماااادة بالساااتيكية شااافافة تداااسى سااابايخول لػ اااعيا فاااػق الاااػرق الستزاااخر   .0

 ورق السعالجة يجويا عغ شخيق االبخة السعجة خريرا لمتخميع. وحفخ
 لمجااادا ورق نذااااف لمتقميااال ماااغ الخشػباااة الحاصااامة عماااى الاااػرق السعاااالج  .3

 الستزخرة .
 ميمػز.اصساه شبيبية سميمػزية لمػرق وتدسى  اربػ دي مثيل الد .1
الشيماة  ونباات اصباه شبيبية لمػرق مغ الذاي واذاخ الجاػز ودودة القخماد  .1

 و يخىا مغ االصباه.
وفااااخش التشطياااا"  والسالااااان سااااػاد ىااااي السدااااصخة والذاااافخات والسقاااازمااااغ ال .6

, وبيكاااخات وجياااز قيااااس سااسظ الاااػرق و ااحلظ جيااااز واالصااباه واالصااساه
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 الخشػبة.و وقياس درجات الحخارة , ((phقياس الحسػ ة 
 حػض خاص لربا ة الػرق و حلظ مذخ لشذخ الػرق السربػه. .1
 باإل ااافةو يااو قياسااات سااسكية لغااخض السقاربااة  الػثيقااةورق مقااارب لااػرق  .2

الااى ورق خنياا" ياااجعع  يااو الصاااخف السااخمع والستزااخر لكاااي ال يشااداح عاااغ 
 مكانو ويدسى  تيذػ(.

 العهامل الطؤثرة على الهثائق:

عماى الػثاائق, والتاي يشبغاي مخاعاتياا فاي العػامال التاي تاؤثخ سامباو ىشالظ جسماة ماغ 
ال عااغ و اليػا  الجاػي الااحي يتكااػن ماغ خمااين مااغ الغاازات  عتبااخ مدااؤ  ااالتعامال معيااا, 

التغيخات التاي تحاجث فاي ندابة و اكثيخ ماغ التماف الاحي تتعاخض لاو الساػاد العزاػية, 
جخاثيع الفصخيات وبػيزاات الكاثخ الحخارة والخشػبة, واالشعاعات الزػئية, مسا يديج ت

الحذااخات, وماااا يشااتج عاااغ ذلاااظ  مااو ماااغ ت كداااج األوراق وتعخ اايا بالتاااالي لمزاااخر او 
 ب شاكالتطياخ والتاي نفاة الاح خ آبالػثاائق نتيجاة تفاعال العػامال  اأ خار  تمحقو  ,التمف

 :مختمفة مشيا
  .ورااياأا جفاف األوراق وتقرف 0
   .ا انتذار الثقػب عمى األوراق0
    .ا انتذار بقع لػنية  يسيائية وبيمػجية عمى الرفحات3
   .لتراق األوراق ببعزيا, وبالتالي تحجخ الػثائقإا 1
   .حخف الكتابةأا تآكل األوراق تحت 1
 .لػن الحبخ ومػاد الكتابة األخخس  ا بيتان6

ندان يمعب مع األسف الذجيج في  ثيخ مغ األحياان دورا أساسايا فاي ن اإلركحلظ ف
 وتطيخ اسياماتو في الحااة الزخر  يسا يمي: الػثائق تالفإ

اااا امدااااك الػثاااائق اثشاااا  االساااتعسال ب ياااجي مبمماااة, او  ياااخ نطيفاااة مساااا يشاااتج عشاااو 0
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صاااابتيا بالفصخياااات إغ بقاااع عماااى الرااافحات تكاااػن ساااببا فاااي يالترااااق اوسااااخ او تكاااػ 
 السحممة لمػرق والجمػد.

 .ز األصميا  القخا ة مسا  ذػه الشا إ افة عالمات اثش0
ااا بعااس الباااحثيغ  قااػم بالتااجخيغ اثشااا  اااخا ة الػثيقااة, مسااا  جعاال األوراق تسااتز 1

 ندبة مغ الجخان الجػي, فتختفع ندبة االحساض الستمفة لمػرق.
جياااال بعااااس العااااامميغ فااااي مخااااازن الػثااااائق بااااالصخق الدااااميسة لػ ااااعيا عمااااى  6

 اج  عخ يا لمتقػس. , مساالخفػف
, ونداابة الخشػبااة, الزمااة فااي درجااات الحااخارةالإلىسااال وعااجم االلتاادام بالسعاااييخ ااا ا1

 .اج تكػن احيانا بالغة اػة االشعة الزػئية, مسا  عخض الكتب والػثائق ال  خارو 
ا عجم مقاومة واباادة القاػارض, والحذاخات, و يخىاا ماغ اآلفاات والكائشاات الزاارة 2
 (00 بذكل دوري بالسبيجات الالزمة. , او عجم متابعة رش السخازن سميع بذكل

وباالشالع عمى الجا   سكغ تذخيز الاجوا , فعسمات السؤسداة عماى الحاج ماغ  ال 
ماااا  دااابب تماااف الػثاااائق أو اساااتشقاص عسخىاااا, بتاااػفيخ السعاااجات السشاسااابة ورفاااع خباااخة 
العااامميغ فااي ىااحا القدااع مااغ خااالل زجيااع فااي دورات تديااج مااغ  فااا تيع وتجعميااع فااي 

تقشياااات الحجيثاااة الستبعاااة, أو ماااغ خاااالل استزاااافة خباااخا  مخترااايغ بااايغ مػاكباااة ماااع ال
 الحيغ واآلخخ لمتػجيو واإلرشاد.

 حهاضن الحفظ في الطؤسدة:
ماااا يتاااخبخز بالػثاااائق ماااغ ماااؤثخات سااامبية,  العاماااة أدر ااات مؤسداااة  اشاااف الغصاااا 

واستعخ اات جسيااع العػاماال التااي تعااػد بالزااخر عمييااا, وو ااعت خصصاااو مشاساابة لكاال 
مشياا ووفااخت األجاػا  التاي  سكااغ ماغ خالليااا خماق جاػن آمااغ لخدنياا و ن تعااااب عامال 

                                                           
عبج السعد شاىيغ:  . ظ: األسذ العمسية لعالج وتخميع وصيانة الكتب والسخصػشات والػثائق التاريخية ,00

 . 63ا 62ص
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 .  الدمغ عمييا
ود درجااات الحااخارة مااا % فااي حااج11الحااج األدنااى لمخشػبااة الشداابية ىااي ومشيااا أن 

د درجاااات % فاااي حاااجو 61ماااا الحاااج األاراااى لمخشػباااة الشدااابية ىاااي أ, م01اااا 06بااايغ 
 حتى ال تشسػ الفصخيات اذا ما ارتفعت الخشػبة.  ,م01ا 06الحخارة ما بيغ 
ليذ بشفذ سخعة  ت ثيخهالزػ  مغ العػامل السؤثخة عمى الػثائق, لكغ ومشيا أن 

واجرة السؤثخات الدابقة  السمػثات الغازية, او التغيخ السمحػظ في درجات الحخارة 
  طيخ في جانبيغ: , فت ثيخهوندبة الخشػبة

زػ  باعتباره مراجرا لمحاخارة  دااعج عماى ارتفااع درجاات أا جانب  يخ مباشخ: فال
 فتطيخ االعخاض التي سبقت اإلشارة الييا., الحخارة

ب ا جانب مباشخ: ىحا الجانب نااتج عاغ االشاعة الزاػئية الصبيبياة او الراشاضية 
زاااػ  وال فاااػق البشفداااجية, ب نػاعياااا الثالثاااة: األشاااعة التاااي تقاااع عماااى الكتاااب والػثاااائق

كثااااخ أنااااػاع االشااااعة تاااا ثيخا ىااااي االشااااعة فااااػق أن  و , عة تحاااات الحسااااخا االشااااو  السخئااااي
, فاي التا ثيخ الزاػ  السخئاي البشفدجية لكػنيا تعسل عمى ا اسحالل لاػن الحباخ, يميياا

 خػاص الػرق.مغ مسا  زعف  ثيخا 
مااا  سكااغ مااغ سااالمتيا مااغ حااخارة خت السؤسدااة فااي ادااع الػثااائق واألرشاافة واااج وفخاا

ورشػبة و ػ  و ن تقادم الدمشي, وثقفت لمتعامل مع الػثاائق مساا جعال الساػضفيغ فاي 
 ىحا السجال عمى حخ ية تامة في التعامل معيا. 
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 الططلب األول: ىجف الطؤسدة من إصجار الجليل.
إنخ العساال الااجؤوب الااحي تسارسااو السؤسدااة فااي استحرااال الػثااائق بسااا يتخممااو مااغ 

وىااػ راااع  بيااخ  عمااى سااتة مالياايغ وثيقااة,صااعػبات أثسااخ بػصااػل العااجد إلااى مااا يديااج 
ويحتاااج مااغ العساال الكثيااخ, إذ أن معطسااو لااع تطيااخ معمػماتااو بعااج بسااا   عااخف بشطااام 
الفيخسااة, ومعمااػم أن الفيااارس ىااي حمقااة الػصاال باايغ الباحااث واألصااػل العمسيااة مااغ 

ة ياا واإلفاادوثائق و يخىا, ومع عجم وجػد معمػماتن ليحه الػثائق ال  سكاغ الػصاػل إلي
 .وضيخ لمسؤسدة أن زمغ استيفائيا  اممة مسا  صػل بو السقاممشيا ر ع أىسيتيا, 

جياجاو فاي تمبياة شمباات الساخاجعيغ بالبحاث وا لع يجخخخ ور ع ذلظ فرنخ مػضفي القدع 
في ىحا الكع اليائل, إال أن الػات السبحول في ىحه العسمياة والشتاائج اإلجسالياة ال تمباي 

ىحا التاخاث اإلندااني باجليل ما تعخ فيخستو مغ جعتب الحاجة التشطيسية و ع الصسػح, ف
ل الػصاػل ت الػثائق وي دايمغ خاللو معمػما ت عخفل يػ ع بيغ يجي الباحثيغ مصبػع

لػصاػل اإلييا, فكان اإلصجار األول مشو, الحي  عخ عذخة آالف وثيقة مفيخسة  سكغ 
 إلييا بيدخن في أرشي" ادع الػثائق.

سااابق إصاااجار الاااجليل عاااجة مػساااػعات لمػثاااائق, ف رشااافت مجسػعاااة مشياااا بساااا وااااج 
يتشاساااب ماااع الحادثاااة التاااي ش ب عااات لياااا ىاااحه السػساااػعات, فكانااات إلاااى حاااجن ماااا مخجعااااو 
لمباااااحثيغ لسااااا  ااااسختو باااايغ دفتييااااا مااااغ وثااااائق مفيخسااااة بسػ ااااػعات فخضيااااة مختبصااااة 

 ىي: السػسػعات ساس وىػ عشػانيا الحي حسمتو, وىحهبسػ ػعيا األ

 م. 0101ىا 0130عجد عام, ش ب عت سشة  ,السػسػعة الػثائقيةمغ الجد  األول 

عااجد خاااص بااالعتبتيغ السقجسااتيغ الكاضسيااة  ,السػسااػعة الػثائقيااةالجااد  الثاااني مااغ 
 م.0103ىا 0131والعدكخية, ش ب عت سشة 

عاااااجد خااااااص باااااالسؤتسخ اإلساااااالمي فاااااي  ,السػساااااػعة الػثائقياااااة ماااااغ الجاااااد  الثالاااااث
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 م.0100ه 0130ش ب عت سشة  بحسجون,

عاااجد خااااص بػثاااائق العالااااات العخاقياااة ااااا  ,السػساااػعة الػثائقياااةماااغ الجاااد  الخاباااع 
 .0100ه 0130االيخانية, ش ب عت سشة 

 .0101ه 0131عجد عام, ش ب عت سشة  ,السػسػعة الػثائقية مغ الجد  الخامذ

  الداايج  ةعااجد خاااص بداايج العمسااا  آ اا ,السػسااػعة الػثائقيااة مااغ الجااد  الدااادس
   م0101ه 0131عمي الشقي الشقػي, ش ب عت سشة 

و أحج, إذ ىػ أول دليل لمػثاائق يالقدع ب ن إصجارىع ىحا لع  دبق إل ويعتد مػضفػ
   في السصمب الالحق. يخسة بسعمػمات تفريمية, و سا سي تي زع وثائق مف
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 وطريقة اإلفادة مظو.: وصٌف لجليل الهثائق الططلب الثاني
ر   اج  اخ ه , ص  اغب  استسخاراو لمشيج  الاحي اخات ن: لحفاظ  التثاخاث  ون ذب اف ة   الػثاائق   ا داع   ع   واألرش 

اة   فاي د  ل   الجاد    العام:اة   الغصاا    كاشاف   مؤس: اغب  األوخ ل يال   م  ثاائ ق   د  ثيق اةن, آالف   بااع ذخ ة   الػ   و 
ااااتب  لن  ف يخ س  ااااكب شااااػان   ب ب يااااان   ت فراااايم ين  ب ذ  ثيقااااة   ع  يا الػ  يااااا ول غ ت يااااا وم ػ ااااػع  د   وتاريخ  ااااج   وع 

يبغ  فيياااا, األشاااخاص   وأساااسا    صاااف حات يا اااج ن  الاااػار د  اااج   والس  اااغ اإلصاااجارات   الك تااااب   وي ع   م 
ة   ج  يو   بسا والحجيث ة   الػاع  ي:ةن  ق يس ةن  م غ  حت ػ  مبس  كل   ع  ل ةن  ف يار سن  وب ذ  و  جب  .م ج 
خاق   وثائق    عخ  واج اي:ت يا, ت ستااز   التي الع  ػص  اغ الب م اج   ل ياحا ل ساا ب خ ر  اقن  م   تااريخين  ع سب
ااتب  حزااارية وأصااالةن  يااةو  وثائ ق ااو   ألب د  ااغ ف كااان   والك ااع, بااالشخػع   أخااخس  أى سخ   بسكااانن  األول ػي:ااة   م 
ع يا سب ف ت يا ج  اسغ   وأرش     , ليبل  اغ الا تباو    يساا ولعال:  الاج:  م اخ:تب  التاي الحاػاد ث   جاخ:ا    إىساالن  م 
ااغ لكثيااخن  الس باااد   البعثاايخ   الشخ طااام   و تااالف   احتكااار   ومشيااا العااخاق, عمااى ثااائ ق   م  ااة , الػ   اليامخ
رةن  م غ عمييا ش خ أ   وما اياعن  م رااد  اغ ت ببق اي   ال التاي اإلرىابيخاة   العسمياات   جاخخا    و   اال ع   م   م ع 

, اإلندااااانيخة   اااال   شااااي ن ع  ي:ااااات    ااااسغ   مشيااااا ىت ب قخاااا مااااا إنقاااااذ   ج  مااااتب  التااااي األول ػ   عمييااااا ع س 
دة    .السؤسخ
اخب  ولاع ليل     قتر  اىا بال الع خبيخااة , بالمغاة   السكت ػب اة   الػثااائق   عماى الااجخ ااجخ  وثااائ ق   ل ي ذاس ل   ت ع 
ويةن  وتخ يخةن  وفارسيخةن  إنكميديةن  األجشبيخة , بالمخغات    .  وأورد 
ااا م يا, التااي السػ ااػعات   أمخ ااس  ياساايخة  واالاتراااد خة   السػ ااػعات  فيااي  ش  الجيشيااة  والدخ

ااة   بالعتبااات   والقانػنيخااة  واالجتساضيخااة  واألدبيخااة  ومااا يتعمخااق   س  ااة   والس ااج ن   السقجخ , وحااػس القج س 
ووصااا ا فااي مصػيااات مػ ااػعاتو إجااازات الخوا ااة وفتاااوس العمسااا  وو اااالت ووانيااات 

ة, إ اااافة الاااى مجسػعاااة  بياااخة ماااغ وثاااائق شخراااي او وأماااػر  وأوراق  إثباااات وتياااانن وتعاااازن 
 العتبات.

ت:ب اااااة   ااااةن  ب رااااااامن  ومعمػمات ااااو  م خ  س  اااااب ةن  م ف يخ  ػس  فيياااااا  مااااا   س كخ اااااغ  الب حاااااث   إلكتخونيااااااو, وم ح 
س ل    الكتاب   نيا ة   في مخفقاو  ليدرياو  ا خصاو  ت فريالو, ول ديػلة  الػصػل  لمػثيقة  السصمػبة  ش 
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ع   جوالو    ز  و . لكافخة   (Excelا ال ب بخنام ج   ج   ف يارس 
اااغ صاااار   واااج اااغ الاااجليل   احتػاىاااا وثيقاااةن  صاااػرة   عماااى الحراااػل   السسكاااغ   م   ي خوم ياااا لس 
ااال    اااةن  اساااتسارةن  بس  , بصماااب   خاصخ اااان ساااخيعن  ل ت عصاااى إلياااو بذاااكلن  الػثاااائق  , فالاااجليل وبالسجخ

اااة   لمبااااحثيغ   مفتػحاااةو   حسااال دعاااػ ةو  رن  مشياااا الػثاااائق  واإلفاااادة ىاااحه وتحقياااق   ل جراس   كسرااااد 
, وماغ السؤمخال أن يتباع الجاد  األول ر صاان ةن  أكثخ   وتجعم يا العمسيخة   البحػث   ت غش ي بحثيةن 

سغ  مغ ىحا الجليل أجدا   اخخس   .العامخة الغصا    كاشف   مؤسدة   مصبػعات     
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 ل.الططلب الثالث: تعاطي الطؤسدة مع الباحثين بتزويجىم وثائق الجلي
ذ ااام إمبااحثيغ والسحققايغ والساؤرخيغ, لبتقاج ع خجماتاو  ادع الػثاائق واألرشافةيتكفل 

بتييئاة بخنااامج عااخض خاااص لراػر الػثااائق يااتع خاللااو الاتحكع بيااحه الرااػر بعخ اايا 
وتكبيخىاااا وتراااغيخىا وتاااجويخىا و مكانياااة البحاااث  ياااو عاااغ أساااسا  الػثاااائق ومػا ااايعيا 

اسااتسارة خاصااة بكاال وثيقااة تااع إدخاليااا فااي البخنااامج وتػاريخيااا,  سااا  عااخض البخنااامج 
تشااااجرج فييااااا معمػمااااات عااااغ عشااااػان الػثيقااااة ومػ ااااػعيا والتاااااري  الخاااااص بيااااا وعااااجد 

سصخ وشػل الداصخ وحالاة الشدا  وحالاة فحات وشػل الرفحة وعخ يا وعجد األالر
ماااع ذ اااخ أساااسا  األشاااخاص الاااػاردة فاااي  ,ن وجاااجإ وجياااة الاااشقزالػرااااة ولاااػن الاااػرق 

 يقة, وأسسا  السجن, ومرجر الػثيقة.الػث
 شمب الباحثيغ لمحرػل عمى الػثائق السصمػبة مغ خالل اشاتيغ: القدع ويمبيكسا 

ااع السقجساة,  فخعياا فاي : زيارة بشا ة السؤسدة ساػا  فاي الشجاف األشاخف أواألولى
واالشااالع عمااى الػثااائق مااغ خااالل الااجليل وتذااخيز مااا مصمااػب مشااو, ليااتع بعااج ذلااظ 

 تسارة خاصااة بالصمااب, يثبخاات فييااا الباحااث اسااسو وعشػانااو ويااح خ فييااا شمبااو,ماال  اساا
, وبػااات  داايخ بقااخص لياادري  يقااػم القدااع بعااج ذلااظ بتييئااة الػثااائق إليااو وتدااميسيا لااول

 يتشاسب ونػع الػثائق السصمػبة.
واالشااااالع عميااااو, ياااػد الكتابااااة  ياااو  السػ اااػع الااااحيأو أناااو يااااح خ لساااػضفي القدااااع 

 لو ما  سكغ أن يشفع في مجالو وتخررو واىتسامو. خون وبجورىع يػفخ 
خجمة الباحثيغ و  رال الػثائق إلييع ماغ خاالل شابكة السعمػماات العالسياة : الثاني

 , واالشااالع عمااى دلياال الػثااائق السشذااػر االنتخناات(,  بعااج زيااارة مػاااع السؤسدااة عمييااا
ليتدااشى  مااغ الااجليل,,  سكااغ لمباحااث ماال  اسااتسارة الصمااب عمااى االنتخناات باإلفااادة فييااا

 .لمقائسيغ بستابعة السػاع تحسيل الػثائق إليو في أي بقعة مغ بقاع العالع
 .comwww.kashifalgetaaوالسػاع ىػ: 
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 ال الصمبيغ ياتع بذاكل مجااني خجماة لمسدايخة العمسياة, و ساا ىاػ  وججيخ بالح خ أنخ 
   .أجػر ابااي أعسال السؤسدة التي ال تتقا ى عميي السعيػد في
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 خاتطة ونتائج وتهصيات

أىسياااة  خاللياااا, ترااافخحشا فاااي عاااجة ماااػاشغ االخترااااربعاااج جػلاااة فخ ااات ساااخعتيا 
اااا الػثاااائق  اااجه تبشختاااو مؤسداااة  اشاااف الغصاااا  العاماااة ماااغ عسااالن تجاىياااا فزاااالو عسخ  جدخ
 التالية: الخالصة

ساصػرىا  فاي ياو, لساا تزاسخو  والبحث التاري  لكتابة حقيقياو  مرجراو  ت عج الػثائق .9
 .الجوام عمى العمسي البحث مع تتججد أمػر عغ وتكذف حقائق مغ

أدر ااات مؤسداااة  اشاااف الغصاااا  العاماااة أىسياااة الػثاااائق والخصاااخ السحاااج ق بياااا,  .0
 فعسمت عمى استشفار جيػدىا وبحل شاااتيا بسا يتشاسب وخرػصية الػثائق.

األادااام الفخضيااة أنذاا ت السؤسدااة ادااساو رئيدااياو بالػثااائق واألرشاافة فزااالو عااغ  .3
 السمحقة  الترػيخ والتخميع.

حخصت عمى استخجام أحجث األجيدة في التعامال ماع الػثاائق, واتبعات أفزال  .1
 الدبل بخفع  فا ة العامميغ واستقجام الخبخات.

اساااتعجادىا لمتعااااون ماااع السخاكاااد والسكتباااات والبيػتاااات العمسياااة باساااتالم  أعمشاااتب  .1
فطياااا, و رجاعياااا لياااع ماااع نداااخة ماااغ وثاااائقيع لغاااخض تراااػيخىا وصااايانتيا وح

 استجابة مذكػرة مشيع. راتيا, مسا الاىمرػخ 
 بمع عجد الػثائق السحفػضة لجس السؤسدة ما يديج عمى الدتة مالييغ وثيقة. .6
عاااغ مجسػعاااة ماااغ شاااار ت بسجسػعاااة ماااغ السػساااػعات الػثائقياااة, وىاااي ضباااارة  .1

أعجاد مشيا عامخة ومشيا خاصاة باالسؤتسخات والسشاسابات التاي ت اجعى  الػثائق في
 ليا السؤسدة.

صااجخرت دلياال الػثااائق بجدئااو األول الااحي  زااع باايغ دفتيااو عذااخة آالف وثيقااة,  .2
اااة  والاااحي  سثااال ماااا ف ياااخ س ماااغ وثاااائق لاااجييا, والعسااال  جاااارن ألجااادا  الحقاااة بيسخ

 السفيخسيغ.
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برىاااجائيا لياااع  الػثاااائقخيغ لإلفاااادة ماااغ بااااحثيغ والساااؤر فتحااات أبػابياااا مذاااخعة لم .3
اناو, بعج مل  استسارة الصمب.  مجخ

نػخعت مغ وساائل خجماة البااحثيغ بتداميسيع الػثاائق, ففزاالو عاغ زياارة بشا اة  .01
سااة,  سكااشيع زيااارة السػاااع  السؤسدااة فااي الشجااف األشااخف وفخعيااا فااي اااع السقجخ

واالشاااااالع عماااااى  .comwww.kashifalgetaaاإللكتخوناااااي عماااااى االنتخنااااات 
, دليال الػثاائق السشذاػر و تابااة الصماب الستزاسغ, لترااميع الػثاائق بادمغ  داايخ

   .كسا  سكغ التػاصل مع مػضفي القدع الستذارات وثائقية
كساااا تتصماااع  السؤسداااة إلاااى أعساااال جميماااة وت مااال تطاااافخ الجياااػد لتحقياااق  ا اااات 

 يا:تتمخز بتػصيات مش

وعااجم  شاااعة ثقافااة حفااظ التااخاث واالىتسااام بااو مااغ خااالل تااػفيخ بيئاااتن آمشااة لااوإ .0
عماى ماخور وثيقاة ميساا  انات مادتياا فرنياا تكاػن إىسال أي جد  مشو, فرن  ل 

عمى حقباة  او مغ تخاث اإلندانية وشاىجوصفحة جد و مغ السادة التاريخية األ ام 
بكتاابكع  احتفطااػازمشيااة, وفااي ذلااظ  قااػل أبااػ عبااج   الرااادق عميااو الدااالم:  

 .(00 فرنكع سػف تحتاجػن إلييا(

ب كسماااو بتتباااع أمااااكغ وجاااػده و نقااااذ  ػالػثاااائقيبدااان الياااج عماااى التاااخاث الخصي   .0
متحااف وششااي السيساال مشااو, وعااجم تخ ااو متفخااااو ىشااا وىشاااك, وذلااظ بجسعااو فااي 

باااخز ويالػجياااة الحزاااارية لمبماااج  تذاااخق ماااغ خاللاااو, الحجيثاااةيػاكاااب السعاااارض 
 التخاث بثقمو العمسي واآلثاري.

تػجيو الباحثيغ لالىتسام بسػ ػعات الػثائق وجعميا مخمى لجراساتيع, فرن   .3
وىي السخجع األساس لمبحث العمسي  فييا مغ الكشػز ما لع ي تصخخق إلييا بعج,

لسا تعكدو مغ صػر السا ي بحقائق صائبة, وما تسثمو مغ إسقاشاتن عمى 
                                                           

 . 10/ 0. الكافي, الكميشي: 00

http://www.kashifalgetaa.com/
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 الحا خ والسدتقبل بجحس فكخة شائعة أو الت كيج عمى نطخية اائسة. 

م بالذكخ الجديل ألعزا  السؤسدة لسا أباجوه ماغ مدااعجة وفي نيا ة السصاف  نتقجخ
باج و ب ميشياا العاام  ,ميماة فاي حفاظ التاخاث وخجماة البااحثيغولسا  قػمػن بو مغ أعسال ج

وجسياع األخاػة الذي  الج تػر ضباس  اشف الغصا  ونائبو الذي  أحسج  اشف الغصا  
مبي ت ش ااف ذ  ]السحداشيغ,  داىع   تعاالى ب فزال ماا   جاازي ضباادهجالسػضفيغ  ف اي ذ ل اظ  ف  و 
ػن    .(03)[البس ت ش اف د 

 والحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى دمحم وآلو الصاىخيغ.

  

                                                           
 . 06. سػرة السصففيغ, مغ اآل ة: 03
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 الطصادرثبت 
 القخآن الكخيع. .0
األسااذ العمسيااة لعااالج وتااخميع وصاايانة الكتااب والسخصػشااات والػثااائق التاريخيااة,  .0

 م.0331عبج السعد شاىيغ, الييئة السرخية العامة لمكتاب, 
ستاذ الػثاائق فاي  مياة اآلداب جامعاة أمغ الػثائق, الج تػر محسػد ضباس حسػدة أ .3

 القاىخة, الشاشخ: مكتبة  خيب.
أىسيااااة الػثااااائق األرشااااينية, جسبيااااة أساااااروف لمنذااااصة الثقا يااااة والعمسيااااة: شاااابكة  .1

 ..https://www.facebook.com/permalink م0103, السعمػمات العالسية
السااؤرخ  مخ ااد أىسيااة الػثيقااة التاريخيااة لصمبااة وباااحثي التاااري , ناصااخ فااخج رحياال: .1

 م,0103, شبكة السعمػمات العالسية, لمجراسات التاريخية واآلثخية
 https://www.facebook.com/permalink. 

مؤسداااة  اشاااف الغصاااا  العاماااة, دليااال الػثاااائق, اداااع الػثاااائق واألرشااافة, الشاشاااخ:  .6
 م, مصبعة صبق, بيخوت.0101الصبعة األولى, 

ىاااااا(, تحقياااااق: مياااااجي السخدوماااااي 011 ت  العااااايغ, الخميااااال باااااغ أحساااااج الفخاىياااااجي .1
 ىا, الشاشخ: مؤسدة دار اليجخة, اع.0113, 0وابخاهيع الدامخائي, ا

ىاا(, تحقياق: عماي أكباخ الغفااري, 303 ت  الكافي, الذاي  دمحم باغ  عقاػب الكميشاي .2
 السشاشخ: دار الكتب اإلسالمية, مصبعة حيجري, شيخان.

ىاا(, تحقياق: 111السدتجرك عمى الرحيحيغ, أبػ عبج   الحاكع الشيدابػري  ت  .3
 يػسف عبج الخحسغ السخعذمي, دار السعخفة, بيخوت.

لغصااااا , بشا ااااة مقابمااااة شخرااااية مااااع نائااااب األماااايغ العااااام الذاااايق أحسااااج  اشااااف ا .01
 م.1/0/0102يػم  السؤسدة في الشجف األشخف,

 م.0100السمف التعخيفي بسؤسدة  اشف الغصا  العامة, الرادر بتاري   .00

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=512947182093547&id=228060660582202
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 https://ar.wikipedia.org/wikiالسػسػعة الحخة, ويكيبيج ا,  .00
الشاشاااخ: مؤسداااة  اشاااف الغصاااا  العامااااة, السػساااػعة الػثائقياااة ب جدائياااا الداااتة,  .03

 مصبعة صبق, بيخوت.
الػثائق وأثخىا في  تابة التااري , عباج المصيا" ز اي اباػ ىاشاع, مقاال نذاخ فاي  .01

 ,شبكة السعمػمات العالسيةمجمة دنيا الػشغ عمى 
 m/articles/https://pulpit.alwatanvoice.co 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/

