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جملة ببليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلومات جملة فصلية دولية حمكمة  تصدر 

عن خمرب الدراسات يف الرقمنة وصناعة املعلومات اإللكرتونية باملكتبات، األرشيف 

 تبسة.  –جامعة العربي التبسي  –والتوثيق 

 

 

 

 

خمرب  الدراسات يف الرقمنة –جملة ببليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلومات  العنوان:

جامعة العربي  –وصناعة املعلومات اإللكرتونية باملكتبات، األرشيف والتوثيق 

 اجلزائر.  -تبسة  -12002تبسة.  طريق قسنطينة   –التبسي 

 الربيد اإللكرتوني للمجلة:

Bibliophilia.journal@gmail.com . 

األحباث والدراسات  واملقاالت املنشورة باجمللة تعرب عن رأي   •

 ها، وختضع للتحكيم العلمي األكادميي.أصحاب

ترتيب نشر األحباث والدراسات واملقاالت باجمللة خيضع  •

 لضرورات اإلخراج الصحفي وليس للمفاضلة العلمية.

 ببليوفيليا
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The Journal of Bibliophilia for Library and Information Studies 

 قواعد وضوابط النشر يف اجمللة

 

رقم  ذات المتخـــصصة أكـاديمية محكمة  فصلية  مجلة علمية ببليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلوماتمجلة 

مخبر الدراسات في الرقمنة وصناعة املعلومات  اإللكترونية باملكتبات، تصدر عن    ISNN  2661-  7781  الدولي:  ي عيار امل

عنى بنشر الدراسات والبحوث  .األرشيف والتوثيق
ُ
علوم املكتبات واملعلومات واألرشيف والتوثيق، الرقمنة  في ميدان  ت

 بالشروط املتعارف  و    .  ت العربية واالنجليزية والفرنسيةباللغا  وتكنولوجيا املعلومات، والتخصصات ذات العالقة
ً
عمال

 التقيد بالتعليمات اآلتية قبل إرسال املقال:  رة و املجلة على ضر  توص ي هيئة تحريرالعلمية،  الدورياتعليها في 

   قواعد  و شروط النشر املعتمدة:

  ميادين املجلة.تميز باإلضافة العلمية و ضمن ياملرسل للنشر أصيل و  املقالكون يأن  -1

 املرسل جديدا لم يسبق نشره أو مقدما للنشر لدى أي جهة أخرى ويقدم إقرارا بذلك.  املقالأن يكون  -2

 ( صفحة بما في ذلك قائمة املراجع واملالحق. 20 إلى 10) أن يكون املقال في حدود -3

في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر   أن َيتِبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها -4

 املعلومات وتوثيق االقتباس. 

يجب أن تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان املقال باللغة اإلنجليزية   -5

التابع لها، و كذا املخبر املنتسب إليه، الباحث ورتبته العلمية،واملؤسسة العلمية واألكاديمية والبلد  اسمكما تتضمن 

للعنوان الفرعي بالنسبة للغة العربية    14للعنوان الرئيس ي  و حجم    16حجم    Sultan medium  والبريد االلكتروني بخط

   .14بحجم  Times New Roman أما اللغة األجنبية فبخط

كذا الكلمات املفتاحية في نهاية كل ملخص،  البد أن يدرج ضمن املقال ملخصين باللغة العربية و اإلنجليزية  و -6

 Sakkalأسطر بخط  10امللخصين مجتمعين في حدود مائتي كلمة)بحيث ال يزيد عدد أسطر امللخص الواحد عن 

majalla   12للملخص العربي و  14حجم  Times New Roman  للملخص باللغة االنجليزية.) 

كتب املادة العلمية العربية بخط نوع  -7
ُ
بين األسطر، العنوان الرئيس ي   1.15بمسافة  14حجم   Sakkal majallaت

simplified  14Gras   العناوين الفرعيةsimplified Arabic  12مقاسه Gras وعنوان املقال يكتب بخط ،Sultan 

medium  أما العنوان الفرعي له فيكتب بخط 14حجم  Sakkal majalla   14حجم  Gras . 

 ببليوفيليا
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حجم الورقة عادي   2، أسفل الورقة 2، رأس الورقة 3وأيسر  3وأيمن  2.5وأسفل  2.5هوامش الصفحة أعلى  -8

(A4). 

أبجديات التوثيق و ترتيب املراجع   باحترامنهاية املقال. و ُيلزم الكاتب في يرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية  -9

 بالتقاليد العلمية  الختالفها، ونظرا  بطريقة و الكيفية املتعارف علي 
ً
طبيعة البحوث تماشيا مع مجاالت املجلة و عمال

املعمول بها في الكثير من الدوريات واملجاالت العلمية، تولي الهيئة املشرفة على املجلة أهمية كبيرة لنشر البحوث و  

اإلشكالية، فروض الدراسة  أهداف   : مقدمة،رف عليهااالدراسات امليدانية، على أن تتوفر  على أهم العناصر املتع

الدراسة  و أهميتها، حدود الدراسة، تحديد مصطلحات الدراسة، اإلطار النظري، الدراسات السابقة إجراءات الدراسة  

منهج الدراسة،مجتمع وعينة الدراسة، أدوات الدراسة، إجراءات التطبيق  األساليب اإلحصائية  امليدانية، تتضمن:

أما الدراسات     ج الدراسة ومناقشتها، خاتمة ومقترحات علمية، ودراسات مستقبلية، قائمة املراجع و املصادر.عرض نتائ

والبحوث النظرية التحليلية يجب أن تتوفر على مخلص كما هو منصوص عليه في الشروط أعاله، مقدمة ُييّبين فيها  

 في ذلك العناصر الرئيسية  و الفرعية الكاتب مشكلة الدراسة و أهميتها مبرزا اإلضافة العلمية ا
ً
ملستقاة محترما

 واملراجع.   للموضوع ليخلص في النهاية إلى تقديم خاتمة، و في النهاية يعرض قائمة املصادر

 متسلسال بحيث تكتب عناوينـــــها  -10
ً
بالنسبة لرسوم البيانية واإلشكال التوضيحية في مختلف البحوث ترقم ترقيما

ونفس الشروط بالنسبة للجداول ترقم ترقيما متسلسال حسب ورودها في املقال، أما التحليل والتعليق أسفلها، 

 كل الجدول.  أسفلواملالحظات التوضيحية فتكتب في 

و يتم إعادتها من أجل إعادة صياغتها حسب شروط   التي ال تحترم الشروط املذكورة تعد مرفوضة  املقاالت -11

 . وضوابط النشر في املجلة

 تحكيم األعمال ومراجعتها:   ضوابط

إلجازة نشر املقاالت املرسلة إلى املجلة تخضع إلى فحص و التدقيق األولي  من قبل هيئة التحرير، لتحديد مدى   .1

 روط النشر  والقواعد ويحق لهيئة التحرير عدم قبول  و رفض نشر مقال.التزامها بش

من بين الهيئة االستشارية والعلمية للمجلة ذوي خبرة بمجال   اثنينتخضع جميع املقاالت للخبرة من طرف ُمحكمين  .2

موضوع املقال ملراجعته وتحديد مدى صالحيته للنشر. و في حالة عدم اتفاق املحكمين  يحال املقال إلى محكم ثالث  

 الت املطلوبة.   أين يكون رأيه مرجحا لقرار رئيس التحرير في قبول أو رفض املقال. وهنا يلتزم و يتقيد الباحث بالتعدي

رسوم مقابل تحكيم أو نشر مقاله، ويحصل كل باحث على شهادة بالنشر في املجلة في حال نشر    أيال يقدم الباحث  .3

 مقاله بأحد أعداد املجلة.

والقانونية ألي  سؤولية األخالقية املرأي أصحابها فقط، ويتحمل أصحابها  عن  املقاالت املنشورة في املجلة ال تعبر إال .4

 خرق في أخالقيات البحث العلمي وحقوق امللكية الفكرية.

ببليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلومات الصادرة عن مخبر الدراسات في الرقمنة  جميع الحقوق محفوظة ملجلة  .5

 . تبسة -وصناعة املعلومات  اإللكترونية باملكتبات، األرشيف والتوثيق بجامعة العربي التبس ي 

 حظة: مل 

 التالي: العنوان العلمية على  عبر البريد اإللكتروني للمجلةتستقبل هيئة التحرير املقاالت 

Bibliophilia.journal@gmail.com 
 هيئة التحرير             
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 العددكلمة 

تخصص املكتبات من التخصصات العلمية التي ال تعرف حدودا فاصلة بينها وبين مختلف  

املجاالت العلمية فهو تخصص يعالج بالبحث والدراسة امليدانية مختلف املواضيع. وإيمانا  

الباحثين في هذا املجال بوجود دور لهم ولتخصصهم في معالجة جانب من جوانب مختلفة  من  

املوضوعات االجتماعية واإلنسانية والتقنية فُهم يسعون دوما إلى تقديم البرهان والحلول  

وفق املنهج العلمي كمهتمين باملعلومة أيا كان مجالها السيما تلك املعلومات العلمية والتقنية  

 نشر وبث املعلومات واإلسهام في ترقية البحث العلمي وحتى املنهي. فهدفهم 

ومجلة بيبليوفيليا ال تخرج عن هذا املسار إذ تواصل الصدور في هذا الثالث بعد أن قدمت في 

العددين السابقين مواضيع مهمة ودقيقة تعالج قضايا الساعة في حقل املعلومات الذي  

 يالمس مختلف جوانب املعرفة.  

سعى فريق املجلة من مشرفين ومحكمين على أن تتسم كل املقاالت املقبولة للنشر   ولقد

بالجدية والدقة العلمية املتماشية مع شروط النشر العلمي مؤكدين في مسار املجلة فضال  

 عن هذا الشرط التركيز على األمانة العلمية.

مع الباحثين الذين يتفضلون  كل هذا يترجم رغبة وقناعة الفريق املشرف على املجلة أن يسهم   

بإرسال أبحاثهم ومقاالتهم للنشر فيها، في ترقية البحث العلمي في الجزائر عموما وفي تخصص  

 علم املكتبات بالتحديد. 

نتمنى أخيرا أعزاءنا القراء من جامعين أساتذة وباحثين وطلبة ومهتمين بما ينشر من مواضيع  

في من خالل ما نقدمه بعد التدقيق والتمحيص  في املجلة أن نكون عند حسن شغفكم املعر

 للمقاالت في هذا العدد.  

 د.أومل خدجية                                                                                         

 حبث التسيري اإللكرتوني للوثائق  رئيسة فرقة

 اجلزائرورقمنة الرتاث الثقايف والتارخيي يف 
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 ملخص 

نحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على األرشيف الجزائري املرحل الى فرنسا والدور الذي يلعبه في       

كتابة وإعادة صياغة تاريخ الجزائر، ومطالبة الجزائر بحقها املشروع في استرجاع أرشيفها من خالل املواثيق الدولية 

باره جزءا من سيادتها ، وأيضا تسليط الضوء على أهم األسباب والقانون الدولي وتمسك الدولة الفرنسية به بإعت

التي تجعل فرنسا ترفض إرجاع األرشيف الذي هربته عشية يوم االستقالل للدولة الجزائرية أو حتى فتحة لإلطالع 

 أمام عامة الجمهور.

 الجزائر وفرنسا –تحويل األرشيف   -أهمية األرشيف  –األرشف  الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

We want to highlight on the Algerian Archive that was take by force to 

France, and it's role in writing and rephrase the history of Algeria, and the 

right of  demanding the archive by Algeria throu the international pacts 

and laws. And the government of France is still holding on considering it a 

part its sovereignt. As well shinig the light on the most important reasons 

that makes France refuse to give back the Archive that was smuggled the 

evening of the independence of the Algerian government or even make it 

open to the public. 

Key words : Archives – The impotance of archives – Conert archive – 

Algeria and France 

 

 األرشيف اجلزائري املتواجد يف فرنسا 

 ودوره يف كتابة وإعادة صياغة تاريخ اجلزائر 

The Algerian archive in France  
and its role in writing and rewriting the history of Algeria 
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 : مقدمة

دون وثائق" قاعدة املدرسة املنهجية األملانية التي رّددها املؤرخان الفرنسيان "النغلوا"   التاريخ        

، وانطالق من هذه القاعدة (1)م1898و"سينبوس" في كتابهما مدخل الى العلوم التاريخية باريس 

ت التي  برزت قيمة الوثائق واألرشيف في حياة األفراد والدول وخاصة في البحث التاريخي. فاملعلوما

يحتويها األرشيف تعتبر على درجة كبيرة من الدقة ، واإلعتماد عليها والرجوع إليها يطفي طابع 

املصداقية في تصوير الحياة بمختلف جوانبها ويعطي للدراسة وزنا ثقيال وقيمة علمية كبيرة ، 

سلطات الفرنسية  والجزائر منذ استقاللها ال تزال  تسعى استرجاع األرشيف املنهوب منها من طرف ال

اإلستعمارية عشية اإلستقالل ، فاالدارة اإلستعمارية كانت واعية بقيمة األرشيف وهذا نتيجة  

لخبراتها في إنهاء النزاعات املسلحة في غرب إفريقا وتونس واملغرب والفيتنام، ويعد عمل الباحثين  

وهم بذلك يحاظون على ذاكرة  ودراساتهم سالحا فّعاال لكتابة التاريخ وإعادة وتصحيح املشّوه منه

األرشيف الجزائري املتواجد في فرنسا؟ وما  أهمية  الشعوب ،ولقد تمحورت مشكلة الدراسة في: ما

وماهي أهم االسباب التي تجعل فرنسا تخش ى إرجاعه للدولة    هو دوره في إعادة صياغة تاريخ الجزائر ؟ 

 الجزائرية املستقلة أو حتى فتحه أمام عامة الناس؟ 

 في فرنسا في كتابة تاريخنا: أهمية األرشيف الجزائري املتواجد - 1

فإّن مصدره إّن حضارة أّية أّمة تكمن في تاريخها، وإذا كان التاريخ هو دليل الحضارة وذاكرة األّمة          

، فالكتب التي نؤلفها  (2)الوثيقة ، وهذه األخيرة هي موضوع الثقة واألمانة ومصدر يقين وعلم وقوة

مادتها الخام هي الوثائق األصلية، ولهذاه األسباب تعتبر مراكز األرشيف خزائن للتاريخ كونها مجمع 

 من معرفتها والرجوع اليها من حين ل 
ّ
خر للّسير باإلدارة والحكومة الى للخبرات والتجارب التي البذ

طريق الصواب ، لذلك كان والزال هّم املؤّرخ هو أن يجمع كل ما يمس بالحياة وتصويرها بدقة  

، وهنا برزت قيمة الوثائق األرشيفية في الدراسات التاريخية وأصبحت تكتس ي أهمية بالغة (3)وأمانة

  (4)رّيتان.األثر كونها تحمل في طّياتها مادة خبرية وفكرية ث

فالوثائق األرشيفية هي أصدق دليل في عملية الكتابة التاريخية من حيث تمكين املؤّرخين         

والباحثين من العودة الى االصول األولى للوقائع التاريخية وقرائتها وتحليل عناصرها وإعادة بناء 

الهائل من  وإّن مجّرد إلقاء نظرة بسيطة على الكم (5)األحداث ضمن نسق قائم على املوضوعية،

األرشيف املنهوب واملحّول الى فرنسا يحيلنا حول اإلنطباع بأّن الجزائر كانت ضحية سطو على على 
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ومطالبة الدولة الجزائرية بإسترجاع األرشيف (6)تاريخها أكثر مما كانت ضحية نقل بسيط ألرشيفها،

أسرار ، فمضمونه  والتمسك به من الجانب الفرنس ي ال يفك عقدة ما يحتويه هذا األرشيف من 

يؤكدون بأنه  1962-1954بإعتراف املؤّرخين املهتمين بحرب الجزائر خاصة الفترة املمتدة مابين 

سيكون مربكا وعائقا لتطّور العالقات الجزائرية الفرنسية ، وإخفائه من ناحية أخرى لن يحمي  

الجزائري ييعني للجزائر  فوجود األرشيف بالُقطر  (7)ضحايا حرب التحرير بقدر ما يحمي املتهمين.

الكثير فهو ضروري في كتابة وصياغة  الذاكرة ، حيث أّن جزءا من كبيرا من ذاكرة الشعب الجزائري  

والتي تتعلق بمرحلة حاسمة في تاريخه التزال تحت تصّرف السلطات الفرنسية ، واملشرفين على 

احثين الجزائريين في بعض األحيان  إدارة األرشيفات في فرنسا وفق التشريع الفرنس ي يطلبون من الب

رخص خاصة من أجل اإلطالع على فئات معينة من املحفوظات  ، في الوقت الذي يتمتع الفرنسيون  

بحرية كاملة في الوصول الى نفس الفئات من الوثائق ، زيادة على الثار املالية السلبية على املنح  

التدرج الذين ينفقون مبالغ كبيرة في رسوم  الدراسية للباحثين الجزائريين وطالب درجة ما بعد

الّتأشيرة والنقل واإلقامة والوقت وما الى ذلك الذي أضعف كاهلهم بسبب التنقالت املتسلسلة 

 (8)بإتجاه التراب الفرنس ي إلنهاء أبحاثهم.

ورقية مؤسسة األرشيف الوطني تضطلع بدورين أساسية هما جمع املادة التاريخية أّيا كان شكلها          

كانت أو سمعية من أي مكان ، فيما الّدور الثاني يتمثل في إعداد املادة األرشيفية وتحضيرها للباحثين  

 (9)ووضعها تحت تصّرفهم وتقديم كل املعلومات املتعلقة باملصدر.

 النزاع األرشيفي بين الجزائر وفرنسا:  - 2

( وحتى الحرب العاملية الثانية ، فإّن املعاهدات التي  17عموما منذ القرن السابع عشر ميالدي )       

أنهت الصراعات املسلحة قد أشارت في مضامينها إلى مصير الوثائق واملحفوظات كون القيمة  

، والنزاعات (10)عة  اإلثباتية واإلدارية التي تتمتع بها األرشيفات قد فرضت نفسها على األطراف املتناز 

حول األرشيف كثيرا ما تحدث بين الّدول في كل مكان وزمان وهي موجودة في الحياة الدولية أكثر مم  

هذا   (11)نتصوره وال يكترث لها سوى املختصين في مجال األرشيف واملؤرخين والرجال الدبلوماسيين.

وأصبحت من الثوابت العلمية ، ونظرا   تعتبر ذات أهمية كبيرة في مجال البحث التاريخي ألن الوثائق

لهذه األهمية فكثيرا ما تنازعت دول فيما بينها حول حق كل منها في إمتالك هذه الوثائق ، والجزائر  

كغيرها من الدول األخرى في العالم التزال تسعى إلسترجاع أرشيفها املهرب منها الى فرنسا خالل الفترة 
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وهذا طبقا لحقها فيه من خالل املواثيق والقوانين   1962و  1961اإلستعمارية خاصة سنتي 

التي بموجبها استرجعت الجزائر إستقاللها والتي تعتبر املرجع   Evianوإتفاقية إفيان (12)الدولية،

،هذا  (13)التي تبرم بين الجزائر وفرنسا لم تتطرق الى موضوع األرشيف األساس ي لجميع األإتفاقيات

ما طرح عالمة إستفهام، وهو ما دفع الدكتور "لخضر عمراني" في مقال له نشره بعنوان "النزاع  

الفرنس ي بين مبدأ اإلقليمية والسيادة الوطنية" الى التساؤل عن أسباب عدم  –األرشيفي الجزائري 

فاقية حول األرشيف  ، فهل يا ترى يعود السبب الى عدم تطرق الطرفين الى موضوع  وجو بند في االت

ر السلطات الفرنسية الذين تجّنبوا الحديث عن هذا املوضوع طاملا الطرف  
ّ
االرشيف؟ أو الى تست

الجزائري لم يتطرق إليه؟ نظرا لخبرة الفرنسيين في إنهاء النزاعات املسلحة ، أم الى عدم خبرة 

في قوله " De gouleوربما هذا ما لخصه الجنرال "ديغول (14)ضين الجزائريين في هذا املجال؟املفاو 

 (15)عن محتوى إتفاقية إفيان عندما صّرح وقال:" يوجد فيها كل ما أردناه أن يوجد".

إعتمدت الجزائر من أجل استرجاع أرشيفها على أسس قانونية شرعية دولية إنتقتها من  لقد        

أعدتها مؤسسات حكومية ، ويتعلق األمر هنا بمبدأ إحترام وإعادة األرشيف املستحود عليه  ملفات 

عوب في 
ّ
من طرف الّدول األوروبية أثناء رحيلها عن املستعمرات ، مستندة في ذك على مبدأ حق الش

رتها  تقرير مصيرها الذي يتضمن في مفهومه الشامل كل السيادة بما فيها حق الشعوب في تاريخها ذاك 

 (16)وما يحدد هويتها ، وكل مساس بهذه الحقوق هو مساس بسيادة الدولة.

 عملية نهب وتحويل األرشيف - 3

 باستقالل الجزائر،         
ّ
بعد أن ادركت الحكومة الفرنسية أّن نتيجة الحرب ال يمكن أن تكون إال

رت فيها فرنسا هو نقل الحد األقص ى من الوثائق الى فرنسا بأي ثمن وألي  
ّ
أولى اإلجراءات التي فك

ت داركة ودارية  فالسلطات الفرنسية كان( 17)سبب من األسباب حتى ّوإن كان من الضروري إبتكارها.

باألهمية التي تكتسيها الوثائق األرشيفية والتي شكلتها لسنوات طويلة طيلة فترة األحتالل ، حيث  

عطي أمر بتجميع كل األرشيف عبر التراب الجزائري ونقله الى فرنسا بإعتباره أرشيف السيادة 
ُ
ا

  ( 18)الوطنية لفرنسا وكنز للتاريخ.

دعا مندوب حكومة الجزائر املحافظين اإلقليميين لألرشيف   1961مارس    02في مذكرة مؤرخة في         

بقسنطينة والجزائر ووهران الى البدء في عملية تحضير لألرشيف القابل للتحيويل الى فرنسا بحجة  

وهران  والتهديدات التي تُحول حول مستودعات  1958أعمال الشغب التي عرفتها الجزائر عام 
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مارس من نفس السنة جاءت مذكرة   06والشلف بحجة تصوير األرشيف في فرنسا ألجل إنقاده ، وفي  

د من خاللها املدير الفرنس ي لألرشيف على ضرورة نقل هذا األرشيف
ّ
، وبالفعل  (19)ثانية يقّر ويؤك

ين العام صادرة عن األم 1962مارس  06تمت هذه العملية. ثم في مذكرة أخرى ثالثة مؤرخة في 

فالفرنسيون يعتبرون   (20)للمندوبية العامة في الجزائر أستؤنفت عملية نقل األرشيف نحو فرنسا،

ه جزء من أرشيف فرنسا  
ّ
أّن األرشيف املرحل الى فرنسا يبقى ملكا لإلدارة الفرنسية على قاعدة أن

سلب األرشيف ما بين   والقائمين على عمليات (21)الوطني ، وعلى خلفية أّن الجزائر كانت فرنسية،

لم يفّرقوا بين مختلف فئات الوثائق، إذ قاموا بتجميع كل ما وقع بين أيديهم   1962و  1961عامي 

بما في ذلك املحفوظات التي يرجع تاريخها الى ما قبل اإلستعمار الفرنس ي والتي ال عالقة لها ال بسيادة 

 (22)فرنسا وال بتاريخها.

 من خالل املواثيق والقوانين الدولة:حق الجزائر في أرشيفها  - 4

 مبادئ االرشيف في القانون الدولي:  - 1–4

 مبدأ التوارث مابين الدول:  -4-1-1

، ويعد  (23)هو حلول دولة محل أخرى في املسؤولية عن العالقات الدولية إلقليم ما من األقاليم 

التوارث الدولي نتيجة حتمية للتغيرات التي تطرأ على إقليم الدولة أّيا كانت مسبباته سواءا كانت  

ي دولة عن جزء من إقليمها لدولة أخرى ، أو إستقالل هذا الجزء من إقل
ّ
يمها لدولة أخرى  نتيجة لتخل

ن دولة جديدة مستقلة ، أو أن تّتحد عدة دول في صورة دولة موّحدة  ّ
، أو إستقالل هذا الجزء ليكو 

كما هو الحال بالنسبة للجزائر في إطار تصفية   (24)، أو حصول دول مستعَمرة على استقاللها

رة بتسليم األرشيف الذي أ نتجته على تراب الدولة اإلستعمار، وبموجبه تلتزم الّدولة املستعم 

املستعَمرة ، فمصير االرشيف مرتبط بمصير األقليم فعندما يسترجع اإلقليم يسترجع األرشيف 

 معه.

 مبدأ إقليمية األرشيف:  -4-1-2

م بذلك في إسترجاعه في حالة ترحيله. وقد  
ّ
مفاده أّن األرشيف يبقى في اإلقليم الذي أنتج فيه ويتحك

م حين قام إبن ملك فرنسا  1352( ميالدي وبالضبط في عام  14الّرابع عشر)  ظهر هذا املبدأ في القرن 

Comte de savoi .بتبادل األرشيف عندما تبادال املقاطعات 
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وعليه فاملبدا األول والثاني يتفقان حول بقاء األرشيف في املكان الذي أنتج فيه ويعبران عن على 

 (25)فّني.أحقية الشعوب في إنتاجاتها وتراثها الفكري وال

 مبدأ احترام الرصيد األرشيفي:  -4-1-3

وهو مبدأ أساس ي في علم األرشيف يتمثل في إبقاء مجموعات االرشيف على الشكل الذي جاءت عليه 

ه من املسلم به  (26)من عند منشئها دون خلطها مع املجموعات املشأة من جهات أخرى،
ّ
مع العلم أن

عامليا أّن فرنسا هي الدولة املؤسسة ملبدأ إحترام األرصدة واملبادئ األخرى الّناتجة عنه كمبدأ النشأة  

 (27)الترابية.

 املؤتمرات الدولية ونصوص املعاهدات:  -4-2

وصيات املؤتمرات الى جانب مبادئ القانون الدولي حول األرشيف نجد قرارات األمم املتحدة  وت        

في الّتأثير على الدولة    ICAالدولية ونصوص املعاهدات الثنائية واإلقليمية واملجلس الدولي لألرشيف  

 (28)الفرنسية في هذا املوضوع من أجل إرجاع األرشيف الخاص بالجزائر.

في 1981ديسمبر    16بتاريخ    36/147هذا وقد أكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة في القرار رقم          

الفقرة السادسة أّن االعتداء على األماكن الّدينية والثقافية هي من قبيل جرئم الحرب ، وتذهب  

دمير واغتصاب تعتبر ت 147الى أبعد من ذلك حيث أّن املادة  1949إتفاقية جينيف املوقعة عام 

املمتلكات الّدينية والتاريخية والثقافية بصورة ال تقتضيها الضرورات الحربية من قبيل املخالفات 

من البروتوكول االضافي األول بأّنها جرائم حرب. فإتفاقيتا الهاي    85الجسمية التي كّيفت بنص املادة  

ئحة   23السيم املادة  تحضران تدمير ممتلكات الغير أو حجزها ،  1907وعام  1899عام 
ّ
من الال

  (29).1907املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية من إتفاقية الهاي عام 

والى جانب إتفاقيتا الهاي السابقتان جاءت إتفاقية ثالثة لتؤكد على قديسية املمتلكات الثقافية          

 1954ماي 14مسلح املؤرخة في  املسمات بإتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالت نزاع

التي أشاذت باإلتفاقيتين السابقتين، والتي عّرفت املمتلكات الثقافية من بينها املخطوطات والكتب  

واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية األثرية وكذا املجموعات العلمية ومجموعات الكتب  

 الهامة واملحفوظات. 

حماية املتلكات الثقافية بموجب هذه اإلتفاقية وقاية هذه املمتلكات أّما املادة الثانية:" تشمل 

واحترامها" ، أّما في املادة الرابعة في الفقرة األولى تتعهد األطراف السامية املتعاقدة يإحترام املمتلكات 
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ح وبإمتناعها عن أي عمل عدائي إزا
ّ
ئها  ألغراض قد تعّرضها لخطر التدمير أو التلف في حالة نزاع مسل

، كما نصت الفقرة الثالثة من نفس املادة بأن تتعهد االطراف السامية املتعاقدة أيضا بتحريم أي  

سرقة أو نهب أوتبديد للمتلكات مثلما فعلت فرنسا اتجاه األرشيف الجزائري، كما تتعهد بعدم 

لى معاهدة إضافة ا(30)اإلستالء على ممتلكات ثقافية منقولة في أراض ي أي طرف سام متعاقد آخر.

حول التوارث مابين الدل والخاصة باألمالك واألرشيف  1983فينا )النمسا( مارس وأبريل من عام 

 (31)والديون.

 مّما تخاف فرنسا عند إرجاع األرشيف؟   - 5

سبة         
ّ
لطاملا تسبب موضوع إسترجاع األرشيف في توتر العالقات بين الجزائر وفرنسا، فبالن

ة الجزائرية هو ذاكرة أّمة تفاصيله ضرورية لكتابة تاريخ شعب ناضل من أجل  للجزائريين والّدول

انية أي الدولة الفرنسية فهي تعتبره أرشيف 
ّ
سبة للث

ّ
حّريته وإستعادة أرضه التى نهبت منه ، أما بالن

فخوف فرنسا من فتح األرشيف املرحل أو ارجاعه الى الجزائر نابع من عّدة أشياء ، فمثال (32)سيادة.

سنة   150األرشيف الطبي في القانون القديم يمكن اإلطالع على امللف الطبي للشخص بعد مرور 

إعتبارا من والدة املعني باألمر، وإذا كان امللف هو ملف موظف كأن يكون ضابط يمكن اإلطالع على 

 سنة ، لكن ملاذا ؟  120أرشيفه بعد 

توجد أسرار عدة لدى الجانب الفرنس ي كملفات تقول أّن بعض الجنود ماتوا بسبب أمراض        

كمرض التيفوس أو الكوليرا والى ماذلك من األمراض املميتة ،أو أّنهم ماتو في الحرب ضد الجزائريين  

كان هاربا من معركة ما وضابطه هو الذي     وحقيقة األرشيف تقول عكس ذالك، مثال جندي فرنس ي 

قتله ، مثل هذه الحوادث موجودة في األرشيف ومؤكدة في زاوية أخرى من األرشيفات. في مثل هذه 

الحالة يقوم الفرنسيون بإنشاء ملفين أرشيفيين لهذا الجندي الفرنس ي،األول يدون فيه أّن هذا  

نهم توفي بطال في معركة ويقدمون لهم وسام البطل،  الجندي مات في معركة، ويعلنون عائلته بأّن اب

أما امللف الثاني يدونون فيه حقيقة ماجرى بالتفصيل. إذا فتحت مثل هذه امللفات التي تأرشف بأن  

ه كان هاربا من معركة فإضطر هذا الضابط املسؤول على الجندي الى قتله  
ّ
ضابطه هو الذي قتله ألن

بح العائالت التي مات آبائهم وأجدادهم في حرب الجزائر يشكون  ستقع ضّجة كبيرة في فرنسا ، وتص 

في حقيقة أمر ماحدث حول صحة موت آبائهم وأجدادهم ، وكذلك تخاف فرنسا من أن تخرج  

فضائحها الى العلن ، زيادة على ذلك التخوف ن األبعاد القانونية واألبعاد األخالقية واألبعاد 
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 (33)ارجها على ظهور هذه الجرائم ما سيمس بسمعة فرنسا،السياسية والقضائية في فرنسا أو خ

ونظرة الفرنسيين الى مطالبة حكومة الجزائر املستقلة وبشكل دوري بالوثائق األصلية أو  

امليكروفيلمية يعتبرونه من وجهة نظرهم ألغراض قد تكون غير تاريخية ، لهذا السبب على فرنسا  

 (34)شعبها.االستمرار في حماية السرية كحمايتها ل

 سبل استرجاع االرشيف الجزائري:   - 6

لقد تسبب نهب وترحيل األرشيف الى التراب الفرنس ي أضرار جسيمة للجزائر بحيث ورثت وثائق         

ر اإلنتفاع بها ما إنعكس
ّ
على تسيير أمور البالد في املجال   مبتورة أو مجّزأة في شكل وحدات تعذ

اإلداري وعدم ضبط الحالة املدنية واألحصاءات في مجال السكان والفالحة وتسطير حدود البالد 

مع دول الجوار ، واملخططات التقنية العمرانية واملناطق العمرانية واملناطق املعّرضة للزالزل كما  

كملفات املساجين    (35)الوة على امللفات السياسيةحدث في زلزال األصنام املسمات بالشلف حاليا، ع

 واملفقودين.   

قّدم الفرنسيون مجموعة من األقترتحات للجزائر بغرض ايجاد حل للنزاع، وقد   2004في سنة        

تمثلت إقتراحات الجانب الفرنس ي في تزويد الجزائر بنسخ ميكروفيلمية بدال من النسخ األصلية ،  

 1832لكية فرنسية، تضم هذه امليكروفيلمات الوثائق التقنية املنشأة قبل عام  وهذه األخيرة تبقى م

وامللفات الصادرة عن املكاتب العربية )مكاتب األهالي( واملحفوظات الناشئة عن املصالح الحكومية  

العامة بالجزائر العاصمة ، الوثائق املعروفة بإسم املحفوظات األسبانية واملراسالت السياسية  

األهالي. هذا العرض املقّدم من الطرف الفرنس ي لنظيره الجزائري يبقى عرض مغري ، لكنه   وشؤون

يطرح أمر هام فهل الجزائر بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة مستعدة لقبول مثل هذا العرض 

 (36)مقابل التنازل عن النسخ األصلية؟

عبد املجيد شيخي أّن إسترجاع األرشيف في تصريح له قال املدير العام ملركز األرشيف الوطني        

الجزائري املوجودة بفرنسا يواجه عقبات كثيرة دون أن يكشف عنها ، هذا وقد أوضح املدير العام 

ماي   08لدى إستظافة في برنامج ضيف الصباح للقنات اإلداعية األولى عشية إحياء ذكرى مجازر 

لنسخ األصلية ألرشيفها، وقد اعتبر أّن  بأّن الجزائر متمسكة بحّقها في الحصول على ا 1945

املفاوضات التزال جارية بين الطرفين وأّن الخيط ليس مقطوعا لكنها لم تصل بعد الى نتائج ملموسة  

مبرزا الجهود املبدولة لتوسيع دائرة املطالبة في الحصول على تضامن الّدول التي سلب منها أرشيفها  
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رشيف من خالل تكوين لجنتين على مستوى األرشيف الدولي وتجنيد الطاقات الفاعلة إلسترجاع األ 

د وزير املجاهدين الطيب زيتوني على ضرورة إسترجاع األرشيف  (37)والجامعة العربية.
ّ
هذا وقد أك

من فرنسا وأشار الى أنه خطوة هامة في كتابة التاريخ، وأّن استرجاعه مطلب لم ولن تتراجع الجزائر  

 (38)عنه يوما.

دولة الفرنسية يقع على عاتقها ليس فقط عبء إرجاع الالف من األطنان األرشيفية املنهوبة فال       

والذي يشكل في نظر القانون الدولي جريمة حرب ، بل وإنما يقع على عاتقها أيضا عبء تحمل  

اني، خاصة األرشيف الجزائري في العهد العثم (39)مسؤولية أّية وثيقة أرشيفية تم اتالفها في الجزائر

فبعد اإلجتياح الفرنس ي للجزائر طالت يد العبث وضربت رصيد الوثائق الجزائرية خالل هذا العهد  

وهو الذي أقر به "ألبير  (40)من طرف الجنود والضباط الفرنسيين لتلك الكنوز الوثائقية الهامة 

لب أرشيف كأول محافظ لألرشيف الجزائري العثماني ، ذلك ألّن س 1849دوفو" الذي ُعّين عام 

 ( 41)الجزائر كان بهدف طمس الهوية الجزائرية وتاريخها وثقافتها بغية محو كل أثر لوجودها وكينونتها.

يذكر أّن الجزائر قد استرجعت جزءا كبيرا من أرشيفها الخاص بالفترة العثمانية على ثالثة         

وهي سجالت البايليك وبيت املال ،   1968كانت األولى في سنة  مراحل وعلى فترات متفرقة  بحيث

تحتوي على مواضيع كثيرة منها اجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية وإجتماعية وثقافية. أّما  

وضمت سلسلة املحاكم الشرعية وهي عبارة عن لفافات وأوراق   1974املرحلة الثانية كانت سنة 

ألوقاف وامللكيات الخاصة وعقود الزواج والطالق والبيع والشراء منفصلة معظمها يتعلق بقضايا ا

وإثبات النسب، تحديد صداف أو إرث ،خصمات هبة أو نفقة. ثم مرحلة ثالثة وهي الدفعة الثانية  

تضمنت املصاريف  1981املتبقية من الدفعة األولى من سلسلة بيت املال والبايليك سلمت في 

وتجدر اإلشارة هنا الى أّن الجزائر لم   (42)فة للحرمين الشريفين.السنوية للقبائل وأمالك موقو 

تسترجع كامل األرشيف الخاص بالفترة العثمانية من فرنسا وهذا على لسان "عبدالكريم بجاجة" 

حين كان يشغل منصب املدير العام لألرشيف الوطني الجزائري على هامش القاء الذي جمعه مع 

د هذا األخير   1995رشيف الوطني الفرنس ي بواشنطن عام نظيره "بوندن بوك" مدير األ 
ّ
بحيث أك

علبة أرشيفية من   800متر خطي أي ما يعادل   80لعبدالكريم بجاجة أّن فرنسا التزال تحتفظ بـ :

ميالدي، واستغرب ملاذا فرنسا    19و    16سم تعود للتواجد العثماني بالجزائر مابين القرن    10سمك  

لتاريخية للجزائر بما في ذلك معاهدات السلم والتجارة بين حكام الجزائر  لم ترجع هذه الوثائق ا
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معاهدة ال يزال الطرف الفرنس ي يحتفظ  59العثمانيين وفرنسا ، والتي قدرها عبد الكريم بجاجة 

 (43)بكلتا النسختين معا.

 خاتمة

ل جزء من السيادة يبقى ملف إسترجاع األرشيف من فرسا مطلب أساس ي ال رجعة عنه ألنه يمث       

الوطنية الجزائرية وذاكرة شعب ناضل من أجل استقالله وكرامته ، في إنتضار حنكة سياسية قوية  

من طرف الجانب الجزائري كالتي تمتع بهام مفاوضوا إفيان حين فاوضوا فرنسا ألجل اإلستقالل كون  

ريطة اإلعتكاف على قراءة كل األتفاقيات واألعراف والقوانين الدولية تصب في صالح الجزائر، ش

 هذا األرشيف وبذل الجهد في تحليل مضمونه. 
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