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  خدمات األرشیفات الوطنیة
  في عصر مجتمع المعرفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عصام أحمد عیسوى. د

  جامعة الملك سعود -كلیة اآلداب  -علم المعلومات قسم 

  جامعة القاھرة –كلیة اآلداب  - قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

  
نامیة الدول الفي أو  ،في الدول العربیة مراكز الوثائق الوطنیةاألرشیفات الوطنیة أو شكل    ت      

 واألرشیف ،والمتحف الوطني ،المكتبة الوطنیة :                              جزءا  من ثالث مؤسسات متداخلة ھيعامة 
الوطني  األرشیف ، إال أنللخدمة مختلفة ولكل منھا طابع فردي ممیز لھا وبرامج، الوطني

باألجھزة الحكومیة، والجامعات والمؤسسات التعلیمیة، وأجھزة البحث یتمیز بارتباطھ 
  .ذلك األفراد،وكوالصناعة

ا لیمارس                                    الوطني موقعھ المناسب والصحیح تمام   األرشیفوبین كل تلك المؤسسات یتخذ  
دوره الفعال والنشط في إدارة وتجمیع سجالت ومحفوظات األجھزة الحكومیة وترویج 
استخدامھا فیما بین الجامعات، واألجھزة التعلیمیة، ومعاھد البحوث، وفیما بین جمھور 

   •المستفیدین
اولقد تطورت دا                                     ملموسا  خالل السنوات الماضیة، منذ أن                                  ر الوثائق القومیة المصریة تطور 

  . م ١٩٨٩بكورنیش النیل برملة بوالق بالقاھرة عام  الحاليتم نقلھا من القلعة إلي مقرھا 
وخالل تلك الفترة تعاقب على إدارتھا عدد من الشخصیات األكادیمیة والعامة، وھو ما أثر 

في تقدم بعض  –بشكل مباشر أو غیر مباشر –ستراتیجیات العمل بالدار، مما أثر على ا
  . النشاطات وتوقف بعضھا األخر 

أضف إلي ذلك، أن دار الوثائق افترقت في معظم األحیان إلي التخطیط العملي المنھجي، 
لكامل وإن وجد فقد كانت تقابلھ معوقات مادیة وفنیة وبشریة ناتجة عن عدم وجود الوعي ا

بأھمیة ما تقتنیھ الدار من مجموعات أرشیفیة تتعلق بتاریخ مصر في عصوره المختلفة، وكذلك 
  . تاریخ بعض دول الشرق األوسط وحوض البحر المتوسط وأفریقیا، والمنطقة العربیة 

نشاطاتھا اإلداریة والفنیة والتقنیة في  فيوتخطو اآلن دار الوثائق خطي حثیثة نحو التقدم 
ألنھا ھي الھدف  –              أیا  كان نوعھا –تحقیق أھدافھا األساسیة التي تتركز في الخدمة سبیل 

الموظفین فإن جھودھم األسمى الذي یرجوه كل المنتمین لدار الوثائق القومیة، فإن كانوا من 
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سواء تعلقت ھذه الخدمة بالوثائق نفسھا ككیان مادي لھ طبیعتھ  سوف تتجھ إلي الخدمة
  . المستفیدین باعتبارھم الفئة الموجھ إلیھا كل تلك الجھود واإلمكانیات  الخاصة، أو بخدمة

بحكم طبیعة متطلباتھم  –وھم ینتمون بطبیعة الحال للدار  – أما المستفیدون من الدار
فإنھم یطمحون دائما إلي الحصول على أفضل الخدمات في أقل البحثیة والقانونیة والثقافیة، 

   .لممكنةوقت ممكن وبأیسر السبل ا
وتشغل دراسات المستفیدین من األرشیف اھتمام الباحثین والمسئولین عن إدارتھ، ألنھ لن 
یكون لھ فائدة ما لم یتمكن أولئك المستفیدین من اإلطالع على وثائقھ، واإلفادة منھا بشتى 

  . الطرق 
 حفظھا ولذا فقد وجب على أمین الوثائق والسجالت في األرشیف الوطني العمل على

في سھولة ویسر بین جمھور  إتاحة تداولھا في المقام األول، ثم العمل على وصیانتھا
  . في المقام الثانيالمستفیدین 

جج التي ت ثبت الحقوق، بل أصبحت                                                                                       فلم تعد دار الوثائق مكانا  لحفظ الوثائق األرشیفیة والح 
ي التاریخ القومي، كما                                                             عنصرا  من عناصر الثقافة القومیة والمستودع األول ألدوات البحث ف

  .                                                                                   أنھا تعتبر مركزا  لإلرشاد یعمل على تثقیف الشعب عن طریق الوثائق المختلفة، ھذا من جانب
ومن جانب آخر، فإنھ من المؤكد أن حفظ مصادر المعلومات الوثائقیة وإتاحتھا للتداول 

الجھود دون                                                                      یجعل التخطیط من أجل التنمیة سھال  ومیسورا ، ویحول دون تكرار أو ازدواج
داع، ودون الوقوع في األخطاء السابقة، ویدعم االستمراریة، ویتضمن فوائد عدة مستخلصة من 

  .التجارب والخبرات السابقة
ا العتاد الباحثون المترددون على دار الوثائق القومیة بالقاھرة على استخدام الوثائق                                                                                       ونظر 

في مشروع الحصر والمشروع األصلیة في شكلھا الورقي، فلذلك عندما بدأت الدار 
االسترشادي ثم البدء في عملیات التحویل الرقمي للمجموعات األرشیفیة المحفوظة لدیھا 
ظھرت لدي بعض الباحثین مشكلة التردد في كیفیة استخدام الشكل الرقمي للوثائق عندما تتاح 

 .على اإلنترنت 
الحاجة  ھذا یرجع إلى ریوتفسل یتعل، و ائق في الدول العربیةثتدني مرتبة مراكز الووت

تأخذ مركز الصدارة واألسبقیة على ما عداھا من  التي  الملحة والعاجلة للتنمیة االقتصادیة
ذات العالقة بتحسین المستویات  اتالحاجو ،االھتمامات أو المشاغل االقتصادیة األخرى

، وما یتصل بھا من عطى األولویة والصدارة للتنمیة االقتصادیة                         واألوضاع المعیشیة التي ت  
توحید  ، كما أنفرص للتوظیف والعمل، والمستشفیات، واإلسكان، والنقل والرعایة االجتماعیة
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ھمة معد من األمور ال                                                                    العناصر العرفیة والدینیة واالجتماعیة والثقافیة المتعددة والمتنوعة ی  
، الھدف الموحدوالجوھریة لتحقیق التماسك وتنمیة الشعور بالشخصیة العربیة واإلحساس ب

االفتقار إلى الدعم المالي من جانب األفراد والمجموعات والجمعیات العلمیة من العوامل ویعتبر 
على أعمال األرشیف المتدربین  أعداد القصور في، كذلك فإن المثبطة لدفع عجلة تلك المراكز

ا ف ھذا التدني        ھما  فيم          یعد عامال   الوطني تشتیت الوثـائق إن                               لتلك األرشیفات الوطنیة، أیض 
العربیـة في كـثیر من دول العـالم أدى إلى عدم دراسة كـل ھـذه الوثـائـق دراسـة متـعمقـة 

وعـدم  ،السریـة التامـة عـلى بعض الوثـائق في بعـض الدول، وفرض لالستفـادة من محتـویـاتھا
یعتبر من تلك األسباب  تھـاإتـاحة الفـرصـة للباحـثین سواء المحـلیین أو الخـارجیـین عـلى دراس

التي  أدت إلى التدني فى مرتبة األرشیفات الوطنیة، وبالتالي التدني في الخدمات التي  تقدمھا 
  .تلك األرشیفات

مراكز الوثائق وإدارة السجالت في التنمیة األرشیفات الوطنیة ودور ومن ھذا المنطلق فإن 
ما لھا من قیمة علمیة للفعال واإلیجابي بذل الدعم ا ویستوجب أصبح مھم، وخدمة المجتمع

وثقافیة، ویتكشف كذلك عن وجود عالقة تكاملیة بینھا وبین الفاعلیة الحكومیة، والتنمیة 
أو األرشیفات الوطنیة ویمكن من خالل عدة أسالیب إیضاح أن • االقتصادیة والوحدة الوطنیة

یة في التنمیة بشكل عام نسرد منھا ھمة وحیومتقدم مساھمات  بالدولة إدارة السجالت والوثائق
 :على سبیل المثال

أن تضاعف من فاعلیة اإلدارات واألجھزة الحكومیة، وخاصة لألرشیفات الوطنیة یمكن  
  .ناطة منھا بالمسؤولیات األساسیة عن التنمیة         تلك الم  

أن التحسن اإلداري شرط البد منھ " :م ورد١٩٦١ففي دلیل األمم المتحدة الصادر عام 
المفتاح األساسي للتنمیة  ویعتبر، "ال غنى عنھ في تنفیذ وإنجاز برامج التنمیة الوطنیةو

وھذا یعني تناول ومعالجة المعلومات  ،والتطویر والتحسن اإلداري یتمثل في اإلدارة الجیدة
الوثائقیة بطریقة إیجابیة وفعالة، وذلك باستخدام أنظمة التصنیف واالسترجاع المطورة 

استخدام التقنیات الحدیثة، والتي تؤدي إلى خفض المتوسط الزمني السترجاع والمحسنة ب
  .المعلومات المطلوبة

ومن ، یمكن أن تكون المعلومات الوثائقیة ذات فائدة علمیة وتطبیقیة في مجال التنمیة
ن البدء من الصفر في خوض غمار تجربة جدیدة من عالضروري األخذ بتجارب سابقة كبدیل 

                                      الجھد، وربما یحول أیضا  دون الوقوع في  ازدواجفر الوقت والتكلفة، ویحول دون شأنھ أن یو
  .الفشل، كما حدث في بعض الدول 
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الواجب على الحكومات أن تحتفظ ببعض أنماط معینة من السجالت والوثائق الجاریة ف
وجود دار  وبالتالي فإنھ من الممكن تبریر ،مثلھا مثل الوثائق القدیمة                   الستخدامھا مستقبال  

ات المستقبلیة وحدھا، فمن جللمحفوظات أو مركز لحفظ الوثائق بسبب المتطلبات واالحتیا
المؤكد أن حفظ مصادر المعلومات الوثائقیة وإتاحتھا للتداول یجعل التخطیط من أجل التنمیة 
                                                                              سھال  ومیسورا ، ویحول دون تكرار الجھود، ویدعم االستمراریة، ویتمخض عنھ فوائد عدة 

 .ستخلص من التجارب السابقةت
یمكن أن تساھم المعلومات الوثائقیة في تنمیة الوحدة الوطنیة وإذكائھا وحل بعض  

                                             فإن كثیرا  من الدول العربیة وإن لم تكن كلھا،  ،الخالفات الحدودیة بین بعض الدول المتجاورة
الذي خلف وراءه  ما ھي إال كیانات مصطفة منذ فترة االحتالل اإلنجلیزي والفرنسي وغیره،

خالفات ثقافیة واجتماعیة وحدودیة بین الدول العربیة، كما شجع على إحیاء الصراعات 
القدیمة، وحث على ظھور قوى سلبیة تھدد بقاء واستمرار بعض الدول في العیش في أمن 

ومن ھنا فقد كانت الحاجة ماسة وملحة لصیاغة عناصر الوحدة الوطنیة، وبناء الوعي  ،وسالم
 .لھویة الوطنیةبا

وتعتمد تلك الھویة إلى حد بعید على التسلیم واإلقرار بالتاریخ الوطني الواحد الذي یعتمد 
                                                                                        تدوینھ اعتمادا  كبیرا  بالضرورة والحتمیة على البحث المتوفر والمتاح في المصادر الوثائقیة 

 الخالفات الحدودیة التاریخیة المعتمدة في حل تلك الخالفات بالطرق السلمیة مثلما حدث في حل
والتي حكم فیھا للحكومة  ینالتي حدثت في النزاع حول منطقة طابا المصریة مع اإلسرائیلی

 ، والخالفاتالمصریة بعد الرجوع إلى الوثائق التاریخیة المعتمدة من قبل الحكومة المصریة
  .الرسمیةبین كل من دولة قطر ودولة البحرین بالطرق السلمیة بعد الرجوع إلى الوثائق 

وفي إطار مجتمع متطور، یمكن أن تكون شرائح المجتمع كلھا من المستفیدین من   
إال أنھ یمكن التمییز بین نوعین ، الوطــنیة ائقـخدمات الوثائق والمعلومات المتوافرة بدار الوث

  : من المستفیدین وھما
  . المستفیدون الفعلیون  -أ

  . المستفیدون المحتملون -ب
سیم فئات المستفیدین بحسب أسلوب استخدامھم لألرشیف الوطنى فى شكلھ كما یمكن تق

  :التقلیدى إلى الفئات التالیة 
                                        م الذین یجب أخذھم في االعتبار نظرا  ألنھم ھو :المستفیدون من الدرجة األولي -أ

  . بشكل مباشرباألرشیف الوطني یستفیدون من خدمات الوثائق والمعلومات 
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وھم الذین یحصلون على معلوماتھم من الوثائق أثناء  :ة الثانیةمستفیدون من الدرج -ب
  . ولكن بشكل غیر تقلیدي أو غیر مباشر ، زیارتھم للدار

                     الدار مطلقا ، ولكنھم  اوھم أولئك الذین لم یزورو :مستفیدون من الدرجة الثالثة -ج
            ة الم ختلفة واالستشھادات المرجعی یحصلون على المعلومات عن طریق المؤلفات المختلفة

، أو عن طریق المعلومات التي ینقلھا بالمراجع المؤلفة باستخدام الوثائق التاریخیة األرشیفیة
  . على سبیل المثال –إلیھم أساتذتھم في الجامعة 

كما یمكن تقسیم فئات المستفیدین حسب المھنة أو الوظیفة، أو المجال الموضوعي، أو   
  : ا، ویشتمل ھذا التقسیم علىالمجموعة األرشیفیة التي یحتاجونھ

الباحثون األكادیمیون المتقدمون للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه وأبحاث  - ١
  . الترقیات في الجامعات، وھم من الفئات الفعلیة

  . ن وغیرھم، وھم من الفئات الفعلیةون من الكتاب والمؤرخوالمؤلف - ٢
، دارة المحلیة، ورئاسة الجمھوریة وغیرھاالجھات الحكومیة كالوزارات ووحدات اإل - ٣

وھذه الجھات تعتبر من الفئات الفعلیة للمستفیدین، وأبلغ دلیل على ذلك ھو اعتماد الحكومة 
أمام محكمة العدل الدولیة على وثائق وخرائط تاریخیة تثبت ) لجنة الدفاع عن طابا ( ممثلة في 

  . الوطن حق تلك الوثائق بأحقیة مصرفي ھذا الجزء من أرض
أضف إلي ذلك ما یمكن أن تحتاجھ الحكومة اآلن من وثائق تاریخیة، تستخدمھا ألغراض 
التنمیة الوطنیة، ومن تلك الوثائق المحفوظة بالدار مجموعة من الوثائق والخرائط عن منطقة 

بالدار، ولألسف لم تستفد ) محافظ جھادیة السودان (توشكي بجنوب الوادي، وھي محفوظة في 
                                                                                  ا الحكومة حتى اآلن، ألنھا ربما تحدد تخطیطا مناسبا ، أو تعدل فیما ھو مخطط لھ بالنسبة منھ

  . الوطنيإلنشاء ھذا المشروع 
  . الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعیات شبھ الحكومیة - ٤
الجمھور من عامة الشعب الذین تنحصر طلباتھم في الحصول على مستخرجات  - ٥

ظة بالدار بغرض حفظ حقوقھم أو أثبات وراثتھم أو ملكیتھم، وھذه رسمیة من الوثائق المحفو
الفئة أصبحت من الفئات الفعلیة بعد أن نقلت إلي الدار مسجالت الودیعة األرشیفیة للمحاكم 

م، حیث أنھم أصبحوا ١٩٩٦العثمانیة من مصلحة الشھر العقاري والتوثیق بالقاھرة عام 
  .  تلك الوثائق  یترددون على الدار بغرض الحصول على

تمام العملیات الفنیة ذین یعتمدون على الوثائق من أجل إن بالدار الون العاملواألرشیفی - ٦
  . ة بھمطان                        للمجموعات األرشیفیة الم  
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 - ٦ -

   .الصحفیون والمحررون بالمؤسسات الصحفیة ووكاالت األنباء، وھم فئة محتملة - ٧
الدیكور،  وما، مثل المخرجین، ومھندسفزیون والسینیالعاملون في حقل اإلذاعة والتل - ٨
  . من المستفیدین م فئة محتملةھالمالبس وغیرھم، و موومصم
ألن الوثائق األثریون والعاملون في مجال التنقیب والترمیم األثري، وھم فئة فعلیة  - ٩ 

ا   .                                       من اآلثار المعماریة وصفا  دقیقا  مفصال                تصف لنا عدد 
قومون بإعداد الدراسات واألبحاث المتخصصة من أجل الباحثون المھنیون الذین ی - ١٠

  . فرد أو مؤسسة أو جمعیة أو اتحاد، وھؤالء فئة فعلیة من المستفیدین
رجال القانون من المحامین والقضاة ووكالء النیابة العمومیة وغیرھم، وھم فئة  - ١١

ودراسة   ة والقضائیة،فعلیة، ألنھم یعتمدون على الوثائق في التعرف على تاریخ النظم القانونی
  . الصیغ القانونیة الفنیة، ونظم التوثیق وغیرھا

ویون الذین یستخدمون المواد السمعیة المسجلة على أشرطة أو ھالمؤرخون الشف - ١٢
  . من تلك المواد بعد نسخھا وتفریغھا ةغیرھا، حیث أنھم یستخلصون مادتھم التاریخیة الشفاھی

التي یمكن أن تعتمد على مقتنیات الدار إذا تقرر إنشاء إدارة  وھذه الفئة من الفئات المحتملة
  . باألرشیف الوطني السمعیة تخاصة بالتسجیال

إن المستفیدین یتوجھون إلي مصدر المعلومات الذي یؤمن لھم حاجاتھم من المعلومات 
ا، فلقد الدقیقة وبالسرعة الكافیة، وخاصة بعد التضخم الھائل في حجم المعلومات وسرعة إنتاجھ

، ولذلك في ظل مجتمع المعرفة الذي نعیش فیھ أصبحت دار الوثائق القومیة في منافسة شدیدة
ولذا یمكن یجب التعرف على احتیاجات المستفیدین الفعلیة قبل اتخاذ أیة تدابیر فنیة أو تقنیة، 

   :تحدید احتیاجات المستفیدین على النحو التالي 
  . محددةالحاجة إلي بیان أو معلومات  - ١
                                                                           الحاجة للحصول على مصدر معین، وعادة ما یكون المستفید عارفا  بالمصدر المقصود  - ٢

  . أو موضوعھ أو جھة إصداره أو مكان حفظھ، ویرید الحصول علیھ بالذات 
ویتطلب ھذا النوع  ،الحاجة إلي تتبع مجموعة من المصادر المتعلقة بموضوع معین - ٣

  . لم عنھعصادر المتعلقة بالموضوع المستشامل یتم فیھ استرجاع الم ثبح
                                                                         ویض  اف لھ  ذه الفئ  ات الس  ابقة فئ  ة جدی  دة ظھ  رت بع  د االنتھ  اء م  ن المرحل  ة األول  ى م  ن 
                                                                             مشروع التحول الرقم ي، وھ م المس تفیدون ع ن بع د ال ذین یطلب ون ص وراً م ن بع ض الوث ائق 

  ، eg.gov.nationarchives.www                                              المح   ددة س   لفاً م   ن خ   الل موق   ع دار الوث   ائق القومی   ة 
   .                                                ویتعذر علیھم الحضور إلي الدار للحصول على طلباتھم
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 - ٧ -

 ولكن أیضا ،یتوقف فقط على معرفة احتیاجاتهم تقدیم خدمات الوثائق للمستفیدین الو 
   :یليفیما  هاشكالت التي تواجههم، والتي یمكن حصر                 التعرف على الم   یتطلب

  : مشكالت بین المستفیدین وخدمات الدار وھي :    ال  أو   ♦♦♦
أصبح التعرف على مدي مالئمة الخدمات التي تقدمھا الدار للمستفیدین أكثر صعوبة،  -١

  . مما یؤكد على أھمیة قیام المستفیدین بالتعبیر عن رغباتھم وحاجاتھم 
ن اعتبار للفئات یجب أال تتوجھ جل خدمات الدار نحو فئة محددة من المستفیدین دو - ٢

األخرى منھم، والتي یكون لھا في أغلب األحیان طلبات غیر معلقة وغیر معروفة، بحیث ال 
  . المترددین على الدار نتقدم معظم الخدمات لفئة الباحثین األكادیمیی

تجاھل رغبات المستفیدین الحقیقیة، مما یؤدي إلي استنفاذ الوقت والجھد واألموال في  - ٣
  . ت بعیدة عن حاجات المستفیدین الفعلیةتنفیذ سیاسا

غیاب المشاركة الفعلیة اإلیجابیة من قبل المستفیدین في رسم السیاسة العامة للتطبیقات  - ٤
  .الجدیدة وتوجیھھا، وعدم قدرتھم على تحدید احتیاجاتھم من ھذه التطبیقات

فیدین، ویرجع سبب غیاب مفھوم التسویق للخدمات والمعلومات التي تقدمھا الدار للمست - ٥
ذلك ألنھا مؤسسة خدمیة، وھذا یؤدي بالضرورة إلي عدم تحقق اإلتاحة الكاملة للوثائق، ومن ثم 

  . عدم اكتمال الفائدة المرجوة
غیاب مفھوم اإلعالم والتعریف بنشاطات وخدمات الدار الحالیة والمستقبلیة، وھو ما  - ٦

ن بعض فئات المستفیدین، فاإلعالم عن مقتنیات یؤدي إلي مواجھة جھود العاملین بالالمباالة م
الدار ونشاطاتھا یعمل على توجیھ الرأي العام إلي أھمیة الوثائق وضرورة الحفاظ علیھا 
وتسجیلھا وصیانتھا وتسلیمھا إلي دار الوثائق القومیة، وھو ما ینمي مقتنیات الدار من الوثائق 

ستفیدین، وتستطیع الدار تنفیذ ذلك من خالل التي یمكن أن تجتذب فئات جدیدة محتملة من الم
  . عرض األفالم التوثیقیة عن الوثائق وأھمیتھا، وكذلك عمل المعارض المختلفة

تعامل المسئولین مع اإلجراءات اإلداریة بالدار على أنھا تخص اإلدارة وحدھا دون  - ٧
  . األخذ في االعتبار آراء المستفیدین أو مقترحاتھم

تدریب والتعلیم للمستفیدین، وخاصة الجدد منھم على الطرق العملیة غیاب فكرة ال - ٨
لعرض طلباتھم، وطرق تصنیف الوثائق وفھرستھا، وقراءة الخطوط، وطرق الحفظ الوقائي، 

ا من خالل    ).مدرسة دار الوثائق(                                                            وغیر ذلك مما یجب تقدمیھ باستمرار وھو ما تحقق مؤخر 
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 - ٨ -

ناء إجراء أبحاثھم في قاعات البحث، وھو ما توفر عدم توفر الخصوصیة للمستفیدین أث - ٩
ا في الفترة األخیرة بعمل نظام استرجاع للوثائق بأحدث التكنولوجیات بما یوفر تلك                                                                                   أیض 

  . الخصوصیة
عدم تقدیم المعلومات الكافیة والالزمة للمستفیدین أثناء إجراء أبحاثھم، وذلك على  - ١٠

  . الوثائق والمعلومات في خدمة المستفسرین والمستفیدینالرغم من أنھا المھمة األولي ألمناء 
  : مشكالت المستفیدین مع العملیات الفنیة بالدار تتلخص في/        ثانیا     ♦♦♦

                                                                           أن بعض المستفیدون قد ال یعرفون ما یریدون تحدیدا ، ومن ثم فھم یقدمون معلومات  - ١
  . غامضة عن موضوع ناقص في أذھانھم

بعض جوانب الموضوع فقط، فقد یعرف أن الموضوع الذي أن المستفید قد یكون علم ب - ٢
  . یبحثھ متعلق ببعض األشخاص لكنھ ال یتذكر أسماؤھم

ا نتیجة حداثتھ بالموضوع، أو نتیجة عدم  - ٣                                                                          أن المستفید یصف الموضوع وصفا  سقیم 
  . عنایتھ بدراسة الموضوع الذي یطلب عنھ الوثائق

                                         ا  في تأخیر الوصول إلي المعلومات المحددة قد تكون كثرة الفھارس المستخدمة سبب - ٤
  . التي یمكن أن یستفاد منھا الباحث

                                                                                قد تكون قلة الفھارس المعدة والمتاحة عن الموضوع أو عدم اكتمالھا سببا  مباشرا  في  - ٥
  . تشتت الباحث ومحاولتھ استنتاج أماكن غیر صحیحة للوثائق موضوع بحثھ

لحاسبات اآللیة والنظم الرقمیة، سوف یؤدي إلي خلق أن ثورة االتصاالت واستخدام ا  - ٦
مشكالت فنیة من نوع جدید غیر تقلیدي یجب العمل على مواجھتھا ووضع الحلول المناسبة لھا 
أثناء التخطیط وقبل التنفیذ لھذه المشروعات المعتمدة على استخدام نظم المعلومات والتقنیات 

                                                  تخدام دار الوثائق لھذه النظم والتقنیات مستقبال  من والبرمجیات ووسائل االتصال الحدیثة، فاس
  . شأنھ تعدیل مفھوم األرشیف عند عدد كبیر من المستفیدین

عدم وجود العدد الكافي من األرشیفیین المتخصصین للقیام بكل العملیات الفنیة على  - ٧
  . الوجھ األمثل بما ییسر سبل اإلتاحة وتعرف المستفیدین على مقتنیات الدار

عدم وجود بعض الخدمات الفنیة الخاصة بالوثائق مثل خدمة اإلحاطة الجاریة، والبث  - ٨
االنتقائي للمعلومات، والكشافات، واألدلة وغیر ذلك من الخدمات الفنیة التي تعیین المستفیدین 

  . على الوصول إلي مآربھم
ل على ھذه عدم انتظام عملیات الحفظ للوثائق والسجالت یؤدي إلي صعوبة الحصو - ٩

  . المقتنیات، وبالتالي صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة
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 - ٩ -

احتیاجات عدد من الباحثین الستخدام نوع معین من الوثائق أو السجالت في آن  - ١٠
وھو من " دفتر أمور إدارة وإجراءات " واحد، كأن یحتاج بعض الباحثین استخدام سجل 

على عدد من الموضوعات مثل اللوائح والقوانین  السجالت ذات الموضوعات العامة الحتوائھ
  . يوالتي صدرت خالل القرن التاسع عشر المیالد

تدھور حالة الوثائق والسجالت یمنع حصول الباحث على ما یریده منھا، وبالتالي  - ١١
  . عدم حصولھ على ما یلزمھ من معلومات

مما یصعب إجراء البحث، أو                                                    لغة الوثائق یمكن أن یكون عائقا  أمام بعض الباحثین،  - ١٢
  . ربما یلغي تفكیر في البحث في الموضوع

                                                                               تأثر بعض المستفیدین بالعوامل الكیمیائیة الضارة صحیا  نتیجة تخیر وتعقیم الوثائق  - ١٣
والسجالت المستخدمة ن وخاصة إذا أستمر استخدام الباحث لتلك الوثائق والسجالت مدة 

  . طویلة
لمراجع العملیة المتخصصة في مكتبة الدار بالقدر الكافي عدم توافر المصادر وا - ١٤

  . للتخصصات واالتجاھات البحثیة المختلفة
  

  : مشكالت المستفیدین مع غیاب الوثائق :        ثالثا     ♦♦♦
تتشتت أعداد كبیرة من المجموعات األرشیفیة المصریة في أجھزة الدولة والمكتبات 

األرثوذكس المحفوظة  –األقباط  –ریركیة المختلفة ودور العبادات مثل وثائق وسجالت بط
بمقر البطریركیة بالعباسیة، ووثائق األوقاف المحفوظة في األرشیف التاریخي لوزارة األوقاف 
بالقاھرة وغیر ذلك الكثیر من المجموعات األرشیفیة المھمة التي یجب أن تضمھا الدار 

                                          فقا  لألصول العلمیة المتبعة بالدار، إذا أن لمقتنیاتھا لتلقي ما یجب من الرعایة والعنایة الالزمة و
ھذه الجھات التي تحتفظ بوثائقھا ال تعطي العنایة الواجبة لھذه المقتنیات مما ترتب علیھ في 

  . معظم األحیان فقدانھا أو تلفھا 
والحقیقة أن سبب عدم ضم ھذه المجموعات إنما یرجع لتلك الجھات نفسھا، فكل منھا لھا 

ویعاني المستفیدون من ھذه المشكلة التي لم . بھا التي تدعیھا لالحتفاظ بوثائقھامبرراتھا وأسبا
                                                                                      تستطع دار الوثائق حلھا جذریا  حتى اآلن، ومن ثم فھم یحتاجون إلي التردد على أكثر من مكان 
واحد من ھذه األماكن، باإلضافة إلي ترددھم على دار الوثائق القومیة أثناء إعداد دراساتھم 

  . م مما یكلفھم ضیاع كثیر من الوقت والجھد واألموال وأبحاثھ
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 - ١٠ -

وتأخر دار الوثائق في ضم ھذه المجموعات لیس لھ سبب مبرر، فعلي الرغم من مساندة 
مادة " قانون إنشاء الدار بمادتیھ الثانیة والخامسة للمسئولین في ضم ھذه المجموعات التي تعد 

ال یتطلعون إلي ضمھا في الوقت الراھن،  ، إال أنھم٥١في جمیع العصور " لتاریخ مصر 
والھیئات الحكومیة على  توربما یكون ذلك بسبب توارد اآلالف الوثائق سنویا من الوزارا

  . الدار، مما تسبب في مشكلة جدیدة وھي ضیق مخازن، الحفظ بالدار 
ھو ضم  والحل العلمي إذن یجب أن ینفذ من قبل إدارة دار الوثائق في سبیل خدمة الباحثین

  . ھذه المجموعات من أماكنھا المحفوظة فیھا 
فھي تلك الوثائق المصریة المحفوظة خارج مصر  –بالنسبة للباحثین  –أما المشكلة األكبر 

                                                                                    في األرشیفات والمكتبات والمتاحف العالمیة وھي متنوعة وكثیرة، وتحتاج أیضا  إلي قرار من 
كبر كم ممكن من ھذه الوثائق التي تخدم البحث                                         إدارة الدار مدعم سیاسیا  من الدولة لضم أ

  .العلمي والثقافة العلمیة في مصر
ھذه ھي بعض مشكالت المستفیدین المترددین على الدار، وھي بالطبع تحتاج في معظمھا 

  . إلي حلول جذریة حتي تستطیع الدار تقدیم خدماتھا علي أعلي مستوي ممكن 
التي تقدمھا للمستفیدین، بدأ ) و األرشیف الوطنيأ(ولنجاح خدمات دار الوثائق الوطنیة 

  : المسئولین باتخاذ بعض التدابیر التالیة
التعرف على أنواع المستفیدین وفئاتھم، لتوفیر الخدمات بما یتناسب مع كل منھم سواء  - ١

  .كانوا فعلیین أو محتملین
  . تفھم حاجات المستفیدین الفعلیة بشكل جید واألخذ بمقترحاتھم  - ٢
  . سھولة تقدیم الخدمة واالبتعاد عن التعقیدات  - ٣
  . االھتمام بسیاسات بحوث الخدمات وتطویرھا  - ٤
  . تأیید اإلدارة ألفكار الخدمات الجدیدة وتجربتھا وتنفیذھا  - ٥
  .توفیر الموارد واإلمكانیات البشریة والمادیة المطلوبة إلعداد خدمات جدیدة  - ٦
  . دم للمستفیدین وشمولیتھا وكفایتھا حداثة المعلومات التي تق - ٧
  . المرونة الكاملة لدي المسئولین عن التخطیط ووضع استراتجیات العمل - ٨
  . التعرف الدوري على رد فعل المستفید على الخدمة التي قدمت لھ - ٩

االھتمام بالدراسات األكادیمیة والبحوث التي ینتجھا الباحثون في مجال األرشیف  - ١٠
  . المعلومات، والعمل على تنفیذھاوالوثائق و
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 - ١١ -

تنمیة العالقات المھنیة بین الدار والمؤسسات والجامعات ودور الوثائق العالمیة  - ١١
  . األخرى لتبادل الخبرات والممارسات العلمیة والعملیة

  . دعم جمیع اإلجراءات التي تھدف للمحافظة على ھذا التراث  - ١٢
  .                    حة حالیا ، وتطویرھااالھتمام بتحسین الخدمات المتا - ١٣
األخذ بجمیع مظاھر التقنیات الحدیثة التي من شأنھا رفع مستوي الخدمات بالدار،  - ١٤

  . وتقدیم خدمات جدیدة
  . وضع األولویات كخطوة أساسیة مبدئیة  - ١٥
وضع تقاریر دوریة مكتوبة تحدد أھداف كل إدارة وما تم إنجازه منھا والمعوقات  - ١٦

  . مرحلة تنفیذیةالتي ظھرت في كل 
إن دار الوثائق القومیة تعتبر أحد أجھزة الدولة الخدمیة، أي التي ینتظر منھا تقدیم الخدمات المختلفة 

   .حفظ الوثائق وتیسیرھا للمستفیدین : وھما  –كما سبق اإلشارة  –التي تحقق ھدفین 

لمنتظر إتاحتها في                                                                  ونظرا  لتعدد خدمات دار الوثائق القومیة المتاحة في الوقت الحالي وا
                                                                                المستقبل، فنري أن تقسم هذه الخدمات وفقا  للهدف الذي سوف یتضمن بداخله تقسیم لهذه 

  .                                                                                          الخدمات وفقا  ألنواعها، وأشكالها، ومتطلباتها الفنیة والمادیة والبشریة الحالیة والمستقبلیة 
  : أمكن تقسیم تلك الخدمات إلي ،ومن هذا المنطلق

   .وهي تقدم للوثائق بهدف حفظها وصیانتها :قخدمات الوثائ :     أوال  
 ،یحصل علیها المستفید بشكل مباشر مباشرةما أوهي  :خدمات المستفیدین :       ثانیا  

فإن لم توجد  ،یحصل علیها المستفید عن طریق غیر مباشر بعد إتمامها غیر مباشرةوأما 
قة وبذل الجهد والوقت ولكن بمزید من المش ،تم بحثه                                    أو تكون غیر مكتملة فإن المستفید سی  

  . واألموال 
وهي تلك الخدمات التي تقدمها : خدمات مشتركة بین الوثائق والمستفیدین :       ثالثا  

ومن جانب أخر لخدمة الباحثین وتیسیر سبل اإلفادة  ،الدار للمحافظة على الوثائق من جانب
  . من الوثائق

  : وفیما یلي عرض لهذه الخدمات بالتفصیل 
  : ف على وثائق الدولة سلطة اإلشرا -١

إن إنتاج الوثائق األرشیفیة وحفظھا ھما ظاھرتان قدیمتان قدم ظھور الكتابة واستعمالھا، 
                                                                                 والوثیقة األرشیفیة تنشأ أصال  ألغراض إداریة وتحفظ ألغراض ثقافیة وإداریة غیر تلك التي 

  . أنشئت من أجلھا
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تجتھا، فھي نتاج أداء عمل من األعمال                                                فالوثائق األرشیفیة تعتبر جزءا  من اإلدارة التي أن
أو نشاط من النشاطات اإلداریة، جمعت بطریقة طبیعیة في إدارتھا الحكومیة لإلیفاء بأغراض 
إداریة محددة، والطریقة التي تكونت بھا ھذه الوثائق في تلك اإلدارة الحكومیة تكسبھا التماسك 

  . والترابط والتسلسل داخل المجموعة نفسھا وخارجھا
وال شك إذن في أن مكونات األرشیف القومي ورصیده ھي أصال مواد مرتبطة بكیانات 
                                                                                  وأصول تنظیمیة حكومیة مختلفة وفقا  لبرنامج إضافة محدد ومنظم یبدأ في إدارات الوثائق 

  . في األجھزة الحكومیة، وینتھي في األرشیف الوطني) مركز المعلومات اإلداریة ( الجاریة 
بجانب دورھا في حفظ  –كیر في زیادة فاعلیة األرشیف الوطني لیصبحإذ أنھ یجب التف

                                                                      عنصرا  من عناصر الثقافة القومیة والمستودع األول ألدوات البحث في التاریخ  –تراث األمة 
   .الوطني

وھنا یجب التنویھ إلي أنھ من الضروري أن تتوجھ سیاسة دار الوثائق القومیة نحو 
حكومیة لعملیات التحویل الرقمي في إدارات المحفوظات التابعة ال تتوجیھ الوزارات والھیئا

لھا، وذلك حتى تصل ھذه الوثائق والمستندات والسجالت إلي الدار في شكلھا الرقمي خالل 
                                                                                    السنوات القادمة ، علي أن تتابع وتراقب وتشرف علي تلك العملیات وفقا  لنظم فنیة م حددة 

  .الدولةتعمم علي جمیع القطاعات الحكومیة ب
   :                                                                 وعلي المدي القریب تكون الدار قد طبقت بالفعل نوعیین من التحویل هما

 Retrospective Conversion               التحویل الراجع   . ١
ویقصد بھ تحویل بیانات أوعیة المعلومات التي اقتنتھا دار الوثائق قبل اتخاذ خیار التطویر 

  . والتحول من النظام الیدوي إلى النظام الرقمي
   Current Conversion     جاري           التحویل ال  . ٢

ویقصد بھ تحویل بیانات أوعیة المعلومات التي تقتنیھا األجھزة الحكومیة بمجرد إنتاجھا 
في أماكنھا فتتحول بذلك المقتنیات الجاریة وشبھ الجاریة من النظام الیدوي إلى النظام اآللي 

فر الكثیر من الوقت حتى فتتحول إلي األرشیف القومي في شكلھا اإللكتروني ، وھو ما یو
والجھد واألموال ، ویضمن سالمة تنفیذ اإلجراءات الفنیة ، حیث أن الشخص الذي أنتج الوثیقة 

  .یكون ھو األقدر علي فھرستھا وتصنیفھا وتكشیفھا واستخالصھا من أي شخص أخر 
  

  : الوقایة والصیانة والترمیم  -٢
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سواء  –تمكن المواد داخل األرشیفات اإلجراءات التي " یعرف الحفظ األرشیفي بأنھ تلك 
أن تحفظ ألقصي مدة زمنیة بقدر  –كانت الدعائم المادیة نفسھا أو المعلومات التي تحتویھا 

السیاسات المتخصصة والممارسات المستخدمة في " ، كما یعرف أیضا بأنھ "االحتیاج إلیھا 
ذلك الوسائل والتقنیات التي  حمایة المواد األرشیفیة من التلف والدمار والبلى، ویدخل ضمن

       أوال  ،  ة، وعلى ذلك فیجب على القائمین باألرشیف االھتمام بالوقای"یبتكرھا العاملون الفنیون  
  . ثم صیانة كل الوثائق التى تحتاج إلى ذلك 

  
  
  :خدمة اإلعارة -٣

بموجب الدستور  تعتبر خدمة اإلعارة واإلطالع من الخدمات األساسیة التي تقدمھا الدار للمستفیدین

الوثائق كما " تیسیر دراسة " المصري، وینص قانون إنشاء الدار الذي جاء في مادتھ الثانیة ما یؤكد على 

وضع شروط االطالع على الوثائق وأخذ " تحددت في مادتھ الثالثة السلطات المخولة لمجلس اإلدارة في 

  ".الصور منھا 

ق للباحثین عند الطلب، وتقدیم المعلومات عن الوثائق أو من وینبغي على أمین الوثائق أن یعیر الوثائ

ا، وھدفھ الوثائق بجمیع الطرق المتوفرة،                                                                  ألن أمین الوثائق إنما وجد لیجعل عمل اآلخرین ممكنا ومیسور 

  .ھو تقدیم كافة السبل للمعرفة دون انحیاز أو تردد إلي جمیع الراغبین في المعرفة

  : خدمة التصویر الورقي  -٤
تاح للمستفیدین ھذه الخدمة بالدار بمقابل مادي یتحدد من قبل مجلس إدارة الدار ویمكن ت

  .اآلن تقدیم ھذه الخدمة من خالل موقع الدار مباشرة
  :إرشاد الباحثین والرد على األسئلة واالستفسارات  -٥

ثائق تھدف ھذه الخدمة إلي مساعدة الباحثین على استخدام المعلومات المتوفرة لدار الو
لالستفادة منھا، كما تعمل على اإلجابة على أیة أسئلة أو استفسارات یتوجھون بھا طلبا 
للحصول على معلومات معینة أو حقائق بالذات أو طلبا للحصول على مصادر معلومات 
البحوث التي یقومون بإعدادھا، فھذه الخدمة تنطوي على تقدیم المعلومات المطلوبة واإلرشاد 

  .المالئمة والمساعدة على استخدامھا  واستخراج المعلومات منھا إلي المصادر
  :خدمات اإلحاطة الجاریة والبث االنتقائي للمعلومات   -٦

وھى من الخدمات المھمة التي تقدمھا األرشیفات الوطنیة للمستفیدین، وھي عبارة عن 
  .لھا وإعالم الباحثین بھا                                                                نظام استعراض الوثائق المتاحة حدیث ا واختیار المواد المالئمة وتسجی
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خدمة لتزوید المستفیدین بأحدث المعلومات أو المواد " أیضا بأنھا  وتعرف اإلحاطة الجاریة
وتستخدم على نحو ما بالتبادل مع مصطلح البث " المرتبطة بموضوع ذو أھمیة خاص لھم 

ة البث االنتقائي إال أنھ یجب التفریق بین خدمة اإلحاطة الجاریة وخدم. االنتقائي للمعلومات
للمعلومات، فاإلحاطة الجاریة تكون موجھة للباحثین كلھم أو للباحثین كمجموعات أو قطاعات 
وتھدف بوجھ عام إلي تزوید كل مستفید بصفة دوریة بما یحتاج إلیھ من معلومات أو بیانات 

جھة للفرد البث االنتقائي للمعلومات فھو خدمة مو اأم، یمكن أن تدخل ضمن نقاط اھتماماتھ
أي أنھا مصممة وفقا الحتیاجات كل بحث بعینھ، ولھذا فھي تختلف في أغراضھا عن ، مباشرة

  .نشرة اإلحاطة الجاریة
وقد بدأت دار الوثائق تقدیم ھذه الخدمات من خالل موقعھا علي اإلنترنت وذلك بإنشاء 

  .ر كل فترة محددةنشرة أخبار دوریة لإلحاطة الجاریة على الموقع ویتم تحدیثھا باستمرا
  

  : قراءة الخطوط القدیمة -٧
للكتابة أبلغ األثر عن جمیع األمم، وذلك لتمیزھا في حفظ تراث األمم السابقة في دواوین 
العلم، إذ أن العبارة المكتوبة تلي العبارة المنطوقة في اإلفصاح عن الفكر، لذا وجب دراسة 

خاصا بھ في الخط ونظام كتابتھ، وھو ما  خطوط الوثائق والسجالت، ذلك ألن لكل عصر نھجا
المستخدمة في كتابة الوثائق  )دراسة الخطوط القدیمة ( أو علم ) البالیوجرافیا ( علم  یعني بھ

والسجالت، وتعتبر قراءة الوثائق المدونة بخطوط قدیمة غیر مألوفة للكثیر من الباحثین 
تي یجب أن تقدمھا دار الوثائق وخاصة الجدد منھم، فھي تعتبر من الخدمات المھمة ال

قسم خاص لقراءة ( للمستفیدین من الباحثین والجمھور وغیرھم ونقترح في سبیل ذلك إنشاء 
علي أن یتبع في إدارتھ إلدارة خدمة المستفیدین بالدار، ویقدم خدمات بمقابل مادي ) الوثائق 

ظرا لضیق أوقاتھم بسبب معقول یتم تحدیده مسبقا، فبعض الباحثین یحتاجون لھذه الخدمة ن
ظروف السفر أو لتضخم إعداد الوثائق التي یبحثونھا، ولذلك فمن المتوقع أن یلجئوا لھذا القسم 

  . لالستعانة بخدماتھ
أیضا فإن الجمھور الذین یحصلون علي مستخرجات رسمیة من الحجج فإنھم أیضا   

یر المتخصصین لذلك فھم سوف یلجئون لھذا القسم وبإعداد كبیرة نظرا ألن معظمھم من غ
                                                                                         یلجئون عادة للمحامین أو غیرھم لقراءة ھذه الوثائق، وھو ما یمكن أن تستفید منھ الدار بحثی ا 

    .       ومادی ا

  : خدمة الترجمة -٨
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تحتفظ  دار الوثائق القومیة بمجموعات كبیرة من الوثائق والسجالت المدونة بلغات غیر   
والعبریة  ةرنسیة واإلنجلیزیة واأللمانیة واإلیطالیة والروسیالتركیة والفارسیة والف العربیة منھا

  . ، وھي تحتاج في معظمھا إلي الترجمة لیستطیع الباحثون االستفادة منھا واألمھریة
وخدمة الترجمة تعتبر من أھم الخدمات التي تقدمھا دور الوثائق في العالم، وذلك ألنھا   

لموضوعات التي یختارونھا للبحث، ولذلك ینبغي علي تساعد الباحثین علي متابعة دراستھم في ا
دار الوثائق أن تعد الكوادر القادرة علي تقدیم ھذه الخدمة من الوثائقیین أو من المترجمین بعد 

  . إعدادھم من خالل الدورات المتخصصة
ولذلك البد في سبیل تطور ھذه الخدمة أن یقدم القسم خدماتھ بمقابل مادي، وفي ذلك   

تتحقق فائدتین وھما خدمة  المستفید الذي یطلب الخدمة ویدفع مقابلھا، بأسعار مناسبة مخفضة 
في المستقبل وذلك عن طریق االحتفاظ بنسخة من الترجمة  نعن الخارج، وكذلك لخدمة الباحثی

  . الوثائق األصلیة المترجمة في مجموعاتھا األرشیفیة التي تنتمي إلیھا          ت ضم إلي 
علي أن یتم االعتماد في تقدیم ھذه الخدمة بھذا الشكل علي المترجمین المتخصصین من   

، علي إال یؤثر ھذا العمل علي خطط القسم في )بالصفحة ( بالقطعة  –داخل الدار أو خارجھا 
  .المجموعات األرشیفیة بانتظام وبالجودة والدقة المناسبة ترجمة الوثائق األجنبیة في

  : نشر وتحقیق الوثائق -٩ 
إن المؤرخ الباحث في تاریخ مصر لن یستطیع الكتابة بإجادة إال عندما یعمل الوثائقیون   

                                                                               علي نشر ھذه الوثائق تمام ا، مصححة ومحققة ومفھرسة بدقة وأمانة، مھما كانت حالتھا 
  تستنیر جوانب البحث العلمي  المادیة، وعندئذ

وھذه الخدمة رغم أھمیتھا، فإن دار الوثائق تسیر فیھا بخطي حثیثة، فقد بدأت أول األمر   
بنشر السجل األول لدیوان المعیة السنیة القسم العربي من الدیوان، وذلك خالل السنوات العدیدة 

  . الماضیة
لتابع لھیئة دار الكتب والوثائق وبعد ذلك اتخذ مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر ا  

القومیة علي عاتقھ إنجاز مجموعة من األبحاث التي قام بإعدادھا الباحثین بالمركز تحت 
تحقیق مذكرات سعد زغلول، وعبد : إشراف أساتذة متخصصین، وقدموا عدة دراسات منھا 

ت التي قدمھا الرحمن فھمي، ومصطفي كامل، ومحمد فرید، والھلباوي، وغیر ذلك من الدراسا
  .المركز
( وقد أنشأت دار الوثائق القومیة دوریة متخصصة في الوثائق والتاریخ بعنوان   

، وھى تساھم في تقدیم خدمة النشر والتحقیق بشكل غیر مباشر من خالل دراسة )الروزنامة 
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إن الدار                                                                                  ونشر الوثائق وتحقیقھا التي ی عدھا الباحثون المتطلعون للنشر في ھذه الدوریة، أیضا ف
م ، وإعداد ١٩٥٢یولیو ٢٣قامت بإعداد مشروع نشر وتحقیق وثائق الثورة العرابیة، وثورة 

مشروع نشر وتحقیق دفتر ترتیب وظائف وھو من السجالت التي  تحتوى على اللوائح 
والقوانین التي  صدرت منذ بدایات عصر محمد على وھو من األعمال التي لم تنشر من قبل، 

  . تعتبر خطوة علي الطریق في سبیل تطور خدمة النشر وتحقیق الوثائق  وھذه األعمال
   - :إعداد القوائم والفھارس واألدلة والكشافات والمستخلصات -١٠ 

یتركز عمل األرشیفي بشكل كبیر في إعداد وتجھیز الوثائق من خالل إعداده لألدلة   
یرھا من أدوات البحث التي والفھارس والقوائم وكشوف الجرد والكشافات والمستخلصات وغ

  . یستعین بھا الباحثون في إنجاز أبحاثھم العلمیة في دار الوثائق القومیة
وألن الوثائق بطبیعة تكوینھا وإصدارھا تتغیر من أن تكون محال للضبط الببلیوجرافي   

كانات العلمي المنظم وفقا لقواعد مقننة، لذا فإن الواقع یفرض علینا أن نعد ما استطعنا من إم
مادیة وبشریة وفنیة للتعامل مع ھذه المواد األرشیفیة المتمیزة إلتاحتھا للمستفیدین بجمیع 

  .نوعیاتھم وفئاتھم 
  

  :والبحث اآللیة الفھرسة   
إن وجود قواعد معلومات متقدمة ضمن نظام األرشیف اإللكتروني یعطي مرونة عالیة في 

وتبرز ھذه المیزة  ،م واإلحصائیات عنھاتصنیف وفھرسة الوثائق المصورة واستخراج القوائ
) الموضوعات(عندما یشارك مكلفو اإلدارات المستفیدة في عملیات التصنیف وتحدید الملفات 

رسلة لإلدخال، ألن باإلمكان وضع نظام متطور للفھرسة یسھل                       درج فیھا الوثائق الم          التي ت  
یة طلب كل الوثائق عن الوضع مثل ذلك إمكان(عملیة استرجاع المعامالت المرتبطة ببعضھا 

  .)االقتصادي خالل فترة زمنیة معینة
كما یمكن أن یتم تزوید الباحث بمحطة استرجاع مرتبطة بالنظام یتمكن من خاللھا  

المطلوبة دون الرجوع إلى إدارة الوثائق اإللكترونیة، وفي ذلك توفیر للجھد  الوثائقاستعراض 
  .            والوقت معا  

                                                                جاع في نظام إدارة الوثائق اإللكترونیة متطورة جدا  عما ھي علیھ في لذا فإن عملیة االستر
، ففي حین أن كل الوثائق المخزنة في نظام إدارة الوثائق اإللكترونیة التقلیدي الیدوينظام ال

، فإن العالمیةشبكة المن أیة نقطة في  On- lineقابلة لالسترجاع واالطالع الفوري والمتعدد 
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الملفات عملیة تسلسلیة تتطلب التعامل الفعلي مع  التقلیدي الیدوينظام الي عملیة االسترجاع ف
  •حتوي على الوثائق مع كل طلب استرجاعت بالكامل التي 

  :التداول ونقل الخدمةخدمة  -١١

یتطلب إیصال الخدمة ألماكن أخرى في نظام إدارة الوثائق اإللكترونیة إلى ربط ذلك 
بھ ومن ثم ) أو مصغر(ماثل یق شبكة اتصاالت أو تواجد نظام م                           المكان مسبقا  بالنظام عن طر

                                                                              سطوانات الضوئیة آلیا  أو عن طریق شبكة االتصاالت المتوافرة حالیا  عن طریق الھاتف نقل األ
أو شبكة اإلنترنت إذ باإلمكان إیصال الخدمة والدخول ألكثر من باحث في الوقت نفسھ على 

  .النظام
تحتوي على بیانات ومعلومات عن  رتبطة بإدارة الوثائق التاریخیةقواعد البیانات الموألن 

الوثائق التاریخیة إذ یتم إدخال تلك البیانات بعد تعریفھا في قاعدة معلومات الوثائق التاریخیة 
  .ومن مزایا ھذه القاعدة قوتھا في البحث واالسترجاع

 :إذ یمكن للباحث البحث بعدة أشكال وھي
 .)أو الرمز(بداللة الرقم عرض بیانات الوثیقة  .١
 .البحث بعنوان الوثیقة أو بجزء منھ .٢
 .البحث عن وثائق بداللة جھة اإلصدار .٣
 .البحث عن وثائق بداللة الصادر إلیھ .٤
 .عرض وثائق بداللة تصنیف الموضوع .٥
 .البحث عن وثائق بداللة األعالم الذین ذكروا في الوثیقة .٦
 .ي الوثیقةالبحث عن وثائق بداللة األماكن التي ذكرت ف .٧
 .البحث عن وثائق بداللة الھیئات التي ذكرت في الوثیقة .٨
 .حددةلغة مبرض وثائق ع .٩

 .البحث الحر في خالصة الوثیقة .١٠
 .البحث بداللة التاریخ .١١
 .كما یمكن البحث بأكثر من عنصر من عناصر البحث مجتمعة .١٢

لحاجة إلى ومن مزایا ھذا النظام عرض بیانات الوثائق المسجلة في الحاسب وفي حالة ا
الوثیقة یقوم النظام بعرض صورة عن الوثیقة عن طریق نظام إدارة الوثائق دون الحاجة إلى 

  .الخروج من النظام كما یمكن طباعة تلك البیانات أو طباعة الوثیقة كاملة
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ا الخدمات المشتركة ما بین المستفیدین والوثائق وھى الخدمات اآللیة التي  بدأت الدار بتوفرھ: ثالثا 

  . للمستفیدین على اختالف تخصصاتھم واتجاھاتھم البحثیة

ومن الطبیعي أن دار الوثائق القومیة عندما تقرر استخدام النظم الرقمیة في الحفظ   
واالسترجاع للوثائق، البد أن تقوم بدراسة عدة خیارات تقنیة لالختیار من بینھا، مع األخذ في 

  .علي الوثائق وسھولة االستخدام االعتبار تكلفة المشروع ككل، والحفاظ 

  : وفر المزایا التالیةفي األرشیف الوطني المصري وعلي وجھ العموم فإن استخدام النظم الرقمیة   

المساعدة في الحفاظ علي الوثائق، وخاصة التالفة منھا، وإتاحتھا عن طریق  .١
  . الحاسب اآللي دون االعتماد علي األصول

مباشرة علي الوثیقة وذلك باستخدام األشعة فوق  إظھار تفاصیل ال یمكن رؤیتھا .٢
 . البنفسجیة أثناء المسح باإلسكانر 

سھولة االسترجاع وفقا للموضوع أو التاریخ أو المكان أو الشخصي أو الجھة أو  .٣
 . غیر ذلك

 . سھولة االستخدام وسرعة االسترجاع ألكثر من شخص في نفس الوقت  .٤
دین أو محطات استرجاع، علي وسائط إتاحة المعلومات علي شاشات للمستفی .٥

 .تخزین ثانویة أو في شكل مطبوع في المكان نفسھ أو عن بعد
ا ألن العالم یشھد في  االزدیادومع  ،                                        تطور سریع جدا  لتقنیة المعلومات واالتصاالت                      ونظر 

 المنافسة وقلة الموارد یتحتم على اإلدارة أن تعتمد على ھذه التقنیات لتحقیق أھدافھا وضمان
  .المؤسسات وھذا مما یستدعي تغییر المفاھیم السائدة عن العمل اإلداري و إدارة ،استمرارھا

لمعلومات بالسرعة والشمولیة ویعود ذلك لما تمنحھ المعلومات من ا ةتقنییتمیز انتشار و
علیھا ویسعى مدیرو المؤسسات للحصول على كل الوسائل التي تسمح  قوة وسلطة لمن یحصل

      .والقدرة على إدارة مؤسساتھم ولتسھیل وتسریع عملیات صنع القرار  د من القوةلھم بالمزی
                                                                                  إن العمل في مشروع التحول الرقمي أو رقمنة الوثائق بدار الوثائق یسیر علي قدما  وساق 
بخطي ثابتة منذ بدایتھ لتتحول بذلك األعمال الیدویة الورقیة التقلیدیة إلي أعمال إلكترونیة رقمیة 

تقلیدیة، وقد تغیرت اللغة والمصطلحات المستخدمة، فأصبحنا نسمع مصطلحات اإلدخال  غیر
اإللكتروني، وقاعدة البیانات، والمسح الضوئي، ومراقبة الجودة وغیر ذلك من المصطلحات 
                                                                                     المستخدمة حدیثا  في أروقة الدار، وھو ما استلزم بالضرورة اإلعداد لھذا العمل الشاق، وھو 

ائقنا  یمثل البدایة الحقیقة لوضع أرشیفنا القومي علي الخریطة العالمیة كأھم وضع جدید لوث
سیكون لھ انعكاساتھ اإلیجابیة علي أدوات البحث العلمي  - وفي رأیي  -وأضخم أرشیف رقمي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  عصام أحمد عیسوى. د                                                          خدمات األرشیفات الوطنیة في عصر مجتمع المعرفة 
 

 - ١٩ -

وعلي نتائجھ في مصر، فالباحث یستطیع أن یطلع علي صور وثائق تاریخ مصر من حاسبھ 
                                                       مكان من العالم لیتفرغ بذلك لبحثھ الذي ی عده فیقل الوقت الشخصي أو المحمول في أي 

والمجھود المبذولین في تجمیع مادتھ العلمیة، ومن ثم توفیرھما لكتابة البحث ذاتھ والحصول 
  .علي نتائجھ المرجوة

ومشروع رقمنة الوثائق التاریخیة یھدف إلي توفیر ممیزات متعددة ومتنوعة لكل أنواع 
حثین وغیرھم، فالمتخصصین في الوثائق واألرشیف والتاریخ واآلثار واللغة المستفیدین من البا

والقانون و الفقھ و الشریعة واإلدارة والسیاسة والحكم والطب والھندسة والزراعة وغیرھم من 
المتخصصین یمكنھم االستفادة من ھذا التراث الحضاري الذي یتضمن معلومات غزیرة في كل 

المجال أمامھم لالتصال بالباحثین والعلماء في دول العالم المختلفة  ھذه التخصصات، كما یفتح
وفي ذلك إثراء للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة علي وجھ الخصوص، كما 
أن ھذا المشروع یساعد علي استخدام نفس الوثائق والمعلومات في ذات الوقت ألكثر من 

ل ھذه الوثائق مع توفیر الحمایة واألمن واألمان لھا، شخص في العالم دون المساس بأصو
  .وإمكانیة استخدمھا في أشكال تقلیدیة ورقیة مرة أخري أو في أشكال غیر تقلیدیة أو إلكترونیة 

وكما یستفید المتخصصون في تخصصاتھم المختلفة من ھذه الوثائق فإن المواطن 
                                      ا  من ھذه الوثائق أوال  في إثبات حقوقھ المصري العادي غیر المتخصص یستطیع أن یستفید أیض

                                                                                           وملكیاتھ الموروثة والمكتسبة، وثانیا  في اإلطالع علي تاریخنا غیر المدون الذي أنتجتھ لنا األیام 
واألشخاص والھیئات والمؤسسات والدواوین والوزارات والحكومات في مصر علي مر 

ي ھذه الوثائق أن یمتلك جھاز العصور اإلسالمیة العربیة، ویكفي أي مواطن لإلطالع عل
حاسب آلي متصل بشبكة اإلنترنت العالمیة، وفي ھذا فائدة جدیدة یستطیع اإلنسان المصري أن 

وبالتالي . یستغلھا لالنفتاح علي العالم لمطالعة كل ما ھو جدید في العلم والفن والثقافة بوجھ عام 
ھا في الحفاظ علي ھذا التراث الثقافي فإن ھذا المشروع سوف تتحقق منھ فوائد جمة یمكن إجمال

الضخم وإتاحتھ للمستفیدین مھما بلغت ندرتھ أو إصابتھ بإحدى عوامل التلف والعطب بفعل 
التقادم والزمن، كما أنھ یھدف إلي توسیع دائرة المستفیدین من ذوي االتجاھات البحثیة 

ج تعلیمیة موجھة ألولئك والمعرفیة والثقافیة المختلفة، كما یمكن من خاللھ توفیر برام
المستفیدین لتطویر مھارتھم في البحث واسترجاع المعلومات واستخدامھا في األغراض 

، وھذا من شأنھ مساعدتھم في البحث بصفة عامة من خالل استخدام تكنولوجیات ةالمختلف
بما  الحاسب اآللي بما ینمي المستوي الثقافي لدي المواطن المصري، أضف إلي ذلك أن الموقع

یحتویھ من قاعدة بیانات للوثائق سوف یضیف إلي المواقع العربیة إضافة كبیرة ویدعمھا، وھذا 
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                                                                              كلھ باإلضافة إلي التسویق لمصر عالمیا  بما یخدم المجاالت األخرى كالسیاحة واالقتصاد 
  .وجذب االستثمارات األجنبیة إلي مصر 

دیدة دون تغییرات جوھریة، إال مھمة المؤسسات األرشیفیة على مدى عقود ع تولقد ظل
                                                                        َّ        أن إدخال تطبیقات تكنولوجیا المعلومات على نطاق واسع بدءا  من التسعینات غی ر الطرق 
                                                                                       المعتمدة في أداء مھماتھا تغییرا  جذریا ، وقد ھدفت بعض التغییرات إلى اإلفادة من التقنیات 

      أیضا  لمطلوبة وتبسط عملیة البحث،ا الحدیثة إلنشاء أدوات بحث فعالة تسھل النفاذ إلى الوثائق،
                                                                      ھذه التطورات في بدایاتھا تشكیكا  كبیرا  حول مدى القدرة على حفظ الصورة  تفقد واجھ

األرشیفیة دون أي تغییر أو تزویر عبر الشبكة الحاسوبیة، فمن المعروف أن معالجة الصورة 
یستطیع أحد أن یكشفھا،                                                              بلغت مراحل متقدمة جدا  وأن أیة عملیة تجرى على ھذه الصور قد ال

كما أثیرت تساؤالت عدیدة حول التوقیع اإللكتروني وإمكانیة اعتماده في الوثائق المالیة 
والرسمیة، وحول العمر الفعلي للوثائق اإللكترونیة إال أن التقدم العلمي وفر إجابات مرضیة 

  . تالتساؤاللھذه 
الوثائق، فلم تعد ھذه السلطة توسعت فیما یتعلق بسلطتھ على  داألرشیف قمھام  إن

محصورة بالوثائق الورقیة بل توسعت لتشمل الوثائق اإللكترونیة حیث أن معظم الدوائر 
الحكومیة المتقدمة أتمتت أعمالھا بشكل كامل، وأصبحت الوثیقة اإللكترونیة ھي األصل 

 لنصوصوالنسخة الورقیة مجرد صورة لألصل، وحتى أن بعض الوثائق اإللكترونیة مثل ا
ال یمكن نقل بنیتھا عند نسخھا على الورق، وكذلك توسعت سلطة  Hyper  Text فائقة السرعة

األرشیف باتجاه المؤسسات الخاصة واألفراد والعائالت حیث أصبحت عملیة نقل ھذه الوثائق 
 .                                                            بشكلھا اإللكتروني وضمھا إلى األرشیف الوطني أمرا  بسیطا  وسھال  

تیح للمستفید الذي یستفسر عن موضوع ت                           یثة حالیا  إلى نظم متكاملة تتجھ نظم التوثیق الحدو
إعالن الحرب العالمیة الثانیة، أن یقرأ ھذا الخبر من الصحف ثم یستمع إلى :            محدد، مثال  

                                                                                    التسجیل الصوتي للخبر من اإلذاعة، ثم یمكن أن یشاھد أفالما  وثائقیة تسجیلیة ألحداث بدایة 
الوثائق الرسمیة الصادرة عن الحكومات التي دخلت الحرب في الحرب، كل ذلك إلى جانب 

                                                                                          بدایتھا، ونظم التوثیق ھذه دخلت طور العمل فعلیا  منذ عدة سنوات، كما ال بد من التأكید أن ھذه 
، وتعتمد ھذه النظم محركات )االنترنت ( النظم أصبحت متاحة على شبكة المعلومات الدولیة 

فتاحیة ومرادفاتھا، كما تقبل في الوقت نفسھ أسئلة باللغة بحث ذكیة تبحث عن الكلمة الم
  .وھو ما یجب أن یتوفر في دار الوثائق القومیةالطبیعیة 
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                                                                                ویبدو واضحا  الیوم أننا إزاء شكل جدید من التطور المجتمعي یعتمد في سیطرتھ ونفوذه 
خدام المعلومات في مثلما یعتمد على كفاءة است.                                          على المعرفة عموما  والعلمیة منھا بشكل خاص

كل مجاالت الحیاة، حیث یتعاظم فیھ دور صناعة المعلومات بوصفھا الركیزة األساسیة في بناء 
                                                                            الحدیثة، وتعزز فیھ مكانة األنشطة المعرفیة لتتبوأ أكثر األماكن حساسیة وتأثیرا   تاالقتصادیا

عصر ((ورة خاطئة                                   وغالبا  ما یطلق على ھذا التحول وبص. في منظومة اإلنتاج االجتماعي
                                                                  ذلك ألن المعلومات ال تشكل إال جزءا  من الثورة المعرفیة التي تقوم على )) ثورة المعلومات

ومیادین المعلومات واالتصاالت والتفاعل المستمر )) الكم((العلم والتقدم التكنولوجي ونظریات 
  .بین ھذه الحقول

                           ید یقوم على وعي أكثر عمقا  وكان التطور األبرز في ھذا المشھد ظھور نمط معرفي جد
لدور المعرفة والرأسمال البشري في تطور االقتصاد وتنمیة المجتمعات وھو ما یطلق علیھ 

                                                                  فقد أصبحت المعرفة موردا  اقتصادیا  یفوق بأھمیتھ الموارد االقتصادیة )). اقتصاد المعرفة((
ا كثیفة المعرفة تفوق بعشرات الطبیعیة، بل إن القیمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجی

. وربما مئات المرات القیمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة أو الصناعة التقلیدیتین
ویكفي إلقاء نظرة مقارنة على مساھمة القطاعات االقتصادیة والشركات التي تعمل في مجاالت 

                              ة وراثیا  وبعض أنواع العقاقیر الذكاء الصناعي والبرمجیات والتقانات الحیویة والزراعة المعدل
إضافة إلى االتصاالت وأنظمة التسلح، للتأكد بأن المعرفة قد أدخلت المجتمعات المعاصرة التي 
تحتكر اإلنتاج في ھذه القطاعات في المرحلة ما بعد الصناعیة فقد زاد حجم السوق العالمیة 

  .للمعلوماتیة عن تریلیون دوالر منذ عام األلفین
فلم تعد المعرفة سلطة . ھذه التحوالت نتائج وآثار مباشرة وبعیدة المدى في آنترتب على 

                                                                               وقوة فقط، بل أصبحت أبرز مظاھر القوة في عالم الیوم ولم یعد مجدیا  بالنسبة للدول 
واللحاق بركب التقدم العلمي تجاھل ھذه الحقائق أو  اوالمجتمعات التي تحاول تنمیة اقتصادیاتھ

  .بالحسبانالتأخر في أخذھا 
ولعل في رأس ھذه األولویات، إجراء زیادات حاسمة في اإلنفاق المخصص لتعزیز إنتاج 
                                                                              ونشر المعرفة، وخصوصا  في مجاالت التعلیم بمراحلھ المختلفة والبحث العلمي بمراكزه 
                                                                                         ومیزانیاتھ، فضال  عن استراتیجیات بناء القدرات البشریة، بما في ذلك إعداد الخبراء والباحثین 

  .وتشجیع االبتكار وبراءات االختراع وحمایة المتفوقین
ومن ھنا یأتي دور مراكز الوثائق الوطنیة أو األرشیفات الوطنیة، وھو ما یعظم خدماتھا 

  .التي تسعى لتقدیمھا لجمیع أنواع المستفیدین، لتقدم لھم الخدمات المختلفة السابق اإلشارة إلیھا
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 مسئول فھو معقدة مھمة بلد كل في الوطني األرشیف ةمھم من یجعل الجدید الواقع ھذا إن
 النشطة المرحلة في الوثائق مع      أیضا   للتعامل مضطر ولكنھ القدیمة، الورقیة الوثائق عن

 فالوثائق ،سھلة عملیة لیس اإللكتروني بشكلھا الوثائق على الحفاظ أن غیر            إلكترونیا ، والوسیطة
 نظام الشبكة، إدارة نظام الحاسب، تشغیل نظام: ددةمتع أنظمة تستخدم الحاسب على تظھر لكي

 حفظت اإلدارات إحدى أن افترضنا فإذا باستمرار متطورة األنظمة وھذه الكلمات، معالجة
 سنة خمسین بعد استرجاعھا أرادت ثم محدد تشغیل نظام وفق یعمل معین حاسب على وثائقھا

 السریع التبدل فمع الوثائق، ھذه ولدت التي الحاسوبیة البیئة إحیاء إعادة مشكلة ستواجھ فإنھا
 باستمرار األحدث النظام إلى نظام من نقل إلى بحاجة الوثیقة تصبح والمعالجة التشغیل لنظم

        تماما   باستمرار، المتطورة الحدیثة الوسائط في والتخزین لالسترجاع قابل بشكل علیھا للحفاظ
  •الزمن عوامل من الكتب على اظللحف القدیمة العصور في ساخ     الن   یفعل كان كما

 إلى المتداولة غیر وثائقھا نقل عن المؤسسات إحدى توانت إذا المستقبل، أرشیف ففي
 حجر عن للبحث مضطرة ذلك، من أقل أو سنة خمسین بعد نفسھا ستجد فإنھا األحدث النظم
 إلى        دائما   ةمضطر المؤسسات ھذه ستكون وبالتالي المنسیة، الوثائق ھذه رموز لفك جدید رشید

  .القدیمة العصور في النساخ عمل یشابھ بما وذلك مخزونھا تحدیث
                       الت  ي یج  ب أن تتج  ھ إلیھ  ا                    ھ  ى ص  ناعة المس  تقبل   ت                                وم  ن ھ  ذا المنطل  ق ف  إن المعرف  ة أص  بح

                                                                                    األرشیفات الوطنیة لتدعیم تلك الصناعة بما لدیھا من مقومات وعناصر فریدة قد ال توجد فیم ا 
  .   بلد                         سواھا من المؤسسات فى أى

استثمار رأس المال                                                             لقد أصبح االستثمار في مجال المعلومات یمثل واحدا  من أھم أوجھ
  .اإلنساني واالجتماعي

حدوث تغیرات  وكان من نتائج التقدم الھائل في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال
 االجتماعیة جذریة واسعة في أسالیب الحیاة المعاصرة وبخاصة في طبیعة العالقات

 واالقتصادیة، وتعدیل بعض جوانب التشریع واستحداث بعض التغییرات في النــظم
 وإذا كان المجتمع المعاصر یوصف بأنھ مجتمع. والمؤسسات الكبرى في المجتمعات المتقدمة

 المعلومات التي تتدفق فیھ المعلومات في سھولة ویسر بحیث یمكن الحصول علیھا من مصادر
المؤثرة  وقد أصبحت المعرفة واإلبداع من أھم العوامل ،أو تكالیف باھظة كثیرة متنوعة دون عناء

المعلومات لفھم واقع الحیاة  الذي ال یقنع باستخدام) مجتمع المعرفة(والمحددة لقیام ما یطلق علیھ اسم 

، أنماط األنشطة وبخاصة في المجال االقتصادي وأحداثھا وتفاعالتھا واالستفادة منھا في توجیھ مختلف
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ا یحمل                   ا اقتصادیا رئیسی                           وتسویقھا بحیث تصبح مصدر  ) إنتاج المعرفة( وإنما یعمل باإلضافة إلى ذلك على

  .الھیمنة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في ثنایاه بذور

                باألعم ال واألنش طة                    تھی ئ الفرص ة لالض طالع                                              ویتطلب ظھ ور مجتم ع المعرف ة ت وافر إمكان ات خاص ة       

                                                                                    رش  یفات الوطنی  ة الكثی  رة الت  ي تتف  ق م  ع التح  ول إل  ى إنت  اج المعرف  ة، واعتبارھ  ا س  لعة تجاری  ة           الجدی  دة لأل

                                        ویمكنھا الصعود ف ي وج ھ المنافس ة العالمی ة                                                      تعرض للبیع والشراء وتكون مصدر دخل للمجتمع المنتج لھا

   .             كأي سلعة أخرى

ون ذات طابع خاص األعمال واألنشطة الجدیدة أو المستجدة ستك وبطبیعة الحال فإن ھذه 
ووسائل وأسالیب جدیدة تماما تحتاج إلى توافر نوع خاص من  ومتمیز وتعتمد على أدوات

ویتالءم مع الظروف واألوضاع الجدیدة ویؤھل للقیام بالمھام الصعبة  التعلیم والتدریب یتناسب
لعامة التي وھي مھام تتصل بشكل مباشر بتقدیم الخدمات ا، فیھا ھذه المعرفة التي سوف تستخدم

وھم  -إلى مجتمعات ومناطق بل وإلى أشخاص لم یكونوا یحصلون علیھا من قبل سوف تمتد
  .بعض فئات المستفیدین المحتملین السابق اإلشارة إلیھم

                    المثقفین ف ي الخ ارج،                شائعة في أوساط  )     موضة (                                        لقد أصبح الحدیث عن مجتمع المعرفة بمنزلة   
                   كان یشیر بشكل ض مني                              عض الغموض وینقصھ التحدید وإن                                ومع ذلك فإن المفھوم نفسھ یحیطھ ب

                          المعلوم ات واالتص ال، وتواج ھ                                                              إلى توافر مستویات علیا من التعلیم والبحث والتنمیة وتكنولوجیا
                                   وترسم ل ھ مس اراتھ ف ي المس تقبل وتحق ق                                                  مسألة إمكان قیام مجتمع تسیطر علیھ المعرفة وتوجھھ

                                             والش كوك، ولك ن ال رأي الس ائد ب ین معظ م المھتم ین    ات                                   ل ھ النج اح واالزدھ ار كثی راً م ن التح دی
                                        یتحق  ق بص  ورة كامل  ة وواض  حة عل  ى أرض الواق  ع                                  بالموض  وع ھ  و أن مجتم  ع المعرف  ة س  وف

   )           المعرفة ق وة (                                 الرأي إلى المقولة الشھیرة عن أن                                         بأسرع مما یظن الكثیرون، ویستند أنصار ھذا
                     الوحی دة لض مان البق اء    ة         ھ و الوس یل  -      علومات                  ولیس فقط حیازة الم  -                            للتدلیل على أن إنتاج المعرفة

                                                            بل وتحقیق السیطرة والھیمنة في عصر سوف یتمیز بالص راع السیاس ي                     واالستمرار في الوجود
                         س واء أك ان ھ ؤالء اآلخ رون ھ  م   ،                               والثق افي لف رض ال ذات عل  ى اآلخ رین                  واالقتص ادي والعلم ي

  .        أم الدول                   األفراد أم الجماعات
                                                     في مجتمع المعرفة لن تعتم د عل ى المعلوم ات الُمتاح ة فق ط                 رشیفات الوطنیة                         والمعرفة كمصدر اقتصادي لأل

                                                                                           من خالل الوث ائق األرش یفیة المحفوظ ة ل دیھا ولكنھ ا تعتم د بالدرج ة األول ي عل ى ص ناعة وإنت اج المعرف ة 

                                                                                             باستخدام تلك المعلوم ات المتاح ة، وباس تخدام الكمبی وتر واإلنترن ت وغیرھم ا م ن أش كال ونظ م تكنولوجی ا 

   .                  المعلومات واالتصاالت
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                                             المعلومات أو إمك ان اس تخدامھا بكف اءة وتس خیرھا                                                فكأن الذي یمیز مجتمع المعرفة لیس ھو الحصول على

                                            وإنما ال ذي یمی ز ذل ك المجتم ع ویح دد قدرت ھ عل ى   ،            ھذه الوظیفة                                    لتحقیق أھداف معینة ومحددة رغم أھمیة

                                       وھذا أمر یختلف عن الوضع الق ائم اآلن حی ث   .       لمعرفة     ھذه ا  )      إنتاج (             والمنافسة ھو                        البقاء والصمود والتقدم

               المعلوم ات الت ي           بالبحث ع ن  -                                     بما في ذلك عدد من المجتمعات المتقدمة   -                        معظم المجتمعات المعاصرة      تقنع

                           م ا تس تحقھ م ن عنای ة أو تھ تم                                                                  تكفل لھا القدرة على تصریف األمور دون أن تعط ي لمس ألة إنت اج المعرف ة

 .           على إنتاجھا                                ار والمناھج واألسالیب التي تساعد                   بتعرف المبادئ واألفك

            وثم ة مؤش رات            اإللكترونی ة                                                                    وھناك ما ُیعرف بمجتمع المعرفة اإللكترونیة الذي ساعدت في وجوده الثورة
                            مدى االھتم ام بالبح ث والتنمی ة                                                        عدة یمكن االعتماد علیھا في تحدید ووصف مجتمع المعرفة مثل

                               ف  ي مج  ال إنت  اج ونش  ر المعرف  ة عل  ى                     ت والق  درة التنافس  یة                              واالعتم  اد عل  ى الكمبی  وتر واإلنترن  
                                    األساس ي الممی ز لھ ذا المجتم ع ھ و إنت اج                                  ومع أھمیة ھ ذه العناص ر ف إن العنص ر  .             مستوى العالم

                                       یق  وم علیھ  ا االقتص  اد الجدی  د ال  ذي تح  ل فی  ھ                                            المعرف  ة واعتب  اره إح  دى الرك  ائز األساس  یة الت  ي
                                            كنولوجی ا المعلوم ات واالتص ال وغیرھ ا م ن أس الیب  ت      أي أن  ،                             المعرفة محل العمل ورأس الم ال
                        فھ ي الت ي تس اعد عل ى قی ام   ،                             الرئیسي في اقتص ادیات المعرف ة                                 ونظم التقنیة المتقدمة تلعب الدور

                                                           خصائص ھ ومقومات ھ كم ا أنھ ا تح ل مح ل التنظ یم واإلنت اج الص ناعیین                      مجتم ع المعرف ة وتعطی ھ
                                              لیس فقط حسب ما یدخل في تكوینھا من م واد خ ام أو                        بحیث یمكن تقویم السلعة                    كمصدر أساسي لإلنتاج

       ابتك ار                                وإنم ا حس ب المعرف ة الت ي أدت إل ى                                                إنتاجھا من مجھود أو ما انفق علیھا من رأس الم ال          ما بذل في

                       الناحیة فإنھ ا تف وق رأس         ومن ھذه  ،                                      فالمعرفة تعتبر ھنا أھم عامل في اإلنتاج  .                    تلك السلعة وإنتاجھا
                              المعرفی ة إذن ھ و ف ي المح ل األول                        فال ذي یح دد قیم ة الس لعة  .      العم ل                         الم ال والجھ د المب ذول ف ي

 .                                           االبتكار والفكر الكامن وراء إیداع تلك السلعة
                               واالنتشار عبر العالم حین تت وافر                                                            وتمتاز المعرفة على تلك العناصر بقدرتھا الفائقة على االنتقال

                     لمعرف  ة إخض  اع الش  بكات          المنتج  ة ل                     ول  ذا تح  اول دول الغ  رب  ،                        الوس  ائل والظ  روف المالئم  ة
                                 الفكری  ة وف  رض أس  عار عالی  ة عل  ى بی  ع                                                  اإللكترونی  ة لرقابتھ  ا الص  ارمة وإث  ارة مش  كلة الملكی  ة

                                         یح رم المجتمع ات األق ل تط ورا م ن اإلف ادة منھ ا                                              المعرفة التي تنتجھا أو السماح باستخدامھا مم ا
  .       وازدھار                              في تحقیق ما تصبو إلیھ من تقدم

   :                          من الممیزات والخصائص منھا                            ویتمیز مجتمع المعرفة بعدد   

   .          من التعلیم                توافر مستوى عال  . ١
   .                                                               ونمو متزاید في قوة العمل التي تملك المعرفة وتستطیع التعامل معھا  . ٢
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                                                                      القدرة على اإلنتاج باستخدام الذكاء الصناعي وتحول مؤسس ات المجتم ع الخاص ة       وكذلك  . ٣
                  م ع االحتف اظ بأش كال    )    ذكی ة (                                         ومنظمات المجتمع المدني إلى ھیئات ومنظمات           والحكومیة

                                                                        المختلفة في بنوك المعلوم ات وإمك ان إع ادة ص یاغتھا وتش كیلھا أو تحویلھ ا إل ى         المعرفة
  .       تنظیمیة    خطط

                  الخب  رات المتراكم  ة                                                          وج  ود مراك  ز للبح  وث الق  ادرة عل  ى إنت  اج المعرف  ة واالس  تفادة م  ن  . ٤
      یی  رات     التغ                                                               والمس  اعدة ف  ي خل  ق وت  وفیر المن  اخ الثق  افي ال  ذي یمكن  ھ فھ  م مغ  زى ھ  ذه

   .                                والتجدیدات ویتقبلھا ویتجاوب معھا
                                                    المعلوم ات ال ذي یق وم عل ى اس تخدام تكنولوجی ا المعلوم ات                               فمجتمع المعرفة یختلف عن مجتمع  

         ول  یس فق  ط   )                       أش  كال المعرف  ة المختلف  ة (                    عل  ى إنت  اج البرمجی  ات                           واالتص  ال ف  ي أن  ھ مجتم  ع ق  ادر
     وإذا   .                             تستخدم في الحصول على المعرفة                              المعدات الصلبة أو األجھزة التي                      استخدام أو حتى إنتاج

         ف  ي مجتم  ع   )        المعرف  ة (                                              المجتم  ع الص  ناعي یعتم  د عل  ى المعرف  ة المتاح  ة ف  إن    ف  ي  )      العم  ل (    ك  ان 
                                                   ولذا تحتاج ھذه المعرفة إلى مراجعة مستمرة كم ا تحت اج  ،  )     العمل (                   المستقبلي تعتبر ھي         المعرفة

                         س  لع تق  وم علیھ  ا اقتص  ادیات                                                      إل  ى تكنولوجی  ا المعلوم  ات حت  ى یمك  ن تحویلھ  ا إل  ى مش  روعات و
   .                         المعرفة في المجتمع الجدید

                                      للمعرفة فإن المشكلة التي یتع ین التص دي                                                  وإذا كانت التجربة والتعلیم ھما المصدرین األساسیین  
                                        إلیھ  ا مجتم  ع المس  تقبل والت  ي یمك  ن تطبیقھ  ا                                         لھ  ا ھ  ي تحدی  د ن  وع المعرف  ة الت  ي س  وف یحت  اج

                                               تش ترى كم ا ق ال أح د المفك رین األم ریكیین س وف تعتب ر   ال                                 وتسویقھا ألن المعرفة التي ال تباع و
 .                     عدیمة الجدوى والفائدة

             الثال ث وقی ام                                                                   والس ؤال ال ذي یش غل ب ال الكثی رین م ن العلم اء المھم ومین بمش اكل الع الم          
                  المجتمع ات النامی ة        م ا وض ع  :                                                         مجتمع المعرفة الذي سوف تقاس إلیھ درجات التقدم والتخلف ھ و

  ؟                         فضال عن إمكان اإلسھام فیھ ا                                   وھل تستطیع استیعابھا والتجاوب معھا  ؟             ورة المعرفیة          من ھذه الث
                                   تعتب ر مس ألة جوھری ة بالنس بة للتنمی ة             ب ل وتس ویقھا  ،                                      الشك أن عملیة إنتاج المعرف ة واس تخدامھا

             وم ن ھن ا یب رز   ،                            بالمجتمع ات الغربی ة المتقدم ة                                           والتطور والتقدم االقتص ادي واالجتم اعي واللح اق

                                              كأحد المؤسسات الثقافیة في المجتمع العرب ي ول یس                                دار الوثائق القومیة المصریة ل                الحیوي والفعال     دور  ال

                                                                 لتعم ل عل ى س د الفج وة ب ین مجتمعاتن ا النامی ة وب ین المجتمع ات الغربی ة                             فقط في المجتمع المصري وح ده

   .   دیة                       وتسویقھا للتنمیة االقتصا          الثقافیة                                        المتقدمة التي اعتمدت علي إنتاج المعرفة

                                                           المعرفة سوف تؤدي إلى اتس اع الفج وة ب ین األغنی اء والفق راء ب دال                          وألن المتوقع أن اقتصادیات
                ورغ م ك ل م ا ی ذھب   ،                                               كنتیجة منطقی ة لت وافر المعلوم ات وإتاحتھ ا للجمی ع                    من ردمھا أو تضییقھا
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           ي یبین فیھ    والذ  )                 المعرفة والتنمیة (   عن   )     ١٩٩٩ /  ٩٨                 التنمیة العالمیة  (                الدولي في تقریر            إلیھ البنك
         المختلف  ة                                                                          أن تض ییق الفج وة المعرفی ة ب  ین مختل ف ال دول م  ن ناحی ة وب ین الش رائح والجماع  ات

          والمنظم ات                                                                     داخل الدول ة الواح دة م ن الناحی ة األخ رى ھ و ھ دف رئیس ي یواج ھ ك ل المؤسس ات
      لھ ّوة                ھ ذه الفج وة أو ا        وأن م لء  ،                                                            المھتم ة بالتنمی ة الدولی ة مثلم ا یواج ھ الحكوم ات الوطنی ة ذاتھ ا

                       أن المعرفة عنصر مھم ف ي                                                            المعرفیة ھو خطوة أساسیة في طریق التنمیة االقتصادیة على أساس
      فال ذي   ،                          إلى استمرار النمو والتق دم                                                كما أن نمو المعرفة عامل مھم أیضا في دفع المجتمع  ،       اإلنتاج

        اعد عل  ى                             القائم  ة عل  ى االبتك  ار والت  ي تس          المعرف  ة        انع  دام                                 ی  ؤدي إل  ى الفق  ر والتخل  ف ھ  و قل  ة أو 
  .        المنافسة

                                                                                    وعلي ذلك فإن األرشیفات الوطنیة عامة ، ودار الوثائق القومی ة المص ریة خاص ة بم ا ل دیھا م ن 
                                                                                    مقومات إنتاج المعرفة یمكنھ ا أن تقل ل م ن الھ وة المعرفی ة ب ین مص ر ودول الع الم حت ي األكث ر 

                    والقانونی  ة والفقھی  ة                                                                     تق  دًما منھ  ا وذل  ك م  ن خ  الل إنت  اج المعرف  ة التاریخی  ة والوثائقی  ة واألثری  ة
                                                                                     واللغویة وغیر ذلك من أنواع المعرفة التي تعتم د عل ي مخزونھ ا م ن الوث ائق األرش یفیة لتس اھم 

             لیس فق ط أس اس  -             وبشكل متزاید  -                                                   في زیادة الدخل القومي لمصر فاآلن أصبحت المعرفة تؤلف 
                 إلقامة مجتمع مصري                               ولذا فیجب أال نبخل ببذل أي جھد  ،                                    القوة ولكن أیضا أساس النجاح والتقدم

   .               المعرفة العالمي                                                           معرفي حتى نستطیع مسایرة ومتابعة التطورات المتالحقة في مجتمع

              مج االت الوث ائق                                                                                  وما یمیز اقتصاد المعرفة إذاً االعتماد المتزاید على ق وة العم ل المؤھل ة والمتخصص ة ف ي 

    حف ظ       مج رد                       لوث ائق م ن االعتم اد عل ى                                         ، إلى جانب انتق ال التنظ یم االقتص ادي ل دار ا                    واألرشیف والتكنولوجیا

   .                                                                                              الوثائق إلي إتاحتھا واستخدامھا كمصدر لصناعة المعرفة من خالل خدماتھا المختلفة التي تقدمھا للعالم

                                                                                   فالمجتمع الذي ال یسعى إلى مواكبة التطور العلمي، شأنھ شأن اإلنسان، سرعان ما س یجد نفس ھ   
   .             والمساھمة فیھ  )      معرفة         اقتصاد ال (                              عاجزاً عن دخول االقتصاد الجدید 

                                                                                     وھكذا فإن اإلنسان الفاعل في النظام الجدید لألرشیف الوطني ھو إنسان متعدد المھ ارات وق ادر 
                                                                                        على التعلم الدائم، األمر الذي یتطلب سرعة التكی ف والت أقلم م ع التب دالت المت واترة الناتج ة ع ن 

                          ملم  وس عل  ى ال  نظم االجتماعی  ة                                                           الطبیع  ة االقتحامی  ة والتحویلی  ة للتكنولوجی  ا والت  ي ت  ؤثر بش  كل
   .                                                          والثقافیة، وطرق العیش، وعادات االستھالك، ومعنى العمل ومكانتھ

                                                     ما ھي مواصفات اإلنسان ناتج التربیة المعرفیة المنشودة؟  :                                والسؤال المھم الذي یطرح نفسھ ھو
      نھ ائي                                                                                وعلى الرغم من عدم وجود اإلجابات المكتملة علي ھذا التساؤل، إال أن ھن اك اتف اق ش بھ

   :                       حول ثالث غایات أساسیة ھي
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   .                ـ اكتساب المعرفة   ١
   .                   ـ التكیف مع المجتمع   ٢
   .                              ـ تنمیة الذات والقدرات الشخصیة   ٣

      تعلّ م    :                                                                                      وعلي ھؤالء األشخاص أن یدركوا أھمیة عدد من المفاھیم التي تؤدي إلي تحقیق ھذه الغایات وھ ي

   .   رین                تعلّم لتشارك اآلخ  -           تعلّم لتكون  -            تعلّم لتعمل   -     لتعرف

                                                                            و بذلك فإن األرشیفات الوطنی ة س وف تض طر باس تخدام ھ ذا اإلنس ان المتخص ص  المؤھ ل ألن 
                                                                                 تعمل علي انھی ار الفواص ل والح دود الجغرافی ة والتن افس ف ي الوق ت، حی ث أص بح التن افس ف ي 
                                                                                  الوقت والعمل ف ي ال زمن الحقیق ي ف ي ك ل مواق ع العم ل والخ دمات الت ي تعم ل ب ال توق ف لتلبی ة 

                                                                          المستھلكین في جمی ع أنح اء الع الم، وھ و الس مة األب رز لإلنت اج ب الرغم م ن الفواص ل           احتیاجات
                                                                                         الزمنیة واختالف التوقیت، فلم تعد البنوك تغلق أبوابھا بعد انتھاء ساعات العم ل المح ددة وك ذلك 

                                        الخ،  بمعنى أنھ لن تكون ھن اك ح دود زمنی ة    ..                                          المكتبات والبورصة وشركات السیاحة والطیران
                                                                                   ر الخدمات والمنتجات الوثائقیة واألرشیفیة، فقد أصبح الناس في تنافس مفت وح ف ي الفاعلی ة      لتوفی

   .      والوقت
                                                                              وعل ى ص  عید آخ  ر الب د م  ن تغیی  ر طبیع  ة الوظیف ة والعم  ل األرش  یفي عم  ا ك ان علی  ھ الح  ال ف  ي 

  ن                                                                           فبع  د أن كان ت الحال  ة تتطل ب انتق  ال طال  ب الخدم ة إل  ى دار الوث ائق، ف  اآلن  باإلمك  ا  .       الماض ي
                          ، ف  الثورة العلمی  ة التقنی  ة    ))              اتص  ل وال تنتق  ل  ((                                     الحص  ول عل  ى الخ  دمات م  ن خ  الل ع  الم أساس  ھ 

 Virtual)         االفتراض  ي   /                                                       اخترق  ت ك  ل الح  واجز والح  دود وأص  بحنا نع  یش المجتم  ع التخیل  ي
society)   الذي یتعام ل فی ھ الن اس دون أن یلتق وا وجھ اً لوج ھ، وب ذلك یمك ن تق دیم االستش ارات                                                                           

                                            المفھ وم التقلی دي للعم ل والوظیف ة،  فالمنافس ة    ك                                بعد للعمل في المنزل،  لیتغیر بذل           والبحوث عن 
                  المس  تفیدین م  ن دار   –                                                            العالمی  ة ف  ي أداء األعم  ال األرش  یفیة ع  ن بع  د الب  د وأن تض  من للعم  الء 

   .                                                    أن تكون ھذه األعمال على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة  -                    الوثائق بجمیع فئاتھم
                                                                منتج  ات األرش  یفیة الجدی  دة بتوظی  ف كثی  ف للمعلوم  ات والمع  ارف، وتتض  اءل                 والب  د أن تتمی  ز ال

                                                                                         شیئاً فشیئاً قیمة المكونات المادیة، فعلي سبیل المث ال یمك ن أن تس تغل دار الوث ائق مجموع ة م ن 
                                                                                            الوثائق األجنبیة ا بلغة معینة فتترجمھا، ثم تقوم علي إعداد عدد من البح وث الُمختلف ة منھ ا لتفی د 

                                                                         ممك  ن م  ن جمھ  ور المثقف  ین والب  احثین ف  ي الع  الم ب  أثره، ومعن  ي ذل  ك أنھ  ا ل  ن تت  یح            أكب  ر قط  اع
   .                                                                                 الوثیقة األصلیة بل إنھا سوف تتیح فقط ما ینتج منھا من معارف ومعلومات مختلفة ومتعددة
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  :                                   وأخلص مما سبق إلى عدة مالحظات ختامیة   

  .                           بكفاءة في شتى مناحي الحیاة                                                          إن المستقبل للمجتمعات التي ستشارك في توظیف وإنتاج المعرفة   . ١

   .                              فالمعرفة ثروة و قوة في آن واحد

   .                                                        یشكل مجتمع المعرفة مرحلة متقدمة من مراحل التطور الحضاري  . ٢

                                                                              المداخل األساسیة للوص ول إل ى مجتم ع المعرف ة ھ ي االرتق اء بمؤسس ات نش ر المعرف ة وأقص د   . ٣

  .                                       المدارس والجامعات ووسائل اإلعالم والترجمة

                                                                   سسات إنتاج المعرفة وھي مراكز األبحاث والتألیف، ومؤسسات البحث العلم ي              البد من دعم مؤ    . ٤

                                                                                   وخاصة األرشیفات الوطنیة التي یمكن أن تتجمع فیھا عدد من تل ك المؤسس ات المنتج ة للمعرف ة 

   .                  داخل الكیان الواحد
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