
 

 

 

 

 إشكالية ندوة األرشيف والتاريخ

عليها لكتابة يعترب األرشيف الذاكرة الرمسية واحلية ألي دولة. وهو املرجعية األوىل دون غريها، اليت ينبغي االعتماد 
فالتاريخ يصنع بالوثائق اليت هي آثار الدول والعظماء تشوبه شائبة، بعيدا عن كل تزييف أو تشويه.  تاريخ حقيقي صادق ال

 اليت ختدم البحث العلمي يف مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.ناهيك عن فوائده العديدة والرجال. 
لقد اهتمت احلضارات القدمية وصوال إىل الدول احلديثة هبذا اجملال وجعلته أحد أهدافها االسرتاتيجية اليت تسعى 
لتحقيقها وخصصت امليزانيات الضخمة لذلك. وأنشأت مراكز لألرشيف متطورة تستعمل فيها أحدث التكنولوجيات 

واستمرار لوجودها. واجلزائر اليت عانت من طمس ممنهج هلويتها وأقــــواها، وذلك ألهنا أدركت أن حفظ األرشيف هو إثبات 
ظل يقوم بنهب وترحيل وهتريب األرصدة واملصنفات املختلفة  الذي( 0381وتارخيها العريق، منذ دخول االستعمار الفرنسي )

حمفوظة يف  واستمر ذلك حىت خروجه حيث أخذ ما استطاع من أرصدة ووثائق. لكن هناك أرصدة سلمت من ذلك وبقيت
 العهد يف اجلزائر أرشيفبعض مكاتب األرشيف عرب الوطن. ومما مييز األرشيف اجلزائري هو تواجده يف عدة دول على غرار: 

 واملغرب، وتونس مصر مثل شقيقة أخرى ببلدان وموجود بفرنسا، موجود االستعمارية الفرتة وأرشيف برتكيا، موجود العثماين
عل . وذلك المتداد الثورة العاملية الذي جعلها من أعظم الثورات اليت عرفت حديثا. مما جيوإسبانيا إيطاليا مثل وصديقة

 األرشيف سواء باحملافظة عليه أو باسرتجاعه، ألجل وضعه حتت تصرف الباحثني.حتديات الدولة كبرية يف جمال 
األرشيف وتنظيمه وكذا تفعيله واستثماره  لذا جاءت هذه الندوة من أجل التعريف والتحسيس بضرورة تكامل جهود حفظ

 من طرف الباحثني واملؤرخني، من أجل االستفادة قدر اإلمكان من مزاياه وثرائه.

 أهداف الندوة

 اإلسهام يف حتديد كيفيات تدريس موضوع األرشيف وجعله أداة طيعة يف خدمة الباحثني، خاصة املهتمني بتاريخ اجلزائر. 

 األرشيف وضرورة االعتناء به بتخصيص اإلمكانات الالزمة لذلك. اإلسهام يف إبراز أمهية 

إرساء ثقافة التعاون والتبادل بني املختصني يف التاريخ والقيمني على األرشيف، لتفعيل اجلهود من أجل االستفادة قدر  
 العمومية واهليئات.اإلمكان من األرصدة األرشيفية املتواجدة يف مكاتب ومصاحل األرشيف التابعة ملختلف اإلدارات 

 حماور الندوة

 .وأماكن تواجدهأمهية األرشيف يف كتابة التاريخ عامة وتاريخ اجلزائر خصوصا نظرا لتنوعه  
 الروايات الشفوية وشهادات الذين حضروا األحداث الوطنية ال سيما ثورة التحرير اجمليدة. وكيفيات االستفادة منها. 

 تصرف الباحثني واملؤرخني. وإعداده ووضعه حتت واحلفاظ عليهجهود اجلزائر يف مجع األرشيف  

 جهود اجلزائر يف اسرتجاع األرصدة األرشيفية املتواجدة خارج الوطن. 


