املقدمة :
الزالت اإلنسانية تعتمد يف بنائها املعريف على ماحفظه األسالف ودونوه من معلومات ومعارف ،عرب الذاكرة التارخيية املمتدة
منذ خلق اإلنسان ووجوده يف األرض من آالف السنني ،على الرغم من أن حفظ هذه املعارف واملعلومات كان يف مواد طبيعية
( طني الصلصال – ورق الربدي – جذوع األشجار – األحجار  ...اخل) أو يف صورة طبيعية معدلة أدخلت عليها بعد
احملسنات ( الورق :ورق خمطوط – ورق مطبوع  )...ويدل هذا الرتاث الغزير على نسبة جناح كبرية لألرشيف اليدوي يف
احملافظة على بقاء كل هذا الرتاث عرب مدة زمنية طويلة جداً فدخول التقنية على الرتاث ووسائل حفظه خلق تباين يف
وجهات النظر من املعنيني بأمره ( وثائقيني ،إداريني ،متخذي قرار ) ...واختلفت مستويات االعتماد عليها .فاألرشيف
اليدوية واحدة من اجملاالت املتأثرة بالتغريات التقنية اليت حدثت يف العصر احلالي ،فقد تغريت اإلجراءات الفنية وطريقة
عرضها وتقدميها ،فحولت أغلب املؤسسات أرشيفها من تقليدي إىل آلي ،ومن ضمنها كانت دور الوثائق فقد تبنت عدد
منها مشاريع األرشفة اإللكرتونية بالرغم من قلة الكتابات والتجارب .
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أسئلة الدراسة :
تطرح هذه الدراسة أسئلة جوهرية :
 هل بإمكان األرشيف اإللكرتوني والذي تتوفر له إمكانات وقدرات تكنولوجية متطورة وعالية أن حيافظ على هذا الرتاثاإلنساني لفرتة زمنية طويلة كما هو احلال يف األرشيف اليدوي ؟
 هل يفلح األرشيف اإللكرتوني يف استمرار وجود الرتاث اإلنساني السابق واملرتاكم عرب عقود زمنية بعيدة وخمتلفة ؟ هل سينجح األرشيف اإللكرتوني يف حفظ الوثائق اليت دونت يف الفرتة احلالية (عصر املعلومات) ويضمن بقاءها ومن ثم نقلهاإىل األجيال الالحقة ؟

مشكلة الدراسة :
يشكل الرتاث املتواجد اآلن واملنقول لنا عرب األجيال الغابرة واملختلفة (الرتاث املخطوط – الرتاث غري املخطوط ) مرجعية موثوق
بها ،إال أن احملافظة على هذا الرتاث يشكل عقبة ،ويرجع السبب يف ذلك إىل وجوده يف عدة أماكن وقد ال تتوفر سبل السالمة
واألمان يف كل هذه األماكن ،كما أن تراكمه عرب كل الفرتات السابقة أصبح معوقاً حقيقياً ذلك للكميات الكبرية اليت متددت يف
مساحات واسعة ،وتعترب دور الوثائق واحدة من هذه األماكن احملفوظ بها هذا الرتاث لذا فقد أخذت الدراسة دار الوثائق
القومية بالسودان كدراسة حالة اهلدف منها التعرف على العقبات واملشاكل اليت تقف يف طريق احملافظة على هذا الرتاث
وتقدميه .

هدف الدراسة :
التعريف باألرشيف وأنواعه والتعرف على وجهات النظر املختلفة حوله بنوعيه :اليدوي واإللكرتوني .

أهمية الدراسة :
إن عملية إختاذ قرار حول وجود األرشيف والسياسات العامة يف إدارته من القرارات شديدة األهمية وشديدة احلساسية وشديدة
الصعوبة ملا يتميز به األرشيف من خصوصية وملا له من تأثري على اجملتمع املعلوماتي ،ومن هنا تربز أهمية الدراسة بإلقاء الضوء
على هذا اجلانب املهم خاصة إذا كان هذا األرشيف أرشيف دولة (أرشيف دار الوثائق القومية بالسودان) .

مصطلحات الدراسة :
الوثيقة :يف دراسة احلالة البد من التعريج إىل الوثيقة واألرشيف وكل ما يتعلق بهما.
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الوثيقة :
الوثيقة يف اللغة هي كل ما يعتمد عليه ويرجع إليه يف التحاكم وأصل الكلمة وثق ،ووَثُقَ صارَ وثِيقاً أي موصوفاً بالثِّ َقةِ ،فوثق
مبعنى تأكد ،ووثق من الشئ أكده ،والوثيقة تنشأ لغرض القيام مبهمة ما فهي لتحقيق هدف من األهداف .وهي عبارة عن
(خطاب – برقية – منشورات – مذكرات – تقارير أو أي مستند يصل إىل الدار سواء كان ورقياً أو غري ذلك).

تعريف الوثيقة :
للوثيقة عدة تعريفات فقد عرفها قاسم نور بأنها يف حقيقة األمر أوراق مستندات أرشيفية مت معاجلتها (فرزاً -تصنيفاً ...-اخل)
وجند أن هذا التعريف ينطبق أكثر على الوثيقة املادية (الوثيقة الورقية) .
أما تعريف الوثيقة بالنسبة لدار الوثائق القومية السودانية فقد حدد يف قانونها الصادر يف عام ألف وتسعمائة أثنني ومثانني
2891م بأنها أية ورقة مكتوبة أو مطبوعة أو كتاب أو صورة فوتوغرافية أو فيلم سينمائي أو تسجيل صوتي أو رسم أو خريطة
أو أي مادة تسجل نشاط.
ومما سبق نستطيع أن نعرب عن الوثيقة بطريقة مبسطة بأنها كل ما خيلفه اإلنسان من أرث وأثر .وتشمل اآلتي:
 الوثائق املخطوطة ( :أوراق وتسجيالت من املواد الكتابية القدمية يف كل أشكاهلا وأوعيتها التقليدية وغري التقليدية) . الوثائق غري املخطوطة :وهي الرتاث غري املدون بالكتابة واملنظور بالعني واملتواجد يف احلضارات واآلثار .وفرت هذه الوثائقالكثري من املعلومات للمؤرخني والباحثني فبعض الباحثني أستطاع حتويل هذه الوثائق إىل صورة خمطوطة ،أي أنه أفلح يف تدوين
ما حتتويه هذه الوثائق ،وهلذا النوع من الوثائق إسهامات يف التعريف بالسابقني فهو ناقل لكل جمهول عن حياتهم وجوانبها
الدينية والثقافية والسياسية والتارخيية والفكرية.
تشمل الوثائق غري املخطوطة األنواع التالية:
 الوثائق السمعية. الوثائق البصرية. الوثائق السمع بصرية. املايكروفورميات (مايكروفيش،مايكرفيلم). -الوثائق اإللكرتونية وهي اليت تستخدم فيها األجهزة واألنظمة ) .(Cd / Dvd Disquette / Flash disk

دور الوثيقة :
أدت الوثائق أدوار عظيمة يف إثبات احلقوق:
 حقوق األفراد (صكوك – سندات ملكية أو خالفه). حقوق الدول وعلى سبيل املثال :احلدود واإلتفاقيات السياسية واإلقتصادية بني الدول.ويتعاظم دور الوثيقة املخطوطة ،فكم أثبتت من ملكيات ،وكم فندت من إدعاءات .عالوة على دور الوثيقة اإلجتماعي
واإلقتصادي واملعريف والتخطيطي والتارخيي والفين  ...اخل .
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عناصر الوثيقة :
هناك مسات البد من توفرها يف الوثيقة:
 أن تكون مصدراً للمعرفة مبا حتويه من مضمون. أن متتلك قوة اإلثبات. -أن تكون معلوماتها مصدراً لإلنتفاع.

املواد اليت صنعت منها مواد الوثائق :
بدأ األنسان التدوين حلياته قبل أن يعرف الكتابة ،فعرب عن نفسه بالرسومات على املواد الطبيعية املختلفة :طني الصلصال،
جذوع األشجار ،األحجار ،جلود احليوانات ،ونفس هذه املواد إستخدمها للتعبري عندما عرف الكتابة باإلضافة إىل إستخدامه
لورق الربدي ،وما استحدث يف العصر احلالي من تقانات منها املايكروفورميات ( املايكروفيلم  /املايكروفيش) ،التقنيات
اإللكرتونية ( القرص املرن ،القرص الضوئي ،صفحات الويب ) ...،وال زال العلم مستمر يف إستحداث أساليب جديدة للتوثيق.

أنواع الوثائق:
رتبت الوثائق وقسمت إىل عدة أقسام:
- 2بناءً على الصفة القانونية:
قسمت إىل وثائق ذات صفة قانونية ووثائق بغري صفة قانونية.
 – 1بناءً على جهة اإلصدار ،قسمت إىل قسمني:
القسم األول:
 وثائق عامة :وهي وثائق أجهزة الدولة املركزية. وثائق خاصة :وهي وثائق األجهزة ذات الصلة باجلمهور مثل البلديات والكنائس باإلضافة إىل الوثائق االشخصية كوثائقاألسر واألفراد والقبائل.
القسم الثانى:
 وثائق ديوانية :وهي الوثائق اليت تصدر من دواويني الدولة املختلفة. وثائق غري ديوانية :وهي اليت تصدر من جهات غري ديوانية.كما صنفت إىل أنواع أخرى:
 – 3حسب دورة حياة الوثيقة:
 كاملة النشاط فالعمل بها كثري وجاري بصورة دائمة يومية أو شبه يومية . -متوسطة النشاط يُرجع إليها على فرتات متباعدة .
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 خاملة النشاط (جامدة) وهي قليلة اإلستخدام ونادراً ما يُرجع إليها وعندما تصل الوثائق هلذه املرحلة يتم تقييمها لنقلها إىلأرشيف املؤسسة للحفظ ثم تقيم مرة أخرى لنقلها إىل دار الوثائق القومية حيث حتفظ هناك أو تباد يف املؤسسة اليت أنتجتها
وذلك بعد أن تدون كل وثيقة مبادة واحياناً يؤخذ منها نسخ إلكرتونية أو تنسخ عرب ماكينة التصوير.
 - 4حسب أهميتها وقيمتها:
 أولية :وهي الوثيقة ذات القيمة اإلدارية أو الثبوتية أو املعلوماتية وتكون حمققة للهدف الذي أنتجت ألجله . -ثانوية :وهي الوثيقة ذات القيمة البحثية أو التارخيية .

مناذج للوثائق :
 وثائق مهمة :وهي اليت ال يستغنى عنها من قبل اإلدارة أي اليت حيتاج إليها ويعمل بها يومياً ،أو ذات القيمة اإلداريةالعالية.
و حتديد أهمية الوثيقة من عدمه يعتمد على عدة عوامل مثل :الندرة ،مرحلة حياة الوثيقة ،أهمية املوضوع الذى تتناوله
وجناحها يف التعبري عن الواقع احلياتي ،فأهمية الوثيقة ليست يف قيمتها الدينية واللغوية والتارخيية فحسب ،بل يف دورها
احليوي بإبراز حياة األمة يف ماضيها وحاضرها والتنبؤ مبستقبلها.
 الوثيقة التارخيية :هي الوثيقة الصادرة من جهة معلومة ( دواوين حكومية ،أشخاص ،جمتمع معني ) ... ،وتتبع قواعدثابتة يف صياغتها وطريقة إخراجها ،فالوثيقة التارخيية تكون عملية حفظها من قبل الدول ملا حتظى به من أهمية عظيمة ،ومثال
لذلك وثائق احلدود السياسية والطبيعية باإلضافة إىل احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية .

بعض أنظمة ترتيب اجملموعات الوثائقية :
أنظمة حفظ الوثائق هي أنظمة قائمة على املواضيع ويتم ترتيب املواضيع داخلها بناءً على عدة طرق منها اآلتى:
 حسب الرتتيب الزمين أو التارخيي :يتم يف هذا النوع تصنيف الوثائق تبعاً للتاريخ الذي أصدرت فيه الوثيقة أو وفقاً
للتاريخ الزمين الذي تتحدث عنه الوثيقة أو حسب الزمن الذي وصلت فيه ملكان احلفظ  ،ويعد هذا التصنيف من
التصانيف الكثرية اإلستخدام يف اإلرشيفات ،ويساعد على عمل تقارير سريعة لألرشيف ،وهو تقييم لألنشطة الزمانية
لتحديد النشاط املعريف ( كتابة – نشر – تدوين  ) ...،يف فرتة زمنية معينة.
 حسب املوقع اجلغرافى ( املكاني ) :يقصد به تصنيف الوثائق حبسب اجلهة الواردة منها الوثيقة ( مكان صدور
الوثيقة )  ،ويعد تصنيف نوعي على حسب املنطقة اجلغرافية مثل ترتيب األرشيف ليضم وثائق منطقة معينة ،وميكن
أن تقسم الوثائق يف داخله مرة أخرى .
 تصنيف موضوعى :تصنف الوثائق فيه حسب املوضوع الذي تتحدث عنه الوثيقة .
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 تصنيف إمسي :وهو تصنيف على حسب االسم الذي حتمله امللفات مثل الطريقة اهلجائية أو الرقمية أو املركبة ،وهو
األكثر إستخداماً يف العمل اإلداري.
 تصنيف مشرتك :يعترب التصنيف املشرتك األكثر حتديداً وتنقيحاً ،فهو يتناول تصنيفني مع بعضهما البعض مثل:
البعد املكاني والبعد الزماني يف آن واحد ،ومثال لذلك ترتيب جمموعة أرشيفية لتضم منطقة أم درمان يف عهد املهدية.

األرشيف:
كلمة أرشيف مشتقة من الكلمة األغريقية ( أرشيون ) وتعين املكتب وتطلق على امللفات والسجالت احلكومية وينشأ نتيجة منو
املقتنيات الوثائقية وقد عرفها قاموس أكسفورد بأنه املكان الذي حتفظ فيه الوثائق العامة واملستندات التارخيية واملواد الوثائقية،
وبداية إستخدامه كتطبيق عملي كانت يف سوريا حيث عثر على لوحات تضم لوائح أرشيفية يرجع تارخيها إىل ما قبل امليالد
بواحد وثالثني قرناً ،وظهر بعد ذلك مصطلح األرشيف يف القرن الثامن عشر.

تعريفات األرشيف :
نستطيع أن نعرف األرشيف داخل املؤسسات بأنه وحدة إدارية القصد منها تقديم خدمات معلوماتية بسرعة عالية وجودة كبرية
واهلدف العام من األرشيف يف املؤسسات هو التوثيق للمؤسسة ( تارخيها – نشاطها  ...-اخل ) عرب بناء قاعدة معلوماتية
للمؤسسة وذلك باحملافظة على مقتنيات املؤسسة ( مقتنيات وثائقية يف شكل ( مكاتبات – قرارات  ... -اخل )) أو مقتنيات غري
وثائقية ،ومثال لذلك :التغطية اإلعالمية للمؤمترات ( البث التلفزيوني ) أو غريها من الوسائل السمعية أو البصرية أو
السمعبصر ية لتساعد يف عكس النشاطات اليت تقوم بها املؤسسة أو اليت تشارك فيها أو مكان معين جبمع الوثائق ومعاجلتها
الفنية وحفظها وحصرها على فرتات حتدد مداها الزمين سياسة املؤسسة املعنية باألرشيف .
أو هو كل األوراق والوثائق املكتوبة الناجتة عن نشاط ( فردي – مجاعي ) بشرط أن تكون منظمة ،ويشرتط حفظها بطريقة جيدة
وتواجدها يف مكان واحد.
أو هو جمموعة سجالت ختتار للحفظ الدائم لكي تكون مرجعاً أو حتفظ ألغراض البحث ،شريطة أن تكون أودعت بدار
األرشيف أو أختريت للحفظ به.

إدارة األرشيف:
هي ناحية إدارية عامة تهتم بالوثيقة يف كل مراحل حياتها ،حبيث ميكن تنفيذ خطوات إنشائها واحملافظة عليها والتصرف
فيها وتقرير مصريها بعد تقييم شامل على نهج أكثر إقتصاداً وأكثر كفاءة .
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اجملموعة األرشيفية:
هي جمموعة ذات صفات مشرتكة ،وحتفظ يف مكان واحد وحتت مسمى واحد ليسهل معرفة مكانها .
أو هي جمموعة وثائق مرتاكمة نتجت عن عمل إداري ،وكانت متكاملة وقادرة على التعامل بشكل مستقل دون حاجة إىل إضافة
أي سند خارجي ألي جانب من جوانبها العلمية .
أو هي جزء من عمل اإلدارة التى أنتجتها فهي حتوي مناشط تلك اإلدارة .
وتتوفر يف اجملموعة األرشيفية ميزة احليدة وعدم التحيز ألنها ال تربز إال ما كتب عليها من معلومات ،وتكتسب هذه اجملموعة
أهميتها من عامل احلفظ الذي يعطيها الصفة القانونية فهي حتفظ يف دور الوثائق مبوجب القانون ،وجتمع بطريقة طبيعية وهلا
فرتة منو طبيعي ،كما تتميز بالعالقة املتداخلة وبأنها كم عضوي متكامل فأي مفردة ال تعطي معلومات كافية مبعزل عن بقية
مكونات اجملموعة ،كما أن الباحثني يستخلصون من الوثيقة اإلرشيفية أدلة موضوعات مل ختطر ببال منشئيها ،وحتفظ الوثيقة
األرشيفية حتت املصدر الذي أنشأها وهذا ما يعرف مبصطلح "جهة اإلصدار األصلية" وال تقتصر الوثيقة األرشيفية على األعمال
احلكومية بل قد تكون جلمعيات أو أشخاص أو هيئات غري حكومية كاملنظمات.

أنواع األرشيف :
 - 1يدوي  :وهو األرشيف التقليدي املتعامل به منذ فرتة بعيدة وحتى اآلن موجود يف جهات خمتلفة .
 - 2اإللكرتوني :هو أرشيف متت فيه عملية حتويل الوثائق من شكلها املادي التقليدي إىل شكل إلكرتوني أياً كان نوع
وحمتوى الوثائق حبيث تتحول طريقة عرضها إىل الشاشات اإللكرتونية ( حاسوب – موبايل – كامريا... -اخل ) ،وظهرت
كتطبيق يقوم بتخزين املستندات وامللفات بإستخدام التقنيات احلديثة ،وهو من احلداثة يف الوجود والتطبيق وله نوعان هما:
 أرشيف منتج إلكرتونياً من األصل. -أرشيف ورقي مُرقمن :يضم الوثائق اليت مت تصويرها بأجهزة إلكرتونية كاملاسح الضوئي والكامريا الرقمية.

أنظمة األرشفة اإللكرتونية :
 نظام جاهز معد ومصمم مسبقاً وفق معايري وقوالب معينة وحمددة من الشركة اليت أنتجته. نظام منسوخ ومنقول من مؤسسة مطبقة له إىل أخرى ،وهذا النظام يكون وفق خطط التعاون املشرتك بني املؤسسات املطبقةلألرشفة اإللكرتونية.
 اإلشرتاك مع جهة أخرى من خالل شبكة معلومات. -نظام مصمم حملياً لتلبية إحتياجات جهة معينة ،ومعايريه تضعها هذه اجلهة ويكون خاصاً باملؤسسة اليت طبقته فقط.

الوثائق واألرشيف والعالقة بينهما :
العالقة بني الوثيقة واألرشيف متداخلة فمجموعة الوثائق تكون أرشيفاً واألرشيف ال يكون إال مبجموعة من الوثائق لذلك فإن
كلمتا الوثائق واألرشيف كلمتان متالزمتان وكثرياً ما تردان مع بعضهما البعض.
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األرشفة اإللكرتونية وآراء حوهلا :
ال يزال هناك تباين وإنقسام بني املكتبيني حول وجهة النظر حول األرشيف اإللكرتوني ،فاألرشفة اإللكرتونية كغريها من
األدوات العلمية القت وجهات نظر مؤيدة وأخرى معارضة ولكلٍ رأيه اخلاص ،فهناك آراء كثرية منها:
أنه ال حاجة لألرشيف اإللكرتوني ما دام أنه ميكن العمل باألرشيف اليدوي مع تدارك سلبياته .وهناك من يرى بضرورة حتول
كل األراشيف اليدوية إىل أراشيف إلكرتونية ،وال يتوقف األمر عند اإلختالف بل يتعداه إىل إصرار البعض على التخلص من
األرشيف اليدوي واإلستغناء عنه متا ماً وإعدامه ،ويرون بأن الوسائط التكنولوجية يف احلفظ ستساعد يف اإلعتماد على األرشيف
اإللكرتوني بتطبيق منهجي حتقيقاً للوصول إىل إدارة بال أوراق ( احلكومة اإللكرتونية ) .لذلك جند أن جمموعة كبرية من
متخذي القرار طبقوا نظام األرشفة اإللكرتونية بإعتبارها ضرورة ح تمتها التكنولوجيا املوجودة اآلن ،فالتكنولوجيا للبعض حل
سحري لكل عقبات العمل اليدوي وبالنسبة للبعض إفتنان أو كما يقال لكل جديد لذة ،ويرى آخرون بأنها نتاج طبيعي لثورة
التقنية اليت حدثت يف القرن العشرين وغريت يف كل اجملاالت ،فصار إستخدامها حتمياً على املؤسسات ،وإال انقطعت حلقة
اتصاهلا بالعامل اخلارجي ،ومن ضمن األراء املؤيدة رأى فهد بن ناصر العبود ( :بأنه أصبح لزاماً على كل مؤسسة أو منشأة أن
تواكب العصر وتتحول إىل األرشفة اإللكرتونية وذلك حتقيقاً ملصلحتها ومصاحل مستفيديها ).
اما املعارضني فينظرون هلا بأنها شر يؤدي إىل فقدان كل الرتاث اإلنساني احلالي.
هذا التباين الكبري بشأن األرشفة خلق إختالف كبري يف التعامل مع األرشفة اإللكرتونية وتطبيقها ومستوى تطبيقها من مؤسسة
إىل أخرى ،كما أثر هذا اإلنقسام تأثرياً مباشراً على متخذي القرار يف املؤسسات اليت تستخدم األرشفة بشأن إبقاء األرشيف
اليدوي أو بإبادته وحتويله إىل أرشيف إلكرتوني.
هناك موقف وسط البد من الوقوف عنده فالنظر بعني الكمال للتقنيات اإللكرتونية احلديثة ودون وعي وإدراك ملا بعدها يعد
مشكلة تواجه مشاريع األرشفة اإللكرتونية يف دول العامل الثالث ،فاللجوء للتقنية دون توفري كل املعينات وتوفري حلول لكل
املشكالت املتوقعة يؤدي إىل إيقاف املشروع يف كل فرتة من فرتاته وبالتالي تصري األرشفة اإللكرتونية مشكلة يف حد ذاتها بعد أن
كانت حالً للتعامالت اليدوية مع الوثائق ،فاإلعتماد على التقنيات اإللكرتونية بالكامل ليس بالقرار الصائب ،ألن التطبيقات
اإللكرتونية مل تأخذ الوقت الكايف يف املمارسة واإلستخدام حتى يُعتمد عليها كلياً ،وإعتبار التقنية شر ال بد منه لتوفر تقنياتها
وتطبيق العامل هلا ،والبد من جماراتها حتى ال خنرج عنه أيضاً نظرة خاطئة ،وللتوضيح أستعني برأي منتديات إدارة الوثائق
والسجالت ( :أن دور األرشفة اإللكرتونية دور مكمل لألرشفة اليدوية وال يستغنى عن هذه وال عن تلك يف الوقت احلاىل فنجد أن
الدول املتقدمة ما زالت تعتمد على األرشفة اليدوية واإللكرتونية معاً ).
هنا سؤال البد من طرحه وهو إذا كانت الكثري من الوثائق يف العامل وخاصة املهمة خيفى مكان حفظها ،فكيف نتيح كل الوثائق
عرب األرشفة اإللكرتونية ونعترب هذا هدفاً أساسياً هلا يف املؤسسات؟
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دراسة حالة دار الوثائق القومية بالسودان :
يعد الرتاث الفكري الذي خلفه لنا األسالف من أمثن أنواع الرتاث اإلنساني لنجاحه يف عرض ونقل فكر األسالف وطريقة
حياتهم ،والدليل على ذلك أن الرتاث الفكري القديم ما زال جمال ملهم وخصب للباحثني والدارسني يف خمتلف جماالت العلوم
النظرية والتطبيقية بل وبه حقائق خارقة لزمنها الذي كتبت فيه ،لذا إستفزت وأثارت الفضول للباحثني بإجراء حبوث الغرض
منها التأكد من هذ ه احلقائق واملواصلة يف جماهلا ،فجل العلوم املوجودة اآلن يرجع أصلها وتاريخ نشأتها إىل العصور السابقة
فهي ليست مستحدثة كما يظن البعض بل هي علوم أصلها قديم وتطورت عرب األزمنة املختلفة إىل أن وصلت إىل ما هي عليه
اآلن ،وستستمر كافة العلوم يف التطور إعتماداً على تارخيها القديم ووضعها احلالي ،والسودان من الدول الذاخرة باملعارف
احمللية فهو ميتلك رصيداً ضخماً من الوثائق مبختلف أنواعها ( خمطوطة أو غري خمطوطة ،) ....،فذاكرة احلفظ الشعبية
السودانية رغم أنها كانت تعتمد على احلفظ عرب الذاكرة اإلنسانية إال أنها أفلحت يف احلفظ عرب الذاكرة القومية ( دار الوثائق
القومية السودانية ) يف مجع وحفظ أكثر من ثالثني مليون وثيقة يف خمتلف ضروب املعرفة اإلنسانية :أدب ،لغة ،تاريخ  ...اخل
إال أن هذا الرتاث ال يعترب كل ما كان لذا فإن رسالة الدار يف مجع الوثائق ما زالت مستمرة.
تستمد دار ال وثائق قيمتها وأهميتها مما حتتويه من معلومات فقد حتتوي وثيقة واحدة على أكثر من قيمة ( تارخيية – حبثية –
إدارية – ثبوتية  ..اخل ) فالدار تهتم بالرتاث الوثائقي وأهميته كثروة قومية تؤرخ للسودان ،فقيمة األرشيف الوثائقى السوداني
ليست يف كمه وإمنا يف تنوعه ويف ك يفية طرح املواضيع اليت مل تطرح كثرياً يف الوقت الذي كتبت فيه تلك الوثائق .

أهمية دار الوثائق:
الوثيقة مرصد يُعرف بالدولة واألساليب اإلجرائية فيها عرب العصور املختلفة هلا ،وتعترب أحد مصادر معرفة احلقائق الصحيحة
لألجيال اجلديدة عن الرعيل األول من األجيال ال سابقة ،لذا فإن الدول أهتمت بالوثائق وأنشئت هلا دور وسيطة ودور مركزية
ومن هذه الدول السودان فدار الوثائق السودانية من حيث الرتتيب الزمين يف إنشائها وختصصها تأتي يف املرتبة الثانية بأفريقيا
بعد دار الوثائق املصرية وإنشائها األول كان يف عهد احلكم الربيطاني للسودان ،حيث أنشئت يف عام ألف وتسعمائه وستة عشر
 2826م وإختصت حبفظ األوراق املالية ،ويف عام ألف وتسعمائه مثانية وأربعني 2849م أسس مكتب حمفوظات السودان،
والذي أختص حبفظ الوثائق احلكومية والوثائق اخلاصة باألسر وأضيف للدار ،وعندما نال السودان إستقالله يف عام ألف
وتسعمائة ستة ومخسني  2856م تبعت الدارألول حكومة وطنية يف السودان ،ويف عام ألف وتسعمائة مخسة وستني 2865م
صدر قانونها األول ويف عام ألف وتسعمائة أثنني ومثانني  2891م صدر قانون آخر تغري مبوجبه االسم إىل دار الوثائق املركزية
وعنيت رمسياً حبفظ كل املخطوطات السودانية ،وقد أصبحت الدار مبوجب قانون عام ألف وتسعمائة أثنني ومثانني 2891م
هيئة إعتبارية تدار بواسطة جملس إدارة يضم يف عضويته صفوة املهتمني بالرتاث الوثائقي ويقوم اجمللس بوضع السياسات العامة
للدار ،وقد أعطى هذا القانون الدار صالحيات واسعة يف اإلشراف على األراشيف احلكومية وفى قانون عام ألف وتسعمائة
مخسة وستني  2865م حددت مهامها يف حفظ الوثائق واإلشراف على وثائق الدولة وتيسري سبل اإلطالع عليها وعدم التخلص
من أي وثيقة يرجع تارخيها إىل عام 2815م أوما قبله.
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دور دار الوثائق القومية :
ال ينكر إال مكابر دور الدار وما تقوم به من رسالة مضمونها احلفاظ على الرتاث السوداني وقد حتدث قاسم نور عن دور الدار يف
قوله ( :لعبت دار الوثائق القومية السودانية دور مهم ورائد يف جمال الوثائق وتنظيمها ليس على الساحة السودانية فحسب بل
إمتد أثرها إىل العامل ) .
ويظهر ذلك جلياً يف التعاون غري املسبوق الذي أولته إدارة الدار متمثلة يف أمينها السابق أبوسليم يف قضية أرض طابا وملكيتها
ملصر حيث أهدت الدار هذه الوثيقة للحكومة املصرية.

إختصاصات دار الوثائق :
 حفظ الوثائق القومية وأرشفتها. مجع الوثائق ذات القيمة العلمية واإلثباتية وتنظيم حفظه ا من النواحي القانونية واإلدارية والفنية وتيسري اإلطالع عليهاوالعمل على نشرها .
 وضع القوائم والنظم اليت تؤمن احملافظة على الوثائق يف مجيع املصاحل احلكومية . تنمية املعرفة واإلهتمام بالوثائق . -اإلشراف على األراشيف احلكومية .

إدارات دار الوثائق :
 اإلدارة العامة جلمع الوثائق :وبها إدارتان إدارة جلمع الوثائق اإلحتادية وإدارة لشئون وثائق الواليات.
 اإلدارة العامة حلفظ وخدمات الوثائق :وبها إدارة املستودعات واملكتبات وإدارة املخترب وترميم الوثائق.
 اإلدارة العامة للتقنية والتوثيق :حتوي إدارة التخطيط والدراسات وإدارة التقنية والربجمة والشبكات والنظم.
 إدارة العالقات الدولية واإلعالم والتدريب :تضم إدارة العالقات الدولية وإدارة اإلعالم والعالقات العامة ووحدة
اخلدمات اإلجتماعية.
 اإلدارة العامة للشئون املالية واإلدارية :تضم الشئون املالية وشئون األفراد والشئون اإلدارية.

اجملموعات الوثائقية بالدار :
تشتمل وثائق الدار املوجودة اآلن على أوراق األنساب ومنشورات األرض واحلكام والقادة ووثائق الدولة مبا يف ذلك املستندات
التارخيية والقانونية والدستورية باإلضافة إىل املقتنيات الشخصية اخلاصة باألسر واألفراد ،استطاع العاملون بالدار تكوين أكثر من
 52جمموعة وثائقية وال تزال إدارة الدار تعمل على إعداد املزيد ،وميكن أن نصنف اجملموعات بناءاً على الفرتات الزمنية
كاآلتى:
 جمموعة وثائق ما قبل فرتة املهدية. جمموعة وثائق فرتة املهدية ( 2885م2888-م ). جمموعة وثائق فرتة اإلستعمار ( احلكم الثنائى ). -جمموعة وثائق فرتة اإلستقالل ( احلكومة الوطنية ).
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دورة حياة الوثيقة يف دار الوثائق :
تبدأ حياة الوثيقة قبل وجودها بالدار يف املؤسسات احلكومية اليت تريد تكوين أرشيف هلا وحصر وترتيب حمتوياتها ،وتبدأ
بعملية تقييم للوثائق وحتديد مصري الوثائق ما يؤرشف للمؤسسة وما ينقل إىل الدار وما يباد بعد أن يسجل .ويعتمد التحديد على
القيمة املعلوماتية للوثيقة ويشكل التقييم املراجعة واإلختيار واحلفظ يف األرشيف ( املؤسسة – الدار ) ويقوم بهذا التقويم جلنة
قوامها موظفني من الدار واملؤسسة املعنية مكلفني بهذه املهمة.

مرحلة إحضار الوثيقة

مرحلة حفظ الوثيقة

مرحلة املعاجلة

شكل رقم ( )2يوضح دورة حياة الوثيقة يف دار الوثائق القومية السودانية
مرحلة إحضار الوثيقة :يتم التزويد للدار بطرقه الثالثة (الشراء – اإلهداء – التبادل ) وتعتمد طريقة التزويد يف دار الوثائق
القومية على عالقات الدار باجلهات ذات الصلة كما يعتمد أيضاً على إميان األفراد واجملتمع بأهمية إيداع ما ميلكونه من
وثائق ،فهناك من يُهدي للدار وثائقه وخمطوطاته الشخصية وقد يأخذ صورة منها أو قد يهدي للدار صورة من الوثائق ويأخذ
األصل وهناك من يودعها لفرتة معينة ثم يسرتدها وهناك من يبيعها مقابل مبلغ مالي يتفق عليه مع إدارة الدار.
عموماً ميكن أن نلخص مصادر التزويد فيما يلي:
 املصدر األول :يتمثل يف دواوين ومؤسسات الدولة منذ فرتات الفونج والرتكية واملهدية واحلكم الثنائي ثم احلكومات الوطنية. املصدر الثاني :يتمثل يف األفراد واجلماعات والبيوتات الدينية ورجال الطرق الصوفية ورجال اإلدارة األهلية والشخصياتالقومية واملؤرخني والعلماء واألدباء وغريهم من الذين أودعوا وثائقهم اخلاصة مبستودعات الدار.
مرحلة املعاجلة الفنية للوثيقة :تبدأ هذه املرحلة مبرحلة كتابية "مرحلة التسجيل املبدئي" واليت يتم فيها تفريغ املعلومات
حول حمتويات الوثيقة ( املصدر ،املوضوع ...،اخل ) ثم جتري على الوثيقة بقية العمليات الفنية من تصنيف وفهرسة باإلضافة
إىل ما متتاز به املخطوطات الرتاثية من عمليات كالتحقيق للمادة املصنوعة منها الوثيقة والدراسة للخطوط اليت كتبت بها ،وتعد
مرحلة معاجلة الوثيقة من أهم املراحل فكلما كانت املعاجلة جيدة كلما كان إسرتجاع الوثيقة سهالً ،وساعد يف إنشاء قاعدة
بيانات أرشيفية وجناحها ،فهذه املرحلة حتتاج إىل كفاءات مهنية عالية كما حتتاج إىل معينات تقنية.
مرحلة حفظ الوثيقة :يتم حفظ الوثيقة بعد تصنيفها وحتديد اجملموعة اليت تنتمي إليها ثم حتضر الوثيقة إىل وحدة األرشيف
باملؤسسة بعد أن تقيم ثم تعاجل عرب العمليات الفنية احملددة وفقاً لسياسات املؤسسة املطبقة لنظام األرشيف ،ثم حتفظ يف وحدة
األرشيف وحيجز هلا مكان معني تتوفر فيه أجواء مالئمة ومناسبة للحفظ حسب طبيعة الوثيقة ويتم إستدعاء الوثيقة عند احلاجة
إليها.
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حتويل األرشيف من يدوي إىل إلكرتوني :
تبدأ عملية حتويل الوثيقة اليدوية اىل إلكرتونية من آخر مرحلة يف حفظ الوثيقة اليدوية والشكل أدناه يوضح ذلك:
وثيقة حمفوظة يف

فك الوثيقة من اجملموعة.

إستدعاء

إستداعاء لبيانات التسجيل.

األرشيف.

معاجلة الوثيقة إلكرتونياً عن
طريق املسح الضوئي.

إدخال كافة البيانات عن الوثيقة يف

إرجاع الوثيقة إىل اجملموعة اليت

قاعدة البيانات اإلرشيفية (اإللكرتونية).

كانت فيها.

شكل رقم ( )1يوضح كيفية حتويل الوثيقة من يدوية إىل األراشيف اإللكرتونية
يف حالة مسح الوثيقة إلكرتونياً تستدعى عن طريق قاعدة البيانات ،وال جتلب الوثيقة األصلية إال يف إطار ضيق وعرب تصديق
خاص والبد من وجود سبب يتطلب هذا اإلستدعاء.

قرار األرشفة اإللكرتونية يف الدار :
كما هو معلوم فإن اإلدارة يف املؤسسات هي املسئولة عن إختاذ القرار ،فقرار التحول إىل اإللكرتونية صدر وعمل به عند إفتتاح
املباني اجلديدة للدار حيث تشكلت جلنة مشرتكة من إدارة الدار وإدارة كلية اهلندسة جامعة اخلرطوم اليت صممت نظام األرشفة
اإللكرتونية بالدار.

أهداف مشاريع األرشفة يف دور الوثائق القومية :
هناك عدة أهداف خاصة باألرشفة اإللكرتونية يف دور الوثائق ومنها األتي:
 ترقيم جمموعات منتقاة من الوثائق اهلامة لتيسري اإلتاحة إليها. الدخول يف تعاونيات مع أراشيف الدول األخرى. توفري معلومات أكثر ألفراد اجملتمع عن الوثائق. تكوين قاعدة أكربمن املستخدمني. إتاحة النصوص الكاملة للوثائق الرقمية يتيح البحث داخل كلماتها. -تقليل التعامل املادي مع الوثائق.
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مميزات األرشفة اإللكرتونية :
 توفري احليز املكاني واالستغناء عن األرشيف الورقي وأكوام املعامالت وامللفات وغري ذلك. ربط أجزاء املؤسسة فيما بينها مهما تباعدت أماكنها. سهولة وسرعة نقل الرسائل والوثائق اإللكرتونية بني فروع املؤسسة أو خارج نطاق املؤسسة. سهولة الوصول للوثائق اإللكرتونية أياً كان موقع املستفيد أو املستخدم هلذه الوثائق. مراقبة الوثائق وحتوالتها ومتابعتها وتطورها ومعرفة سري املعامالت داخل املؤسسة. تعدد نقاط الوصول للوثائق احملفوظة إلكرتونياً مما يسهل اسرتجاع الوثائق. سرعة الوصول للمستفيدين أياً كان موقعهم وتقديم اخلدمات هلم. املركزية يف التعامل مع الوثائق وبالتالي عدم التضارب والتكرار يف إصدار األوامر أو القرارات. توحيد املعايري يف التعامل مع الوثائق والربط بني املعلومات يف أكثر من قاعدة بيانات سواءً داخل املؤسسة األم أو خارجها. الرفع من أداء املؤسسات احلكومية وكذلك مؤسسات القطاع اخلاص.أن القراءة عن مميزات األرشفة اإللكرتونية يضع اإلنسان يف قراءة وضعتها شركات تسويقية هدفها الربح واإلقناع بكل السبل،
فالنظر لإللكرتونية بعني الرضا التام واحدة من إشكاالت الشعوب والدول البسيطة ،وهنا مالحظة جيب اإلشارة إليها وهى أن
أنظمة األرشفة اإللكرتونية متعددة ومتنوعة ،وختتلف خصائص ومميزات كل نظام ،فقد جند نظام حيقق كل األهداف السابقة
وقد حيقق آخر بعضها كما توجد عوامل أخرى تساهم يف مدى اإلستفادة من مميزات األرشيف اإللكرتوني وهي فريق العمل (
تدريب – وعي – سرعة تدارك األخطاء يف النظام – مدى إميانهم باألرشفة اإللكرتونية ).

املكونات الرئيسة ملشاريع األرشفة اإللكرتونية :
احلاسبات هي العمود الفقري ملشروعات الرتقيم ويراعى إختيار أعلى مستوى من املواصفات املتاحة عند الشراء خاصة وأن عملية
ختزين املواد الرقمية تتطلب حاسب ذا معاجل كبري ،وذاكرة ومساحة ختزين متناسبة مع كمية وحجم املواد املراد أرشفتها يف
املشروع مع توفري امللحقات التى حيتاجها املشروع عند اإلنشاء واإلدخال عليه أو عند اإلنتهاء منه وإستخدامه من قبل
املستفيدين ،ومن هذه امللحقات:
 املاسحات بأنواعها املختلفة :املسطحة؛ اإلسطوانية؛ ماسحات الشرائح؛ ماسحات امليكروفيلم؛ املاسحات ذات الشكلالواسع؛ ...اخل .
 الكامريات الرقمية. شبكة حاسوب تتنساب و قاعدة بيانات املشروع. -برامج احلاسوب اليت يدار بواسطتها املشروع.
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األجهزة وامللحقات املتوفرة بالدار :
تتكون الشبكة احمللية للدار من اآلتى:
  31ثالثني جهاز حاسوب تضم اخلوادم  Serversوأجهزة اإلدخال. ماسحات ضوئية خمتلفة وتبلغ عشرة ماسحات. شبكة حملية تربط أجهزة الدار مع بعضها البعض. -نظام معلوماتي حملي مصمم بنظام التشغيل  linuxعرب لغة .HTML

الصعوبات اليت تواجه األرشفة اإللكرتونية :
 غياب أنظمة مقننة لطرق حفظ وإسرتجاع املعلومة وعدم وجود معيارية يؤدي إىل ضياع اجلهد وإىل إضطراب وظيفي يصيباملؤسسة األرشيفية ،وكما هو معروف فإن مقتنيات الدار ال تعامل بالطرق الفنية اليت تعامل بها مقتنيات املكتبة.
 عدم اإلملام الكا مل لبعض املستفيدين بإستخدام التقنيات احلديثة وبالتالي يكون شرطاً أساسياً وجود أحد العاملني بالدارللمتابعة وكيفية عرض الوثيقة.
 إمكانية تزوير الوثائق عن طريق املسح الضوئي ،وتعرض بعض الوثائق للسرقات والتغيريات. سهولة نشر الوثيقة عرب شبكات حملية قد يؤدي لنشره ا عرب الشبكة العاملية فتكون متاحة ومتداولة دون أن نتمكن منالسيطرة عليها .
 عدم أمن الوثيقة اإللكرتونية ففي حال تعرض النظام ألي خلل فإن األرشيف اإللكرتوني يكون عرضة للضياع بنسبة أكرب مناألرشيف اليدوي.
 حداثة جتربة األرشفة اإللكرتونية بالتالي عدم وجود اخلربة الكافية يف التعامل مع املشاكل اليت تواجهها.وهناك صعوبات أخرى واجهت جتربة دار الوثائق القومية السودانية يف األرشفة األلكرتونية منها اآلتى:
 غياب الصيانة الدورية ألجهزة النظام قد يكون أهم العوامل لوجود اخللل بالنظام. عدم جماراة التطور السريع يف األجهزة والنظم اإللكرتونية. قلة اخلربة الفنية يف التعامل مع الصور اإللكرتونية املدخلة ومعاجلتها. -تعدد أشكال وأنواع الوثائق وحوجة كل نوع إىل ماسح ضوئي معني.
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نتائج الدراسة:
 أن إختيار النظام املناسب للمؤسسة يساهم يف التنظيم اجليد لألرشيف. ال ميكن اإلستغناء عن األرشيف اليدوي بإي حال من األحوال ،لذلك جيب اإلحتفاظ باألرشيف اليدوي مع العمل باألرشيفاإللكرتوني ألن هناك وثائق ال ميكن عرضها على األرشيف اإللكرتوني إما ألهميتها ،أو للمحافظة على خصوصيتها أو لسريتها.
 نتائج إستخدام األرشفة اإللكرتونية يف املؤسسات نتائج طيبة ،ألنه يؤدي إىل تقليل الوقت بالنسبة للمستفيد سواءاً كان الوقتاملستغرق يف البحث ،أو وقت إنتظار وإستالم الوثيقة يف حال وجودها عند مستفيد آخر.
 -عدم التدريب الكايف للعاملني باألرشفة اإللكرتونية يؤثر سلباً على اإلستفادة من النظام املستخدم.

توصيات الدراسة :
 ضرورة وضع سياسة واضحة حول األرشيف وإدارته سواءاً كان يدوياً أو إلكرتونياً. توفري معينات عمل املشروع ،فمشروع الرقمنة ال ينتهي عند تصميم نظام أو اإلدخال فيه بل يستمر ليشمل كل املراحل حتىوصول الوثيقة إىل املستفيد ويشمل أيضاً املراجعة والصيانة الدورية للنظام.
 إستمرار إجراء البحوث يف مشاريع األرشفة اإللكرتونية وتقييمها. حتديد فرتات زمنية متقاربة لتقييم النظام بني احلني واآلخر. صناعة وعاء وسط ،توضع فيه مجيع األوعية األخرى فيمكن أن نصور مجيع الوثائق بامليكروفيلم وحنتاج بالتالي إىل نوعواحد من املاسحات يف املشروع وهو املاسح اخلاص يامليكروفيلم.
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ملحق  :مناذج لإلدخال مبشروع الرقمنة بالدار:
جدول رقم ( )2يوضح منوذج للكتب
املؤلف=Author
العنوان= Title
املوضوع=Subject
املوضوع الفرعي=Subsubject
الناشر=Publisher
التاريخ= Date
الطبعة=Edition
الصفحات=Pages
رقم اجمللد=Num.vol.
الرتقيم الدولي=ISBN
السلسلة=Series
الواصفات=Description
املوقع =Location
املستخلص=Abstract
املالحظات=Note

جدول رقم ( )1يوضح منوذج إلدخال خمطوطة
املؤلف=Author
العنوان= Title
الرقم=Number
املوضوع=Subject
املوضوع الفرعي=Subsubject
اخلط=Font
الواصفات=Description
الناسخ=Copiers
املكان=Place
التاريخ=Date
املرجع=Reference
بداية املخطوطة=Rec.start
نهاية املخطوطة=Rec.end
املوقع =Location
املالحظات=Note
الصور=Image name
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اهلوامش واملراجع :
 الوثيقة األرشيفيـة  :من الصلصال إىل الرق إىل الورق إىل اإللكرتوني  ...وماذا بعد ؟ متاح علىhttp://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9314
 حممد إبراهيم أبو سليم – علم الدبلوماتيك واملخطوطات – ندوة املخطوطات العربية يف السودان – اخلرطوم – 1112م توفيق إسكندر -حماضرات دبلوم الوثائق(غري منشورة) القاهرة2865،م نقالً من الطيب ص 53 الطيب أبشر الطيب  -الوثائق واألرشيف – املفاهيم – االقتناء – التداول (اليدوي – األىل ) جامعة جوبا – سلسلة الكتاباجلامعي ،اخلرطوم :دار جامعة اخلرطوم للطباعة والتجليد ،ص 54
 الطيب أبشر -مرجع سابق،ص18 تعريف جنسيكون  :ترمجة الطيب أبشر الطيب  -الوثائق واألرشيف – املفاهيم – االقتناء – التداول(اليدوي – اآلىل )جامعة جوبا – سلسلة الكتاب اجلامعي ،اخلرطوم :دار جامعة اخلرطوم للطباعة والتجليد ،ص 81
 فهد بن ناصر العبود – األرشفة اإللكرتونية – متاح علىhttp://www.3rbsc.com/vb/showthread.php?t=237
 منتدى إدارة السجالت – متاح على www.recordsmanagement.arabhood.com/topic10.html ( احملفوظات هي الوثائق الناجتة عن مزاولة الوحدة اإلدارية ألعماهلا وتتمتع بقيمة تارخيية وإدارية وقانونية حتتم بضرورةحفظها سليمة ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة لالستفادة منها عند احلاجة) .
 إخالص مكاوي – مجع الوثائق وحقوق املودعني بدار الوثائق –– ندوة املخطوطات العربية يف السودان – اخلرطوم –1112م
-

قاسم عثمان نور -مقدمة لكتاب الطيب أبشر الطيب  -الوثائق واألرشيف – املفاهيم – االقتناء – التداول (اليدوي – األىل )

جامعة جوبا – سلسلة الكتاب اجلامعي ،اخلرطوم :دار جامعة اخلرطوم للطباعة
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