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رشفة  م ا�عتادة بعنوان ”ا�� $� ” أرشيف ا�غرب“. وسيجدون فيه فقر�� يسعد0/ أن نقدم لقرائنا العدد الرابع من &%
5 الثالث أن  5 كوما ندوم%6

و8/ ة سبق ل;�م59 ال:م59 ن مقا�ت أخرى مفيدة، نص &ا?/ /E ،5 تتضمن عJ وIنة“ ال�6
يل الشكر  ع السنوي لWجلس الدو5T ل;�رشيف . وإننا لنشكر جز �Zناسبة ا�ج وندي، يوم 27 نون%9 2018، ]% 50 5

ألقاها \/
_^ة. يقانية ا�شبعة %0 فر لروح ا�� 5 عh قبوf إعادة نcd خطابه هذا ا�فعم %0

و8/ صديقنا ال:م59

/ت أجندة مؤسسة  5 م59 نشطة ال�6 $� من أk ا�� %l h5 فقرة ” تظاهرات ومستجدات“ ع
كن أيًضا للقراء ا�ط;ع \/ و]5

العيش  ا�غرب:   5
/\  5tا�سي ”لـلحضور  صص  /xا الرائع  ا�عرض  ذلك   5

/\ ا  %[  ،2019 العام  خ;ل  ا�غرب  أرشيف 
رة البا0% فرانسيس لWغرب، بدعوة من ج;�f ا�لك &مد السادس. وقد عرف هذا ا�عرض  امن مع ز50 / ك“ والذي �� ا�ش�9
اوزت أصداؤه ا_دود الوطنية. و�ذا، فليس من قبيل الصدفة اختيار ا�وضوع ذاته �لف هذا العدد من  % هرا �� احا %0 % /�
ا. وبذلك يؤدي  ال هناك حاجة ماسة إل�5 / ك عh نطاق أوسع، إذ � �� وم من ذلك نcd رسا�f العيش ا�ش�9 ؛ و�/ �$ %xا

بوية والتحسيسية. رشيف Iمته ال�9 ا��

در  % ول مرة. و�� 5 ل;�رشيف، وذلك �� لس الوط6/ %xع ا �Zا ا�ؤسسة سنة 2019، اج 5 عرف�� / أk ا��حداث ال�6 ومن ب�5
ا د�ا �ؤسسة أرشيف  د ف�5 % ية جاء بناًء عh مبادرتنا، وذلك بغية أن �/ شارة إT كون إحداث هذه ا�يئة ا�ستشار ا��
رشيف. وهذا الد� يكت�5 صبغة  5 حقل ا��

اتيجية الوطنية \/ / ا�س�9 ا�ا لتداب59 كفي$� بتعز�5 ا�غرب من خ;ل اق�9
. كc9 من قطاع حكو�5 م أ �� 5 ، أي تلك ال�6 5

ة قضا50 أرشيفية ذات طابع عرضا8/ عا_% حيوية �ا تعلق ا��مر ]%

لس ا�ذكور  %xعل ا ، رئيس ا_كومة، مناسبة _% 5
/8 cZالع / سة السيد سعد الد�5 �0 ع 4 دجن%9 2019، �% �Zش� اج

5 تفعيل ا�هام 
ا \/ ا�� ز تو�% ا منذ 2011، وأ�% ازا�� % 5 عن إحداث مؤسسة أرشيف ا�غرب، وإ�/

/ ر�5 يطلع عh موجز �0
فيه  يتجسد  ا�غرب،  �ؤسسة  مقر  لبناء  ا�لحة  ورة  ال�/  hع كيد  التأ فرصة  تفتنا   � العرض،  هذا   5

و\/ ا.  إل�5 ا�و�ه� 
ت ال:فية  5 ذلك من توف59 البنا50 حته وتثمينه ؛ مع ما يع6/ رشيف وحفظه وإ�0 ع ا�� %l ال %& 5

ام ا�عاي59 الدولية \/ اح�9
 . / / ا�ؤهل�5 ات ا_ديثة وا�وظف�5 / والتجه59

 ¡¢ /0 از ال%9 % بعة هكتارات، ¤ £� إ�/ يد، وعاء عقار50 من أر د �% وع، سبق أن اقتنينا ، بعد �% cdذا ا� فع;قة �%
لصفة  ؤسسة �ومية تتمتع %0 فا ؛ إنه Iي� وجد�5 ]% وع ليس �� cdثل هذا ا� ية . ¥/ ور التمهيدي والدراسات الفنية ال�/
تب عنه � &ا�f تعطيل عدد من مقتضيات القانون 69/99 ا�تعلق  ازه سي�9 % 5 إ�/

خ59 \/ � دد أو �0 اتيجية. ̈و �� ا�س�9
من  الغرض  مع  يتناقض  نه  �� ا_ال،  بطبيعة  استبعاده  نفضل  أمر  وهذا  بتنفيذه.  الصادر  ا�رسوم  وكذا  رشيف،  �� %0

اتيجية وطنية ل;�رشيف. كيد تنفيذ اس�9 لتأ إحداث مؤسسة أرشيف ا�غرب، ¤ أنه سيعرقل %0

جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب



   2019 3أرشيف املغرب    العدد 4

تـظــاهـــرات
ومستجــدات
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أهم التظاهرات والمستجدات 

ملؤسسة  السنوي  اAداري  اجمللس  انعقاد 
أرشيف املغرب

املتعلق   69  -  99 رقم  القانون  من   30 للامدة  طبقا 
2018، اجتامع  26 دجنرب  األربعاء  يوم  انعقد  باألرشيف، 
املجلس اإلداري ملؤسسة أرشيف املغرب مبقر هذه األخرية 
بحضور غالبية أعضائه. وقد متحورت أشغال هذه الدورة 
حول النقط اآلتية املدرجة يف جدول األعامل املعروض عىل 

أنظار أعضاء املجلس للمناقشة واملصادقة:
رئيس •  واالتصال،  الثقافة  وزير  للسيد  افتتاحية  كلمة 

املجلس اإلداري؛
عن •  لتقرير  املغرب"  "أرشيف  مدير  السيد  تقديم 

عملها  وبرنامج   2018 سنة  خالل  املؤسسة  أنشطة 
برسم سنوات 2019  -  2021؛

 • 2018 املالية  السنة  خالل  املؤسسة  حصيلة  مناقشة 
ومرشوع ميزانيتها برسم سنة 2019؛

املصادقة عىل التقرير السنوي للمؤسسة بشقيه األديب • 
واملايل؛

املؤسسة •  عمل  برنامج  يف  الواردة  النقاط  تدارس 
واملصادقة عليها؛

مناقشة التوصيات املقرتحة واملصادقة عليها.• 

السيد  أكد  املجلس،  هذا  ألشغال  االفتتاحية  كلمته  يف 
املجلس  ورئيس  واالتصال  الثقافة  وزير  األعرج،  محمد 
اإلداري، أن ملؤسسة أرشيف املغرب مكانة متميزة، بالنظر 
إىل صالحياتها ومهامها واالختصاصات املوكولة إليها لتدبري 

األرشيف كقطاع اسرتاتيجي. 
السيد  أعطى  االجتامع،  أعامل هذا   تقديم جدول  وبعد 
رئيس املجلس اإلداري الكلمة للسيد محمد بنعبد القادر، 
يف  نوه  الذي  العمومية  والوظيفة  االدارة  إصالح  وزير 
املؤسسة  تبذلها  التي  الكربى  باملجهودات  مستهل حديثه 
التي تزخر بها بالدنا واملتمثل  الكنوز  لحفظ وتثمني أحد 
املؤسسة  مهنئا  املغربية،  للمملكة  الوثائقي  الرصيد  يف 
من  املطروحة  التحديات  رفع  االستمرار يف  ومديرها عىل 
أجل االنخراط بقوة يف مسار تنمية بالدنا وبلوغ األهداف 
صيانة  وهي  املغرب،  أرشيف  إحداث  وراء  من  املنشودة 
الرتاث األرشيفي الوطني وحفظه وتنظيمه وتيسري االطالع 

عليه ألغراض إدارية وعلمية واجتامعية وثقافية.
لتقييم  ليس  االجتامع  هذا  أن  الوزير  السيد  أوضح  كام   
حصيلة املؤسسة وبرنامج عملها وحسب، بل هو مناسبة له 
ولجميع املعنيني واملتدخلني لالستمرار يف دعمها ومواكبتها 
السيد محمد  بدورها عىل أحسن وجه. واعترب  لالضطالع 
بن عبد القادر أن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية 
واختصاصات  مبهام  مبارش  بشكل  املعنية  القطاعات  من 

أرشيف املغرب. 
خطة  ورش  يف  املؤسسة  بانخراط  الوزير  السيد  نوه  وقد 
والتزامها  املنفتحة  الحكومة  أجل  من  الوطنية  العمل 
،كعضو يف قيادة اللجنة الوطنية باملحور املتعلق بإحداث 
يف  املكونني  وتكوين  باألرشيف  املكلفة  اإلدارية  البنيات 
أن  معتربا  العمومية،  اإلدارات  لفائدة  األرشيف  مجال 
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تلعب  اسرتاتيجية  عمومية  مؤسسة  املؤسسة  تصنيف 
ومعالجته  الوطني  األرشيف  عىل  املحافظة  يف  هاما  دورا 
واستغالله، هو ترجمة فعلية وملموسة ألجرأة املقتضيات 
الحصول  يف  املواطنني  حق  بتكريس  املتعلقة  الدستورية 
عىل املعلومات كأساس لتحقيق مبادئ االنفتاح والشفافية 
العلمي وتطويره، مع ما  والحكامة، ورافعة قوية للبحث 
الكبري  الوطني  الورش  ملواكبة  تحديات  من  ذلك  يفرضه 

املرتبط بالتحوالت الرقمية التي تعرفها اإلدارة املغربية. 
ويف سياق متصل، ذكر السيد وزير الثقافة واالتصال ورئيس 
كمؤسسة  املغرب"  "أرشيف  مبكانة  اإلداري،  املجلس 
يف  وطني  خربة  كمركز  بها  اعتزازه  عن  معربا  اسرتاتيجية 

تدبري األرشيف ومنوها بإنجازات مديرها وأطرها.
املغرب،  أرشيف  مدير  بيضا،  جامع  السيد  قدم  ذلك،  إثر 
سنة2018،  برسم  املؤسسة  عمل  حصيلة  عن  ملخصا 
استهله بالتذكري باملوارد املالية املخصصة للمؤسسة برسم 
سنة 2018 والبالغ مجموعها 20096645.33 درهام منها 
10478470.83 خاصة باالستغالل و9618174.50 درهام 

استطاعت  االعتامدات،  مخصصة لالستثامر. فبفضل هذه 
املؤسسة تحقيق املشاريع التالية التي أنجز بعضها والبعض 

اآلخر يف طور اإلنجاز:
للمقر •  الهندسية والتقنية  الربمجة  إنجاز دراسة حول 

حوايل  استغرقت  والتي  املغرب  ألرشيف  الجديد 
الخاصة  الجيوتقنية  الدراسات  جانب  إىل  أشهر،   7
بقطب  املقر  هذا  لبناء  املخصصة  األرضية  بالبقعة 

تيكنوبوليس.  
للوثائق •  اإللكرتوين  للتدبري  منصة  ووضع  اقتناء 

للوثائق  الكمي  التزايد  ملواكبة    (GED) واملراسالت 
واملعلومات.

الوقايئ •  والحفظ  باملعالجة  الخاصة  اللوازم  اقتناء 
لألرشيف.

بأرشيف •  املعلوماتية  والربمجيات  التجهيزات  صيانة 
املغرب حيث تم إبرام صفقتني مع رشكتني متخصصتني 

يف هذا املجال. 

العمومي، •  األرشيف  لتدبري  املرجعي  الدليل  طبع 
وكتاب يضم القوانني املتعلقة باألرشيف ببالدنا، فضال 
عن بعض املنشورات ذات الصلة مبهام واختصاصات 

املؤسسة.
تجهيز املؤسسة مبعدات وتجهيزات معلوماتية وأثاث • 

مكاتب جديدة لتلبية حاجياتها. 
اقتناء وتشغيل برمجية خاصة باملحاسبة العامة. • 
باإلضافة إىل هذه املشاريع تم متويل عدد من األنشطة • 

وبعض  به،  والنهوض  األرشيف  تثمني  إىل  الهادفة 
املؤسسة  مصالح  عمل  باستمرار  املرتبطة  العمليات 

ومرافقها وتحسني خدماتها من ميزانية االستغالل.
املدير  السيد  أبرز  فقد  البرشية،  املوارد  يخص  فيام  أما 
تتضمن  مل  السنة  هذه  برسم  عليها  املصادق  امليزانية  أن 
أية مناصب جديدة، لذلك تم االكتفاء باستغالل منصبني 
ماليني شاغرين بعد موافقة مصالح وزارة االقتصاد واملالية، 
األرشيف  تخصص  يف  جديدتني  مستخدمتني  لتوظيف 
العاملني مبختلف مرافق املؤسسة يف حدود  ليستقر عدد 
45 إطارا وعونا، مضيفا أن أغلب هؤالء استفادوا، يف إطار 

داخل  متخصصة  تدريبية  دورات  من  املستمر،  التكوين 
املغرب وخارجه.

ولتعزيز الرتسانة القانونية يف مجال تدبري األرشيف، حظيت 
املنشور  بإصدار  إيجابا  الحكومة  رئاسة  بتفاعل  املؤسسة 
بتنفيذ  املتعلق   2018 دجنرب   17 بتاريخ   19 / 2018 رقم 
املرسوم رقم 2.14.267 الصادر يف 4 نونرب 2015 بتحديد 
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العادي  األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبري  وإجراءات  رشوط 
والوسيط ورشوط وإجراءات تسليم األرشيف النهايئ، يحث 
لتدبري  برامج  إعداد  عىل  العمومية  اإلدارات  مختلف  فيه 

أرشيفها والتقيد باملقتضيات التنظيمية التي تؤطرها. 
اإلدارات  ومواكبة  التقنية  باملساعدة  يتعلق  فيام  أما 
متت  فقد  أرشيفاتها،  تنظيم  يف  العمومية  واملؤسسات 
من  به  يستهان  ال  لعدد  املساعدة  هذه  تقديم  مواصلة 
املرجعي  الدليل  توزيع  تم  كام   ،(31) العمومية  الهيئات 
القطاعات  عىل  العمومي  األرشيف  تدبري  إلجراءات 
دراسة  عىل  حاليا  املؤسسة  مصالح  وتنكب  الحكومية. 
بعض املشاريع املعروضة عليها والخاصة بالجداول الزمنية 
لحفظ الوثائق. وقد بادرت املؤسسة خالل هذه السنة إىل 
النصوص  الواردة يف بعض  التقادم  إعداد جرد عام آلجال 

القانونية بغية تيسري إعداد تلك الجداول.  
فقد  وصيانته،  لألرشيف  الوقايئ  الحفظ  وبخصوص 
واصلت املؤسسة معالجة الرصيد الوثائقي املحفوظ لديها 
واألرصدة العامة والخاصة التي تسلمتها من هيئات وطنية 
هذه  خالل  املؤسسة  تسلمت  كام  خواص،  ومن  وأجنبية 
السنة الجزء املتبقي من أرشيف هيئة اإلنصاف واملصالحة 
املسلم لها من قبل املجلس الوطني لحقوق االنسان وعددا 

من األرشيفات الخاصة.
للسنوات  املغرب"  "أرشيف  عمل  برنامج  تقديم  وقبل 
املدير  السيد  استعرض   ،2021  -  2019 القادمة  الثالث 
األنشطة والتظاهرات اإلشعاعية التي شاركت فيها املؤسسة 
أو تلك التي ساهمت فيها عىل املستويني الوطني والدويل 
تياراتها  مبختلف  اإلعالم  وسائل  باهتامم  استأثرت  والتي 
ومشاربها، عالوة عىل الزيارات الرتبوية والعلمية املنظمة 
وطالب  التعليمية  املؤسسات  من  عدد  تالمذة  لفائدة 
مشددا  واألجنبية،  الوطنية  الهيئات  وبعض  الجامعات 
من  املؤسسة  لتمكني  كافية  اعتامدات  توفري  عىل رضورة 
تغطية التزاماتها وتحمالتها وتخصيص مناصب مالية خالل 
األرشيف  مقر  إنجاز  أفق  يف  للمؤسسة  املقبلة  السنوات 

يعتزم عرض دراسة متهيدية  والذي  "تكنوبوليس"  بقطب 
الذي  لألرشيف  الوطني  املجلس  أعضاء  أنظار  عىل  حوله 
السيد  برئاسة  املقبلة  األشهر  غضون  يف  ينعقد  أن  ينتظر 

رئيس الحكومة. 
ويف الختام جدد السيد املدير دعوته لجميع أعضاء املجلس 
اإلداري للمصادقة عىل املقرتحات املعروضة عىل أنظارهم، 
يف  للمؤسسة  واملساندة  الدعم  أشكال  مختلف  وتقديم 

سعيها الحثيث الستكامل بنائها وتحقيق أهدافها.
وبعد مناقشة بعض النقط الواردة يف هذا التقرير وخاصة 
منها ما يتعلق بتفعيل اللجنة الثالثية بني أرشيف املغرب 
إلعداد  واملالية،  االقتصاد  وزارة  واالتصال  الثقافة  ووزارة 
اتخاذها  يتعني  التي  التدابري  عن  ومدقق  متكامل  ملف 
صادق  للمؤسسة،  الجديد  املقر  تشييد  مرشوع  إلنجاز 
أعضاء املجلس اإلداري عىل التقريرين األديب واملايل، وعىل 
سنوات  برسم  عملها  وبرنامج  املؤسسة  ميزانية  مرشوع 

2019  -  2021، وعىل التوصيات التالية باإلجامع:

1  -   عرض الدراسة التمهيدية لبناء املقر الجديد للمؤسسة 
أمام أنظار االجتامع األول للمجلس الوطني لألرشيف حتى 

ترصد الحكومة االعتامدات املالية الرضورية للمرشوع.
2  -   تعزيز القدرات البرشية للمؤسسة بتخصيصها مناصب 
مالية جديدة حتى تتمكن من رفع التحديات التي تواجهها.

3  -   تخصيص تعويضات عن األخطار لفائدة املستخدمني 
األماكن  يف  ومستمر  مبارش  بشكل  يشتغلون  الذين 
ورقمنته  وتصنيفه  وترميمه  األرشيف  ملعالجة  املخصصة 

ومناولته للرواد الوافدين عىل قاعات البحث واالطالع.

اجتماع جلنة اAشراف املتعلقة باحلكومة 
املنفتحة

 شاركت مؤسسة أرشيف املغرب عرب ممثليها يف اجتامع 
لجنة اإلرشاف املتعلقة بالحكومة املنفتحة، وذلك بتاريخ 6 
فربابر 2019، مبقر الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة 
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العمومية والتي ترأسها السيد محمد بنعبد القادر، الوزير 
انضامم  بعد  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح  املكلف 

األعضاء الجدد ممثيل املجتمع املدين. 
ومتحور هذا االجتامع، عىل الخصوص، حول عرض تشكيلة 
بها.  املنوطة  املهام  واستعراض  الوطنية  اإلرشاف  لجنة 
املنفتحة،  بالحكومة  الحكامة املتعلق  كام تم عرض نظام 
 ،2019 اللجنة برسم سنة  التوقعي لعمل  الربنامج  ووضع 

مع تحديد املراحل الالحقة.

للمنصة  الرسمية  االنطالقة  إعطاء  تم  ذلك،  عن  وفضال 
اإللكرتونية لتتبع تنفيذ التزامات املغرب يف مجال الحكومة 
املنفتحة، والتي تعد خطوة أساسية لتعزيز قنوات التفاعل 

بني اإلدارة واملواطن.  

جلنة احلق ; احلصول على املعلومات

الحقوق  من  املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق  يعد 
والحريات األساسية التي نص عليها دستور 2011، السيام 
القانون 31.13 املتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات 
والذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، واملتمثل 
أساسا يف إشاعة ودعم قواعد االنفتاح والشفافية وتعزيز 
الثقة يف عالقة اإلدارة باملتعاملني معها، إىل جانب ضامن 
وترسيخ  العام،  الشأن  تدبري  يف  والنزاهة  املصداقية 

الدميقراطية التشاركية. 
القانون، تم تشكيل لجنة مشرتكة  ولتحقيق أهداف هذا 
بينها  من  الوطنية؛  واملؤسسات  الوزارات  من  عدد  بني 
عمومية  مؤسسة  باعتبارها  املغرب  أرشيف  مؤسسة 

اسرتاتيجية تناط بها مهمة حفظ الرتاث األرشيفي الوطني 
وإتاحة االطالع عليه من قبل الباحثني وعموم املواطنني.

وقد استقبل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثامين، 
 13 يوم  املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق  لجنة  أعضاء 
مارس 2019 مبقر رئاسة الحكومة، بحضور رئيسها السيد 
الله،  حفظه  امللك  جاللة  عينه  الذي  السغروشني،  عمر 
رئيسا للجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع 

الشخيص.

باملغرب  املسيحي  "احلضور  معرض 
العيش املش-ك“

محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت 
املغرب،  أرشيف  مؤسسة  نظمت  الله،  نرصه  السادس 
املسيحي  "الحضور  عنوان:  والوثائق تحت  للصور  معرًضا 
باملغرب: العيش املشرتك".  وهي مناسبة لتسليط الضوء 
املسيحيني  جمعت  التي  والتعايش  التسامح  قيم  عىل 

واملغاربة املسلمني عرب التاريخ.
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التعايش  يف  به  يحتذى  حضاريا  منوذجا  يعترب  فاملغرب 
التوقري  الديني والعيش املشرتك، وهذا ما تضمنته ظهائر 
عىل  املغاربة  السالطني  بها  أنعم  التي  واالحرتام  واألمان 
املسيحيني املقيمني باملغرب، حيث متتعوا بكامل الحقوق 
شؤونهم  وتدبري  والتجارة  والسفر  التنقل  يف  والحريات 

الخاصة ومامرسة شعائرهم الدينية (انظر ملف العدد).
وجدير بالذكر أن هذا املعرض، الذي ظل مفتوحا للعموم 
2019، قد تزامن مع  27 شتنرب  20 مارس وإىل غاية  من 
زيارة قداسة البابا فرنسوا إىل املغرب خالل يومي 30 و31 

مارس.

ونظرا للنجاح الباهر الذي عرفه معرض "الحضور املسيحي 
كافة  استفادة  لتعميم  وسعيا  املشرتك"  العيش  باملغرب: 
املواطنني من مضمونه ومام يربزه من قيم الحوار والتسامح 
أرشيف  مؤسسة  عملت  والثقافات،  األديان  مختلف  بني 
التي ترد  الرشاكة  إيجابا مع طلبات  التفاعل  املغرب عىل 
املدين،  املجتمع  املؤسسات وجمعيات  عليها من مختلف 
رواق  احتضنه  قد  كان  الذي  املعرض   بنقل  توج  والذي 
أرشيف املغرب ما بني 20 مارس و27 شتنرب 2019، إىل كل 
من مراكش يف إطار النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان 
املدين  املجتمع  اتحاد جمعيات  قبل  من  املنظم  أوريكة  
وذلك  املشرتك"  والعيش  "التسامح  شعار  تحت  بأوريكة 
من 01 إىل 03 نونرب 2019، كام تم إعادة إنتاج املعرض 
مبركز سريفانتيس بتطوان مبناسبة االحتفال باملئوية الثامنة 
للحضور الفرنسيسكاين يف املغرب (2019  -  1219)  من 12 

نونرب إىل غاية 12 دجنرب 2019.

كتاب عن دير تومليلني

تومليلني  دير  عن  كتابا  املغرب  أرشيف  مؤسسة  أصدرت 
الدير  هذا   ،"…Il était une fois Toumliline"بعنوان
الذي أسسه بعض الرهبان البينيدكتيني سنة 1952 مبنطقة 

أزرو باألطلس املتوسط.
من  وساطعة  مهمة  جوانب  عىل  الضوء  الكتاب  يسلط 
الحضور املسيحي الكاثولييك باملغرب، كام يستحرض أجواء 
والحوار  املشرتك  للعيش  فضاء  شكل  الذي  تومليلني  دير 
والتعايش الديني واالحرتام املتبادل الذي طبع الشخصية 

املغربية االستثنائية عىل مر العصور واألزمنة.
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اجلهوي  للمعرض  عشرة  الثانية  الدورة 
للكتاب والقراءة بإنزكان

وحقوق  للكتاب  العاملي  باليوم  االحتفال  مبناسبة 
لوزارة  الجهوية  املديرية  نظمت  أبريل)،   23) املؤلف 
الكتاب  مديرية  من  بدعم  ماسة،  سوس  لجهة  الثقافة 
الجامعي  املجلس  والخزانات واملحفوظات وبتعاون مع 
للكتاب  الجهوي  للمعرض  الثانية عرشة  الدورة  إلنزكان، 
الثقايف"، مبشاركة  العمق  والقراءة تحت شعار" إنزكان: 
الثقافية  والجمعيات  العمومية  املؤسسات  من  عدد 
الوطني  الصعيد  عىل  الكتاب  ومهنيي  النرش  ودور 

واملحيل. والجهوي 

الدورة األستاذ جامع بيضا،  وقد كان ضيف الرشف لهذه 
محارضة  باملناسبة  ألقى  الذي  املغرب"،  "أرشيف  مدير 
افتتاحية بعنوان: "األرشيف: تراث وحداثة" وذلك يوم 23 

أبريل 2019 مبقر جامعة إنزكان.

اتفاقية شراكة وتعاون مع جماعة مكناس 

إميانا برضورة تعزيز العمل املشرتك وحفظ الذاكرة الوطنية 
والرتاث الوثائقي الجهوي، وقع كل من السيد جامع بيضا، 
مدير مؤسسة أرشيف املغرب والسيد عبد اللطيف بوانو، 
اتفاقية   2019 أبريل   26 بتاريخ  مكناس  جامعة  رئيس 

تعاون ورشاكة وذلك برحاب جامعة مكناس.

مكناس  جامعة  بني  التعاون  تنمية  إىل  االتفاقية  وتهدف 
األرشيف  مجال  يف  الخربات  تبادل  ميدان  يف  واملؤسسة 
الالزمة  التقنية  املساعدة  تقديم  أهمها  أخرى  ومجاالت 
لفائدة  يف مجال تدبري األرشيف وبرمجة دورات تكوينية 
منتخبي وموظفي الجامعة هذا فضال عن تنظيم لقاءات 

وندوات علمية مشرتكة. 

للمجلس  التنفيذي  املكتب  اجتماعات 
الدو[ ل\رشيف بأبو ظبي 

احتضن األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
بأبو ظبي، خالل الفرتة املمتدة من 28 أبريل إىل 02 ماي 
2019، اجتامع املكتب التنفيذي للمجلس الدويل لألرشيف 

للمملكة  ممثال  املغرب  أرشيف  مشاركة  عرف  والذي 
املغربية يف هذا امللتقى الدويل الرفيع املستوى ألهم مراكز 

األرشيف والتوثيق عرب العامل. 

التعاون  لتعزيز  مناسبة  املهم  الدويل  اللقاء  هذا  ويشكل 
بني مختلف هيئات ومراكز األرشيف عىل الصعيد الدويل 
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يف مجال حفظ اإلرث الحضاري اإلنساين وتوثيقه وتدوينه 
املعرفة  وتبادل  الحوار  تشجيع  إىل  إضافة  وأرشفته، 
مجاالت  يف  حديثة  مهنية  مامرسات  وترسيخ  والخربات 

األرشفة والتوثيق.
سياق  يف  يأيت  االجتامع  هذا  تنظيم  أن  بالذكر  حري 
االجتامعات التمهيدية الستضافة "املؤمتر الدويل لألرشيف" 

الذي سيقام بأبو ظبي سنة 2020. 

تدريب دو[ ل\رشيفيني بفرنسا

تثمينا للرأسامل البرشي ملؤسسة أرشيف املغرب ورغبة يف 
متكني أطرها من تتبع آخر املستجدات التي يعرفها حقل 
اآلنسة  املؤسسة،  مستخدمات  إحدى  شاركت  األرشيف، 
التقني  التدريب  من   2019 نسخة  يف  القرصي،  أميمة 
الدويل لألرشيفني الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، 
مبشاركة أكرث من 26 متخصص ومتخصصة يف األرشيف من 

جنسيات مختلفة.

يذكر أن هذ التدريب الدويل الفرنكفوين قد تم إطالقه أول 
مرة سنة 1951، وذلك بهدف دعم وتعزيز التكوين املهني 
لدى األرشفيني الفرنكفونيني عرب العامل وكذا املساهمة يف 
واملؤسسات  املهنيني  بني  والرشاكة  التعاون  أوارص  تقوية 
الخربات  وتقاسم  الحوار  عرب  األرشيف  مجال  يف  الفاعلة 

والتجارب. 

زيارة ا�رشيف الوطني ال^تغا[

بزيارة  املغرب،  أرشيف  مدير  بيضا،  جامع  السيد  قام 
للديار الربتغالية يف إطار مهمة رسمية شملت ثالثة مراكز 

ماي   24  -  23 يومي  وذلك  لشبونة،  بالعاصمة  لألرشيف 
 :2019

مركز تورو دو طومبو (األرشيف الوطني)• 
أرشيف ما وراء البحار• 
أرشيف وزارة الخارجية. • 
 •
 •
 •

الطرف  لدن  باستقبال رفيع من  املدير  السيد  وقد حظي 
مع  املثمر  التعاون  يف  كبرية  رغبة  أبدى  والذي  الربتغايل، 
مؤسسة أرشيف املغرب التي تسلمت بهذه املناسبة رصيدا 
أوليا من نسخ مرقمنة لوثائق متعلقة بالعالقات املغربية 

الربتغالية (حوايل 6000 صفحة).

وتجدر اإلشارة إىل أن السفارة املغربية بلشبونة قد واكبت 
الصدد،  هذا  ويف  واالهتامم.  الرعاية  بجميل  املهمة  هذه 
السفري  ملعايل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  املؤسسة  تتقدم 
فريو، سفرية  غيثة  للسيدة  وكذلك  باحنيني  عثامن  السيد 
سرب  أهمية  جيدا  يستوعبان  اللذان  بالرباط،  الربتغال 
بني  متميزة  عالقات  تطوير  أجل  من  الثقافية  القنوات 

بلدين يربطهام تاريخ عريق.
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شعار  حتت  ل\رشيف  العاملي  اليوم 
"اجملتمع املدd وا�رشيف“

لقد عرف املغرب، خاصة خالل العقدين األخريين، طفرة 
املدين  املجتمع  فعاليات  عدد  يخص  فيام  لالنتباه  فتة  ال 
تبصم  جعلها  مام  العامة،  املرافق  مختلف  يف  وأدوارها 
وكان  قبل.  فيام  املغرب  يعهدها  مل  بصفة  املجتمع  تطور 
تجاربها وترشكها يف بعض  الدولة من  تستفيد  أن  طبيعيا 
التي منحها  مشاريعها وبرامجها. وقد تكلل ذلك باملكانة 

دستور 2011 للمجتمع املدين.
ومعلوم أن الجمعيات، يف املغرب كام يف البلدان األخرى، 
تنتج بحكم وظيفتها أرشيفات مهمة، كام تتوصل بأخرى، 
عنها  للدفاع  نفسها  تجند  التي  باملجاالت  متعلقة  وكلها 
كقوى اقرتاحية تروم التأثري عىل الرأي العام وعىل أصحاب 

القرار.
تطرح  أن  املغرب  أرشيف  مؤسسة  ارتأت  فقد  وعليه، 
للنقاش، مبناسبة اليوم العاملي لألرشيف، مسألة "املجتمع 
تعكس  مرآة  يعترب  األرشيف  لكون  واألرشيف"  املدين 
دبرت  فهل  وإنجازاتها.  املدين  املجتمع  فعاليات  أنشطة 
الذي  السليم  الوجه  عىل  أرشيفاتها  املغربية  الجمعيات 
بل  مهامها،  استمرار  ويتيح  أعاملها،  بتقييم  يسمح 

ومحاسبتها عند الرضورة؟
جعلت  الجهوية  الجمعيات  فبعض  ذلك،  عىل  وعالوة 
فحاولت  لنشاطها،  محوريا  موضوعا  والرتاث  الذاكرة  من 
جمع األرشيفات املحلية قصد صيانتها وتثمينها كمرجعية 

هوياتية أو كرافعة للتنمية. 

 10 يوم  تنظيمها  تم  التي  املائدة،  هذه  أشغال  وعرفت 
واملهتمني  الباحثني  من  مجموعة  مشاركة   ،2019 يونيو 
املؤدن،  الحي  عبد  كالسيد  املجال،  هذا  يف  واملتخصصني 
عن  الهاليل،  والعريب  بالرباط،  الحقوق  بكلية  أستاذ 
جمعية فيجيج للرتاث وثقافة الواحات، ورشيد راخا، عن 
األمازيغية،  للدارسات  هارد  مونتغومري  دافيد  مؤسسة 
املشرتكة  الذاكرة  مركز  عن  بوطيب  السالم  وعبد 
عن  كامييل،  وصربينا  والسلم،  الدميقراطية  أجل  من 
وأحمد   "Atelier de ľobservatoire Casablanca"

إدوبا عن مركز حقوق اإلنسان للذاكرة واألرشيف.
وقد أبرز املتدخلون خالل هذه الندوة أن املجتمع املدين 
مدعو للمشاركة، إىل جانب املؤسسات العمومية، يف تدبري 
وحفظ األرشيف، كام ميكن أن يكون قوة اقرتاحية تغني 
والنجاعة يف  الغنى  واملؤسسات مبضامني شديدة  القوانني 

هذا املجال.
وتجدر اإلشارة إىل أنه تم التوقيع، عىل هامش هذه الندوة، 
عىل اتفاقيتي تعاون بني مؤسسة أرشيف املغرب وكل من: 

جمعية فكيك لل-اث وثقافة الواحات 

من  كبرية  مجموعة  إنقاذ  يف  الجمعية  هذه  ساهمت 
اليوم  وهي  الحامية،  فرتة  إىل  ترجع  التي  األرشيفات 
للعموم  وإتاحتها  جردها  يتم  ريثام  باملؤسسة  محفوظة 
النص  العدد  هذا  يف  (انظر  الوسائل  مبختلف  وتثمينها 

الكامل لكلمة ألقاها رئيس الجمعية باملناسبة).
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مؤسسة دافيد مونتغومري هارت

 للدراسات ا�مازيغية 

املغرب"  "أرشيف  منح  عىل  املؤسسة  هذه  أقدمت 
عن  ورثتها  التي  الشخصية  األرشيفات  من  مهام  عددا 

األنرثوبولوجي األمرييك دافيد هارت. 

حماية ال-اث السمعي البصري

عقدت  البرصي،  السمعي  للرتاث  العاملي  باليوم  احتفاء 
الثقافة واالتصال اجتامعا تنسيقيا بخصوص تنظيم  وزارة 
ملتقى دويل يف شأن حامية الرتاث السمعي البرصي وذلك 
يوم 17 شتنرب 2019، مبشاركة ممثلني عن كل من أرشيف 
والرشكة  املغربية  للمملكة  الوطنية  واملكتبة  املغرب 
وكذا  الثانية  القناة  عن  وممثل  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
املؤلف  لحقوق  املغريب  واملكتب  املغريب  السنياميئ  املركز 

والهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي.
ميكن  التي  املحاور  أهم  عىل  الضوء  تسليط  تم  ولقد 
الرتاث  وضعية  ببسط  وتتعلق  امللتقى،  هذا  يدرسها  أن 
املنظم  القانوين  اإلطار  وتعريف  ببالدنا  البرصي  السمعي 
استعراض  عن  فضال  هذا  لرقمنته،  العلمية  والطرق  له 
مجال  الدول يف  من  لعدد  الرائدة  الدولية  التجارب  أهم 
إىل  باإلضافة  البرصي،  السمعي  الرتاث  وتثمني  حفظ 
املؤسسات  لبعض  الناجحة  الوطنية  التجارب  بعض  إبراز 
واملركز  الثانية  والقناة  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  كالرشكة 

املغريب.  السنياميئ 

كام أن هذا امللتقى سيمثل اللبنة األساسية من أجل وضع 
مخطط وطني إلحداث هيئة خاصة تناط بها مهمة حفظ 
وذلك  الوطني،  البرصي  السمعي  الرتاث  وتدبري  وصيانة 
املجال، ويف  املتعارف عليها يف هذا  الدولية  للمعايري  وفقا 
احرتام تام للنصوص القانونية والتنظيمية للمؤسسات ذات 
االختصاص تفاديا لتعارض وتداخل االختصاصات فيام بينها. 

"العمارة  شعار  حتت  علمية  تظاهرة 
اAسالمية ; اململكة املغربية وسلطنة 

ُعمان: ال-ميم وا�رشيف“

نظمت مؤسسة أرشيف املغرب، بتاريخ 02 أكتوبر 2019، 
اململكة  يف  اإلسالمية  "العامرة  موضوع  يف  علمية   ندوة 
املغربية وسلطنة ُعامن: الرتميم واألرشيف" وذلك برشاكة 
عامن  بسلطنة  واملحفوظات  الوثائق  هيئة  من  كل  مع 
وسفارة السلطنة باملغرب ووزارة الثقافة واالتصال واملعهد 
الباحثني  ثلة من  والرتاث، ومبشاركة  اآلثار  لعلوم  الوطني 
املغاربة والعامنيني املختصني يف مجاالت الهندسة املدنية 

والرتميم واألرشيف. 
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14 ورقة عمل  الندوة مناقشة  وقد عرفت أشغال هذه 
املحور  تناول  حيث  محاور:  ثالثة  إىل  مقسمة  بحثية 
اململكة  بني  مشرتك  تراث  اإلسالمية  "العامرة  األول 
الثاين  املحور  خصص  بينام  عامن"  وسلطنة  املغربية 
األثرية  واملعامل  التاريخية  املباين  وترميم  "حفظ  ل: 
وتجارب"،  أرشيف  عامن:  وسلطنة  املغربية  باململكة 
يف  األرشيف  دور  "تعزيز  إىل  الثالث  املحور  وتطرق 

والرتميم". الحفظ  عمليات 
العلمية تدشني معرض  التظاهرة  برنامج هذه  وقد تخلل 
أكتوبر  فاتح  من  ابتداء  العموم  وجه  يف  مفتوح  وثائقي، 
2019، والذي يسلط الضوء عىل تاريخ فن العامرة اإلسالمية 

استعراض  خالل  من  ُعامن  وسلطنة  املغربية  اململكة  يف 
واملخطوطات  التاريخية  والصور  الوثائق  من  مجموعة 
القيمة التي تربز جزءا من التاريخ العريق الذي يزخر به 

البلدان. 

  وتأيت أشغال هذه الندوة تفعيال ملذكرة التفاهم املوقعة 
وهيئة  املغرب  أرشيف  مؤسسة  بني   2018 يونيو   25 يف 
إىل  تهدف  والتي  عامن،  بسلطنة  واملحفوظات  الوثائق 
التوثيق  مجال  يف  الطرفني  بني  املثمر  التعاون  تعميق 

التاريخي وتدبري األرشيف. 

للملكية  العاملية  للمنظمة  دو[  مؤمتر 
الفكرية

بشأن  الدويل  املؤمتر  يف  املغرب  أرشيف  مؤسسة  شاركت 
"التقييدات واالستثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات 
ودور األرشيف واملتاحف واملؤسسات التعليمية والبحثية"، 
مبقر   2019 أكتوبر  و19   18 يومي  تنظيمه  تم  الذي 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (WIPO) مبدينة جنيف 

السويرسية.

درس افتتاحي بجامعة سيدي mمد بن 
عبد اn بفاس

سايس- اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  نظمت 
برسم  افتتاحيا  درسا   ،2019 نونرب   5 بتاريخ  فاس، 
مؤسسة  مدير  ألقاه   2019-2020 الجامعي  املوسم 
موضوع:  يف  بيضا،  جامع  السيد  املغرب،  أرشيف 
وقد اسرتاتيجية؟".  أية  املغرب:  أرشيف  "مؤسسة 

تم ذلك بحضور رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
الجامعة  أساتذة  من  وعدد  اآلداب  كلية  عميد  والسيد 
املدرج  يف  التخصصات  مختلف  من  الدكتوراه  وطلبة 

الجديد الذي تم افتتاحه باملناسبة.

وقبل ذلك أقيم معرض لوثائق وصور قدمية للمغرب تحت 
عنوان: "أمري موناكو ألبري األول يف رحالت استكشافية إىل 

املغرب" يعود تاريخها إىل 1894  -  1897. 

البيضاء  الدار  ملعرض  السادسة  الدورة 
لكتاب الطفل والناشئة

البيضاء  الدار  ملعرض  السادسة  الدورة  انطالق  مبناسبة 
لكتاب الطفل والناشئة  املمتد من 20 إىل 25 نونرب 2019، 
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تحت شعار "متعة القراءة ما بني الكتاب الورقي والكتاب 
لوزارة  الجهوية  املديرية  قبل  من  واملنظم  اإللكرتوين"، 
الثقافة والشباب والرياضة    -   قطاع الثقافة – بجهة الدار 
البيضاء برشاكة مع مجلس عاملة  الدار البيضاء باملركب 
مؤسسة  شاركت  مومن،  بسيدي  برتاب  عنان  أبو  الثقايف 
أرشيف املغرب يوم 21 نونرب عرب ممثليها بورشة تعريفية 
الحيوية  وأدوارها  املغرب  أرشيف  مؤسسة  أنشطة  بأهم 
من  مجموعة  لفائدة  الوطني  املؤسسايت  النسيج  داخل 
للمركب  الرقمي"  "بالفضاء  وذلك  األويل  التعليم  تالميذ 
املكتبة  "كفضاء  أخرى  فضاءات موضوعاتية  يشمل  الذي 
الرتاثية" و"فضاء التواصل اإللكرتوين" و"فضاء التوقيعات". 

إىل  والناشئة  بالطفولة  يحتفي  الذي  املعرض  ويهدف 
واإللكرتوين  الورقي  بشقيها  القراءة  بأهمية  التحسيس 
ودورها يف تنمية القدرات املعرفية واإلدراكية وترسيخ قيم 

املواطنة الحقة لدى األجيال الناشئة. 

ندوة علمية عن أرشيف املؤسسات اجلامعية

أرشيف  األرشيف، نظمت مؤسسة  الوطني  اليوم  مبناسبة 
املغرب، برشاكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط ندوة 
علمية خصصت ملوضوع "أرشيفات املؤسسات الجامعية.. 
رئاسة  مبقر   2019 نونرب   29 يوم  وذلك  واآلفاق"  الواقع 
الجامعة. فنظرا ملا تزخر به جامعاتنا من تراث يشكل ثروة 
ذات قيمة عالية عىل املستويني العلمي والثقايف، فقد حان 
وآفاقها  ونتائجها  األرشفة  عملية  يف  جديا  التفكري  وقت 
داخل الجامعات، وخاصة ما يتعلق بتدبري األرشيف ومآله.

املؤسسات  من  عدد  ممثيل  دعوة  تم  اإلطار،  هذا  ويف 

الجامعية، وخاصة منها تلك التي رأت النور فجر االستقالل، 
لتقديم عروض عن وضعية أرشيف مؤسساتهم من حيث 
وتداولها  حفظها  وكذا  تدبريها،  وطرق  ودعامئها  أحجامها 
وتقييمها، إلخ ...وذلك بغية إثارة نقاش فاعل ومثمر يفيض 

إىل إصدار توصيات يف هذا املوضوع.

تم  واملداخالت،  النقاش  من  ونصف  ساعتني  مدى  وعىل 
املؤسسات  أرشيف  عن  مسبوقة  غري  إضاءات  تقديم 
الجامعية يف املغرب ميكن أن تساهم يف وضع تصور لتدبري 

هذا اإلرث بشكل أفضل. 
كام تضمن االحتفال باليوم الوطني لألرشيف أيضا توقيع 
إغناء  املغرب  أرشيف  ملؤسسة  ستتيح  اتفاقيات  ثالث 

مصادرها األرشيفية، وهي عىل الشكل التايل:
اتفاقية الرشاكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط.• 
مذكرة التفاهم مع األرشيف الوطني الربتغايل.• 
اتفاقية هبة بعض األرشيفات الخاصة مع الناقد الفني • 

الفرنيس، السيد دانييل كوتريي.
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الوطني  للمجلس  ا�ول  االجتماع  انعقاد 
ل\رشيف

انعقد بعد أيام قليلة من االحتفاء باليوم الوطني لألرشيف 
رئيس  برئاسة  لألرشيف  الوطني  للمجلس  األول  االجتامع 
 04 يوم  وذلك  العثامين،  الدين  سعد  السيد  الحكومة، 
دجنرب 2019. ويف الكلمة االفتتاحية للمجلس، أكد رئيس 
الحكومة عىل أهمية األرشيف باعتباره إرثا يعكس العمق 
التاريخي والحضاري للمغرب وملكا ثقافيا لجميع املغاربة، 
مام يضع مسؤولية الحفاظ عليه عىل عاتق جميع مكونات 

املجتمع ويف مقدمتها القطاعات الحكومية. 

عرف االجتامع كذلك تقديم عرض من طرف مدير أرشيف 
املغرب، السيد جامع بيضا، عن اسرتاتيجية مؤسسة أرشيف 

املغرب (انظر نصه كامال يف هذا العدد). 

على  احلفاظ  لدعم  اAقليمي  املؤمتر 
العربي   rالعا  ; الوثائقي  ال-اث 

املنعقد ; الدوحة

شاركت مؤسسة أرشيف املغرب يف املؤمتر اإلقليمي لدعم 
الحفاظ عىل الرتاث الوثائقي يف العامل العريب، والذي انعقد 

مبقر املكتبة الوطنية بالدوحة، وذلك يف فاتح وثاين دجنرب 
بالدوحة.  قطر  ومكتبة  اليونيسكو  بني  بتنسيق   ،2019

وتأيت هذه املشاركة، لالستفادة من مرشوع دعم الحفاظ 
الوقوف،  بعد  العربية،  املنطقة  يف  الوثائقي  الرتاث  عىل 
احتياجات  عىل  املشاركة،  الدول  مساهامت  خالل  من 
وتحديات املؤسسات الرتاثية من أجل بناء قدراتها، وتعزيز 

تبادل املعرفة واملعلومات.

دورها يف جمع  إبراز  املؤسسة عىل  ركزت مساهمة  وقد 
الرتاث الوثائقي والحفاظ عليه، وكذلك عىل مجهوداتها يف 
الصعيد  األرشيف، عىل  مجال  والفاعلني يف  إقناع رشكائها 

الوطني، بأهمية الرتاث الوثائقي وتسليمه للمؤسسة.  

الوطني  اليوم  مبناسبة  بالعرائش  ندوة 
ل\رشيف

ساهمت املؤسسة يف ندوة "األرشيف ذاكرة األمم" التي 
نظمتها جامعة العرائش مبناسبة اليوم الوطني لألرشيف، 
الجامعية،  املكتبة  برحاب   ،2019 دجنرب   05 يوم  وذلك 
الذاكرة،  تكوين  يف  األرشيف  "دور  موضوع  يف  مبداخلة 
مؤسسة أرشيف املغرب منوذجا" وقد كانت هذه الندوة 
تنظيم  يف  ودوره  األرشيف  بأهمية  للتحسيس  مناسبة 

العمل اإلداري والنهوض به.
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جمعية فجيج للتراث وثقافة الواحات

بمناسبة  الواحات،  وثقافة  للتراث  فجيج  جمعية  رئيس  العربي،  هاللي  السيد  مداخلة  نص 
انعقاد ندوة "ا0رشيف والمجتمع المدني"

أيتها السيدات، أيها السادة
والثقايف  الحضاري  املغرب  تاريخ  يف  علم  اسم  فجيج 
والسيايس والتجاري، امتد إشعاعه عىل مدى بضعة قرون، 
هذا إذا اقترصنا عىل ما هو مدون من التاريخ واكتفينا مبا 
هو قائم من شواهد. أما إذا شئنا أن نغوص أبعد من ذلك، 
العامرة  املنطقة  بهذه  تتوفر  التي  الحجرية  النقوش  فإن 
إذاً  فنحن  التاريخ.  قبل  ما  إنسان  حضارات  عىل  تحيلنا 
أمام معلم يشهد عىل عراقة وأصالة أحد املراكز الحرضية 
إسهاماته  تنوعت  للمغرب. مركز  الحضارية  الخرائط  عىل 
املشرتك  الحضاري  املوروث  يف  كلها  تصب  التي  وروافده 
للمغاربة عىل مر الحقب وتعاقب الدول واألجيال صانعة 
بدولتي بني  الحضارة، من األدارسة حتى العلويني، مروراً 

مرين وبني زيان اللتني أنجبتهام هذه املنطقة. 
ولقد تعددت وظائف حضارة هذه املنطقة، فتبوأت مركزاً 
مرموقاً يف محور فاس   -   سجلامسة – تومبوكتو،  تجارياً 
وكذا محور مراكش   -   القريوان   -   القاهرة، وكانت محطة 
أساسية يف قوافل الحجيج املتجهني إىل مكة املكرمة. كام 
أنها كانت حصناً متقدما يف الدفاع عن حوزة املغرب أمام 
األطامع الخارجية سواء يف الحقبة العثامنية أو الفرنسية، 
الوثائق عىل سعيهام الدؤوب  اللتان تشهد  وهام القوتان 
نفوذهام  بدائرة  وإلحاقه  املغرب  من  جوانب  القتطاع 
اإلشعاع  لواء  املنطقة  حملت  ذلك  إىل  األوسط.  باملغرب 
الروحي والثقايف يف مناطق شاسعة من خالل الدور الذي 
اضطلعت به زواياها وشيوخها وعلامؤها الذين تزخر بهم 

كتب األعالم من األقدمني واملعارصين.

أيتها السيدات أيها السادة
بداياته،  يف  البحث  أن  إال  القدم،  يف  موغل  فجيج  تاريخ 
كتب،  يف  مدونا  ليس  مظاهره  واستجالء  مراحله،  وتطور 
شكل  يف  والكدى  الجبال  صفائح  عىل  مبثوث  هو  وإمنا 
كتابات ورسوم ونقوش صخرية، تعود إىل األلفية الخامسة 
قبل امليالد، إن مل يكن الزمن أبعد، وجلها ال يزال ينتظر من 

يحللها ويقرؤها بإمعان وتدقيق.
السادس  القرن  إىل  يعود  لفجيج  رصيح  ذكر  أول  وإن 
عند صاحب  امليالدي  -  ، وجدناه  الثاين عرش  الهجري  -   
االستنصار، وبعده رأيناه يتكرر عند ابن خلدون يف غري ما 
موضع من موسوعته التاريخية املشهورة بالعرب، وهو ذكر 
موصول بأحداث ووقائع جعلت التأريخ لفجيج منذ ذلك 

الحني يف متناول األقالم...
وستتدخل الوثائق واملؤلفات املحلية بعد ذلك لتعطي فجيج 
مكانتها الحقيقية، وتضعها يف صلب املشهد املغريب تاريخيا 
و دينيا وسياسيا وثقافيا، ثم يتواىل عليها الرحالون ليزيدوا 
الحياة  تفاصيل  ما وقفوا عليه من  تنويرا بوصف  املشهد 
اليومية بحلوها ومرها، وقد قادنا البحث إىل االطالع عىل 
مثاين رحالت عىل األقل، ركز جلها عىل الجانب االجتامعي 
واالقتصادي و الثقايف، منها رحلة العيايش، والهشتويك، وابن 
وسواهم...  والهاليل  الدرعي،  مدين  وأيب  الدرعي،  نارص 
التاريخ  بها كتب  التي جادت  إليها املعطيات  وإذا أضفنا 
والرشوح  والطبقات  الرجال  والحوليات ومعاجم  املغربية 
لفجيج  نضمن  أن  استطعنا  الهجري،  التاسع  القرن  منذ 
تاريخا يتفاعل فيه املحيل بالوطني، ويجعل دائرة البحث 
فيه واسعة اآلفاق، طيبة النتائج. وكل هذا أيضا ينتظر من  
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ينغمر يف مضامر البحث فيه، ألن ما تحقق منه لحد اآلن 
مل يكن إال فتحا لدرب سيكون السري فيه، وسرب طوله من 
رضورات البحث العلمي املهتم بفجيج واملنطقة الجنوبية 
منذ  بأنه  العلم  مع  عامة،  بصفة  اململكة  من  الرشقية 
القرن التاسع الهجري   -  الخامس عرش امليالدي  -    نشطت 
من  جلها  نابعة يف  ألسباب  الغربيني  املستكشفني  كتابات 
خلفيات إيديولوجية استعامرية، وتحقيق غايات سياسية 
عىل  معتمدين  يشء  كل  عن  للنبش  فيها  سعوا  ودينية، 
هناتهم  ورغم  سيئا،  وآخر  فخلطوا عمال صالحا  أي يشء، 
وسقطاتهم فقد استطاعوا أن يراكموا ذخرية من الكتابات 
البحث  مجال  أثرت  متميزة  إضافة  ، شكلت   البحوث  و 
للرتجمة،  اليوم  تحتاج  كتاباتهم  من  فالعرشات  العلمي. 
والنظر وإعادة النظر، والتحليل، من أجل توظيفها يف كتابة 
التاريخ الفجيجي بصفة خاصة واملنطقة الجنوبية الرشقية 

من املغرب بصفة عامة.
أيتها السيدات، أيها السادة

إن غنى تراث املنطقة املادي وغري املادي، وغزارة الوثائق 
واملخطوطات التي تزخر بها بيوتات أهل فجيج وزواياها 
ومساجدها والخزانات العامة داخل املغرب وخارجه، أكرب 
هممهم،  علت  وإن  أفراد  مجهودات  بها  تحيط  أن  من 
وأعىل من أن تفي بطلباته إمكانات أشخاص مهام جادت 
واملنتسبني  الرتاث  تجرد بعض محبي هذا  لذلك  أياديهم. 
فجيج  برتاث  تعنى  جمعية  إلحداث  وفكريا،  ثقافيا  إليه 
واملنطقة الرشقية، بحثا وتحقيقا، ودراسة وتوثيقا، وتكوينا 
الوسائل  بكل  وتعريفا  وإحياءا  ونرشا،  وطباعة  وتحريرا، 
واإلفرتايض عىل حد  الواقعي  العاملني  واملمكنة يف  املتاحة 

سواء. 
تعنى الجمعية برتاث فجيج املوجود يف املدينة بعينها، أو 
بداخل املنطقة الرشقية بصفة عامة. وعىل املدى املتوسط 
والبعيد متتد اهتامماتها إىل املنطقة املامثلة لهذه املنطقة 
من الجهة األخرى للحدود الرشقية، ويف مرحلة الحقة قد 
يتوسع هذا النشاط إىل مجاالت جنوبا إىل توات وكورارة، 
تبعا ملجال اإلشعاع الثقايف لحارضة فجيج التاريخية ومجالها 
الحيوي، دون أن أوسع تغفل الجمعية عن االهتامم العام 

بالرتاث الوطني وارتباطه مع الرتاث املحيل.  

وتطمح  فجيج"،  تراث  "سلسلة  إصدار  الجمعية  تواصل 
السنة. وموازاة  أو أكرث يف  إنتاج كتابني  الباب إىل  يف هذا 
مع ذلك تسعى أيضا إىل إصدار مجلة دورية تعنى بنرش 
واملنطقة  فجيج  برتاث  الصلة  ذات  والبحوث  املقاالت 
وامللتقيات  الندوات  تنظم  الجمعية  أن  كام  الرشقية. 

الفكرية واأليام الدراسية يف موضوع اهتاممها.
املدى  عىل  الجمعية  تسعى  الوسائل  هذه  جانب  إىل 
فجيج،  لرتاث  دائم  معرض  تطوير  إىل  والبعيد  املتوسط 
املستنسخة،  أو  األصلية  الوثائق واملخطوطات  فيه  تعرض 
ووفقاً  واالفرتاضية،  املادية  الوسائط  مبختلف  وذلك 
املعارض  يف  بها  املعمول  والضوئية  الفنية  لألساليب 
اقتناء  إىل  الحقة  مراحل  يف  املعرض  وسيسعى  املشابهة. 
وعرض النوادر يف مختلف املجاالت التي تدخل يف مشمول 
الرتاث الحضاري لفجيج واملنطقة الرشقية. وسيكون مقر 
املعرض مبدينة فجيج عىل أنه ميكن إعارته أو تنظيم قوافل 

موسمية لعرض ذخائره يف مدن أو بلدان أخرى. 
وإمكانات  إىل جهود  يحتاج  حافل،  وتراث  تاريخ  إذا  هو 
الغبار عنه والحفاظ عليه، ووقايته من أن  إلبرازه ونفض 
تجرد  وقد  اإلهامل.  أو  بالنسيان  الزمان  إليه عوادي  متتد 
لحمل هذه الراية الكثري من أبناء املنطقة، كل من زاوية 
تخصصه العلمي وموقعه األكادميي لخدمة تراثها، فربعوا 
تراث  "سلسلة  من  ذلك  عىل  أدل  وال  وأبدعوا،  ذلك  يف 
فجيج"، وها هي ذي إصداراتها بلغت حتى نهاية 2018 

ستة عرش مؤلفا.
أيتها السيدات أيها السادة،

منذ  الجمعية  اهتامم  عليها  انصب  التي  املحاور  من 
األرشيف  من  إنقاذه  ميكن  ما  إنقاذ  عىل  العمل  نشأتها، 
يرجع  األرشيف   وهذا  التاريخية،  فجيج  ملنطقة  املحيل 
التي تقع عىل  الصفراء  بالعني  نواته األوىل  تاريخ تأسيس 
بعد 150 كلم شامل رشق فجيج بالرتاب الجزائري حاليا، 
الجرنال  من  بتخطيط   (1904) العرشين  القرن  بداية  إىل 
للعني  العسكرية  املقاطعة  رأس  عىل  عني  الذي  ليوطي 
لناحية  قائدا  تعيينه  وقبل   ،1903 سنة  نهاية  الصفراء 
وهران نهاية سنة 1906، تم نقل هذه النواة إىل مركز بني 
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باريال  العقيد  يديره  كان  الذي  و  لفجيج،  املجاور  ونيف 
مند سنة 1903، والذي مثل يف نفس الوقت نائب الدولتني 
الحدود  مشاكل  معالجة  يخص  فيام  والفرنسية  املغربية 
التي كانت تحدث بني القبائل املتجاورة. وعندما تم عقد 
الحامية سنة 1912 عني العقيد باريال رئيسا لدائرة فجيج 
وبني جيل، فنقل معه النواة األرشيفية وتابع تنميتها إىل 
أن أحيل عىل املعاش سنة 1927، فصار خلفاؤه من بعده 
اإلرث  تم وضع هذا  1956، حيث  نهجه حتى سنة  عىل 
الثمني وبكيفية غري منظمة يف قبو ال يتوفر عىل الرشوط 
الرضورية لحفظ الوثائق، ومع عامل الزمن ضاع الكثري منه 

وتعرض الباقي يف أغلبيته للتلف.
وإدراكا ملا ميكن أن تلعبه بقية هذا األرشيف من دور هام 
يف إطار البحث والدراسة من أجل كتابة التاريخ  املعارص 
الرشقية  الجنوبية  واملنطقة  فجيج  مدينة  تراث  وإحياء 
وثقافة  للرتاث  فجيج  جمعية  حاولت  فقد  عامة،  بصفة 
الواحات مند أواسط العقد الثاين من القرن 21 اإلستفادة 
أن ذلك كان عسريا  إال  املكان،  األرشيف يف عني  من هذا 
جدا نظرا للحالة التي كان يوجد عليها األرشيف، مام أدى 
الواحات  وثقافة  للرتاث  إىل مركز جمعية فجيج  نقله  إىل 
قصد محاولة عالجه، إال أنه تبني أن عمال من هذا القبيل 
يتطلب التجهيز املناسب واملتخصصني يف املوضوع، وهو ما 

ال يتوفر عند الجمعية.
ويف هذا الصدد تم عقد اتصاالت أولية مع مدير أرشيف 
مبعية  مكتبه،  يف  بيضا  جامع  الفاضل  األستاذ  املغرب 
األستاذين الباحثني محمد جامل الدين وموىس الكرزازي، 
فجيج  واحة  به  تزخر  ما  صورة  يف  املدير  السيد  ووضع 
وآثار  تراث  من  عموما  لبالدنا  الرشقي  الجنوب  ومنطقة 
العلم  أخذ  السياق  نفس  ويف  وحضارية.  تاريخية  ومعامل 
بجهود ما تقوم به جمعية فجيج للرتاث وثقافة الواحات 
ممثلة للمجتمع املدين يف مجال التوثيق وحفظ األرشيف 
املحيل الذي تزخر به الواحة وأطرافها، هذا األرشيف الذي 
وتدعمه  أمينة،  أيادي  تسعفه  مل  ما  للتلف  يتعرض  قد 

وسائل لوجيستيكية ال تقوى الجمعية عىل توفريها.
وجهودها  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  عىل  التعرف  وبعد 
الوطني  العمومي  األرشيف  املتواصلة يف معالجة وصيانة 

أقسام  من  املؤسسة  عليه  تتوفر  وما  الخاص،  واألرشيف 
تقنية متخصصة وموارد برشية مؤهلة، طرحنا عىل السيد 
املحيل  ألرشيفنا  مؤسسته  تبني  إمكانية  مسألة  املدير 
والتعهد مبعالجته، ليصبح قابال لالستغالل واالستفادة منه 
تفهام  املدير  السيد  يف  وجدنا  وقد  ذلك.  يف  راغب  لكل 
مسجيا للفكرة، باعتبار أن هذا العمل يتوافق مع اهتاممات 
مع  أيضا  تعاونه  وطموح  الجهوي  باألرشيف  مؤسسته 
أخد  يقتيض  األمر  أن هذا  بيد  املدين.  املجتمع  مؤسسات 
نظرة ميدانية عن هذا األرشيف، نوعه وحجمه، وقابليته 
من  االستعامل  سهل  ليصبح  والرقمنة،  واملعالجة  للتبني 

قبل الباحثني والدارسني. 
ولتحقيق هذا الهدف بادرت الجمعية بدعوة السيد مدير 
عىل  االطالع  قصد  فجيج  مدينة  لزيارة  املغرب  أرشيف 
يف  الزيارة  برمجة  متت  وهكذا  وتقييمه،  املحيل  أرشيفه 
الزيارة  2018، هذه  األول من شهر شتنرب  األسبوع  نهاية 
التي يرست التواصل والحوار املثمر مع نخبة من الفاعلني 
والرتاث.  بالثقافة  املعنيني  واملثقفني  والجهويني  املحليني 
األثرية  املعامل  الستطالع  مناسبة  أيضا  الزيارة  وكانت 
والعمرانية واملرافق الحيوية التي تزخر بها مختلف قصور 

فكيك.
إىل  التوجه  تم  املحيل  األرشيف  عىل  االطالع  أجل  ومن 
مقر جمعية فجيج للرتاث وثقافة الواحات، مبعية مكتب 
فعاليات  من  وثلة  الجامعي  املجلس  وأعضاء  الجمعية 
املجتمع املدين، حيث تم التنقل بني قاعات مقر الجمعية 
ثم  الرتاثية،  واللوحات  املحلية  األثرية  التحف  ملعاينة 
يف  املحيل  األرشيف  يتكدس  حيث  الكربى  للقاعة  الولوج 
أكياس وحاويات مختلفة األشكال واألحجام ،وبعد معاينة 
حالة األرشيف وتشخيص وضعه، تم عقد جلسة تقييمية  
السيد مدير أرشيف  لتوجيهات  الحارضون  استمع خاللها 
املقرتحات  من  مجموعة  عىل  املجلس  وانفض  املغرب، 
التي تويص بالقيام بفرز أويل ملحتوى األكياس والصناديق، 
وتصنيفها وترتيبها حسب مواضيعها وتسلسلها الزمني. كام 
للتنسيق  استعداده  عن  املجلس  خالل  املدير  السيد  عرب 
مع الجمعية لتتبع هذا امللف وإمكانية عقد رشاكة مثمرة 

معها لدعم عملية إنقاذ األرشيف املحيل للواحة. 
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أخذت الجمعية عىل عاتقها ترجمة توصيات اللقاء التقييمي 
عدد  عملية مبساعدة  إجراءات  إىل  املحيل،  األرشيف  حول 
من الفرقاء، من سلطات محلية وإقليمية واملجلس الجامعي 

البلدي واإلقليمي وثلة من جمعيات املجتمع املدين.
ويف اجتامع تنسيقي  بني لجنة التتبع والسيد مدير أرشيف 
املغرب مبكتبه  بتاريخ 20 دجنرب 2018، أوضحنا له  مسار 
االتفاق،   وفق  املحيل  األرشيف  إلعداد  الدؤوب  العمل 
أقدمت  ما  بفضل  وذلك  واملعالجة،  للتوريد  قابال  وجعله 
عليه الجمعية من تعبئة مجموعة من الشباب الجامعي 
التصنيف  معايري  وفق  تأطريهم  تم  الذين  الجنسني،  من 
املستقاة من جلسة التقييم بعد املعاينة امليدانية لألرشيف 
املحيل، وقد استغرق العمل ما ينيف عن ثالثة أشهر أفضت 
الوثائق كرونولوجيا كل عرش سنوات يف  إىل فرز وترتيب 
الفرتة مابني 1904  -  1956، وانتقاء الوثائق القابلة للتوريد 
واملعالجة مبركز أرشيف املغرب، وتعبئتها يف حاويات معدة 

لذلك  استعدادا لشحنها للرباط . 
الجمعية  بجدية  املدير  السيد  نوه  االجتامع  ذات  ويف   
الوضعية  ببلوغ  به،  التزمو  مبا  أوفوا  الذي  ومسؤوليها 
املتقدمة الحالية إلنقاذ األرشيف املحيل. كام أشاد بحامس 
وجهود كل الفاعلني املساهمني، كل من موقعه، يف إنجاح 
هذه العملية الحاسمة يف إنقاذ األرشيف املحيل، وصيانة 
الرتاث من أجل تثمينه واستغالله. كام التزم بتكفل مؤسسة 
للرتاث  فجيج  رئيس جمعية  مع  بتنسيق  املغرب  أرشيف 
وثقافة الواحات، بنقل الوثائق إىل مقره بالرباط، والرشوع 

يف املعالجة املادية لها بالتدريج، وكذلك تم.

اخلالصة:
أشكالها من  األرشيف مبختلف  لسجالت  مبا  اإلقرار  يجب 
معطياتها  وتدوين  التاريخية،  الحقائق  إجالء  يف  فضل 
وأوساط  ممتدة،  جغرافية  مجاالت  يف  قيمتها  وتثمني 
مجتمعية متباينة. كام يجب االعتزاز مبكسب توفر بالدنا 
عىل مؤسسة مختصة يف تدبري األرشيف الوطني العام منه 
والخاص والعمل عىل ارتقائه، لحفظ ذاكرة الوطن وسجله 

التاريخي ومكونه الحضاري.

ارتبط التوثيق املعارص للسجالت التوثيقية املرتبطة بفجيج 
ومنطقتها، مبجيئ الفرنسيني يف بداية القرن املايض، وخاصة 
مع فرتة سلطة الحاكم"PARIEL,1912  -  1927"  الذي 
انطالقا  واستغاللها،  إحداثها  وسياق  السجالت  تدبري  خرب 
الجرنال  مع  الخدمة  يف  الطويلة  تجربته  من  اكتسبه  مام 
الحاكم  هذا  وقد سخر  الجزائر،  يف   "Hubert Lyautey"
الفرنيس خربته وقيادته املتميزة، طيلة حكمه يف فجيج يف 
االعتناء بالتوثيق ألحداث ووقائع هذه املنطقة الحدودية 
يف جنوب رشق املغرب كنقطة متاس، ورأس حربة التدخل 
هذه  مثل  يف  نادرة  فرص  وهي  بالدنا.   يف  االستعامري 
ويجود  الطبيعة  تقسو  حيث  النائية  الجغرافية  املجاالت 

التاريخ واملوقع واإلنسان.
بعد  فجيج  ملدينة  املحيل  لألرشيف  العام  الوضع  بقي 
وسوء  اإلهامل  نتيجة  ومتهالك  سيئ  وضع  يف  االستقالل 
والتحلل،  لإلهرتاء  سجالته  من  الكثري  عرض  مام  التدبري، 
أن  إىل  صعبا،  أمرا  بيرس  استغاللها  يجعل  الذي  اليشء 
أحدثت جمعية فجيج للرتاث وثقافة الواحات التي عملت 
بشتى الطرق والوسائل لتحوز هذا األرشيف قصد إنقاذه. 
وتدخل جهود االتصال والتشاور مع إدارة أرشيف املغرب 
املدين  املجتمع  جمعيات  إحدى  فلجوء  اإلطار.   هذا  يف 
املهتمة بالرتاث إىل مؤسسة مختصة ترسخ التجارب، وتثمن 
لكفيل  وترميمه،  حفظه  ظروف  وتطور  األرشيف،  قيمة 
بإيجاد الدعم املمكن ملعالجة وصيانة أرشيفنا املحيل. وهذا 
ما حدث بالفعل، حيث شكلنا   كممثلني للمجتمع املدين 
محفزا  ونهجا  املركز،  مع  الثنائية  عالقتنا  يف  سباقا  منوذجا 
ألطراف أخرى مامثلة، تعزز مسعى االنفتاح واإلشعاع الذي 
تسري يف خطاه بكل عزم هذه املؤسسة االسرتاتيجية الرائدة.

فشكرا ألرشيف املغرب، عىل االهتامم الجدي الذي أبداه 
ومعالجة  إنقاذ  مرشوع  يف  الفعالة  املساهمة  أجل  من 
لكم  موصول  والشكر  التاريخية.  لفكيك  املحيل  األرشيف 
اللقاء  هذا  يف  مساهمتكم  عىل  والسادة  السيدات  أيتها 
والذي  لألرشيف،  العاملي  اليوم  مبناسبة  نوعه  من  الفريد 
املجتمع  بني  املثمر  للتعاون  بداية مشجعة  اعتباره  ميكن 
عىل  األرشيف  يف  املتخصصة  الوطنية  واملؤسسة  املدين 

املستوى الوطني.
والله ويل التوفيق
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األرشــفــة
علم ومهنة
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التقرير السنوي المرفوع إلى رئيس الحكومة 
برسم 2018

طبقا للمادة 32 من القانون رقم 99 / 69 المتعلق با0رشيف، توافي مؤسسة أرشيف المغرب 
رئيس الحكومة سنويا بتقرير موجز عن أنشطها. وفيما يلي نص التقرير برسم 2018.

متيزت سنة 2018 مبواصلة إنجاز املشاريع التي تم الرشوع  
فيها خالل سنة 2017 والتي تهدف إىل استكامل الرتسانة 
القانونية الكفيلة بتعزيز دور املؤسسة يف حفظ األرشيف 
الرضورية  واملعدات  التجهيزات  توفري  وإىل  الوطني، 
أداء   وتطوير  مرافقها  مبختلف  العمل  رشوط  لتحسني 
مستخدميها، كام متيزت هذه السنة أيضا بتنفيذ عدد من 
خالل  عليه  املصادق  العمل  برنامج  يف  املقررة  املشاريع 
كان  والتي   2017 دجنرب  لشهر  اإلداري  املجلس  دورة 
أبرزها مرشوع إنجاز الدراسة املتعلقة بالربمجة الهندسية 
بقطب  تشييده  املزمع  للمؤسسة  الجديد  للمقر  والتقنية 

تيكنوبوليس بسال الجديدة. 
وفضال عن ذلك، شاركت املؤسسة يف العديد من امللتقيات 
الوطنية والدولية، كام نظمت تظاهرات تروم كلها تثمني 

األرصدة املحفوظة لديها من األرشيفات العامة والخاصة.
اإلدارات  مبختلف  االتصال  تكثيف  تم  أخرى،  جهة  ومن 
املرسوم  مقتضيات  تنزيل  ملواكبة  العمومية  واملؤسسات 
األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبري  وإجراءات  لرشوط  املحدد 
العادي والوسيط، وكذا رشوط وإجراءات تسليم األرشيف 
الحكومية  القطاعات  من  عدد  استفاد  كام  النهايئ. 
دأبت  التي  التقنية  املساعدة  من  العمومية  واملؤسسات 
املؤسسة عىل تقدميها وفق برنامج متفق عليه مع الجهات 
باملنشور  خريا  املؤسسة  استبرشت  وقد  ذلك.  يف  الراغبة 
دجنرب   17 بتاريخ  الحكومة  رئيس  السيد  أصدره  الذي 

2018 والذي سنأيت عىل ذكر محتواه أسفله.

هذه  برسم  املربمجة  املشاريع  من  الغاية  ولتحقيق 
درهام،   20.096.645,33 بلغت  ميزانية  رصد  تم  السنة، 
املرصودة  امليزانية  من  املتبقية  االعتامدات  إضافة  بعد 
االستغالل  ميزانية  بني  ما  وتوزعت   ،2017 سنة  برسم 
مببلغ:  االستثامر  وميزانية  10.478.470,83درهام  مببلغ 

9.618.174,50درهام.

1 -  أهم املشاريع املنجزة برسم 2018 

1-1:  املشاريع املمولة من ميزانية االستثمار:

من  املؤسسة  متكنت  لها،  املخصصة  االعتامدات  بفضل 
هذا  تطوير  تروم  التي  املهمة  املشاريع  من  جملة  إنجاز 
لهذه  التي رصدت  االعتامدات  بلغ مجموع  القطاع، وفد 
املشاريع أزيد من أربعة ماليني (4.000.000,00) درهم. 

ويتعلق األمر باملشاريع اآلتية: 
إنجاز دراسة حول الربمجة الهندسية والتقنية للمقر الجديد 
استغرقت  التي  الدراسة،  هذه  أنجزت  املغرب:  ألرشيف 

حوايل 07 أشهر، من طرف رشكة متخصصة.
الدراسات  إنجاز  أيضا  تم  الدراسة،  هذه  جانب  إىل 
مقر  لبناء  املخصصة  األرضية  بالبقعة  الخاصة  الجيوتقنية 

هذه املؤسسة بقطب تيكنوبوليس.  
اقتناء ووضع منصة للتدبري اإللكرتوين للوثائق واملراسالت 
الكمي  التزايد  ملواكبة  النظام  هذا  اقتناء  تم   :(GED)
التسيري  يعد  مل  حيث  واملعلومات،  الوثائق  يف  اليومي 
اليدوي املحدود قادرا عىل أداء املهام عىل الوجه املطلوب، 

وال رسعة التحوالت تسمح بذلك أيضا.
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اقتناء اللوازم الخاصة باملعالجة والحفظ الوقايئ لألرشيف: 
معالجة  يف  تستغل  التي  اللوازم  مبجموع  األمر  يتعلق 
املعايري  لها، ووفق  الوثائق وحفظها يف األماكن املخصصة 

املعمول بها دوليا يف هذا املجال.
صيانة التجهيزات والربمجيات املعلوماتية بأرشيف املغرب: 
تم إبرام صفقتني مع رشكتني متخصصتني يف مجال صيانة 
الضامن، وذلك  التي تجاوزت فرتة  املعلوماتية  التجهيزات 
لتفادي أي توقف مفاجئ لهذه التجهيزات عن االشتغال أو 

إصابتها بعطب من شأنه عرقلة عمل املؤسسة.
طبع" الدليل املرجعي لتدبري األرشيف العمومي"، وكتاب 
القوانني املتعلقة باألرشيف ببالدنا، فضال عن بعض  يضم 
املنشورات األخرى ذات الصلة مبهام واختصاصات املؤسسة.

وأثاث  معلوماتية  وتجهيزات  مبعدات  املؤسسة  تجهيز 
الشأن  هذا  يف  املؤسسة  حاجيات  لتلبية  جديدة  مكاتب 

وتوفري رشوط عمل أفضل للمستخدمني العاملني بها. 
تندرج  العامة:  باملحاسبة  خاصة  برمجية  وتشغيل  اقتناء 
هذه الخطوة يف إطار تفعيل القرار املتعلق بالتنظيم املايل 
واملحاسبايت ملؤسسة أرشيف املغرب، واستجابة للتوصيات 
املغرب  أرشيف  لدى  الدولة  مراقب  تقارير  يف  الواردة 

واملجلس األعىل للحسابات. 
وتنضاف إىل هذه املشاريع صفقة أخرى الزالت قيد اإلنجاز 
األرشيف؛  لتدبري  معلومايت  نظام  ووضع  باقتناء  وتتعلق 
ويصل مبلغ هذه الصفقة، التي من املرتقب االنتهاء من 
إنجازها يف غضون سنة 2019، إىل 2.843.464,80 درهم.

ولإلشارة، فقد بلغت نفقات االستثامر امللتزم بها، إىل حدود 
متم شهر دجنرب، نحو 6.115.783,78 درهام، أي ما يعادل 
%64 من ميزانية االستثامر املخصصة للمؤسسة؛ يف حني 

بلغت النفقات املؤداة 1.952.002,22 درهام. 

2 - 1: املشاريع املمولة من ميزانية االستغالل: 

باإلضافة إىل املشاريع السابقة، رصدت املؤسسة اعتامدات 
األنشطة  من  عدد  لتمويل  االستغالل  ميزانية  من  مهمة 

الهادفة إىل تثمني األرشيف والنهوض به، وكذا إنجاز بعض 
املصالح  عمل  استمرار  ضامن  إىل  تهدف  التي  املشاريع 

التابعة لها بشكل دائم ومتواصل.
بلغت  فقد  االستثامر،  لنفقات  بالنسبة  الشأن  هو  وكام 
انعقاد  تاريخ  حدود  إىل  بها،  امللتزم  االستغالل  نفقات 
املجلس اإلداري، مبا يف ذلك املبالغ التي رصدت للمشاريع 
بينام  درهام،   8.545.993,33 حوايل  أعاله،  املذكورة 
درهام   8.467.124,08 مبلغ  املؤداة  النفقات  تجاوزت 
بنسبة  منها  الكربى  الحصة  املستخدمني  نفقات  تشكل 

تناهز 64 %.

3 - 1: مداخيل املؤسسة برسم سنة 2018:  

املداخيل  بقيت  للمؤسسة،  املرصودة  امليزانية  جانب  إىل 
املستخلصة مقابل الخدمات املقدمة للعموم دون املستوى 
بلغت  بينام  8.072,40 درهام،  تتجاوز  املطلوب، حيث مل 
املداخيل اإلجاملية نحو 63.900,31 درهام بفضل اسرتجاع 
إنهاء  تم  التي  املستخدمات  املؤداة إلحدى  األجور  إجاميل 
إلحاقها لدى املؤسسة، واسرتداد مبلغ زائد مستلم من طرف 
رشكة التأمينات ATLANTA   مقابل التأمني عن املسؤولية 
املدنية للمؤسسة، وتأمني مستخدميها عن حوادث الشغل.

4 - 1: املوارد البشرية والتكوين املستمر: 

2018، مل تخصص  امليزانية املصادق عليها برسم  يف إطار 
من  الرغم  عىل  جديدة  مالية  مناصب  أية  للمؤسسة 
حاجتها املاسة إىل توظيف مستخدمني جدد من تخصصات 
مختلفة ملواجهة الخصاص الذي تعانيه عىل مستوى تدبري 
وحداتها اإلدارية وعىل مستوى معالجة األرصدة املحفوظة 
ملختلف  التقنية  املساعدة  وتقديم  لديها ورقمنتها 
القطاعات واملؤسسات العمومية. غري أنه سمح للمؤسسة 
بإعادة استعامل منصبني ماليني تم شغورهام خالل السنة. 
توظيف  مباراة  إلجراء  الرضورية  التدابري  اتخذت  وقد 
األرشيف،  تخصص  يف  الثالثة  الدرجة  من  اثنني  مترصفني 
وتم التحاق املعنيني باألمر بعملهام قبل متم شهر دجنرب 



   2019 أرشيف املغرب    العدد 4 24

املغرب  أرشيف  مبصالح  العاملني  مجموع  ليظل  املنرصم 
 45 حدود  يف  مستقرا  وتخصصاتهم  أصنافهم  مبختلف 
مستخدما، استفاد منهم برسم السنة ذاتها 21 مستخدما 

من الرتقية يف الرتبة والدرجة. 
مع  انسجاما  كفاءاتهم،  وتطوير  هؤالء  قدرات  ولتنمية 
متطلبات عمل املؤسسة، فقد استفاد عدد منهم يف إطار 

التكوين املستمر، من الدورات التكوينية التالية:
ملدة •  بفرنسا  األرشيف  مجال  يف  دويل  تقني  تدريب 

.(STIA) خمسة أسابيع لفائدة مستخدمتني اثنتني
تدريب بدولة تركيا ملدة أربعة أيام لفائدة مستخدمتني • 

اثنتني.
لفائدة مستخدم •  أيام  ثالثة  بدولة قطر ملدة  تدريب 

واحد.
الوطنية •  باملكتبة  الوثائق  ترميم  مجال  يف  تدريب 

ملدة  مستخدمني  ثالثة  لفائدة  املغربية  للمملكة 
أسبوع واحد.

لفائدة •  املايل  التدبري  مجال  يف  تكوينية  دورات  عدة 
العاملني بقسم الشؤون اإلدارية واملالية.

دورة تكوينية بالخزينة العامة يف إطار االتفاقية املربمة • 
بني هذه األخرية وأرشيف املغرب لفائدة مستخدمني. 

الثقافة ملدة •  القانونية بوزارة  الشؤون  تدريب بقسم 
شهر واحد لفائدة مستخدمة واحدة.

ثالثة •  ملدة  عامن  لسلطنة  الوطني  باألرشيف  تدريب 
أسابيع لفائدة ثالثة مستخدمني خالل شهر دجنرب 2018.

ندوات •  حضور  من  املستخدمني  بعض  استفادة 
وملتقيات يف مجايل األرشيف واملعلوميات.

مقتنيات •  لفحص  العملية  الطرق   " يف  تدريبية  دورة 
املكتبات بوسائل علمية" لفائدة عدد من املستخدمني، 
املؤسسة  مبقر   2018 دجنرب   05 إىل   03 من  وذلك 

وبرشاكة مع املكتبة الوطنية بقطر واليونسكو.  

ا�رشيف   yتدب ب^نامج  النهوض 
املوجود  الوسيط  وا�رشيف  العادي 

بحوزة اAدارات العمومية.

1 -  ا�نشطة املنجزة برسم سنة 2018: 

اتخاذ  العمومي  األرشيف  تدبري  بربامج  النهوض  يتطلب 
الدولة  إدارات  مبساعدة  الكفيلة  التدابري  من  مجموعة 
واملؤسسات واملقاوالت العمومية وكذا الجامعات الرتابية، 
بإدارة مرفق عمومي،  املكلفة  الخاصة  الهيئات  فضال عن 
عىل إعداد وتنفيذ هذه الربامج. وفيام ييل أهم املنجزات 
التي قامت بها املؤسسة خالل سنة 2018 بهذا الخصوص:

احلكومــة  لرئيــس  منشــور  اســتصدار   :1-1

 2.14.267 رقــم  املرســوم  بتنفيــذ  يتعلــق 
الصــادر بتنفيذ القانون رقــم  69.99املتعلق 

با�رشيف:

عملت املؤسسة عىل مراسلة السيد رئيس الحكومة قصد 
 2.14.267 رقم  املرسوم  بتنفيذ  يتعلق  منشور  استصدار 
وإجراءات  رشوط  بتحديد   2015 نونرب   4 يف  الصادر 
ورشوط  والوسيط  العادي  األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبري 
مختلف  فيه  يحث  النهايئ،  األرشيف  تسليم  وإجراءات 
اإلدارات العمومية عىل إعداد برامج لتدبري أرشيفها والتقيد 
باملقتضيات التنظيمية التي تؤطرها.   وقد تفاعلت رئاسة 
الحكومة إيجابيا مع املرشوع، فأصدرت املنشور بتاريخ 17 

دجنرب 2018.

|ال   ; الوطنية  االس-اتيجية  دعم   :1-2

ا�رشيف:

املكلفة  الوزارة  بتنسيق مع  املغرب،  أرشيف  عملت مؤسسة 
مجال  يف  الوطنية  العمل  خطة  إطار  يف  اإلنسان،  بحقوق 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، عىل صياغة مجموعة من التدابري 
األرشيف،  مجال  يف  الوطنية  باالسرتاتيجية  بالنهوض  الكفيلة 



   2019 25أرشيف املغرب    العدد 4

واملؤسسايت،  الترشيعي  الجانب  هي:  محاور،  ثالثة  وتهم 
التحسيس والتواصل، ثم تقوية قدرات املؤسسة. وتندرج هذه 
التدابري يف املحور الفرعي الخامس (حفظ األرشيف وصيانته) 

من املحور الرابع من الخطة املذكورة أعاله. 
تتبع  إطار  يف  املؤسسة،  أعدت  الجارية،  السنة  وخالل 
تفعيل هذه التدابري، بتنسيق مع وزارة الثقافة واالتصال، 
من  ألجرأتها  مخططا  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  والوزارة 
بغرض  تدبري  لكل  األنشطة  من  تخصيص مجموعة  خالل 
تفعيله، فضال عن تعيني الرشكاء املعنيني به، وكذا النتائج 
التنفيذ  ووضعية  إنجازها  تاريخ  تحديد  تم  كام  املنتظرة. 
وكذا مؤرشات القياس. وقد متت دراسة املخطط واعتامده 
يف اجتامع مخصص لهذا الغرض مع الوزارة املكلفة بحقوق 

اإلنسان أواخر شهر أكتوبر 2018.
كام قامت املؤسسة بتعيني نقطة ارتكاز لديها لتتبع أجرأة 

هذه التدابري.

اAدارية  البنيات  إحداث  بتتبع  االلتزام   :1-3

 ; املكونني  وتكوين  با�رشيف  املكلفة 
|ال ا�رشيف لفائدة اAدارات العمومية:

يف إطار خطة العمل الوطنية من أجل الحكومة املنفتحة 
محاور،   5 عىل  موزعة  التزاما   18 تشمل  والتي   ،OGP

الولوج  محور  ضمن  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  عملت 
اإلدارية  البنيات  إحداث  مسألة  إدراج  املعلومة، عىل  إىل 
األرشيف  مجال  يف  املكونني  وتكوين  باألرشيف  املكلفة 
تنفيذه  عىل  ستسهر  كالتزام  العمومية  اإلدارات  لفائدة 

(االلتزام رقم 03).
وتأيت هذه املساهمة النوعية يف الخطة، إميانا من املؤسسة 
إىل  بالولوج  املتعلق   31.13 رقم  القانون  تفعيل  بأن 
باعتبار  العمومي،  األرشيف  تنظيم  مبدى  رهني  املعلومة 
الوعاء  هي  وأنواعها،  أشكالها  مبختلف  اإلدارية،  الوثائق 

الذي تُحفظ فيه املعلومة والحامل الذي تنقل فيه.

ويف هذا السياق، انخرطت املؤسسة يف الهياكل التي تسهر 
الحكومة  الوطنية من أجل  العمل  تنفيذ خطة  تتبع  عىل 
املنفتحة عىل املستويني االسرتاتيجي والتطبيقي، باعتبارها 
أعضاء   09 من  املكونة  الوطنية  القيادة  لجنة  يف  عضوا 
ممثلني عن الحكومة و09 أعضاء عن املجتمع املدين، وكذا 
يف لجنة تفعيل الخطة، وتحرض اجتامعاتهام بشكل منتظم.

رقم  املرسوم  من  ا�و~  املادة   yتغي  :1-4

:2.14.267

ينص املرسوم رقم 2.14.267 الصادر يف 4 نوفمرب 2015 
األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبري  وإجراءات  رشوط  بتحديد 
األرشيف  تسليم  وإجراءات  ورشوط  والوسيط  العادي 
برنامج  أن  عىل  الثالثة)  (الفقرة  األوىل  مادته  يف  النهايئ 
واملقاوالت  واملؤسسات  الرتابية  الجامعات  أرشيف  تدبري 
مرفق  بإدارة  املكلفة  الخاصة  الهيآت  وكذا  العمومية 
بينها  اتفاقيات - إطار  طريق  عن  يتم  العامة  املرافق  من 
هذه  تقييد  أن  تبني  وقد  املغرب.  أرشيف  مؤسسة  وبني 
الحكومية  السلطات  عليه  تصادق  بنموذج  االتفاقيات 
الوصية يتناىف مع روح الفقرة الثالثة من املادة األوىل التي 
تتمتع  التي  الخصوصيات  احرتام  هي  منها  الغاية  كانت 
مببدإ  مساسها  عن  فضال  والهيآت،  املؤسسات  هذه  بها 
استقاللها اإلداري وعدم خضوع بعضها ألي سلطة وصاية.

وبناء عىل ذلك، ويف إطار تبسيط املساطر املتعلقة بإعداد 
تلك الربامج وترسيع وترية تنفيذها، فقد سعت املؤسسة 
إىل اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية لحذف الفقرة األخرية 
من املادة األوىل من املرسوم سالف الذكر واقرتاح مرشوع 
الثقافة  وزير  السيد  وقعه  وتعديله  ه  بتغيري  مرسوم 
والوزارة  واملالية  االقتصاد  وزارة  إىل  وأُرسل  واالتصال 
اإلدارة  بتحديث  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة 
والوظيفة العمومية قصد التوقيع قبل   إحالته عىل األمانة 

العامة للحكومة.
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 yجراءات تدبA الدليل املرجعي 5-1: تقدمي 

ا�رشيف العمومي:

لتدبري  املرجعي  للدليل  النهائية  النسخة  إعداد  بعد 
لفائدة  نسخة   2000 يف  وطبعه  العمومي،  األرشيف 
ماي   4 بتاريخ  املؤسسة  قامت  املعنية،  والهيآت  اإلدارات 
الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة  مع  برشاكة   ،2018

املكلفة بتحديث اإلدارة والوظيفة العمومية، بتنظيم يوم 
الدليل وذلك بحضور  تحسييس وتعريفي مبحتويات هذا 
الكتاب العامني ملختلف القطاعات الوزارية، وكذا مخاطبي 
انعقاد  مبناسبة  وذلك  لديها،  املغرب  أرشيف  مؤسسة 

اجتامع شبكة الكتاب العامني لهذه السنة.

6-1: جرد عام =جال التقادم القانوd للوثائق:

خالل سنة 2018، قامت املؤسسة بإعداد حصيلة جرد عام 
آلجال تقادم الوثائق مبختلف النصوص القانونية املغربية، 
وذلك بغية تيسري عمليات إعداد الجداول الزمنية للحفظ. 

الالزمة فيما  التقنية  7-1: تقدمي املساعدة 

يتعلق بتدبy ا�رشيف:

قامت مؤسسة أرشيف املغرب مبواكبة وتقديم املساعدة 
التقنية لفائدة واحد وثالثني (31) هيئة عمومية، مام يعزز 
مكانة املؤسسة كمركز خربة وطني يف كل ما يتصل بتدبري 

األرشيف

 yلتدب إطار   - اتفاقية  مشروع  إعداد   :1-8

اخلاص  والوسيط  العادي  ا�رشيف 
وكذا  العمومية  واملقاوالت  باملؤسسات 

اجلماعات ال-ابية:

طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 2.14.267 (4 نونرب 2015) 
األرشيف  وإتالف  وفرز  تدبري  وإجراءات  لرشوط  املحدد 
األرشيف  تسليم  وإجراءات  ورشوط  والوسيط  العادي 
النهايئ والذي ينص يف مادته األوىل عىل أن تحديد برامج 

واملقاوالت  واملؤسسات  الرتابية  الجامعات  أرشيف  تدبري 
وبني  بينها  تُوقع  إطار  اتفاقيات  مبوجب  يتم  العمومية 
عليه  تصادق  منوذج  وفق  املغرب  أرشيف  مؤسسة 
السلطات الحكومية الوصية املعنية، فقد عملت املؤسسة، 

خالل هذه السنة، عىل:
األرشيف  تدبري  برنامج  تهم  اتفاقية - إطار  إعداد مرشوع 

العادي والوسيط الخاص بالجامعات الرتابية؛
األرشيف  تدبري  برنامج  تهم  اتفاقية - إطار  إعداد مرشوع 
العادي والوسيط الخاص باملؤسسات واملقاوالت العمومية. 

ا�رشيف   yتدب أدوات  مشاريع  دراسة   :1-9

واملصادقة عليها:

 ،69-99 رقم  األرشيف  لقانون  التطبيقي  للمرسوم  طبقا 
تعكف املؤسسة حاليا عىل دراسة مشاريع الجداول الزمنية 
التي توصلت بها من بعض اإلدارات واملؤسسات  للحفظ 

العمومية.

الوثائق  حلفظ  مرجعي  مصنف  إعداد   :1-10

املش-كة بني اAدارات العمومية:

تصنيف  إعداد جداول  الدولة يف  إدارات  مواكبة  إطار  يف 
أرشيفها، وجداولها الزمنية للحفظ، قامت املؤسسة بإعداد 
بإعداد  خاص  عروض  طلب  فتح  أجل  من  تحمالت  دفرت 
اإلدارات وإصدار دليل  املشرتكة بني  الوثائق  دراسة حول 
إىل  الدراسة  هذه  وتهدف  وحفظها؛  لتصنيفها  مرجعي 
إنجاز جرد شامل لجميع أنواع الوثائق املشرتكة بني الهيآت 
العمومية وتصنيفها وتحديد آجال تقادمها وجدول زمني 

لحفظها.

جمع ومعاجلة ا�رشيف
أرشيف  مؤسسة  واصلت  السابقة،  السنوات  غرار  عىل 
التي  األرشيفية  األرصدة  من  مهم  عدد  معالجة  املغرب 
الخواص معالجة  العمومية ومن  الهيآت  بها من  توصلت 
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والتحليلية  الوصفية  قوامئها  إعداد  قبل  وفكرية  مادية 
ولوجهم  تيسري  قصد  املرتفقني  إشارة  رهن  توضع  التي 
إليها واالطالع عىل محتوياتها يف أحسن الظروف. وتخضع 
األرصدة املحفوظة مبستودعات املؤسسة ملراقبة مستمرة 
يف إطار الحفظ الوقايئ لضبط ظروف حفظها وتاليف تدهور 

حالتها.

ا�نشطة الثقافية واAشعاعية للمؤسسة
قامت مؤسسة أرشيف املغرب، خالل هذه السنة، بتنظيم 
عدة أنشطة وتظاهرات استأثرت باهتامم مختلف وسائل 
اإلعالم الوطنية والعربية، ترمي إىل تعزيز إشعاعها الثقايف 
األرشيفات  من  أرصدتها  وتثمني  الوطني  املستوى  عىل 
احتضنها  التي  التظاهرات  أهم  ومن  لديها.  املحفوظة 
رحاب املؤسسة يف هذا الشأن معرض "بورقراق بني األمس 

واليوم" ومعرض " عبد الله شقرون: ثقافة وإعالم".
 وعالوة عىل ما ذكر، حرصت املؤسسة عىل تأكيد حضورها 
ومشاركتها يف امللتقيات واملحافل الدولية، وهو ما يشكل 
والتواصل  الحوار  جسور  ومد  اآلراء  لتبادل  فرصة  دوما 
مع باقي املؤسسات الفاعلة يف ميدان األرشيف، ومناسبة 
الخربات  لتقاسم  والتعاون  الرشاكة  اتفاقيات  لتنويع 

والتجارب  مع أطراف جديدة. 
  إىل جانب األنشطة التي عرفتها املؤسسة خالل سنة 2018، 
وحرصا منها عىل القيام باملهام املنوطة بها وامليض قدما يف 
تحقيق املزيد من اإلنجازات، تم وضع برنامج عمل طموح 

للسنوات الثالثة القادمة، يشمل عددا من املشاريع املهمة 
التحديات  ورفع  الوطني  باألرشيف  النهوض  تروم  التي 

املطروحة أمام هذه املؤسسة االسرتاتيجية.
وقد صادق املجلس اإلداري باإلجامع، خالل دورته لشهر 
دجنرب 2018، عىل هذا الربنامج، وأصدر التوصيات التالية:

عرض الدراسة التمهيدية لبناء املقر الجديد للمؤسسة • 
أمام أنظار االجتامع األول للمجلس الوطني لألرشيف 
الرضورية  املالية  االعتامدات  الحكومة  ترصد  حتى 

للمرشوع.
تعزيز القدرات البرشية للمؤسسة بتخصيصها ملناصب • 

التي  التحديات  رفع  من  تتمكن  حتى  جديدة  مالية 
تواجهها.

تخصيص تعويضات عن األخطار لفائدة املستخدمني • 
األماكن  يف  ومستمر  مبارش  بشكل  يشتغلون  الذين 
املخصصة ملعالجة األرشيف وترميمه وتصنيفه ورقمتنه 
ومناولته للرواد الوافدين عىل قاعات البحث واالطالع، 
(وتجدر اإلشارة إىل كون هذه التوصية األخرية يصادق 
عليها املجلس باإلجامع كل سنة منذ 2012 دون أن 
جعل  مام  املالية،  وزارة  لدى  اإليجايب  التجاوب  تجد 
املستخدمني املعنيني يوجهون يف هذا الشأن العرائض 
وزارة  موقف  عن  ينتج  أن  ويخىش  املؤسسة.  ملدير 
مجال  املؤسسة يف  لسري عمل  عرقلة  املالية مستقبال 

حيوي من أنشطتها. وبه وجب اإلعالم).
حرر بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2019 
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مؤسسة أرشيف المغرب:
 أية استراتيجية ؟(1)

جامع بيضا 
مدير أرشيف المغرب 

ــرب  ــغ ــة ا�رشـــيـــف ; ظـــل امل ــأل ــس م
املستقل

(1956)، مل تدرج مسألة  املغرب الستقالله  بعد اسرتجاع 
بالرغم  املتعاقبة،  الحكومات  أولويات  سلم  يف  األرشيف 
من كون تنظيم هذا القطاع يعترب بال جدال عامدا أساسيا 
وقد  واملستقلة.   الحديثة  الدولة  قواعد  إرساء  عملية  يف 
فيام  بالرجوع  عقود،  وملدة  املتتالية،  الحكومات  اكتفت 
النظام  متقادم صدر يف عهد  قانون  إىل  باألرشيف  يتعلق 
هذا  حتى  إن  بل   ،(1926 نونرب  فاتح  (ظهري  االستعامري 
أو  اإلهامل -   فنال  األحيان.  معظم  يف  يحرتم  مل  القانون 
يف  العمومية  لإلدارات  األرشيفية  األرصدة  اإلهامل -   شبه 
املركز كام يف الجهات، وتداولت األلسن روايات عن إتالف 
الوثائق هنا وهناك إلتاحة فرص توسعة املكاتب الستيعاب 
املوظفني يف هذه اإلدارة أو تلك، وإن مل يتم إتالفها فإنها 
إال  إليها  يرسل  ال  ورطبة  مظلمة  أقبية  يف  أحيانا  ترمى 
املغضوب عليهم من املوظفني. وطبعا، تستثنى من هذه 
الصورة الحالكة بعض الوزارات واملصالح التي توىل أمرها 
مسؤولون أدركوا من تلقاء أنفسهم أن األرشيف ليس فقط 
ذاكرة األمة، ولكن أيضا صورة لحارضها وضامنة ملستقبلها. 

إن األرشيف تراث وحداثة.
سياسية  إرادة  االستقالل  غداة  مثة  تكن  مل  أنه  يبدو 
الصعيد  عىل  املغريب  األرشيف  لتنظيم  وواضحة  قوية 
املواطنني.  وعموم  الباحثني  إشارة  رهن  ووضعه  الوطني 
اإلهامل  عىل  األقل  عىل  مناسبتني  يف  وقف  املغرب  لكن 
األوىل  املناسبة  كانت  أرشيفه.  يف  دب  الذي  املقبول  غري 
الوطني  املجلس  أمام  املغرب  أرشيف  مدير  قدمه  الذي  العرض  نص   (1)

لألرشيف الذي التأم برئاسة الحكومة يوم 4 دجنرب 2019 . 

إىل  االحتكام  املغربية  الدولة  ارتأت  عندما  السبعينات  يف 
شان  بالهاي يف  الدولية  العدل  االستشاري ملحكمة  الرأي 
انكبت  عندما  فهي  الثانية،  املناسبة  أما  الصحراء.  قضية 
االنتهاكات  ملفات  دراسة  عىل  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة 
الجسيمة لحقوق االنسان خالل الفرتة املرتاوحة بني 1956 
يف  جمة  صعوبات  املذكورة  الهيئة  وجدت  وقد  و1999. 
الحصول عىل األرشيف للقيام باملهمة املوكلة إليها. فهنالك 
من جهة سوء تنظيم لألرشيف يتعذر معه البحث، ومن 

جهة أخرى هنالك غياب القانون املنظم لألرشيف.
وإذا كانت املناسبة األوىل – أي قضية الصحراء -  قد أمثرت 
املناسبة  فإن   ،1975 سنة  امللكية  الوثائق  مديرية  ميالد 
الثانية – أي عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة  -   قد أفضت 
متعلقة  توصيات  للهيئة  الختامي  التقرير  تضمني  إىل 
بتنظيم األرشيف الوطني. وتفعيال لهذه التوصيات، صدر 
القانون املنظم لألرشيف يف 30 نونرب 2007. وقد أثار هذا 
القانون– الذي طال انتظاره -  اهتامما واسعا يف األوساط 

األكادميية والسياسية واإلعالمية ويف املجتمع املدين.
املغرب  أرشيف  مؤسسة  أحدثت  القانون  هذا  فبموجب 
التي تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل واإلداري، 
مدير  بتعيني  ونرصه  الله  أيده  الجاللة  صاحب  فتفضل 
جامع  ذ.  2011، يف شخص  مارس   30 بتاريخ  رأسها  عىل 
بيضا (أستاذ جامعي وباحث يف التاريخ ملدة حوايل ثالثني 
سنة). وقد أعطيت انطالقتها الرسمية يف أواخر شهر ماي 
2011 يف غياب أي طاقم برشي لتسيريها وأية بناية مؤهلة 

الحتضانها. فكانت االنطالقة عسرية بكل ما يف الكلمة من 
معنى.
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كانت الوضعية تستلزم فتح جبهات عمل عديدة بوسائل 
بادرنا  التي  األمور  ومن  جدا.  متواضعة  وبرشية  مادية 
النواة  إىل القيام بها باستعجال، حتى قبل تكوين الطاقم 
للمؤسسة، استصدار منشور موقع من لدن رئيس الحكومة 
 ،2011 أكتوبر   6 بتاريخ  الفايس،  عباس  السيد  السابق، 
يلزم  اتخاذ ما  العمومية إىل  اإلدارات واملصالح  يدعو فيه 

من إجراءات من أجل:
ما  وفق  املغرب"  "أرشيف  مؤسسة  مع  اإليجايب  التعامل 
ينص عليه القانون، والتعاون معها رعيا ملا تستلزمه الحاجة 

إىل تدبري الوثائق، وملا تقتضيه صيانة الرتاث الوطني،
صيانة وتنظيم األرشيف الجاري والوسيط، وكذلك السهر 
عىل تجميع وحفظ األرشيف النهايئ املتوفر لدى اإلدارات 
املتعارف  املعايري  وفق  الغرض  لهذا  تعد  أماكن مالمئة  يف 
عليها دوليا، إىل أن يتسنى فرزه ونقله إىل مؤسسة أرشيف 

املغرب،
تعيني مسؤول عن األرشيف يكون من بني أهل االختصاص 
ليكون محاورا رئيسيا  امليدان  تلقوا تكوينا يف هذا  الذين 

ملؤسسة أرشيف املغرب.
املبادرة، كان من الرضوري توفري أبسط  وفضال عن هذه 
عىل  عالوة  وبرشية،  مادية  وسائل  من  االنطالقة  رشوط 
يتم تشييد مقر جدير مبؤسسة  تأهيل مقر مؤقت ريثام 
أدرجت تحت وصاية وزارة الثقافة يف ماي 2009 وصنفت 
منذ 2012 ضمن املؤسسات العمومية االسرتاتيجية.  ولقد 
القديم  املقر  من  جناح  وهو  املؤقت،  املقر  تأهيل  تم 
تم  الدولة،  هيبة  مقومات  فيه  تتوفر  ال  العامة  للمكتبة 
تأهيله بفضل منحة من االتحاد األورويب تكلف بتدبريها 
درهم).   ماليني  (ثالثة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
أبسط  للمؤسسة  تتيح  مرافق  التأهيل  هذا  وفر  وقد 
الرشوط ملامرسة عملها مؤقتا يف ظروف مقبولة: مكاتب، 
األرشيف،  لحفظ  مخازن  ستة  األرشيف،  معالجة  قسم 
املطالعة  قاعة  مقعد)،   100) االستعامالت  متعددة  قاعة 
(40 مقعد). وقد اهتمت املؤسسة منذ انطالقتها بتعزيز 
الشكل  عىل  مستخدميها  عدد  فتطور  البرشية  مواردها 

التايل (برصف النظر عن التخصصات):

العددالتاريخ
20116
201223
201336
201440
201542
201642
201746
201844
201951

وملا كان جوهر عمل املؤسسة ينصب عىل األرشيف، فقد 
عملت، يف إطار التعاون الدويل، عىل توفري التكوين املستمر 
لفائدة أغلب املستخدمني من ذوي التخصص والذين هم 
من خريجي مدرسة علوم اإلعالم، إذ استفادوا – عىل األقل 
باريس  تحتضنه  الذي  الدويل  التدريب  من  شهر -   ملدة 
 Stage Technique International des واملعروف باسم

.Archives

ويعترب هؤالء املستخدمون مبثابة قطب رحى املؤسسة (أو 
جنود الخفاء). فهم يعملون بتفان كبري يف ظروف محفوفة 
باملخاطر الصحية للقيام باملعالجة املادية والفكرية ملئات 
الكيلومرتات الخطية من األرشيفات القدمية بغرض جردها 

وصيانتها وتثمينها وإتاحتها لعموم املرتفقني.

واملمارسة  ا�رشيف  واقع  على  التعرف 
ا�رشيفية ; اAدارات املركزية للدولة

األرشيف  هو  للمؤسسة  األكرب  الهم  أن  البيان  عن  غني 
القانون  من  ذلك  استنتاج  ميكن  كام  وحداثة،  كرتاث 
99-69.  ولهذا تم فتح ورش التعرف عىل واقع األرشيف 

الجديد،  القانون  ظل  يف  مستقبله  لبنات  ووضع  الوطني 
فنظمت عدة ندوات مع املهنيني لرصد واقع األرشيف يف 
املصالح اإلدارية ولدى األحزاب السياسية واملجتمع املدين 
عمل  أبرز  ولعل  الخواص.  وعند  الجامعية  واملؤسسات 
استامرة من حوايل عرشين صفحة  إعداد  الصدد  يف هذا 
وجهت إىل مختلف الوزارات للوقوف عىل واقع أرشيفاتها 
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املركزية. وقد نرشنا خالصة تركيبية للنتائج املحصل عليها 
واملامرسة  األرشيف  واقع  "دراسة  عنوان  تحت  كتيب  يف 

األرشيفية باإلدارات املركزية للدولة".
أبانت النتائج املستخلصة من األجوبة عىل تلك االستامرات 
مرجعي  دليل  إىل  الحاجة  أمس  العمومية يف  املصالح  أن 
لألرشيف  املنظم  القانون  مقتضيات  لتنزيل  به  تستأنس 
نونرب  يف  بتطبيقه  الصادر  واملرسوم   (2007 نونرب   30)
املغرب  أرشيف  مؤسسة  أعدت  الغاية،  ولهذه   .2015

دليال مرجعيا وضعت من خالله أسسا متينة لتدبري عقالين 
األساسية  الجوانب  يتناول  العمومي  لألرشيف  وعميل 
مراحلها  مختلف  مر  عىل  الوثائق  يف  بالترصف  املتعلقة 
العمومية  للمصالح  تسليمها  حني  إىل  باإلدارة  العمرية 

املختصة بحفظ األرشيف النهايئ أو إتالفه.
العربية  باللغتني   2017 املرجعي سنة  الدليل   صدر هذا 
مع  برشاكة  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  وقامت  والفرنسية، 
وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، بتقدميه يوم 23 
ماي 2018 بالرباط أمام الكتاب العامني ملختلف الوزارات.  
ومن املنتظر أن يساهم هذا الدليل يف إحداث  تغيري إيجايب 
جدا يف املامرسة األرشيفية العمومية(2) ويساهم يف تكريس 
واالنخراط يف  التقني،  التطور  وملسايرة  اإلدارية.  الحكامة 
دليل  إنجاز  بصدد  فاملؤسسة  الرقمي،  املغرب  اسرتاتيجية 

مرجعي آخر يعنى بتدبري األرشيف اإللكرتوين.
بتاريخ  عممت،  إذ  سندا  الحكومة  رئاسة  يف  وجدنا  وقد 
املغرب،  أرشيف  مؤسسة  من  وبطلب   ،2018 دجنرب   17

منشورا يحث مختلف الوزارات عىل رضورة تفعيل برامج 
لألرشيف  املنظم  القانون  سطرها  كام  األرشيف  تدبري 

واملرسوم الصادر بتطبيقه.

للخ^ة  مركز  املغرب:  أرشيف  مؤسسة 
; |ال ا�رشيف 

ونتيجة لهذه املؤازرة من رئاسة الحكومة، وكذا للحمالت 
التحسيسية التي تقوم بها أرشيف املغرب مبختلف الوسائل 

(2) ميكن تحميل نسخة من هذا الدليل انطالقا من املوقع اإللكرتوين املؤسسة: 
www.archivesdumaroc.ma

للخربة  مركز  إىل  فشيئا  شيئا  املؤسسة  تحولت  والقنوات، 
يقدم املساعدة التقنية الالزمة فيام يتعلق بتدبري األرشيف 

لعدد متزايد من اإلدارات والهيئات العمومية.
عدد الهيئات العمومية والخاصة التي استفادت من 

املساعدة التقنية بني 2015 - 2019

عدد الهيئات عدد الهيئات العمومية السنة 
الخاصة 

2019341
201831 - 

201725 - 

2016212

2015142

وملا كان تنزيل كل هذه املجهودات عىل أرض الواقع مرتبطا 
املخاطبني،  لدى  األرشيف"  "ثقافة  كل يشء مبستوى  قبل 
إىل  الرامية  املختلفة  املحاوالت  من  تكل  ال  املؤسسة  فإن 
عموم  ولدى  القرار  أصحاب  لدى  األرشيف  ثقافة  تعزيز 
الناس. ومن قنوات متريرها نذكر وسائل اإلعالم، والشبكة 
فيها  (مبا  واملنشورات  والندوات، واملحارضات  العنكبوتية، 
املغرب)،  أرشيف  عنوان:  تحت  متخصصة  مجلة  إصدار 

ومعارض الصور والوثائق. 
عديدة، يف  مناسبات  التحسيسية يف  الحمالت  وتتم هذه 
مقدمتها اليوم الوطني لألرشيف (الذي تم إقراره مببادرة 
من أرشيف املغرب منذ 30 نونرب 2013) أو اليوم العاملي 
ففيام  سنة.  كل  من  يونيو   09 يصادف  الذي  لألرشيف 
يخص اليوم الوطني لألرشيف برسم 2019، تجدر اإلشارة 
إىل كونه خصص ملوضوع " أرشيف املؤسسات الجامعية: 
الواقع واآلفاق"، وذلك برشاكة مع جامعة محمد الخامس.

ا�رشيف اخلاص

النجاح يف مهمة تكريس  الدالة عىل  ولعله من املؤرشات 
مبزيد  املغرب"  "أرشيف  مؤسسة  ومتتع  األرشيف،  ثقافة 
من  الخواص،  بعض  إقدام  ودوليا،  وطنيا  املصداقية،  من 
أو  الشخصية  أرشيفاتهم  تسليم  عىل  واألجانب،  املغاربة 
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خريف  حدود  وإىل  الهبة.  سبيل  عىل  للمؤسسة  العائلية 
استقبلتها  التي  الخاصة  األرصدة  مجموع  بلغ   ،2019

املؤسسة زهاء األربعني. وتهم الجوانب العلمية األكادميية، 
والسياسية، والتاريخية، والهندسية، والفنية، واالقتصادية، 

والتجارية، إلخ
من  الباحثني  لفائدة  األرصدة  هذه  توفره  عام  وفضال 
معلومات نادرة عن املسارات الشخصية واملهنية ألصحابها، 
فإن  الحكومية،  األرشيفات  يف  عليها  العثور  يعز  والتي 
مؤسسة أشيف املغرب تعمل من حني إىل آخر عىل تثمني 
وجه  يف  مفتوحة  معارض  تنظيم  بواسطة  الرتاث  هذا 
العموم. وقد تشكل هذه املعارض مناسبة جديدة لتبديد 
وتشجيعهم  األرشيف،  ماليك  الخواص  بعض  لدى  الرتدد 

عىل ائتامن املؤسسة عىل ثرواتهم الوثائقية. 
وعالوة عىل ما سبق، تستفيد "أرشيف املغرب" سنويا من 
حصاد " جائزة الحسن الثاين للمخطوطات" املحدثة سنة 
لجنتها  يف  نشيطا  عضوا  املؤسسة  أصبحت  والتي   1979

وثائق  حصيلة  بلغت  فقد   .2014 سبتمرب  منذ  العلمية 
أرصدة  أغنت  التي  للمخطوطات"  الثاين  الحسن  "جائزة 
املؤسسة خالل سنوات 2016 و2017 و2018 حوايل ألف 
وثيقة مرقمنة تتوزع بني مجموعة من الظهائر، والرسائل، 
الزواج،  وعقود  العدلية،  والسجالت  العقارية،  والرسوم 
وتقييدات، وإجازات، وأوسمة، ووثائق األنساب وكنانيش 

املستفاد، إلخ.

ــــفــــات املــتــعــلــقــة بــاملــغــرب  ا�رشــــي
واحملفوظة باخلارج

الوثائقية  األرصدة  باستمرار  تعزز  أخرى  قناة  هنالك 
الوطنية. ويتعلق األمر ببعض املراكز األجنبية التي تزخر 
بأرشيفات متعلقة باملغرب، أو بشخصيات أجنبية ارتبطت 
مساراتها املهنية باملغرب. فتفعيال للامدة 27 من القانون 
املنظم لألرشيف، تسعى مؤسسة أرشيف املغرب جاهدة 
تلك  من  أمكن)  إذا  أصول  (أو  مرقمنة  نسخ  اقتناء  إىل 
إذ حصلت عىل  التوفيق يف ذلك  األرشيفات، وقد حالفها 

اآلالف من الوثائق من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية 
مثل  أخرى  بلدانا  قريب  عام  األمر  وسيشمل  والربتغال، 

إسبانيا وتركيا.
لكن ما حصلنا عليه حتى اآلن يعترب غيضا من فيض، إذ 
فرنسا  املذكورة – خاصة مع   27 املادة  تفعيل  أن عملية 
وإسبانيا -  تحتاج إىل دعم دبلومايس مل يتحقق بعد. وقد 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  الشأن  هذا  يف  راسلنا 
الدويل بتاريخ 20 يوليوز 2018 ملتمسني تعزيز مساعينا 
بإدراج مسألة األرشيف مستقبال يف جدول أعامل اللقاءات 

الثنائية الرفيعة املستوى بني املغرب واألطراف املعنية. 

أرشيف  مؤسسة  مبنجزات  دو[  اعــ-اف 
املغرب

إذا كانت املنجزات سالفة الذكر تظل دون ما نروم شخصيا 
مع  فإنها  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  أجل  من  تحقيقه  إىل 
من  الدويل  الصعيد  عىل  وتشجيعا  استحسانا  لقيت  ذلك 
لدن بعض األطراف التي تتبع عن كثب خطواتها. وميكن 

أن تستشف مؤرشات هذا التشجيع فيام ييل:
مؤسسة •  لدن  من  املؤسسة  ملدير  فخرية  دكتوراة 

جامعية فرنسية.
وسام فرنيس للفنون واآلداب من رتبة فارس.• 
عضوية يف لجنة الجامعة العربية الخاصة باالسرتاتيجية • 

العربية يف مجال األرشيف.
العربية اعرتافا مبجهودات •  درع تكرميي من الجامعة 

املؤسسة يف حقل األرشيف.
عضو فريق عمل املجلس الدويل لألرشيف املختص يف • 

" األرشيف وحقوق اإلنسان".
املهتمة •  لألرشيف  الدويل  املجلس  لجنة  رئيس  نائب 

باسرتاتيجية افريقيا يف مجال األرشيف.
األرشيفات •  مدراء  ملنتدى  التوجيهية  اللجنة  عضو 

الوطنية (لندن).
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عضو ملدة أربع سنوات يف اللجنة االستشارية لليونسكو • 
" ذاكرة العامل" املكونة من 14 خبري.

اجمللس الوطني ل\رشيف

اململكة  يرشف  الذي  الدويل  اإلشعاع  هذا  من  بالرغم 
فيام  نالحظها  التي  النجاح  بوادر  من  وبالرغم  املغربية، 
يخص االنخراط املتزايد يف جمع الرتاث األرشيفي وحفظه 
عنارص  من  عنرصا  األرشيف  تنظيم  واعتبار  وإتاحته، 
الحداثة، فإن الرياح قد تجري أحيانا مبا ال تشتهيه السفن 
األرشيف، فضال عن طابعه  لتدبري  املعقدة  للطبيعة  نظرا 
العرضاين، وكذا لوجود بعض الثغرات يف القوانني املعمول 
املغرب  أرشيف  مؤسسة  طالبت  ذلك،  لكل  وتحسبا  بها. 
منذ 2012 بإحداث مجلس وطني لألرشيف يرأسه رئيس 
الحكومة شخصيا، ومتثل فيه معظم الوزارات والقطاعات 
مؤازرة  مهمة  به  تناط  املستويات،  أعىل  عىل  املعنية 
خاصة  اسرتاتيجيتها،  تفعيل  يف  املغرب  أرشيف  مؤسسة 
إنجازها  ويلزم  عرضانيا  طابعا  تكتيس  التي  العنارص  منها 
تدخل أكرث من وزارة وقطاع. و قد صدر املرسوم املتعلق 
الرسمية(3)،  بالجريدة  لألرشيف  الوطني  املجلس  بإحداث 
اليشء الذي نعتربه مكسبا من شأنه املساعدة عىل ترجمة 

اسرتاتيجية وطنية لألرشيف عىل أرض الواقع.
ومبناسبة انعقاد االجتامع األول للمجلس الوطني لألرشيف، 
ارتأينا أن تكون النقطة األساسية يف جدول أعامله مرشوع 
وتتوفر  اسرتاتيجية،  عمومية  مبؤسسة  يليق  مقر  تشييد 
وتثمينه  ومعالجته  األرشيف  لحفظ  الدولية  املعايري  فيه 
الذي   – املرشوع  هذا  تحقيق  وإن  للمرتفقني.  وإتاحته 
عليه  وأكد   2011 منذ  اإلداري  املجلس  عليه  صادق 
هو  ما  بقدر  ترفا  ليس  الالحقة،  االجتامعات  يف  سنويا 
الحديث بجدية عن  حاجة ملحة يستحيل دون تحقيقه 
إن  القول  ببساطة  وميكن  لألرشيف.  وطنية  اسرتاتيجية 
بإحالة  يتعلق  فيام   69-99 القانون  مقتضيات  تفعيل 

(3)  الجريدة الرسمية، 26 أكتوبر 2017، ص. 6181                                                                                       

األرشيفات العمومية عىل مؤسسة أرشيف املغرب سيبقى 
عالقا إىل حني تحقيق هذا املرشوع.

باقتناء  فسمحت  الوضعية،  هذه  الحكومة  تفهمت  لقد 
 4 حوايل  (املساحة  تيكنوبوليس  قطب  يف  عقاري  وعاء 
أنجزت  كام  درهم،  ماليني   (8) مثانية  مببلغ  هكتارات) 
املبلغ  ليصل  للمرشوع  والتقنية  التمهيدية  الدراسات 
اإلجاميل للنفقات املرتبطة بهذا املرشوع (مبا فيها مصاريف 
 10.656.761,28 إلخ)  والتسييج،  والتحفيظ  التسجيل 

درهم.
والدراسة التمهيدية، التي أنجزها مكتب دراسات بباريس، 
لواء  تحت  بكندا  االختصاص  ذوي  من  فريق  وراجعها 
هذا  إلنجاز  خيارين  يطرح  لألرشيف)  الدويل  املجلس 

املرشوع:
وامللحة  الرضورية  للحاجيات  يستجيب  األول  الخيار 
 440 تبلغ:  تقديرية  مبيزانية  املغرب،  أرشيف  ملؤسسة 

مليون درهم.
امللحة  الحاجيات  عىل  عالوة  فيه،  تضاف  الثاين:  الخيار 
Archives in- للمؤسسة، مستودعات لألرشيف الوسيط

بعض  تكرتيها  أن  ميكن  دولية  مبواصفات   termédiaires

الوزارات واملؤسسات العمومية ملدة 20 أو 25 سنة، مام 
أن  عىل  املغرب،  أرشيف  ملؤسسة  ماليا  موردا  سيشكل 
تسرتجع املؤسسة تلك املستودعات بعد انقضاء مدة الكراء 
لتستغلها بالنسبة ألرشيفاتها النهائية التي من املحتمل أن 
الخيار  هذا  تكلفة  قدرت  وقد  الزمن.  مبور  حجام  تزداد 

الثاين ب 540 مليون درهم.
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خامتة:

وتفعيلها عنرصا  املغرب"  "أرشيف  مؤسسة  تأسيس  يعترب 
مهام يف الدينامية اإلصالحية التي يعرفها املغرب الراهن. 
العمومية  املؤسسات  ضمن  املؤسسة  هذه  تكريس  وإن 
ذات الطابع االسرتاتيجي منذ 2012 يجعل املرء يطمنئ إىل 
مستقبلها كجهاز عمومي يؤدي مهامه املتمثلة يف صيانة 
الوطني  الصعيدين  عىل   – وتنظيمه  الوطني  األرشيف 
والجهوي -  وتيسري االطالع عليه ألغراض إدارية أو علمية 

أو اجتامعية أو ثقافية.
فإرساء دولة القانون يف املغرب واالنخراط يف الحداثة رهني 
بوجود سياسة عرصية متعلقة باألرشيف الذي يعترب شاهدا 
عىل العمل السيايس واإلداري واالقتصادي واالجتامعي الذي 
األرشيف.  ذلك  أنتجت  التي  العمومية  السلطات  تبارشه 
عىل  مساعدا  فقط  ليس  األرشيف  فإن  الصفة،  وبهذه 
اتخاذ القرارات الصائبة يف مجاالت شتى، ولكنه يشكل إىل 
جانب ذلك وسيلة يتمكن املواطنون بواسطتها من مراقبة 

إنجازات السلطات العمومية ومحاسبتها عند الرضورة.
أن  مفاده  اعتقاد  نتخلص من  األوان ليك  آن  فقد  وعليه، 
القضايا  يف  تنحرص  إمنا  الوطني  األرشيف  مؤسسة  مهمة 
مهمة  الجوانب  هذه  إن  والهوياتية.  والرتاثية  التاريخية 
حقا وتستحق كل العناية، لكن يجب أال نغفل أن تنظيم 
إيجابية عىل  انعكاسات  أيضا  له  تدبريه  األرشيف وحسن 
الحارض واملستقبل، ويساهم يف التنمية االقتصادية للبالد. 
وفضال عن ذلك، فهو يعزز مامرسة الشفافية يف ظل نظام 
دميوقراطي. إن األرشيف ضامنة الستمرار الدولة، وال توجد 

دولة عرصية دون تنظيم عرصي لألرشيف.

وهكذا، ففي تنظيم األرشيف وفاء للرتاث، وتدبري معقلن 
املفكر  لخص  ورمبا  للمستقبل.  متفائل  وتطلع  للحارض، 
الفرنيس جاك ديريدا ذلك أحسن تلخيص عندما كتب ما 

ييل:
" La question de l’archive n’est pas une ques-
tion du passé. […] C’est une question d’avenir, 
la question de l’avenir même, la question d’une 
réponse, d’une promesse, d’une responsabilité 
pour demain "(4).

" ليست مسألة األرشيف مسألة متعلقة باملايض فحسب. 
(...) إنها أيضا مسألة املستقبل، مسألة املستقبل بالتأكيد، 

مسألة جواب ووعد وشعور مبسؤولية بناء الغد".

وتفان  جدية  بكل  نحاول  االقتناع  هذا  ضوء  ففي 
أساسا   املرتبطة  املوضوعية   اإلكراهات  من  عدد  تجاوز 
نحاول  املوضوع،  يف  سابقة  وطنية  تجربة  إىل  بافتقارنا 
القانون  مقتضيات  من  أركانها  نستلهم  اسرتاتيجية  وضع 
راجني  بتطبيقه،  الصادر  املرسوم  ومن  لألرشيف  املنظم 
أن يشكل املجلس الوطني لألرشيف ، الذي يرأسه السيد 
رئيس الحكومة،  عضدا للمؤسسة العمومية االسرتاتيجية  
بها إىل  الرقي  لنا جميعا  يتسنى  املغرب"، حتى  "أرشيف 
صاحب  طموحات  مع  املنسجمة  الكربى  األوراش  مرتبة 
املغرب  لوطننا  الله  أيده  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
والتحديث  الحداثة  مقومات  كل  عىل  متوفر  أمني  كبلد 

عىل غرار الدول املتقدمة.

(4)  Jacques Derrida -  Mal d’archive ; Galilée, 1995, p. 60.
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ا0رشيف والذاكرة: أية عالقة؟

خاليد عيش
رئيس مصلحة البحث الوثائقي 

واالطالع بمؤسسة أرشيف المغرب

تقدمي

مستوى  ويعكس  اإلنسانية  األنشطة  أثر  األرشيف  يجسد 
املجتمع  فهو مرآة  أنتجتها،  التي  الحضارات  تنظيم ورقي 
وشاهد عىل تطور بنياته عىل مر الزمن. وإذا كانت الثقافة 
هي ما يبقى شاهدا عىل الحضارات، فإن لألرشيف مكانة 
ومحافظا  لذلك  حامال  باعتباره  املتبقي  هذا  داخل  مهمة 
النسيان ما مىض من  الزمن ويطوي  عليه، بعد ما يتقدم 
حياة اإلنسان. فهو املالذ للتذكر بالنسبة لألجيال الحالية، 
وأداة لخرب املايض واالطالع عليه بالنسبة لألجيال املقبلة. 
من هذا املنطلق يعترب األرشيفي مسؤوال عن تلك الذاكرة 
من خالل عمله يف تجميع املعلومة وتنظيمها وحفظها عىل 

اختالف منابعها. 
والذاكرة،  األرشيف  بني  متالزمة  يبدو،  ما  عىل  فالعالقة، 
داخل  وبهويتها  بالذات  الوعي  دورها يف  يخفى  ال  والتي 
منظومتها االجتامعية، لكونها مكونا أساسيا للرتاث الثقايف 
الرتابط  لحمة  الحال  بطبيعة  هو  الرتاث  وهذا  للشعوب. 
االجتامعية  املكونات  بني  املشرتك  بتقاسم  تتبلور  التي 
التي تعيش داخل مجال ترايب معني، يحدده مفهوم األمة. 
فتجميع ذاكرة األمم هو إذا ما يقودنا يف النهاية للحديث 
عن الذاكرة اإلنسانية، ودورها يف تثبيت قيمها، يف التسامح 
التطرف  ونبذ  والحقوق  الحريات  ودعم  والسلم  واإلخاء 

والتمييز والعنف والكراهية. 
الذاكرة  بإحياء  إال  يتأىت  ال  واالنتامء،  الهوية  فتقوية 
منها  نالت  التي  الثقايف  الرتاث  آثار  عىل  الضوء  وتسليط 
عوامل العرصنة والتطور. ويأيت هنا دور األرشيف يف إعادة 

تشكيل الذاكرة التي تكونها األحداث السياسية والتقنيات 
املجتمعات  داخل  املجتمعية، خصوصا  والثقافات  املدنية 
املتعددة الرتكيبة اإلثنية، والثقافية (الدين واللون والعرق 
ألن  ذاته،  حد  يف  ذاكرة  ليس  األرشيف  لكن  واللغة)(1). 
الوثائق وهي محفوظة داخل العلب املرتاصة بالرفوف ال 
بل  ما،  تتفاعل مع حدث  أو  أو تشهد،  تتكلم،  أن  ميكنها 
الذاكرة،  إنه  الحياة،  فيها  ويزرع  ينعشها  إطار  إىل  تحتاج 
ذاكرة اإلنسان، التي تظل بدورها يف حاجة دامئة لألرشيف 

ليوقظها ويجمع مكوناتها لتحيا من جديد. 
عىل  للوقوف  محاولة  يف  املقاربة  هذه  تنطلق  هنا  من 
املايض  تدبري  يف  املتالزمني  العنرصين  هذين  بني  العالقة 
(األرشيف والذاكرة). قد يبدو التقارب كبريا بينهام للوهلة 
األوىل، ويقتضيان تعريفا يرسي عليهام معا، لكن األمر يف 
حقيقته مختلف متاما من ناحية املفهوم والداللة، خصوصا 
التي  اشتغاله،  آليات  بتطور  األرشيف،  مجال  تطور  بعد 
األرشيف  أصبح  حيث  األرشفة،  نظام  من خالل  توسعت 

محددا أساسيا للذاكرة، ومتدخال يطبع خصوصياتها.

1 -  مفهوم ا�رشيف وتطور علم ا�رشفة
1-1: مفهوم ا�رشيف

ارتبطت والدة األرشيف الوثائقي بظهور تقنية الكتابة، 
وتدوينها  واملعلومات  املعطيات  بتسجيل  سمحت  التي 
مل  الذي  اليشء  محسوس،  مادي  حامل  عىل  وحفظها 

(1) Carol Couture. " Les archives, miroir de la société, mémoire 
de l’humanité : Une ressource essentielle pour l’éducation 
au XXIe siècle " in, Archives, volume 27, numéro 2, 
1995.p.21 - 22.
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املريئ.  أو  الشفهي  خالل  من  إال  قبل  من  معروفا  يكن 
التوثيق،  خالل  من  القديم،  يف  الكتابة،  مكنت  وقد 
الحفاظ عىل  الدين والتجار واملالك، من  امللوك ورجال 
سلطتهم ومتتينها وتوسيعها. وكان من يتقن فن الكتابة، 
لتوكيلهم  وذلك  ومستشارها،  النخبة  هذه  أمني  يصبح 
ذلك  ليستمر  األرشيف وحفظها،  وثائق  تدبري  مسؤولية 
الوسيط،  العرص  يف  الجامعات  ظهور  حني  إىل  التقليد 
من  قاربها  وما  القانونية  العلوم  حيث عوضهم خريجو 
عليه  الحفاظ  وأصبح  األرشيف،  تنظيم  يف  التخصصات، 

الحديث.(2) بالعامل  عموميا  شأنا 
املعلومة  توفري  أنتج، هو  ما  أول  األرشيف،  مل يكن غرض 
الحقوق  لضامن  نشأ  ولكنه  الباحثني،  من  الحقا  يأيت  ملن 
وإقرارها باإلشهاد عىل صحة العقود وأصالتها، والتي جاءت 
هي األخرى لتنظم الحياة االجتامعية واالقتصادية، وكإطار 
عىل  الوثائق،  لعبت  فقد  السياسية.  للمامرسة  محدد 
النزاعات،  لفض  واإلثبات  الحجة  دور  مثال،  اإلغريق  عهد 
 "l’archéion" األرخيون  وثيقة محفوظة يف  كل  واعتربت 

أصيلة ال تقبل الجدل.(3) 
رفيعة  مبكانة  حظيت  قد  األرشيف  وثائق  أن  نجد  لذلك 
بها يف  االحتفاظ  يفرس  ما  القديم، وهذا  منذ ظهورها يف 
أرفع األماكن، وأسناد مهمة ذلك لخاصة القوم، إذ أرشف 
رجال الدين والحجاب وكتبة املحاكم وكتاب البلديات حتى 
يكن  مل  أنه  كام  األرشيف،  تدبري  عىل  التاسع عرش  القرن 
هناك أعىل شأنا من املعابد وأكرث أمنا لإلبقاء عىل الوثائق 
ورسيتها، وهي أماكن مقدسة يتعذر أن متتد إليها أيادي 
النهب أو اإلتالف، كام كان الحال عليه باملدن اليونانية التي 
احتفظت بالوثائق ب "امليرتونMetroon"(4)" "، وسلمت 

(2) Jean - Yves Rousseau. Carol Couture et collaborateurs. 
Les fondements de la discipline archivistique, Presse de 
l’université de Québec, 1994. p.IX - XI.

(3) François Cadiou, Clarisse Coulomb, Anne Le monde, Yves 
Santamaria. Comment se fait l’histoire. Pratiques et enjeux, 
La Découverte, 2011, p.202.

(4) Jean Laveissiere. Législation et jurisprudence, Le statut 
des archives en France, Revue administrative, 33e année, 
n°.195, mai - juin 1980, p.p. 253 - 267.

مسؤولية ذلك ألكرب قضاة املدينة، مبساعدة العبيد الذين 
يتقنون الكتابة.

حفظ  مهمة  تسند  كانت  الفراعنة،  عهد  ويف  ذلك،  قبل 
كتاب  يساعدهم  بالدولة،  سامني  موظفني  إىل  األرشيف 
األخرية  هذه  لقدسية  ونظرا  ونسخها.  الوثائق  تدوين  يف 
فقد كانت تهدى ألحد اآللهة يف طقوس احتفالية قبل أن 
توضع بإحدى القاعات املقدسة(5). وبلغ تقديس املرصيني 
للوثيقة املكتوبة حد اعتقادهم بأن حكم اآللهة  القدماء 
يقوم عىل الحجج والشواهد املكتوبة، فالعقود التي بحوزة 
فرعون والكهنة لها هالة قدسية تقرر مصريهم يوم املثول 

بني أيديها. (6)
يف  والفنت، خصوصا  الحروب  فرتات  ويف  نفسها،  باألهمية 
الفرتة الفاصلة بني سقوط روما والقرن الثاين عرش، يروي 
التاريخ كيف لجأ الحكام وذوو الحقوق إىل حمل الوثائق 
األديرة  بها يف  احتفظوا  وارتحلوا، كام  أينام حلوا  اإلدارية 
أيدي  بني  سقوطها  أو  ضياعها  مخافة  الكنائس  وخزانات 
األعداء. وبحلول القرن الثاين عرش، ومع بداية إرساء بنيات 
اإلدارة، تم تهييئ أماكن استيداع الوثائق وحفظها، حيث 
بالبلديات  خاصة  مستودعات  يف  األرشيف  وضع  استمر 
الذي  السابع عرش،  القرن  غاية  إىل  والجامعات واملدن(7)، 
سيشهد تطور األرشفة ومختلف تقنياتها، يف ترتيب الوثائق 
استمرار  لضامن  البلدية،  بدار  آمنة  أماكن  يف  وحفظها 

الحقوق واالمتيازات(8). 
الثامن  القرن  نهاية  الفرنسية يف  الثورة  وقد فطن صانعو 
عرش، إىل ما لألرشيف من أهمية بالغة يف الحكم وتداول 
تم  لذلك  الحريات،  وحامية  الحقوق  وضامن  السلطة، 
 ،1789 ثورة  بعد  الفرنيس  الوطني  األرشيف  إحداث 
وعمدوا منذ واليتهم األوىل إىل الحفاظ عىل كل األرشيفات 
للدولة  األرشيف ملكا  إدارتهم، حيث أصبح  انتجتها  التي 
(5) Jean - Yves Rousseau.op.cit. p.22.
(6) Paul Delsalle. Une histoire de l’archivistique, Presse 

de l’université du Québec, 2000. p.3.   
(7) Jean - Yves Rousseau. Op.cit. p. 19.
(8) François Cadiou, Clarisse Coulomb. Op.cit. p.202.
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ذلك  بعد  العام.  الشأن  يسريون  الذين  لألشخاص  وليس 
يف  ودوره  األرشيف  بأهمية  كبري  بشكل  الوعي  سيتطور 
إتاحة املعلومة، يفرسه مثال عمل نابليون يف تجميع وثائق 
الدول التي تم احتاللها أو غزوها يف مركز واحد معرتفا " 
جيش  يف  جرنال  من  للحاكم  أنفع  املتمكن  األرشيفي  أن 
املدفعية"، ما يعكس أهمية املعلومة التي تحتويها الوثائق 
ودورها يف تغيري مجريات األمور السياسية. فاملعلومة، كام 
قيمتها  أما  األرشيف،  إنتاج  وراء  كانت  التي  هي  يتضح، 
ورضورة الحفاظ عليها هو ما طور علم األرشفة، يف حني 

حتم أمر الولوج إليها إقرار إتاحة األرشيف. 
واستغالله  األرشيف  أهمية  تطورت  كيف  إذن  نالحظ 
عىل مر التاريخ، وكيف جسدت دوره وأماكن حفظه عىل 
طول الزمن رمزا للسلطة ومصداقيتها، وأداة فاعلة إلثبات 
الحقوق وإحقاقها، والذي استمر إىل حني ظهور مؤسسات 
الوثائق  إنتاج  انفجار  بفعل  الحايل،  شكلها  األرشيف عىل 
رافق  وما  دواليبها،  وتشعب  اإلدارة  تطور  عن  الناتج 
ذلك من تضخم يف كميات املعلومة يف مختلف املجاالت 
واملدنية،  والسياسية  والدينية  واالجتامعية  االقتصادية 

ليدفع ذلك وبوترية متسارعة نحو تطور علم األرشفة.

2-1: تطور علم ا�رشفة 

 "arche" تحيل كلمة أرشفة يف الفرنسية يف جذرها إىل أرش
األشياء  إيداع  مكان  وهي  الخزانة،  أو  الصندوق  وتعني 
أو  الحامي  صفة  األرشيفي  حمل  القديم  فمنذ  الثمينة، 
يحملها  التي  الصفة  مع  اآلن  إىل  باقية  وهي  املحافظ، 
املسؤول عن األرشيف "محافظ األرشيف". أما يف االصطالح 
فتعني تقنيات جمع الوثائق ومعالجتها وحفظها وتثمينها 

وإتاحتها لالطالع(9). 
جمع  يف  التقني  مبدلولها  األرشفة  مفهوم  استخدم  وقد 
ظهور  بعد  عرش،  الثاين  القرن  يف  وحفظها،  املعلومة 
األنظمة امللكية التي احتاجت إىل التوثيق ملامرسة السلطة 
ونقلها  املجال  مستوى  عىل  وتوسيعها  عليها  واملحافظة 
(9)  Paul Delsalle. Op.cit. p.3.    

ملن اعترب أحق بها. فقد هرع مجموعة من ملوك الدول 
املرتبطة  الوثائق  عن  األرجاء  يف  التنقيب  إىل  األوربية 
بامللكية، والحقوق التي تجمعت بدور التمثيليات والتوثيق 
والكتابة واألديرة، لتحكيم االمتيازات وتربير التوسع الرتايب 
فتطورت  ورشعنتها،  والرتابية  السياسية  السيادة  وبسط 
عىل إثر ذلك دور حفظ الوثائق، املكان الذي يحتفظ به 

بالعقود التي تتضمن مجموع تلك الحقوق.(10) 
لكن األرشفة بشكلها املتقدم مل تظهر إال مع حلول القرن 
منوال  وعىل  األوربية،  الدول  عملت  حيث  عرش،  السابع 
اإلمرباطورية العثامنية، عىل إقامة نظام إداري ناجع منظم 
للمعلومة. هذا األخري كان وراء إنتاج كم هائل من الوثائق 
خلفت مشاكل كبرية عىل مستوى تدبريها، فكان ال بد من 
إيجاد حلول ملعالجتها والحفاظ عىل الوثائق ذات القيمة 
القانونية والقضائية واإلدارية، والتخلص يف الوقت نفسه، 

من األوراق عدمية القيمة.  
وازدادت أهمية األرشفة عندما الزمت وثائق األرشيف كتابة 
التاريخ وأصبحت ماهيته العلمية، عند نهاية القرن الثامن 
التجريبي،  ومنهجها  الحقة  العلوم  تطور  سياق  يف  عرش، 
مناهجه،  تطور  يف  التاريخ  علم  عىل  أيضا  انعكس  الذي 
حيث أصبح األرشيف مخترب األبحاث التاريخية. وقد ساهم 
ذلك يف استقاللية مؤسسات األرشيف التي أصبحت تعنى 
عليها  والحفاظ  وترتيبها  ومعالجتها  األرشيفية  باألرصدة 
وتقدميها للباحثني. ويف نهاية القرن التاسع عرش، ستنفتح 
األبحاث  لتطور  كنتيجة  الخاصة،  األرشيفات  األرشفة عىل 

التاريخية، يف املجال االجتامعي واالقتصادي.
دخلت األرشفة مرحلة جديدة يف تطورها، يف الفرتة التي 
مصلحة  إدراج  تم  بعدما  األوىل،  العاملية  الحرب  أعقبت 
األرشيف ضمن هيكل البنية اإلدارية للمؤسسات، وقد جاء 
ذلك اإلجراء كحل ملشكل كمية الوثائق واألوراق املرتاكمة 
داخل اإلدارات واملصالح، ليصبح أمر تنظيمها رضورة ملحة 
جهة،  من  اإلداري  العمل  تنظيم  إمالءات  إىل  لالستجابة 

(10) Bruno Galland. Les archives, Que sais - je? Presse 
universitaire de France, Paris, 2016.p.21.



   2019 37أرشيف املغرب    العدد 4

وتلبية مقتضيات البحث العلمي التي تطورت بفعل تطور 
أعداد الباحثني وتنوع تخصصاتهم البحثية من جهة ثانية.

األخرى، تطورات  الراهن، فهي تعيش هي  الوقت  أما يف 
كربى مع ما بلغته مستويات التكنلوجيا الرقمية من تطور، 
والتي أفرزت تقنيات جديدة يف التحميل ويف حفظ الوثائق، 
السمعي  أو  الورقي  بالحامل  يتعلق  األمر  يعد  مل  حيث 
خالل  ومن  تعداه  بل  الحواسيب،  خزانات  أو  البرصي، 
التخزين  إىل  العنكبوتية،  الشبكة  لنظام  الرسيع  التطور 
للمعلومة  الكبري  للتدفق  استجابة  الفضائية،  بالسحب 
اليوم، هو  الذي أصبح مطروحا  فالتحدي  بنوكها.  واتساع 
املعلومات،  من  الهائلة  الكميات  هذه  معالجة  كيفية 
وأيضا، وهذا هو األهم، يف إنتاج وامتالك التكنلوجيا التي 
تشكل يف حد ذاتها الحامل الجديد للمعلومة، وما يطرحه 
ذاك من إشكاليات جديدة عىل مستوى حقوق امللكية من 

حيث املضمون ومن حيث الحامل(11).

3-1: الذاكرة: الداللة واملفهوم 

التذكر ضد النسيان، وهو مرتبط بسالمة الذاكرة، والذاكرة 
بالتجارب  االحتفاظ  عىل  النفس  قدرة  هي  املعجم  يف 
السابقة واستعادتها. وهي صيغة املؤنث لفاعل ذكر، ونقول 
مطبوع يف الذاكرة أي ال ميكن نسيانه. هناك أيضا املذكرة 
وهي الدفرت الذي يدون فيه ما يراد اسرتجاعه واستحضاره 
أيضا،  واملذكرات  ومواعيد.  وأعامل  برامج  من  الذهن  يف 
هي ما يرويه شخص خطيا من أحداث شهدها بنفسه أو 

تتعلق بسريته وحياته العامة او الخاصة. 
اإلنسان  ذهن  به  احتفظ  ما  فالذاكرة هي  العموم  وعىل 
اجتامعي  محدد  وهي  منقولة،  أو  معيشة  تجارب  من 
البرشية  واملجموعات  األفراد  كبري يف متسك  إىل حد  يؤثر 
بطرق عيشهم، وبقيمهم ومثلهم العليا، رغم عامل الزمن. 
يتم عرب مظاهر حفظها،  الذاكرة وإحياؤها،  واإلبقاء عىل 

(11) Charles Kecskemeti.  " La problématique actuelle des 
archives ", in, Les Arabes par leurs archives (XVIe - XXe 
siècle), Colloques Internationaux du CNRS), n° 555. Paris, 
1976. p.314.

ومتاحف،  أثرية،  معامل  من  املادية،  مواقعها  تثمني  مثل 
ونصب تذكارية...، أو تخليدها بتنظيم االحتفاالت وإحياء 
العروض  مثل  الثقافية،  واملظاهر  التقليدية،  الطقوس 
والرياضية،  األدبية  التظاهرات  أو  واملوسيقية،  املرسحية 

وتدريس التاريخ، وكذلك بجمع األرشيف وحفظه.(12) 
الحفاظ عىل  بعيد، برضورة  اإلنسان منذ زمن  لقد أحس 
نحوتات  شكل  عىل  ثم  األمر،  بادئ  يف  شفهيا  ذاكرته، 
ورسومات، ثم كرموز مصورة، حيث مكنه ذلك من تطوير 
الوعي بذاته وتقوية قدراته الذهنية، وفق التجارب التي 
تراكمت يف ذاكرته، والتي لوالها ملا استمر تطور تقنيات 
الحضارات  لقيام  املؤسسة  البرشية  املجموعات  أنشطة 

وتعاقبها عىل مر الزمن. (13)
 ،Paul Ricœur ذلك  عن  يتحدث  كام  أنواع  والذاكرة 
والذاكرة  فيها  املتحكم  والذاكرة  املمنوعة  الذاكرة  وهي 
املفروضة. بالنسبة للذاكرة املمنوعة فيمكن الحديث عنها 
واملقاومة  الكبح  يف  فرويد  نصوص  استحضار  خالل  من 
ما  كل  تتذكر  أن  تستبعد  التي  اإلنسان،  لنفس  الداخلية 
إيجايب  هو  ما  لكل  امليالة  املساملة  طبيعتها  عليها  ينغص 
وجميل ومريح، فاإلنسان ال يحب بطبيعته تذكر اللحظات 
دميمة،  أخالق  (اغتصاب،  األليمة  واألحداث  الحزينة، 
أحد  العامة، موت  لألخالق  منافية  وأعامل  بأفعال  القيام 

األحباب، االعتداء، التعذيب...).
 أما الذاكرة املتحكم فيها فإنها تقوم عندما تخرج الذاكرة 
ذلك  ويحدث  مزعومة،  ألغراض  الستخدامها  سياقها  عن 
لخداع  معني  حدث  عن  الحيك  أو  الرواية  تستغل  عندما 
الذاكرة، كأن نقف عند حدود الفعل فقط، مثل الحديث 
الذاكرة  يف  أسبابها  تجهل  التي  القبائل  بني  العداوة  عن 
عن  الرواية  تحوير  يف  العائالت  رصاع  عن  أو  الشعبية، 
املفروضة  الذاكرة  إدراج  ميكن  حني  يف  األحداث.  حقيقة 
العلوي، هاجر  الفرشييش، سيمون روبينس، أحمد  أندريو، وحيد  (12) كورا 
الجامعية يف تونس كمفاهيم  والذاكرة  التاريخ  الشاه.  بن حمزة، وحيد 
تطبيق  ومركز  منظمة  الدميوقراطية،  للتحوالت  الكواكبي  مركز  متباينة، 

حقوق اإلنسان، 2016. ص. 11.
(13)  Jean - Yves Rousseau. Op.cit. P.15.
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ضمن واجب الذاكرة حيال األجيال عن طريق التأثري، عندما 
تروي البنك وترشكه يف آالم الذاكرة ويف دور الضحية، كأن 
تروي له ظلم رجال السلطة، أو جور األقارب، أو تعسف 

اإلدارة، أو استبداد االحتالل، أو مآيس االعتقال....(14)
كام يجر الحديث يف هذا السياق إىل اإلشارة إىل تعدد أنواع 
املجموعات،  ذاكرات  إىل  الشخصية،  الذاكرة  من  الذاكرة، 
وذاكرات القبائل والجهات. ويفرق Jimerson أيضا يف هذا 
اإلطار بني الذاكرة الشخصية، والذاكرة الجامعية، والذاكرة 
وتقاطع  الذاكرة  تفاعل  األرشيفية.  والذاكرة  التاريخية، 
أنواعها تجعلنا نفهم املايض ونستنبط الدروس والعرب، ألن 
كل ذاكرة تتميز عن األخرى، بنوعية املعلومة التي تقدمها، 

وتجعل يف االختالف، آليات نفيسة لتحليل املايض.
تتغري  ذاكرة  هي  فرد،  بكل  املتعلقة  الشخصية  فالذاكرة 
مع الزمن، حيث أن الشخص غالبا ما يعيد تنظيم الرواية 
بشكل مستمر إلعطائها معنى آخر، أو تأويلها من جديد، 
إلشباع  تطويعها  يسهل  وانسيابية،  لينة  بطبيعتها  ألنها 
حاجيات االشخاص النفسية، أو تعريف هويتهم أو تفسري 

عالقتهم مع املايض.
أما الذاكرة الجامعية فهي أكرث اتساعا، تساهم يف تكوين 
هوية كل املجموعات االجتامعية، انطالقا من املجموعات 
املتعلقة مبايض  الروايات  ثم األوطان فاألمم. فهي تحفظ 
املجموعة كام تحرص عىل حفظ األحداث والتجارب التي 
املصطلحات  هذه  وتعني  املشرتك.  املايض  أوارص  تقوي 
و"الذاكرة  الجامعية"  و"الذاكرة  االجتامعية"  "الذاكرة 
أو  املعرفة  عمومها  يف  العامة"  و"الذاكرة  املجتمعية" 
للمجموعات  الهويايت  البناء  لبنة  وهي  املشرتكة،  التجربة 

التي تتقاسم ما احتفظت به ذاكرة املايض.(15) 

(14) Paul Ricœur. L'écriture de l'histoire et la représentation du 
passé. In : Annales. Histoire, Sciences Sociales. 55ᵉ année, 
n° 4, 2000. p. 731 - 747.
Yvon Lemay et Anne Klein.   Mémoire, archives et art 
contemporain. Archivaria, The Journal of the Association 
of Canadian Archivistes. 2012. p.122.

(15) Yvon Lemay et Anne Klein.   Mémoire, archives et art 
contemporain. Archivaria, The Journal of the Association 
of Canadian Archivistes. 2012. p.118.

الليونة  عيوب  لتاليف  البديل  األرشيفية  الذاكرة  وتعد 
تثبيت  الفردية، يف  الذاكرة  تتميز بهام  اللذين  والهشاشة، 
أشكال الذاكرة، وهو ما تجسده املعلومات التي تحتويها 
حاجة  معني.  حدث  أو  بذاكرة  عالقة  لها  والتي  الوثائق، 
ومحايد  نزيه  بشكل  التقاطعات  إثبات  إىل  إذن  اإلنسان 

وسع من مفهوم األرشيف كمستودع للذاكرة. 
بالذاكرة األرشيفية أكرث من  التاريخية فرتتبط  الذاكرة  أما 
الدراسة  منهاج  يقوم  حيث  والجامعية،  الفردية  الذاكرة 
األثرية  القطع  قبل  من  دالئل  استعامل  عىل  التاريخية، 
للذاكرة  كمقابل  الشخصية،  والشهادات  األرشيف  ووثائق 
والتحليل.  اآلثار  عىل  بناء  للاميض  تفسريها  يف  الجامعية، 
بعبارة أخرى، تقوم الذاكرة التاريخية عىل قواعد الذاكرة 
األرشيفية (الوثائق) والذاكرة الشخصية (الشهادة املبارشة). 
وتخضع هذه املصادر للمساءلة واملقارنة والتحليل لتحديد 

مدى أمانتها وموثوقيتها(16). 

وحتديد  الذاكرة  إحياء  بني  ا�رشيف    - 2
|االتها  

1-1: إحياء الذاكرة

الذاكرة،  إحياء  يف  أسايس  كعنرص  األرشيف  أهمية  تأيت 
انطالقا  البرشية،  األنشطة  عىل  مبارشا  شاهدا  باعتباره 
األرشيف  جاء  فقد  التوثيق.  وهو  اشتغاله  مجال  من 
بشتى أنواعه لتوثيق األحداث والوقائع ومجمل العالقات 
أرشيف  مثل  صحتها،  عىل  ويشهد  البرشية  واألنشطة 
والهندسة  والثقافة  الفنون  وأرشيف  واملعامالت  العقود 

واألدب، والذي يكون يف معظمه ذاكرة اإلنسانية.
مبكوناتها  تعي  حية  ذاكرة  ليست  األرشيف  ذاكرة  لكن 
(نصوص ووثائق ومعطيات). فبام أن دوره غري مبارش يف 
خالل  من  صنعها  يف  يساهم  فهو  الذاكرة،  موضوع  بناء 
من  مجاالته:  يف  الفاعلني  ومختلف  ومكوناته  أدواته 
يف  واملتخصصني  عليه  واملحافظني  جمعه  عىل  املرشفني 

(16)  Idem.p.119.
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إنتاج  الذين يشرتكون مجتمعني يف إعادة  علوم األنساب، 
الذاكرة الفردية والجامعية. فوثائق األرشيف بهذا املعنى، 

ليست ذكريات ولكنها حاملة لها(17). 
اإلنسان  مد  يف  السياق  هذا  يف  األرشيف  أهمية  وتأيت 
باملعلومة، ورفع قدرته عىل تذكر األماكن واألشياء واألعامل 
واإلنجازات واستحضارها فيام بعد، للتأمل أو تسليط الضوء 
شخصية...   أو  شخص  أو  مكان  أو  واقعة  أو  حدث  عىل 
استحضار  عىل  والقدرة  الحفاظ  هي  كليتها  يف  فالذاكرة 
به،  مرتبطة  وبقيت  الزمن  يف  انتهت  التي  الوعي  حاالت 
ما يجعل األرشيف شديد االرتباط بذلك، فبدونه تضعف 
مبددة  واألعامل،  اإلنجازات  آثار  معها  وتنمحي  الذاكرة 
شواهد املايض املشرتك. كام ينتج عن تنوع وثائق األرشيف 
تنوع مجال الذاكرة، من ذاكرة املؤسسة إىل ذاكرة اإلدارة، 
أو ذاكرة املقاولة، مثلام ميكن أن نتحدث عن ذاكرة الوطن 
والذاكرة  اإلنسانية  أو  العامل  وذاكرة  الجامعية  والذاكرة 
الرتاثية والذاكرة العلمية، أو ذاكرة املدينة والجهة واألرسة 

والفرد ...
فجمع األرشيف وحفظه ليس من شأنه إذن أن يفعل أو 
خالل  من  لها،  املكونة  املواد  يراكم  لكنه  الذاكرة،  يحيي 
املعلومات التي توفرها وثائق األرشيف، لينتقل األمر بعد 
ذلك إىل املعني بالذاكرة، الذي يخضعها للتساؤل والبحث 
وربط الخيوط التي تحيكها، حيث يتوقف األمر عىل قدرة 
الباحث ومهارته يف استخالص املعلومة واألجوبة املكنونة 
داخل الوثائق(18). ولتقريب الصورة أكرث ميكن أن نتحدث 
عن األرشيف كعنرص مفجر للذاكرة، وهو ما يحدث مبجرد 
االطالع عىل وثيقة معينة: فالصور مثال هي ملهمة للذاكرة 
وتعود بك ألحداث معينة، أو لزمن ومكان معني، كام أن 
الصورة الواحدة قد تخلق ذكريات متعددة ترتبط بذهنية 

كل مشاهد(19). 

(17)  Ibidem.p.113.
(18)  Yvon Lemay et Anne Klein. Op.cit. p.p. 107 - 109.  
(19)  Idem.  p.123.

مجال  وال  بالحياد  األرشيف  يتميز  الذاكرة  عكس  وعىل 
ينتج  الرفوف ال  للعاطفة، ألنه وهو محفوظ عىل  داخله 
أي شعور: شهادة الوفاة مثال هي وثيقة فقط يف مكانها ال 
تثري أي إحساس، أسطوانات املوسيقى هي صامتة داخل 
عن  تخرج  لكنها  مفعول،  أي  لها  ليس  بالرفوف  حواملها 
ما  مثال  لنأخذ  عليها.  يطلع  من  مع  تفاعلها  مبجرد  ذلك 
أحد  وفاة  شهادة  يقرأ  عندما  تأثر  من  ألحدهم  يحدث 
األصول، أو عندما يستمع إىل موسيقى معينة، فإنها توقظ 
أو أحداث معينة، يزيد من ذلك  عاطفته لزمن أو مكان 
حالة الوثيقة وأصالتها وآثار الزمن عليها. فاألرشيف وكام 
نالحظ يشكل مصدر املعرفة وذاكرة الذاكرة، يخرجها من 
النسيان، ويذكر كذلك بباقي أجزائها ومكوناتها، فهو مصنع 

الذاكرة(20). 
لذلك يبقى دوره حاسام يف تقوميها وبناء الهوية الصحيحة. 
ملؤسسات  الحساس  الدور  نستحرض  أن  ينبغي  وهنا 
األرشيف يف القراءة واملعالجة الصحيحة للوثائق، والتي من 
شأنها أن تساهم يف توخي الحذر من تحوير أو استغالل 
الذاكرة ألهداف سياسية أو إيديولوجية، إذ أن األرشيفي 
التحليل  عن  بعيدا  األمور  لحقيقة  الضابط  مقام  يقوم 
والتأويل. (نشري هنا إىل أهمية األرشيف يف معرفة حقيقة 
العرقي  التمييز  ومجازر  الشعوب  بني  الحروب  وأسباب 
واأليديولوجي ورصاع األنظمة السياسية وأنواع االستعامر 
والفاشية  النازية  فاإليديولوجيا  املتطرفة...).  والحركات 
مثال ارتكزت عىل ذاكرة الحرب األوىل يف تعبئتها للشعوب 
اإلسالمية  الحركات  وبعض  الثانية.  للحرب  بها  والدفع 
املتطرفة استفادت من ذاكرة مخلفات االستعامر يف إيقاظ 
من  ذلك  رافق  وما  وثقافته  الغرب  ضد  الكراهية  شعور 
عىل  تقوت  أيضا  الصهيونية  والحركة   ... وإرهاب  تطرف 

ذاكرة االضطهاد وأمل العودة إىل "أرض امليعاد"... 
تشتغل  أن  يجب  ما  هو  التداعيات  هذه  مثل  وتفادي 
بإتاحة  أكرث،  الشفافية  لتحقيق  األرشيف،  عليه مؤسسات 

(20)  Ibidem. p.132.
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املعلومة، الستبعاد شبح االستبداد بها واستخدامها لألغراض 
السابقة الذكر(21).   

2-1:  ا�رشيف mدد للذاكرة

الذاكرة  مجال  توسع  إىل  واألرشفة  األرشيف  تطور  أدى 
كانت  وإذا  لوحده.  املايض  يحتكر  ال  التاريخ  وجعل 
الذاكرة قد سخرت يف املايض لكتابة التاريخ، فإن التاريخ 
أصبح اليوم، يكتب تحت ضغط الذاكرة الجامعية، بفعل 
األحداث،  معامل  رسم  يف  األرشيف  مجال  أهمية  تصاعد 
أسباب  وفهم  إلثباتها  التاريخ  علم  آليات  تتطلب  التي 
بالذاكرة  عالقته  يف  األرشيف  أهمية  ازدادت  وقد  نزولها. 
ومخترب  املعلومة،  يحفظ  مركز  من  مجاله  تطور  عندما 
علم التاريخ، إىل مجال للثقافة، وذلك بعد استقالله بذاته 
وتوسيع مجال اهتاممه يف خدمة ذاكرة وثقافة املجتمعات 
املعارصة، حيث أصبح يتقاطع مع باقي شواهد الحضارات، 
الشفوية،  والرواية  األثرية  والتحف  التاريخية  املباين  مثل 
وعن  ثقافية  كملكية  األرشيف  وثيقة  عن  نتحدث  ورصنا 

األرشيف كرتاث(22). 
من  األرشيف  إخراج  يف  االستقاللية  هذه  ساهمت  وقد   
دوره التقليدي يف جمع املعلومة والحفاظ عليها وإتاحتها 
لرشكائه التقليديني، إىل دور الفاعل واملؤثر يف محيطه الثقايف، 
بعد أن أصبح األرشيفي يشتغل عىل مضمون الوثائق، من 
خالل أنشطة مراكز األرشيف يف تثمني الوثائق املحفوظة 
لديها، عىل شكل معارض أو إصدارات أو غريها من أنشطة 
أصبح  ولكنه  املحايد،  الحارس  يعد  مل  فاألرشيفي  التثمني. 
متدخال   يقرر يف آخر املطاف ما يبقى كأرشيف يحتفظ به 
بشكل نهايئ ودائم، وما يتم االستغناء عنه وإتالفه. فإليه 
أيضا  وهو  الوثائق،  وتنظيم  وضع  كيفية  يف  القرار  يرجع 
من يحدد ويقرر توصيف آلية املجموعات، ويحدد الرتبة 
(21) Alice Auzou. De l’Italie fasciste à la résistance : la place 

des archives dans la construction d’une mémoire collective, 
Master 1 Histoire et document, université d’Angers, 
2015.p. 13.

(22) Bertrand Müller. Des archives en mutation et du vertige 
de l’historien. Remarques historiographiques, Etudes et 
sources, 2001, p.49 - 63.

خالل  من  يظهر  الذي  التصنيف  تصميم  ورسم  والرتاتبية 
والصور  الوثائق  يحسم يف طبيعة  أنه  كام  البحث.  دالئل 

املدرجة عىل البوابات االلكرتونية. 
وهذا كله إن دل عىل يشء، فإمنا يدل عىل أن األرشيفي هو 
فاعل رئييس يف مصري الذاكرة، هو الذي يقرر فيام يجب 
تذكره وما يرتك للنسيان، وفيام يكشف عنه للمجتمع وما 
يظل قابعا يف الظل، وما ميكن أن يتكلم وما يظل صامتا 
أنها  إال  الحقيقة،  تحمل  كانت  وإن  والوثائق  أخرس(23).  
تبقى نسبية بخضوعها ألثر مجموع املتدخلني، فاألرشيف 
من  قنوات،  بعدة  مير  ولكنه  بنفسه  نفسه  يجمع  ال 
يدبرونها،  الذين  املوظفني  إىل  للوثائق  املنتجني  األشخاص 
واألرشيفني الذين ينتقون منها ما يبقى للحفظ وما يتاح 

لالطالع بني أيدي الباحثني(24).

خامتة:

نستشف مام سلف أن األرشيف قد أصبح محددا أساسيا، 
وعنرصا مؤثرا يف عمل وبناء الذاكرة، فهو الحافظ ملكوناتها 
ولكل الظروف التي ساهمت يف نشأتها، من خالل الوثائق 
األرشيفية وحواملها املتعددة، والتي من شأنها أن تجيب 

عن مختلف تساؤالتها.
ويعترب األرشيف أيضا ضابطا للذاكرة، يف صحة املعلومة 
ال  حتى  تحوير،  أو  زوائد  من  يصيبها  قد  مام  وحاميتها 
تستغل سلبا كام تحدثنا عن ذلك، يف أغراض سياسية أو 
املتطرفة  املذاهب  أطروحات  تغدية  ويف  إيديولوجية، 
تفيض،  والتي  اآلخر،  وكره  والتفرقة  امليز  تنشد  التي 
تبتغيه  الذي  النبيل  الهدف  تبديد  إىل  املطاف،  آخر  يف 
ونرش  واالنتامء،  بالهوية  الشعور  تقوية  يف  الذاكرة 
القيم  املشرتك من  إحياء  بإعادة  واإلخاء،  التسامح  روح 

النبيلة. اإلنسانية 

(23)  Yvon Lemay et Anne Klein. Op.cit. p.112.
(24)  Idem.p.113.
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تقويم  األرشيف كعنرص رئييس يف  الباب دخل  ومن هذا 
افرتاءات  من  يشوبها  قد  مام  وتنقيحها  الذاكرة،  عمل 
التاريخ  علم  به  يقوم  الذي ظل  العمل  ومغالطات، وهو 
لقرون خلت، منذ أن اشتغل عليه هريودوت يف بادئ األمر، 
مبنطق اللغوس العقالين وإبعاد امليتوس أي كل ما هو خرايف 
وتصديقه،  لوقوعه  دليال  وال  حجية  له  يجد  ال  أسطوري، 
عىل  اعتامدا  يرسدها  التي  األحداث  تعليل  حاول  حيث 
ما توافر من املصادر رغم قصور اعتامد األرشيف يف تلك 
الوقت  يف  األرشيف  يغطيه  ما  هو  القصور  ذلك  الفرتة. 
الحايل، بفعل تطور مجال اشتغاله، وتنظيم بنياته اإلدارية، 
جزءا  يحتضن  أصبح  حيث  ومراكزه،  مؤسساته  واستقالل 
األرصدة  تعدد  خالل  من  املجتمعات،  ذاكرة  من  كبريا 
والوثائق، وأمىس تثمني ذلك من مقومات الذاكرة مبختلف 

أنواعها ومعانيها.
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مخالفات "قانون ا0رشيف": 
أي دور للشرطة القضائية؟(1)

عزيز لعويسي(2)

مواكبة للتحوالت املتعددة املستويات التي شهدها املغرب 
خالل العقدين األخريين، خاصة تلك التي طالت الجوانب 
الترشيعية واملؤسساتية، وقياسا ملا ساد املشهد األرشيفي 
الوطني بعد االستقالل من تفرقة وشتات، يف ظل سيادة 
ما  مع  وانسجاما،  وتفاعال  و"مؤسسايت"،  "ترشيعي"  فراغ 
من  توصيات،  من  واملصالحة"  اإلنصاف  "هيئة  عن  صدر 
ما  ظل  يف  الوطني،  باألرشيف  العناية  رضورة  ضمنها 
صادفته من صعوبات موضوعية يف إثبات ما تخلل "سنوات 
كان  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  من  الرصاص" 
الوطني مبا يضمن  االعتبار لألرشيف  إعادة  من الرضوري 
تقنينه ومأسسته، ليتم إصدار القانون رقم 69.99 املتعلق 
يف   167.07.1 رقم  الظهري  بتنفيذه  والصادر  باألرشيف، 
30 نونرب 2007، الذي تأسست مبوجبه "مؤسسة أرشيف 

ترشيعيا  الوطني  األرشيف  لتأطري  فقط  ليس  املغرب"، 
مستوياته  بكل  الرتاث  لصون  أيضا،  ولكن  ومؤسساتيا، 
وإتاحة خلفيات  الوطنية،  الهوية  الذاكرة وحامية  وحفظ 
كتابة  يف  اإلسهام  شأنها  من  الروافد،  متعددة  أرشيفية 
التاريخ بكل امتداداته السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
من  وغريها،  والعسكرية  واألمنية  والثقافية  واإلدارية 
الخلفية،  مرآتنا  هو  اليوم،  ينتج  أو  يكتب  ما  أن  منطلق 
وذاكرتنا  وهويتنا  لتاريخنا  سنوات-  بعد   – العاكسة 
الجامعية، وعليه، وسنوجه البوصلة من خالل هذا املقال، 

العمق  الجرائد اإللكرتونية (السفري24،  مقال سبق أن نرش يف عدد من   (1)
كاتبه،  مبوافقة  املغرب"،  "أرشيف  مجلة  يف  إدراجه  ونعيد   ،(... املغريب 

تعميام للفائدة. 
الشؤون  يف  باحث  كاتب،  والجغرافيا)،  (التاريخ  التأهييل  السلك  أستاذ   (2)

الرتبوية والقانونية.

تثريه  قد  وما  (أوال)  باألرشيف  املاسة  املخالفات  نحو 
"معاينتها" من إشكاليات عملية خاصة من جانب "ضباط 
مقال  تخصيص  انتظار  يف  (ثانيا)،  القضائية"(3)  الرشطة 
الحق، نضع من خالله "الوثائق األرشيفية" بني "الحق يف 

االطالع" و"كتامن الرس املهني".

با�رشيــف  ــة  ــاس امل ــفــات  اخملــال أوال: 
والعقوبات املطبقة عليها

األرشيفية،  بالوثيقة  بالغا  اهتامما  األرشيفي  املرشع  أوىل 
الزجرية  املقتضيات  تلمسه من خالل  اهتامم ميكن  وهو 
استعرضت  التي  و37،  و36   35 املواد  تضمنتها  التي 
املخالفات املاسة باألرشيف وما يرتتب عليها من عقوبات 
سالبة للحرية، وهي مخالفات ترتبط أساسا باألفعال ذات 
الصلة بالرسقة واإلتالف وإلحاق الرضر وكثامن الرس املهني، 
ويف هذا الصدد، فقد نصت املادة 35 عىل أن "كل شخص 
بحكم  عهدته  يف  عمومي  أرشيف  رسقة  أو  بإتالف  قام 
مهامه، ولو دون أن يقصد إىل الغش، يتعرض بعقوبة حبس 
نصت املادة 19 من القانون 22.01 املتعلق باملسطرة  الجنائية عىل ما   (3)
ييل :"تضم الرشطة القضائية إىل جانب الوكيل العام للملك ووكيل امللك 
ونوابهام وقايض التحقيق، بوصفهم ضباطا سامني للرشطة القضائية : أوال: 
ضباط الرشطة القضائية، ثانيا: ضباط الرشطة القضائية املكلفني باألحداث، 
ثالثا: أعوان الرشطة القضائية، رابعا: املوظفون واألعوان الذين ينيط بهم 
القانون، بعض مهام الرشطة القضائية"، كام نصت املادة 20 عىل ما ييل : 
"يحمل صفة ضابط رشطة قضائية: املدير العام لألمن الوطني ووالة األمن 
الدرك  ضباط   – وضباطها  الرشطة  وعمداء  للرشطة  العامون  واملراقبون 
املليك وذوي الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز 
للدرك املليك طيلة مدة هذه القيادة – الباشوات والقواد – املدير العام 
للرشطة  العامون  واملراقبون  األمن  ووالة  الوطني  الرتاب  مراقبة  إلدارة 
املنصوص عليها يف   بالجرائم  اإلدارة، فيام يختص  بهذه  وعمداء الرشطة 

املادة 108 من هذا القانون".
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ترتاوح مدتها بني ثالث سنوات وست سنوات"، أما املادة 
36، فقد أحالت عىل أحكام املادة 13، وأكدت أن "كل من 

خالف أحكامها، يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 
446 من القانون الجنايئ"، وتوضيحا للرؤية، وبالرجوع إىل 

مستخدم  أو  موظف  كل  ألزمت  فقد   ،13 املادة  مقتىض 
مكلف بجمع األرشيف أو باملحافظة عليها، بكتامن الرس 
املهني يف ما يتعلق بكل وثيقة ال ميكن قانونا وضعها رهن 
فقد  الجنايئ  القانون  من   446 املادة  أما  العموم،  إشارة 

ارتبطت بإفشاء الرس املهني، إذ نصت عىل ما ييل:
الصيادلة  وكذلك  الصحة،  ومالحظو  والجراحون  "األطباء 
األرسار  عىل  األمنــاء  من  يعترب  شخص  وكل  واملولدات، 
بحكم مهنته أو وظيفته، الدامئة أو املؤقتة، إذا افىش رسا 
أودع لديه، وذلك يف غري األحوال التي يجيز له فيها القانون 
أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر 
إىل ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتني إىل عرشين ألف 

درهم. "
وقد امتد البعد الزجري إىل املادة 37، التي نصت عىل أن 
من  الخاص  أو  العام  األرشيف  من  وثيقة  رسق  من  "كل 
اإلرضار  يف  تسبب  أو  أتلفها،  أو  لألرشيف  عامة  مصلحة 
بها، يتعرض لعقوبة حبس ترتواح مدتها بني سنتني وعرش 

سنوات".
ورغم حضور البعد الزجري العقايب، فإن املرشع األرشيفي 
أتاح فرصا إلبرام املصالحات، فيام يتعلق باملخالفات ذات 
إذ  لتطبيقه،  الصادرة  والنصوص  األرشيف  بقانون  الصلة 
منح صالحيات واسعة ملؤسسة "أرشيف املغرب" يف إبرام 
أو بعدها،  املصالحات، ســواء قبل صدور أحكام قضائية 
"إذا تبني أن يف ذلك فائدة للمحافظة عىل أرشيف عامة، أو 
إذا كانت هذه األخيــرة ذات فائدة تاريخية أو علمية أو 
حضارية"، بشكل يجعل من املصالحات املربمة كتابة، تلغي 
– بدون تحفظ – "الدعاوى املقامة من قبل النيابة العامة، 

وكذلك تلك املرفوعة من لــدن اإلدارة" (املادة 39).

ــفــات املــاســة  ثــانــيــا : مــعــايــنــة(4) اخملــال
با�رشيـف

الصادرة  والنصوص  األرشيف  قانون  أحكام  مخالفات 
ملا  منطلقا  تشكل  التي  "املعاينة"  عىل  تتأسس  لتطبيقه، 
معاينة،  وهي  قانونية،  إجراءات  من  املساطر  تقتضيه 
خولت لجهتني محوريتني: أولهام: "ضباط الرشطة القضائية" 
مبوجب  لهم  املخولة  واالختصاصات  املهام  إىل  بالنظر 
الجنائية)،  املسطرة  (قانون  الشكيل  املسطري  الترشيع 
بشكل يتيح لهم صالحيات واسعة يف البحث والتحري يف 
الجنايئ  الترشيع  يف  عليها  املنصوص  سواء  الجرائم،  كافة 
املوضوعي (القانون الجنايئ) أو تلك املحصورة يف القوانني 
"أرشيف  ملؤسسة  التابعني  "األعوان"  وثانيهام:  الخاصة، 
نصت  الصدد  هذا  ويف  الغرض،  لهذا  املؤهلني  املغرب" 
بصفة  املؤهلني  لألعوان  "يخول   : ييل  ما  عىل   38 املادة 
نهائية لهذا الغرض من قبل "أرشيف املغرب" عالوة عىل 
ضباط الرشطة القضائية، صالحية معاينة مخالفات أحكام 
هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه"، وهي صالحيات 
قانونية، تتأسس خلفيتها القانونية عىل مقتضيات القانون 
رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية، وتحديدا ما ورد يف 

املادة 19 التي نصت عىل ما ييل:
للملك  العام  الوكيل  جانب  إىل  القضائية  الرشطة  "تضم 
ضباطا  بوصفهم  التحقيق،  وقايض  ونوابهام  امللك  ووكيل 
القضائية،  الرشطة  أوال: ضباط   : القضائية  سامني للرشطة 
ثالثا:  باألحداث،  املكلفني  القضائية  الرشطة  ضباط  ثانيا: 

الشكيل(قانون  املسطري  الترشيع  يف  ال  للمعاينة  تعريف  أي  يرد  مل   (4)
وهي  الجنائية)،  املسطرة  املوضوعي(قانون  ال  و  الجنائية)  املسطرة 
عموما، ترتبط بانتقال ضابط الرشطة القضائية ملرسح الجرمية، والقيام مبا 
يلزم من مشاهدات وأبحاث وتحريات ، من شأنها جمع األدلة والقرائن  
اندثارها، واستجالء هويات املشتبه فيه أو املشتبه فيهم والضحية  قبل 
أو الضحايا والشهود، وكلها  إجراءات وعمليات، تضمن يف محرض قانوين 
ومنطلقا  اإلثبات،  وسائل  إحدى  تشكل  بذلك  وهي  املعاينة)،   (محرض 
الصـدد، فقد  قانونية، ويف هذا  ملا سيرتتب عنها من إجراءات ومساطر 
"يجب عىل  ييل:  ما  الجنائية عىل  املسطرة  قانون  من   23 املادة  نصت 
ضباط الرشطة القضائية أن يحرروا محارض مبا أنجزوه من عمليات، وأن 
يخربوا وكيل امللك أو الوكيل العام املختص، فــورا مبا يصل إىل علمهم من 

جنايات وجنح".
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أعوان الرشطة القضائية، رابعا: املوظفون واألعوان الذين 
ينيط بهم القانون، بعض مهام الرشطة القضائية"، وعليه 
واملستخدمني  املوظفني  فإن  املادة،  ملنطوق  واستقراء 
التي  الرابعة،  بالفئة  يرتبطون  املغرب،  ألرشيف  التابعني 
القضائية،  الرشطة  مهام  بعض  مامرسة  القانون  بها  أناط 
إىل جانب "ضباط الرشطة القضائية" (الفئة األوىل) الذين 
وقوع  من  "التثبت  يف  تختزل  واسعة،  بصالحية  يتمتعون 
مرتكبيهـا،  عن  والبحث  عنها،  األدلة  وجمــع  الجرائم، 
وأوامر  التحقيق  قضاء  وإنابــات  أوامر  بتنفيذ  والقيام 

النيابة" (املادة 16 من قانون املسطرة الجنائية).
باألرشيف  املاسة  الجرائم  معاينة  مهمة  إسناد  كان  وإذا 
لألعوان التابعني ملؤسسة أرشيف املغرب، ال يثري أي نوع 
من اإلشكال، الرتباطهم املهني أو الوظيفي مبهنة األرشيف، 
مبعاينة  للقيام  وتقنيا  قانونيا  مؤهلني  يجعلهم  بشكل 
والنصوص  األرشيف"  "قانون  أحكام  مخالفات  مختلف 
إفشاء  الرضر،  إلحاق  إتالف  (رسقات،  لتطبيقه  الصادرة 
الرس املهني …)، فإن دور "ضباط الرشطة القضائية" (أمن 
بالوثيقة  املاسة  املخالفات  معاينة  يف  مليك)  درك  وطني، 
لعدة  العملية  الصعوبات  من  نوعا  يثري  قد  األرشيفية، 

اعتبارات منها :
– عمل ضباط الرشطة القضائية، تحتكره باألساس، الجرائم 
الجنايئ  الترشيع  مقتضيات  عليها ضمن  املنصوص  العامة 
املوضوعي (القانون الجنايئ) من قبيل جرائم القتل والرضب 
املخدرات  وقضايا  األمانة،  وخيانة  والرسقات  والجرح 
والهجرة غري الرشعية والنصب واالحتيال والتزوير والرشوة 
واستغالل النفوذ وغريها، وهي القضايا التي تشكل عصب 

حياة عمل الضابطة القضائية.
– العمل االعتيادي لضباط الرشطة القضائية، يتخذ عادة 
التلبس"،  "حالة  إطار  يف  البحث  أولها:   : مستويات  ثالثة 
ثانيها: البحث "يف حالة البحث التمهيدي"، وثالثها "البحث 
دون  عليها،  ترد  التي  العامة"  النيابة  "تعليامت  إطار  يف 
إغفال ما يسند إليها من مهامت موازية، تقتضيها طبيعة 

"املهنة األمنية"، بشكل يجعلهم خاضعني لسلطتني يف نفس 
اآلن: سلطة قضائية يف إطار ما ميارسونه من مهام بصفتهم 
باعتبارهم  إدارية"  و"سلطة  القضائية،  للرشطة  ضباطا 
باألنظمة  االلتزام  تقتيض  أمنية،  إلدارة  تابعني  موظفني 

الداخلية والتقيد بالضوابط األمنية.
– كرثة املهام املسندة لضباط الرشطة القضائية، سواء كانت 
قضائية (رشطة قضائية) أو إدارية (رشطة إدارية) ، وضعف 
الحصيص (قلة املوارد البرشية)، وهذا يجعلهم "أوفيــاء" 
باألساس للجرائم التي متت اإلشارة إىل بعضها سلفا، وبالتايل، 
فهم بذلك، غري مستعدين من "الناحية الواقعية" لتوسيع 
عن  والتحري  بالبحث  واالختصاصات،  الصالحيات  وعاء 
الجرائم املتناثرة يف النصوص الخاصىة (األرشيف منوذجا).

وعليه ويف ظل االعتبارات املشار إىل بعضها سلفا، يالحظ 
أن عمل ضباط الرشطة القضائية، ينحرص أساسا يف الجرائم 
التي ميكن توصيفها بالجرائم "التقليدية" املنصوص عليها 
الفعل  يف   حضورا  األكرث  باعتبارها  الجنايئ،  القانون  يف 
عن  البعد  كل  بعيدين  يجعلهم  واقع،  وهو  اإلجرامي، 
من  الخاصة  القوانني  بعض  بأحكام  املاسة  املخالفات 
و"األرشيف"  و"البيئة"  البحري"  و"الصيد  "التعمري"  قبيل 
ضباط  معظم  أن  القول،  يف  املجازفة  ميكن  بل  وغريها، 
القانون  يجهلون  قد  كلهم،  نقل  مل  إن  القضائية  الرشطة 
البعد  كل  بعيدين  يجعلهم  بشكل  باألرشيف،  املتعلق 
يجعل  مام  ومقتضياته،  بأحكامه  املاسة  "املخالفات"  عن 
ملؤسسة  التابعني  املؤهلني  األعوان  عىل  حكرا  "املعاينة" 
الذي  السؤال  ليبقى  الواقــع"،  "بحكم  املغرب  أرشيف 
يطرح نفسـه بإلحاح: كيف لضابط رشطة قضائية، غارق 
بشكل مستدام يف البحث والتحري يف "الجرائم التقليدية" 
واإلرشاف عىل تسيري الدميومة والقيام بالحمالت التطهريية 
األمنية،  املهنة  طبيعة  تقتضيها  التي  الخاصة"  و"املهامت 
كيف له أن ينتبه إىل "قانون أرشيفي"؟ وكيف له أن يعاين 
والتتبع؟  االهتامم  دائرة  عن  البعد  كل  بعيدة  مخالفات 
وهي تساؤالت اإلجابة عنها، تفرض التأكيد، أن تدخل عمل 
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"الضابطة القضائية(5) يف معاينة املخالفات املرتبطة ببعض 
القوانني الخاصة، يبقى تدخال "خجوال" إن مل نقل "منعدما" 

بحكم الواقع.
وبالرجوع إىل مقتىض املادة 38، ويف ظل غياب الضابطة 
نوجه  الواقع،  بحكم  "األرشيف"  مجال  عن  القضائية 
األعوان  يبارشها  أن  ميكن  التي  "املعاينات"  نحو  البوصلة 
اإلجراءات  عن  والتساؤل  املغرب،  ألرشيف  التابعني 
تأسيسيا  "املعاينة" تعد إجراء  املسطرية، من منطلق  أن 
للدعوى وما سيرتتب عنها من إجراءات قانونية، من قبيل 
ارتكابهم  املشتبه يف  أو األشخاص  الشخص  "االستامع" إىل 
عند  "الشهود"  ترصيحات  وتلقي  املخالفات  أو  للمخالفة 
العامة،  النيابة  عىل  املنجزة  املسطرة  وإحالة  االقتضـاء، 
دور  فهل  وغريها،  اإلجراءات  هذه  لكل  واستحضارا 
يف  ينحرص  املغرب،  ألرشيف  التابعني  املؤهلني  "األعوان" 
حدود "إجراء املعاينة" التي نصت عليها املادة 38 بشكل 
رصيح؟ أم أن "املعاينة" تتيح لهم بشكل تلقايئ القيام مبا 
تدخلهم  أن  أم  مسطرية؟  إجراءات  من  الدعوى  تقتضيه 
وإحالتها  املرتكبـة،  املخالفات  معاينة  يف  فقط،  ينحرص 
عىل  القضية  بدورها  تحيل  قد  التي  العامة،  النيابة  عىل 
البحث  لتعميق  الرتايب  القضائية ذات االختصاص  الرشطة 
ذلك،  مبا يف  القضية،  يف  املتداخلة  األطراف  إىل  واالستامع 

الجنائية،  املسطرة  قانون  يف  قضائية"  "ضابطة  لكلمة  إشارة  أية  ترد  مل   (5)
لألمن  التابعني  القضائية"  الرشطة  "ضباط  إىل  تنسب  أن  العادة  وجرت 

الوطني والدرك املليك، ومن يشتغل تحت إمرتهم من أعوان.

املغرب)؟  أرشيف  (مؤسسة  املترضرة  الجهة  شكاية  تلقي 
وهي تساؤالت تقتيض إثارة العالقة بني مؤسسة "أرشيف 
املغرب" و"الرشطة القضائية" ذات االختصاص الرتايب، فيام 
إذا كانت عالقة تواصل وتنسيق وتعاون مستمر، أم أن كل 

طرف "يغني عىل لياله" إذا ما جاز التوصيف ..
تأسيسا عىل ما سبق، نختم بالقول، أن مؤسسة "أرشيف 
"الرشطة  مع  التواصل  قنوات  فتح  من  لها  البد  املغرب" 
القضائية  الرشطة  ضباط  تعريف  يضمن  مبا  القضائية" 
يتعلق  فيام  خاصة  األرشيف،  قانون  وأحكام  مبقتضيات 
أما  األرشيفية،  الوثائق  تطال  أن  ميكن  التي  باملخالفات 
مطالبة  فهي  مليك)،  درك  وطني،  (أمن  األمنية  اإلدارات 
عىل  والحرص  لضباطها  املستمر  التكوين  آليات  بتفعيل 
مؤسسة  قبيل  من  املؤسسات  بعض  مع  رشاكات  خلق 
تطوير  الضباط،  لهؤالء  يتيح  بشكل  املغرب"،  "أرشيف 
كفاياتهم القانونية، بشكل يجعلهم يف مستوى ما يتيح لهم 
قانون املسطرة الجنائية من صالحيات واسعة، يف محاربة 
الجرمية وزجر مرتكبيها، غري هذا، ستبقى الرشطة القضائية 
سجينة "الجرائم االعتيادية" و"املألوفة" املنصوص عليها يف 
الراقدة  املخالفات  يف  مهوال  فراغا  تاركة  الجنايئ،  القانون 
تلك  ومنها  الخاصة"،  "النصوص  من  الكثري  يف  صمت،  يف 
التي ترتبط  مبخالفات أحكام "قانون األرشيف" والنصوص 

الصادرة لتطبيقه. 
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ملف العدد
Dossier spécial
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"Au cours de son histoire, le Maroc a connu un modèle civilisationnel 
singulier de coexistence et d’interaction entre les musulmans et les 
adeptes d’autres religions, notamment les Juifs et les Chrétiens. Parmi 
les pans lumineux de l’histoire de cette concorde s’affirme la civilisation 
maroco-andalouse issue de cette convergence interreligieuse. En 
effet, commerces, arts se sont développés entre ces communautés 
qui partageaient aussi les fruits de la sagesse, de la philosophie et des 
sciences."
Extrait du message de SM le Roi Mohammed VI aux participants au congrès sur 
"les droits des minorités religieuses en terre d’Islam : le cadre juridique et l’appel à 

l’action" (25-27 janvier 2016).
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الديانة  املسيحية  بالرومان وحضارتهم، خاصة عندما أصبحت  إىل زمن معرفته  باملسيحية  املغرب  ترجع معرفة 
الرسمية للدولة الرومانية، كام تذهب لذلك معظم املصادر التي تناولت موضوع املسيحية باملغرب. 

أما عالقة الدولة املغربية بالفاتيكان فهي قدمية أيضا وترجعها الوثائق املتوفرة إىل الفرتة املوحدية، عندما بعث 
الخليفة املوحدي أبو حفص املرتىض برسالة من مراكش إىل البابا إنوسانت الرابع بروما يف العارش من يونيو 1250، 
بشأن تعي ن راهب يهتم بأمور النصارى املقيم ن باملغرب، جاء فيها : "ويف سالف هذه األيام انرصف عن حرة 
املوحدين أعزهم الله البشب الذي كان قد وصل بكتابكم إلينا انرصافا مل يعهده منا فيه بر وإكرام ومل يغبه فيه 
اعتناء به واهتام […] ومتى سنح لكم أسعدكم الله تعاىل بتقواه أن توجهوا لهؤالء النصارى املستخدمني بباد 

املوحدين أعزهم الله من تروه برسم ما يصلحهم يف دينهم ويجري عىل معتاد قوانينهم".
وقد استمرت تلك العالقات الطيبة املفعمة بالنيات الحسنة من خالل السفارة التي أوفدها السلطان املوىل الحسن 
إىل البابا ليون الثالث عرش، التي ترأسها الحاج محمد العريب الطريس، والتي ميزها إرشاك الراهب اإلسباين األب 

لريشوندي بوصفه ترجامنا ومستشارا للبعثة التي استقبلت من قبل قداسة البابا يوم 25 فرباير 1888.
باملغرب  األساقفة  لرئيس  يوسف  بن  محمد  سيدي  السلطان  استقبال  إىل  الصدد،  هذا  يف  أيضا،  اإلشارة  وميكن 
املغريب  العاهل  1956، كام بعث  تومليلني عام  انتهاء أشغال ملتقى  إثر  "األب دوين مارتن"  لوفيفر" و  "أميدي 
برئيس حكومته عبد الله إبراهيم للقاء البابا سنة 1960، محافظا بذلك عىل نهج أسالفه يف تكريس ثقافة االنفتاح 
والتسامح الديني التي سنها حكام املغرب عىل مر التاريخ. وتلك سنة حافظ عليها أيضا نجله امللك الحسن الثاين، 
عندما استقبل البابا يوحنا بولس الثاين سنة 1985، وكذلك حفيده امللك محمد السادس عندما زار البابا مبقره 

بالفاتيكان عام 2000.
لقد حظي النصارى بعناية كبرية بأرض املغرب، كام تشهد عليه ظهائر التوقري واالحرتام التي نعموا بها من لدن 
سالطينه، كام متتعوا بالكثري من الحقوق والحريات يف التنقل والسفر والتجارة، إىل جانب ما حظوا به من حرية يف 

تدبري أمورهم الخاصة يف اإلرث والزواج والقضاء وبناء دور العبادة ومامرسة شعائرهم الدينية.
املغاربة املسلمني، من  اليومي مع  املعيش  القوية يف تقاسم  الرعاية يف تفاعل املسيحيني ورغبتهم  تلك  وتتجىل 
خالل مساهمتهم يف مختلف مناحي الحياة االجتامعية، كام تبديه الخدمات التي قدموها لهم من تطبيب وتعليم، 

وكذلك مختلف ورشات تكوين الشبيبة املغربية يف مختلف الحرف والصنائع مبختلف ربوع البالد.
ويف هذا الصدد، فقد اخرتنا ادراج ملف هذا العدد تحت عنوان: "الحضور املسيحي باملغرب: العيش املرشك" من 

أجل تسليط الضوء عىل قيم التسامح والتعايش التي جمعت املسيحيني واملغاربة املسلمني عرب التاريخ. 
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أمان وتوقير واحترام
Respect et Considération

رسالة الخليفة املوحدي أبو حفص املرتىض إىل البابا إنوسانت الرابع بشأن تعيني راهب يهتم بأمور 
النصارى املقيمني باملغرب (1250).

Lettre du Calife Almohade Abou Hafs Al Murtada au Pape Innocent IV 
sollicitant l’envoi d’un prêtre en charge des chrétiens résidant au Maroc 
(1250).
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ظهري محمد الشيخ الصغري السعدي بخصوص توقري القس نكالس القشتايل (1637).
Dahir de respect et de considération de Mohamed Cheikh Sghir en faveur 
du prêtre Nicolas de Castille (1637).
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يف  إسامعيل  موالي  العلوي  السلطان  ظهري 
شأن توقري القس دييغو ومن معه من خدام 

السلطان (1700).
Dahir du Sultan Moulay Ismail 
en faveur du prêtre Diego de los 
Angeles et ses Frères (1700).

السلطاين  البالط  سيدات  إحدى  من  رسالة 
شكايتهم  عىل  جوابا  الفرايلية  جامعة  إىل 
مام لحقهم من رضر من ولدها موالي عيل 

.(1712)
Lettre d’une Dame du Palais 
sultanien à des religieux chrétiens 
désapprouvant le comportement 
irrespectueux de son fils Moulay 
Ali (1712). 
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باإلحسان  الرعية  وكافة  القبائل  يأمر شيوخ  امللك  عبد  السلطان موالي  ظهري 
للنصارى الفرايلية (1728).

Dahir du Sultan Moulay Abdelmalek incitant les chefs des 
tribus au respect des religieux chrétiens (1728). 

ظهري السلطان سيدي محمد بن موالي اسامعيل إىل بعض الفرايلية يأذن لهم 
باملقام بتطوان، ال يتعرض لهم يف سفر وال فيام يحملونه إال من زرع وعدة 

.(1736)
Dahir du Sultan Sidi Mohamed ben Moulay Ismail 
protégeant certains religieux et les autorisant à séjourner 
à Tétouan (1736).

ظهري السلطان موالي عيل يف اإلذن للفرايلية النصارى باملقام بحرضة فاس بأمن 
وأمان (1734).

Dahir du Sultan Moulay Ali garantissant aux religieux 
chrétiens un séjour en toute quiétude à Fès (1734).
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حقوق وحريات
Droits et Libertés

التنقل والسفر
Liberté de mouvement 

ظهري السلطان موالي أحمد بن موالي اسامعيل يف شأن حرية السفر والتنقل 
لفائدة التجار النصارى (1727).

Dahir du Sultan Moulay Ahmed ben Moulay Ismail 
accordant la libre circulation aux commerçants chrétiens 
(1727).

ظهري السلطان موالي عبد امللك بن موالي اسامعيل بتجديد الحق يف التنقل 
والسفر لفائدة بعض الرهبان اإلسبان (1728).

Renouvellement d’un dahir de liberté de circulation au 
profit de certains religieux chrétiens espagnols (1728).
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ظهري السلطان سيدي محمد بن موالي اسامعيل 
إىل كافة شيوخ القبائل يف شأن توقري رجال الدين 
املسيحيني وحاميتهم ومساعدتهم وإرشادهم يف 

تنقالتهم (1736).
Dahir du Sultan Sidi Mohamed ben 
Moulay Ismail ordonnant aux chefs 
de tribus la protection des gens 
d’Eglise (1736).

توقري  بخصوص  العابدين  زين  السلطان  ظهري 
الفرايلية بتطوان واإلذن لهم بالذهاب واإلياب من 
أمتعتهم  تفتش  وال  شاؤوا،  ما  وقت  بالدهم  وإىل 

.(1741)
 Dahir du Sultan Zine el Abidine 
protégeant les religieux chrétiens 
à Tétouan, et leur assurant la libre 
circulation (1741).
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توقري  بشأن  العابدين  زين  السلطان  ظهري 
الفرايلية باإليالة الرشيفة وتأمني تنقالتهم 

. (1741)
Dahir du Sultan Zine el Abidine 
garantissant le déplacement 
de religieux chrétiens en toute 
sécurité (1741).

بتجديد  الله  عبد  موالي  السلطان  ظهري 
مختلف  يف  مكناس  لفرايلية  السفر  حرية 

مرايس اإليالة (1745).
Dahir du Sultan Moulay 
Abdallah accordant aux religieux 
chrétiens de Meknès la liberté 
de circulation dans les ports du 
Royaume (1745). 
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أمتعة  تفتيش  مبنع  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  ظهري 
الفرايلية ولو كانت محتوية عىل الياقوت (1774).

Dahir du Sultan Sidi Mohamed ben Abdallah 
interdisant l’inspection des bagages des 
religieux chrétiens (1774).

الكنيسة  لرجال  التوقري  بتجديد  هشام  موالي  السلطان  ظهري 
مبكناس وتأمني تنقالتهم وأسفارهم (1790).

Dahir du Sultan Moulay Hicham renouvelant 
le respect et la considération aux religieux 
chrétiens de Meknès et leur assurant la liberté 
de circulation (1790).
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التجارة
Le commerce

ظهري محمد الشيخ الصغري السعدي بتوقري التجار القشتاليني وغريهم ممن 
يرد عىل املرايس وأن يعاملوا املعاملة الحسنة (1646).

Dahir de Mohamed Cheikh Sghir en faveur des négociants 
castillans (1646).

ظهري موالي اسامعيل يأمر رؤساء السفن بعدم التعرض ألتباع الفراييل دييغو 
.(1700)

Dahir de Moulay Ismail accordant des privilèges aux 
vaisseaux transportant les religieux chrétiens (1700).

ظهري السلطان موالي أحمد بالسامح للتجار النصارى بحرية التنقل بحرا بني 
مرايس اإليالة (1727).

Dahir du Sultan Moulay Ahmed accordant aux négociants 
chrétiens la libre circulation dans les ports du Royaume 
(1727). 
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للنصارى  التوقري واألمان  الله بتجديد  السلطان سيدي محمد بن عبد  ظهري 
املقيمني باملغرب وإعفائهم من العرش الواجب لبيت مال املسلمني (1756).
Dahir du Sultan sidi Mohamed ben Abdallah relatif 
notamment aux taxes imposées aux Chrétiens résidant 
au Maroc (1756).

املسيحيني  الدين  رجال  عن  الكلف  بإسقاط  سليامن  موالي  السلطان  ظهري 
مبرايس اإليالة (1794).

Dahir du Sultan Moulay Slimane exonérant les religieux 
chrétiens des taxes douanières (1794). 

رسالة من إحدى سيدات البالط السلطاين إىل كبري الفرايلية يف شأن موافقتها 
عىل زواج خادميها املسيحيني وفق تعاليم دينهام (1725).

Lettre d’une Dame du Palais sultanien autorisant le 
mariage de ses deux serviteurs chrétiens conformément 
à leur religion et coutumes (1725).
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تدبy ا�مور اخلاصة
Respect des spécificités

ظهري السلطان موالي عبد امللك يعطي األمان 
الدين املسيحيني ويفوض له  ألحد كبار رجال 
وجميع  الرتكة  وتقسيم  والزواج  القضاء  أمر 

شؤون النصارى (1728).
Dahir du Sultan Moulay 
Abdelmalek déléguant à un 
prêtre les pouvoirs exclusifs 
relatifs au mariage, à la justice 
et autres affaires concernant sa 
communauté (1728).

موالي  بن  محمد  سيدي  السلطان  ظهري 
أمور  اإلسبان  الرهبان  أحد  بتولية  اسامعيل 
مبقتىض  بينهم  يحكم  وبأن  النصارى  جميع 

عاداتهم (1736).
Dahir du Sultan Sidi Mohamed 
ben Moulay Ismail désignant un 
prêtre espagnol pour s’occuper 
des affaires des Chrétiens résidant 
à Meknès (1736).
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دور العبادة
Lieux de culte

قرار وزيري بالرتخيص لتنظيم اكتتاب قصد بناء كنيسة بالدار البيضاء (1924).
Organisation d’une loterie pour la construction de l’église du Sacré-Cœur à 
Casablanca (1924). 
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كنيسة القديس يوسف بحي املحيط، الرباط.
Eglise Saint-Joseph de l’Océan à Rabat. 
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كنيسة القديسة ترييزا، ورزازات  (1986).
Eglise Sainte-Thérèse, 

Ouarzazate (1986).
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تشييد كنيسة بإموزار كندر (1944).
Construction d’une chapelle-
église à Imouzzer Kandar (1944).
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تقرير عن الكنيسة اإلنجيلية الفرنسية بالدار البيضاء (1920).
Rapport sur l’église Evangélique française de Casablanca (1920).
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كنيسة حي الكامب مبكناس (1937).
Eglise du quartier du Camp, Meknès (1937).

الكنيسة األرثدوكسية الروسية، باب تامسنا، الرباط.
Eglise Orthodoxe russe, Bab Tamesna, Rabat.
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ترميم الكنيسة الربتغالية بالجديدة (1923).
Restauration de l’église portugaise de 
Mazagan (1923).
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كنيسة سيدة لورد بالدار البيضاء (2016).
Eglise Notre Dame de Lourdes 
à Casablanca (2016).



   2019 69أرشيف املغرب    العدد 4

الرتاث  بطنجة، معلمة معامرية مستوحاة من  األنجليكانية  أندرو  القديس  كنيسة 
اإلسالمي.

L’église anglicane Saint-Andrew à Tanger, une réalisation 
architecturale d’inspiration mauresque. 
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الحياة االجتماعية
Vie sociale

التطبيب
Médecine 

إىل  اسامعيل  بن موالي  السلطان موالي عيل  ظهري 
الرهبان اإلسبان مبكناس يفوض له تدبري أمور  أحد 

أبناء ملته من األرسى واملرىض (1734).
 Dahir du Sultan Moulay Ali accréditant 
un prêtre espagnol de Meknès pour 
toutes les affaires relatives à ses 
coreligionnaires (1734).

الرهبان   من  لجامعة  باإلذن  عيل  موالي  السلطان  ظهري 
الرشيفة وتأمني معالجة ورعاية  اإليالة  باإلقامة يف  اإلسبان 

األرسى النصارى (1734).
Dahir du Sultan Moulay Ali autorisant un 
groupe de religieux espagnols à séjourner 
au Maroc et à s’occuper des captifs et des 
malades chrétiens (1734).
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ظهريان بشأن السامح لألطباء املسيحيني مبعالجة بني ملتهم املقيمني باملغرب (القرن الثامن عرش).
Dahirs sultaniens autorisant les médecins chrétiens à exercer au Maroc en 
faveur de leurs coreligionnaires (XVIIIe s.)

املساعدة الطبية بدير تومليلني
Dispensaire du monastère de Toumliline
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 ال-بية والتعليم
Education et enseignement

مدرسة شارل دو فوكو، الرباط.
Ecole Charles de Foucauld, Rabat.
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مدرسة الطفل يسوع، طنجة.
Ecole de l’Enfant Jésus, Tanger.

مدرسة سيدة السالم، الرباط.
Ecole Notre Dame de la Paix, Rabat.



   2019 أرشيف املغرب    العدد 4 74

 التعايش الودي
Partage et convivialité 

لحظات من التعايش الودي بدير تومليلني.
Partage et convivialité au monastère de Toumliline. 

احتفال الشبيبة الربوتستانية بعيد الفصح، فضالة (1922).
Fête de la Jeunesse protestante à Fedhala, à l’occasion de Pâques (1922).
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ورشات التكوين
Ateliers d’apprentissage et de formation 

دار األيتام بحي الليمون بالرباط.
Orphelinat du quartier les Orangers à Rabat (annexe de la maternité de la Maréchale).
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زيارة األمريتني لال نزهة ولال مليكة لدار األيتام بحي الليمون (1958؟)
Visite des princesses Lalla Nezha et Lalla Malika à l’orphelinat des 
Orangers, Rabat (1958?)



   2019 77أرشيف املغرب    العدد 4

دير سيدة األطلس مبيدلت.
Monastère Notre dame de l’Atlas, Midelt.
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المغرب والفاتيكان: روابط متينة متجددة
Le Maroc et le Vatican : liens historiques

املوحدين  حرضة  عن  انرصف  األيام  هذه  سالف  ويف   "
إلينا  بكتابكم  وصل  قد  كان  الذي  البشب  الله  أعزهم 
انرصافا مل يعهده منا فيه بر وإكرام ومل يغبه فيه اعتناء به 
واهتامم كام أنه يف املدة التي قىض له فيها لدينا باملقام مل 
نزل نتعهده أثناءها باإلحسان واإلنعام […] ومتى سنح 
لكم أسعدكم الله تعاىل بتقواه أن توجهوا لهؤالء النصارى 
املستخدمني ببالد املوحدين أعزهم الله من تروه برسم ما 

يصلحهم يف دينهم ويجري عىل معتاد قوانينهم."      
مقتطف من رسالة الخليفة املوحدي أبو حفص املرتىض إىل 
البابا إنوسانت الرابع (1250).

" L’évêque, qui nous avait apporté votre 
lettre a quitté ces jours derniers la 
résidence des Unitaires […] A l’occasion 
de ce départ nous n’avons pas manqué 
de lui témoigner notre bienveillance et 
notre estime […] Quand il vous plaira […] 
d’envoyer à ces Chrétiens, en service dans 
l’empire des Unitaires […] un homme 
qui s’occupe de leurs intérêts religieux 
et les poussera à observer leurs lois 
habituelles. "      

Extrait de la lettre du calife Almohade Abou Hafs 

Al Murtada au Pape Innocent IV (1250).
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األب لريشوندي، مستعرب ومرتجم، مرافق لبعثة محمد العريب الطريس إىل الفاتيكان بأمر من السلطان املوىل 
الحسن سنة 1888.

Le Père José Lerchundi, grand arabisant et interprète de la délégation envoyée 
en 1888 par le Sultan Moulay Hassan au Vatican à l’occasion du jubilé du Pape 
Léon XIII.
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لألب  الخامس  امللك محمد  له  املغفور  استقبال 
دوين مارتان (أعاله) واألسقف لوي أميدي لوفيفر 
(جانبا) بالقرص املليك بالرباط، 23 غشت 1957.
Feu le Roi Mohammed V avec Mgr 
Louis-Amédée Lefèvre (à gauche) 
et le Père Denis Martin (en haut) au 
Palais Royale de Rabat, le 23 août 
1957. 
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استقبال البابا يوحنا الثالث والعرشين لرئيس املجلس الحكومي عبد الله ابراهيم، الفاتيكان (1960).
Abdallah Ibrahim, président du Conseil du Gouvernement, reçu par le Pape 
Jean XXIII, Vatican (1960). 
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دامئا  اتسمت  قد  واملسلمني  املسيحيني  بني  العالئق  "إن 
يف بالدنا منذ عهد عريق يف القدم بروح التفاهم األخوي، 
وقد جعل أجدادنا من هذا الروح أصال من أصول سريتهم 
ومل يحدث قط أن وقع اإلخالل بهذا األصل يف وقت من 

األوقات أَيًَّة ما كانت تصاريف الزمن الغابر.
ومنذ أن ألقى ألله إلينا مقاليد امللك، حرصنا من جهتنا كل 
الحرص عىل أن يحرتم هذا األصل ويراعى مراعاة دقيقة."

الثاين  البابا يوحنا بولس  الثاين إىل  العاهل املغريب الحسن  من رسالة وجهها 
(30 دجنرب 1983).

" Depuis des temps immémoriaux, un 
esprit d’entente fraternelle a toujours 
marqué chez nous les rapports entre 
Chrétiens et Musulmans. Nos ancêtres en 
ont fait une règle de conduite qui ne fut à 
aucun moment transgressée, quelles que 
fussent les vicissitudes du temps passé.

Nous même, depuis Notre accession 
au Trône, avons tenu à ce qu’elle fut 
scrupuleusement observée. " 
Extrait d’un message adressé par le Roi Hassan II au 

Pape Jean-Paul II (30 décembre 1983). 
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زيارة البابا يوحنا بولس الثاين للمغرب (1985).
La visite du Pape Jean-Paul II au Maroc (1985). 

عملة تذكارية مبناسبة زيارة البابا يوحنا بولس الثاين للمغرب. 
Pièce commémorative émise par Bank al Maghrib.
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زيارة صاحب الجاللة امللك محمد السادس للفاتيكان (أبريل 2000).
Visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Vatican (avril 2000).
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تنصيب كريستوبال لوبيز رومريو رئيسا لألساقفة، الرباط (2018).
Investiture de Cristobal Romero Lopez, nouvel archevêque, Rabat (2018).
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زيارة البابا فرانسوا للمغرب (مارس 2019).
Visite du Pape François au Maroc (mars 2019)
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