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 الوطن العربي يتشريعات حماية الوثائق ف

  

 د. ناهد محمد عالم 

 مدرس الوثائق واملعلومات،  

   والقائم بأعامل رئيس القسم، 

 أسوان   جامعة   – بكلية الداب  

  مستخلص

الدراسة إىل وصف وحتليل بعض الترشيعات يف البلدان العربية تلك التي تتعلق بحامية الوثائق،  تسعى 

معتمدة يف ذلك عىل املنهج الوصفي التحليىل واملنهج املسحى. وتتناول الدراسة األرشيف التارخيي يف الوطن العريب  

ق التارخيية و املخطوطات، وأهم املخاطر التي  و دوره يف البحث العلمى، و أبرز البالد العربية التي تذخر بالوثائ

يتعرض هلا الرتاث التارخيي العريب  من الوثائق واملخطوطات، وكيفية محاية األرشيفات العربية من اخلطر املتعمد،  

وهتتم الدراسة بعرض الترشيعات األرشيفية العربية عىل النطاقني الوطني واإلقليمى، وتقديم الترشيعات املقرتحة  

 فاظ عىل الرتاث الوثائقى ودور الترشيع يف رقمنة الوثائق التارخيية. للح

الوطن   .األرشيف التارخيي . الترشيعات األرشيفية . املخطوطات . : الوثائق التارخييةالكلامت الفتاحية

 رقمنة الوثائق التارخيية.  . األرشيفات العربية  . العريب

 متهيد

دار وثائق عىل حدة، وال يمكن إجراء تعديل شامل لكافة املؤسسات  تقوم بتعديل لوائح دور الوثائق كل 

األرشيفية؛ ألن كل حالة ختتلف عن األخرى وحتتاج إىل تعديل من داخل دار الوثائق نفسها، فعىل سبيل املثال دار  

جملس النواب    الوثائق القومية بالقاهرة قد قامت بتعديل قانون والئحة دار الوثائق القومية وهي معروضة اآلن عىل 

للموافقة، كام أن املطلوب هو تعديل اللوائح والقوانني املنظمة لدور الوثائق وتعديل نظام األمن الذي يسمح  

باالطالع عىل الوثائق من عدمه لكل منها، وإنام ال يمكن تعديل الوثائق حيث إن التعديل يتم عىل القوانني واللوائح  

 املنظمة لدور الوثائق. 
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من دور األرشيف واملتاحف يف العامل العريب برصيد معترب من الوثائق التارخيية واملخطوطات،  تذخر الكثري 

ا لقيمتها العلمية والفنية  أصبح حمل اهتامم عدد كبري من الدارسني والباحثني العرب واألجانب عىل حد سواء نظر  

ة واحلفاظ عليها يعنى احلفاظ عىل اهلوية القومية  من الرتاث الوطني ملختلف البلدان العربي  ا مهام  إضافة إىل كوهنا جزء  

صبحت  أبعادها يف ظل ما يشهده العامل من تغريات وظهور مفاهيم وقيم جديدة متمثلة يف العوملة التي أبمختلف 

مهية ومع ظهور وسائل  من هذه األ  ، نسانية املختلفة وهتدد خصوصيات الشعوبا عىل الثقافات اإل تشكل خطر  

ا احلفاظ عىل املخطوطات والوثائق التارخيية من التلف والضياع بوضع وتعديل  ديثة أصبح لزام  التكنولوجيا احل

رساع يف استخدام التقنيات احلديثة يف رقمنة كافة الوثائق التارخيية  الترشيعات املحلية والدولية املالئمة واإل

التي تتعرض هلا من هنب وتدمري   واملخطوطات العربية كمرشوع عربى موحد للحفاظ عليها من كافة املخاطر

نية، وإلتاحة تلك الوثائق واملخطوطات ألكرب عدد من الباحثني العرب  يوعمليات تزييف للحقائق التارخيية والد

دان العربية نستطيع أن نستخلص  لالدراسة النقدية ملا ورد يف بعض الترشيعات يف البعن طريق  جانب، وحتليال   واأل

ساسية التي ينبغى معاجلتها وتعديلها وتناوهلا بالترشيع األرشيفي حتى نستطيع مواجهة  جمموعة من العنارص األ

 النقائص يف الترشيعات العربية ملواكبة التطورات احلديثة يف العلم األرشيفي. 

 الدراسات السابقة

ات  ال توجد دراسات سابقة تعرضت للترشيعات الوثائقية من خالل واقعها ومستقبلها، حيث توجد دراس

حييى     "تطور الترشيع املرصى يف جمال األرشيف "يف املوضوع عن ماىض الترشيعات وهي رسالة ماجستري بعنوان:  

ا، حتت إرشاف د/ حممود عباس محودة، د/ ناهد محدى،  مقدمة من جامعة   عبد العزيز عمر، مدير دار الكتب سابق 

ا تقريب ا، ثم سجلت بع1998بنى سويف عام  دها بعدة سنوات باحثة أخرى يف نفس املوضوع  م منذ عرشين عام 

وهي إيامن عبداملنعم املعيدة بقسم علوم املعلومات بجامعة بنى سويف حتت إرشاف الدكتور/ عاطف بيومى  

م، وهي عبارة عن  2015عام  " الترشيعات املرصية للوثائق واألرشيف "حزين، وهي رسالة ماجستري بعنوان 

 ت يف مرص. دراسات مكررة عن ماىض الترشيعا 

 منهج الدراسة

 : يف وصف وحتليل الترشيعات الوثائقية العربية. النهج الوصفي التحلييل  –  1

 : ملسح وحتليل الترشيعات الوثائقية يف الوطن العريب.  النهج السحى –  2
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 أوال: األرشيف التارخيي يف الوطن العربي ودوره يف جمال البحث العلمى  

ا مهام  عىل صعيد مجيع املجاالت   لألرشيف التارخيي أمهية كربى يف حياة الدول واألفراد، فهو يلعب دور 

 العلمية والثقافية واالقتصادية. 

لقيمة العملية واإلدارية يف تسيري العمل  فنجد أن الوثائق األرشيفية يف بداية مرحلتها اجلارية تكون هلا ا

( وبعد حتوهلا  لألرشيف التارخيي تصبح ذات قيمة تارخيية للمصالح املنتجة ولعامة  1اإلدارى بكافة القطاعات) 

 الناس. 

ويمكن االعتامد عليها إلنجاز العديد من الدراسات والبحوث التي تستقى مادهتا األولية من األرشيف،  

 (. 2تدرس األحوال االقتصادية والسياسية ويتم التعرف إىل العادات والتقاليد )وباالعتامد عليه  

فنجد أن األرشيف التارخيي يشكل املادة اخلام التي يستمد منها املؤرخ مصادره األولية لتكوين فكرة عن  

الباحثني يف شتى  (. فقد متكن العديد من 3واقع املاىض بكل تفاصيله وهي ما ال تعادله مئات الروايات الشفوية ) 

العلوم من إنجاز بحوث كان هلا أثر يف التاريخ، فهو شاهد عىل مجيع األنشطة السياسية واالقتصادية، و االجتامعية،  

 (. 4والثقافية ) 

ونجد أن التاريخ يصنع من خالل الوثائق؛ فهي اآلثار املخلفة وبصمة األفكار وسلوكيات القدامى، فبدون  

 لقد اهتمت احلضارات القديمة منذ القدم باألرشيف. وثائق ليس هناك تاريخ، ف

نجد أن الوثائق العربية تتميز عن غريها من وثائق األمم األخرى بأهنا ذات مصداقية عالية وقد أشار بذلك  

ا سليام  خيلو من التحريف.   معظم مسترشقى الغرب، حيث استندوا إىل املصادر باعتبارها مرجع 

العريب اإلسالمي يفخر بام يمتلكه من كنوز املعرفة ومفاتيح العلوم، كام اهتم العرب منذ  كام نجد أن التاريخ 

ا علمية ثابتة لدراسة الوثيقة لكوهنا عامال  فعاال يف   أقدم العصور بالبحث العلمى وبالوثيقة والتوثيق ووضعوا اسس 

 ت األخرى. خدمة احلضارة اإلنسانية وذاكرهتا الواعية ورسالتها لألجيال واحلضارا

ونستطيع القول إن التوسع اهلائل يف اإلنتاج الفكرى اإلنسانى العريب، وما متخض عنه من أبحاث وكتب  

ودوريات ونرشات ومذكرات وغريها يعد من النتاج الفكرى العريب الذى فاق املاليني واملليارات من املعلومات،  

الفكر العريب، تم التوصل إىل أن هذا الرتتيب حيتاج إىل  فقد أصبح هناك حاجة ماسة لرتتيب هذا النتاج اهلائل من 

الذى يقوم به   "التوثيق "التعمق باجلزئيات التي مل يتطرق هلا أحد من قبل، ووجدوا ما يعرف اآلن باسم 

ا   املتخصصون لكى يوفروا لنا ما نريده من معلومات قد يتطلب البحث عنها فرتات طويلة وفرضت احلاجة أيض 

ا بالتحليل، أى حتليل البيانات لكى يستنبطوا منها ما يساعدهم عىل اسرتجاع  عىل العلامء  أن يقوموا بام عرف الحق 

 هذا الكم اهلائل من املعلومات والبيانات. 
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ونالحظ أن أمهية األرشيف التارخيي العريب تنطلق من كوهنا أدوات حلفظ الرتاث اإلنسانى العريب ونقله  

 (.  5لألجيال ) 

ت التوثيق العريب تعود إىل عصور ما قبل التاريخ، أى أن بدايات التوثيق سبقت التدوين  فنجد أن بدايا 

الكتابى، والتوثيق بمفهومه هو حفظ األحداث التارخيية واملعلومات العلمية ونقلها إىل األشخاص الذين يمكنهم  

ا عىل التناقل الشفهي للمعلومات واملعارف وا ملهارات، فقد أسهم الشعر العريب  االستفادة منها، وينطبق ذلك أيض 

 اجلاهيل بدور كبري يف توثيق التاريخ العريب قبل اإلسالم.  

ومن املالحظ عندما ينظر إىل التوثيق واالرشفة يف العامل القديم وجد ان احلضارتان املرصية والسومرية قد  

واملعارف، فقد اكتشف املرصيون  وصلت إىل مستوى عاىل من الكتابة التصويرية التي استوعبت تدوين كل العلوم  

 قبل امليالد فأصبح من املمكن تبادل الوثائق واملعلومات املدونة من مكان إىل آخر.  2500ورق الربدى يف  

قبل امليالد وسيط آخر وهو الكتابة عىل الواح فخارية )الرقم( وسجلوا   1700كام اكتشف السومريون نحو 

 امرية.  عليها تارخيهم ومعارفهم بالكتابة املس

ونجد أن أوىل املكتبات املصنفة واملرتبة يف العامل قد ظهرت يف مرص وبالد ما بني النهرين يف االلف الثانية قبل  

 امليالد.  

 وقد ظهرت يف سوريا أول أبجدية فتحت الطريق أمام االنتشار الواسع للكتابة يف العامل القديم. 

ا حقيقي ا عىل حضارات مرت واندثرت  ومن هنا نستطيع القول بأن األرشيف التارخيي ال عريب يعد شاهد 

ا يف خمتلف مراحل احلضارة   ا مهام  وحساس  وأخرى استمرت يف التطور والنشور فقد أدت الوثائق العربية دور 

اإلنسانية، فقد تفاعلت احلضارات القديمة يف الرشق مع احلضارات القديمة يف الغرب والشامل واجلنوب والعكس  

 ن خالل تبادل الوثائق التي سامهت يف تطور نقل احلضارات من جيل إىل جيل.  صحيح وذلك م

نالحظ من خالل البحث والدراسة أن الوثائق العربية متيزت باملوضوعية واالجياز يف معاجلة خمتلف القضايا  

ة ومطورة للحضارات  والدقة يف الكتابة والتدوين والصدق واألمانة يف عمليات النقل والرتمجة اضافة إىل كوهنا ناقل 

ا توزع يف أنحاء متفرقة يف العامل ويشتمل عىل كافة أنواع   األخرى، فقد خلقت لنا احلضارة العربية خمزون ا وثائقي ا كبري 

 العلوم واملعارف.  

ونجد من خالل الدراسة أن األرشيف العريب التارخيي ذو أمهية بالغة يف خمتلف الدراسات وال سيام الوثائق  

ة التي متتلئ هبا معظم األرشيفات العربية حيث امتد احلكم العثامين للبالد العربية زهاء أربعة قرون فكانت العثامني

أطول فرتة حكم فيها العثامنيون العامل اإلسالمي، لذلك نجد أن املجموعات الوثائقية العثامنية يف األرشيفات العربية  

جاالت وال سيام املحاكم الرشعية يف مرص فقد أضافت حقائق  هبا أمهية بالغة يف كل الدراسات والتخصصات وامل
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ومعلومات جديدة ومتميزة عن التاريخ اإلدارى واالجتامعى واالقتصادى والسياسى، وأمدت دارس الوثائق  

 واألرشيف بمعلومات وفرية ومتنوعة يف اسس نرش وحتقيق الوثائق ووضع قواعد عىل الوثائق العربية. 

متميز للحصول عىل معلومات ختدم املتخصصني يف القضاء والقانون واملرياث واآلثار  كام أهنا جمال بكر و

واملسكوكات واألختام وغريها، وكذلك تذخر بمعلومات وفرية ومتميزة عن تطبيق القانون أو الرشيعة اإلسالمية  

 وطرق تنفيذمها. 

نى أمهية كبرية فهي أمة فاعلة يف بناء  ومن هنا نستنتج أن الشعوب واألمم التي ُتوىل وثائقها وتراثها اإلنسا 

 احلضارة؛ ألن األرشيف التارخيي هو الزاد احلقيقى للشعوب فأمة بال وثائق هي أمة بال هوية بال انتامء.  

 ثانًيا: أشهر البالد العربية اليت تذخر بالوثائق التارخيية واملخطوطات 

دارة يف بناء النص التارخيي، وقد أصبحت  نجد من خالل البحث والدراسة أن الوثائق أصبحت حتتل الص

ا مهام  من عنارص الثقافة القومية ألى أمة من األمم، إضافة إىل كوهنا املستودع األول ألدوات البحث يف   عنرص 

التاريخ وال سيام يف كتابة التاريخ العريب احلديث واملعارص وتذخر العديد من الدول العربية بالوثائق التارخيية التي  

ئ بخفايا وخبايا الواقع السياسى الذى نزل باملرشق العريب، ونتناول فيام يىل دراسة لنامذج من أهم الدول العربية  متتل

 التي تذخر بالوثائق التارخيية: 

 ( مصــــر 1

نالحظ من خالل الدراسة والبحث أن مرص القديمة هي التي هدت الشعوب إىل التدوين والتوثيق، فقد كان  

، كام احتلت وظيفة الكاتب عندهم املحل األول بني  " مامل يقيد يعد غري موجود"من مبادئ الفراعنة املرصيني أن 

 وظائف الدولة وأصبحت صورته مالوفة يف اآلثار الفرعونية.  

نه قد تم الكشف عن كثري من الكتابات املرصية القديمة عىل الربدى، وكثري من الوصايا والتعاليم  ونجد أ

 الدينية واألخالقية التي تدل عىل أن القدماء املرصيني قد عرفوا الكتابة والتوثيق منذ أكثر من مخسة االف عام. 

أرشيف الدولة ودار وثائقها يف العرص  فقد كانت اإلسكندرية املركز الرئيسى للوثائق الرسمية، الذي كان 

اململوكى يف منطقة لوخياس، أما يف العرص الرومانى فقد أسس اإلمرباطور هارديان دار الوثائق العامة يف الرسابيوم،  

 كام أنشأ دار للوثائق يف عاصمة كل إقليم. 

سكندرية أشهر املكتبات يف  فقد ُوجدت دار للكتب يف مرص منذ ثالثة االف عام قبل امليالد وكانت مكتبة اإل

ا يف تاريخ احلضارة اإلنسانية، فقد حفظت لنا ترمجات الرتاث اإلنسانى   ا خطري  مرص قبل الفتح، وقد أدت دور 
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ملختلف اللغات وال سيام تراث اليونان القدماء ويعود الفضل يف ذلك إىل العلامء والباحثني الذين كانوا يعملون  

 فيها.   

م  1828رصية يف العرص العثامين قد مضت يف بناء وتأسيس دار الوثائق املرصية يف سنة ونجد أن احلكومة امل 

يف حماذاة باب القلعة اجلديد، والذي كان بمثابة دار للوثائق وتم احلاقه بالديوان اخلديوى،   "الدفرت خانة"فأنشأت 

م، التي  1846صدرت الئحة كام احتذى حممد عىل باشا يف ترتيب دار املحفوظات أسلوب التنظيم الفرنسى و

احتضنت كافة أوراق دواوين الدولة والزالت الوثائق املرصية من حمفوظات القلعة ودار عابدين حتمل اسم دار  

 املحفوظات التي تنتسب هلا. 

ا ملكانة مرص وثرائها بأرضية وثائقية كبرية يف قديم تارخيها وحديثه فقد أنشأت احلكومة املرصية   ونجد أنه نظر 

ا علمي ا لدراسة الوثائق واملكتبات طبقا لقانون رقم ) بجام  م.1951( لسنة  9عة القاهرة معهد 

وتعترب مرص من أقدم األقطار العربية يف تأسيس دار خاصة بالوثائق وإدارهتا وهي من أقدم وأوسع دور  

هذه الوثائق واحلصول   الوثائق يف الوطن العريب، فقد وضعت كافة اللوائح واألنظمة اخلاصة بكيفية االطالع عىل 

 (. 6عىل صورها من قبل املراجعني والباحثني ) 

وتذخر دار الوثائق القومية بالقاهرة بمئات االالف من الوثائق والسجالت التارخيية التي ترجع إىل عصور   

 مرص املختلفة وكذلك تاريخ بعض دول الرشق األوسط  وحوض البحر املتوسط وإفريقيا واملنطقة العربية.  

نالحظ أن دار الوثائق ختطو اآلن بخطوات حقيقية نحو التقدم يف نشاطاهتا اإلدارية والفنية والتقنية يف سبيل  و

ا كان نوعها؛ ألهنا هي اهلدف األسمى الذي يرجوه كل املنتمني لدار   حتقيق أهدافها األساسية التي ترتكز يف اخلدمة أي 

 (. 7الوثائق القومية ) 

ة املرصية أهم املجموعات الوثائقية مثل جمموعات وثائق وسجالت ديوان املعية  وتضم دار الوثائق القومي 

السنية، وديوان البحرية، ديوان اجلهادية وجمموعة احلجج والتقاسيط الرشعية، صور الفوتوتستات، وثائق خاصة  

وامر اخلديوية، وثائق  بإرساليات احلجاز، وثائق باللغة الرتكية خاصة بالرزق، ووثائق خاصة بااللتزام، وثائق األ

الثورة العرابية وحمارض جلنة التحقق، وثائق الرشكة العاملية لقناة السويس، وثائق صندوق الدين، وثائق احلملة  

الفرنسية عىل مرص، وثائق األزهر وثائق السالطني واألمراء العثامنيني، وثائق الشام، وثائق احلجاز، وثائق األقاليم  

 ق البوستة اخلديوية واملصالح االمريية يف خمتلف اجلهات املرصية يف العهد العثامين.  اضافة إىل جمموعات وثائ

ونالحظ أن األرشيف العثامين يف مرص من أهم األرشيفات خاصة فيام يتعلق بتارخينا العريب، فهو مصدر من  

، األرشيف العثامين ومن أهم   ا مهام  مصادر التاريخ العريب ومكون من مكوناته حيث كان األرشيف املرصى جزء 

الطني العثامنيني ومراسالت الباب العاىل لوالة  تلك املجموعات املودعة بدار الوثائق القومية بالقاهرة فرمانات س
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مرص وال سيام حممد عىل باشا إضافة إىل سجالت الدواوين املرصية يف عهد حممد عىل  واملدونة باللغة الرتكية العثامنية  

 (. 8وجممـوعات وثـائق األوامر الكريمة اخلاصة بمحمد عىل باشا والعرص العثامين) 

 (  العــــراق2

خالل الدراسة والبحث أن دولة العراق تعد من أهم الدول التي قامت عليها أقدم احلضارات  نجد من    

 التي حفظت تراث األمة اإلسالمية وقد أوىل النظام الوطني السابق أمهية كبرية باألرشيف التارخيي للعراق. 

فها خالل القصف، حيث  فقد  صدر توجيه رئاسى بنقل األرشيفات التارخيية إىل أماكن آمنة خشية من استهدا

إن الدول املعادية ترتبص بأرشيف الدول التي تعادهيا وحياول احلصول عليه بشتى الطرق والوسائل، ومن هذا  

ا للغاية فيام يتعلق باألرشيف التارخيي للعراق فقد توقع استهدافه من قبل   املنطلق كان حرص النظام الوطني دقيق 

لوثائق إىل أماكن آمنة ولكن من املؤسف أنه مل ينقل مجيع الوثائق وال سيام  دول العدوان، وتم نقل املخطوطات وا

تلك التي كانت يف املتحف الوطني وجهاز املخابرات ووزارة اخلارجية، ودار الوثائق والكتب ومكتبة األوقاف  

 وديوان الرئاسة. 

دما اختلط هنر دجلة بدماء العراقيني  كام نجد أن املياه مل ترحم وثائقنا كأننا شهدنا الغزو املغوىل من جديد عن

وأحبار الكتب وعلوم األولني، فالغزو واحد مهام تقادم الزمن واحلقد واحد مهام تعددت اجلنسيات واختلفت  

 املسميات، والعدوان واحد مهام كان حترض دولة العدوان.  

الدراسات الفلسطينية يف   فنالحظ من خالل احلرب األهلية يف لبنان أن طائرات إرسائيلية هبطت عىل مركز 

بريوت ومحلت كل ما فيه من وثائق وكتب وقصاصات، ومل هتبط عىل مركز رئاسى أو عسكرى أو صناعى بل عىل  

ا عليها من أى سـالح   ا بأن هذا املركز املهم بام يتضمنه من أرشيف هو أشد خطر  مركز ثقايف؛ ألهنا تدرك جيد 

 (.   9آخر) 

ا نفس الفعل الس ابق يف خمطوطات ووثائق البحر األسود؛ حيث اعتمد الكيان الصهيونى عىل  كام نجد أيض 

خمتلف الطرق والوسائل للحصول عليها وهي تعد أقدم املخطوطات يف العامل تكشف احلقائق عن حياة السيد  

  م، حني 1967املسيح، وختالف اإلنجيل املتداول يف كثري من األحداث خالل احلرب العربية اإلرسائيلية عام 

سقطت الضفة الغربية بيد الصهاينة  هرعوا إىل متحف القدس الذي يضم تلك املخطوطات فاستحوذوا عليها 

 (.  10بالكامل ومل تفلت سوى خمطوطة واحدة يف عامن آنذاك ) 

م، حني  2003ونالحظ من خالل الدراسة والبحث أن العملية نفسها جرت مع الغزو األمريكي للعراق يف

ول خرباء وأساتذة من الصهاينة إىل ملجأ حتت جهاز املخابرات الذي حيتوى عىل األرشيف  مهدت إدارة الغزو دخ

اليهودى وفيه أقدم توراه يف العامل مكتوبة عىل قصب الربدى، عالوة عىل االف املخطوطات والوثائق اليهودية  
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جحة معاجلتها من التلف، وحطت  باللغتني العربية والعربية حيث تم نقلها بمساعدة اخلونة إىل الواليات املتحدة ب

ا يف الكيان الصهيونى حيث تم هتيئة مركز خاص به عىل شكل متحف.     أخري 

ونجد كذلك الكثري من األحاديث حول مطالبة بعض اليهود بتعويضات عن ممتلكاهتم التي تركوها يف  

ية التي استحوذوا عليها خالل  العراق خالل ما يسمى بفرتة )الفرهود( مستندين يف دعواهم عىل الوثائق التارخي

 العدوان، كام تم جتنيد العديد من العرب بأغطية خمتلفة جلمع الوثائق واملخطوطات املترسبة. 

ا من قبل بعض املواطنني العرب الذين قدموا مع االحتالل   كام نجد أن ترسب تلك الوثائق قد لقى رواج 

 ومنهم األطباء واملرتمجني. 

صة بالعائلة املالكة بالعراق كانت هترب إىل األردن وما يتعلق باخلليج هيرب إىل  كام نجد أن الوثائق اخلا 

 (. 11الكويت أو السعودية عرب األطباء واملستخدمني الذين كانوا يعملون باملستشفيات بعد الغزو)

  ونجد أن دار الكتب والوثائق يف العراق تعرضت لعملية إحراق مقصودة بعد أن هنبت بفرتة قليلة وبفعل 

تدمريي منظم ومربمج له وبحقد تارخيى ال مثيل له حتى يف عرص املغول؛ حيث دخل املجرمون العرب املكتبة حتت  

مرأى األمريكان املرابطني يف وزارة الدفاع دون أن يكرتثوا، ثم يتضح أن األمر كان مرتب ا له من قبل، فقد كانت  

ا بالوثائق األكثر أمهية  دبابتان أمريكيتان بالقرب من ساحة امليدان، ومتت عمل ية احلرق هبدوء وبال عجلة بدء 

باستخدام الوقود، وبعد أن تصاعدت أدخنة النريان هب العديد من العراقيني إىل تنبيه القوات األمريكية إىل احلريق  

 (. 12ولكنهم رفضوا التدخل وإطفائه) 

حضارة تتحمل مسئوليتها بالدرجة  هكذا أسدل الستار عىل أكرب جريمة ارتكبت بحق العراق وطن ا وشعب ا و 

األوىل قوات االحتالل التي متركزت يف مناطق النفط، وتركت متاحف العراق ومؤسساهتا الثقافية عرضة للنهب  

ا حلراسة تلك املؤسسات األرشيفية  ملا حدث ما حدث،   ا واحد  واحلرق والتخريب ولو وضعت إدارة الرش جندي 

دول احلوار التي مازالت تعميها لغة االنتقام ومل يطفئ شبقها احتالل البلد   كام تتحمل املسئولية الثانية بعض

 وتدمريه. 

كام تتحملها حكومة االحتالل املتمثلة آنذاك يف جملس احلكم الذي انشغل بالكراس متجاهال  تاريخ األمة  

ا نفر من العراقيني الضالني من موظفي املكتبة ا  لوطنية وبعض املجرمني وضعاف  وهويتها، كام يتحمل املسئولية أيض 

 النفوس التي سولت هلم أنفسهم املريضة رسقة تاريخ أمتهم وحضارهتم وجمدهم وبيعه إىل من ال تاريخ له. 

ويتضح أنه قد تم نقل اآلالف من الوثائق العائدة إىل دار الوثائق، وذلك يف رساديب هيئة السياحة من خالل  

% من الكتب  25واملخطوطات، وقاموا بترسيبها وبيعها وبذلك فقدت الدار  موظفني يعرفون مكانة وأمهية الوثائق  

 (. 13املهمة عالوة عىل ماليني الوثائق التارخيية ) 
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دوالر للملف الواحد حسب أمهيته وعدد    100إىل    25ونجد أن الوثائق كانت تباع عىل شكل ملفات بقيمة  

وثيقة مرقمة بخط   200إىل   100ابع اليد وأخرى ما بني الوثائق التي حيتوهيا، فبعض امللفات تضم وثائق بعدد أص

اليد يف أعىل الورقة من قبل دار الكتب والوثائق، وأكثر امللفات التي تعرضت للبيع كانت تتعلق باحلقبة العثامنية  

قة  وامللكية وأقل منها بالنظام اجلمهوري، أما املتعلقة بحكم حزب البعث فقد بقيت يف املكتبة حيث تعرضت للرس 

 (. 14أو احلرق يف حني نقل أرشيف القيادتني القومية والقطرية إىل الواليات املتحدة ) 

 وأتناول فيام ييل دراسة تفصيلية عن أهم املؤسسات األرشيفية بالعراق كاآليت:  

العثامين، عرص  وهي املؤسسة الرئيسية لوثائق تاريخ العراق يف العرص : دار الوثائق القومية العراقية( 1)

االستعامر الربيطاين والعهدين امللكي واجلمهوري والدار هي واحدة من أكثر املراكز الوثائقية تنظيام  يف العامل، فقد  

استفادت بذلك من النهضة اهلائلة يف دراسة التاريخ يف العراق خالل نصف القرن املايض، وهي النهضة التي قدمت  

مثل مصطفى جواد، وأمحد صالح العيل، وعبدالعزيز الدوري، وجيلني متتاليني   للعامل العريب ككل مؤرخني كبار

بعدمها من املؤرخني العراقيني البارزين، واجلدير بالذكر أن تعقيدات التاريخ السياس يف العراق قد جعلت الدار  

ا لساحة تارخيية واسعة تتجاوز الساحة العراقية، فقد احتوت الدارعىل آالف الوث ائق املهمة املتعلقة بتاريخ  مستودع 

 (.15اإلرشاف يف احلجاز وتاريخ األرسة اهلاشمية ككل) 

باإلضافة إىل وثائق تاريخ القضية الفلسطينية والسياسات العربية جتاهها خالل الفرتة ما بني احلربني  

 العامليتني. 

ني وأوراقهم الشخصية وسجالت  كام أن وثائق تاريخ العراق امللكي بام يف ذلك وثائق رسالة املسئولني العراقي

ا من وثائق   ا كبري  املراسالت احلكومية والدبلوماسية وجدت مجيعها يف هذه الدار إىل جانب ذلك أودعت الدولة جزء 

احلرب العراقية اإليرانية يف هذا الدار، فوق ذلك كله ضمت الدار اآلالف من الوثائق واملطبوعات الرسمية للعهد  

 املتعلقة بوالية بغداد. العثامين السيام تلك 

: وهو أرشيف ال يقل أمهية من الناحية التارخيية والثقافية عن املراكز  أرشيف اإلذاعة والتلفاز العراقي(  2) 

األربعة املذكورة أعاله، فقد بدأت اإلذاعة العراقية البث منذ الثالثينيات بينام أسس التلفاز العراقي يف اخلمسينيات  

ا ال حيىص من األسطوانات واألرشطة وامللفات اخلاصة بربامج  من القرن العرشين، و يضم هذا األرشيف عدد 

التسجيالت املهمة اخلاصة بقيادة العراق السياسية منذ امللك الغازي حتى صدام حسني، وهي تسجيالت ذات  

 أمهية تارخيية ال تقدر. 
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وعة املركزية للمخطوطات العربية  : وهي املجم مركز الوثائق والخطوطات التابع للمتحف العراقي (  3) 

اإلسالمية يف العراق، وهي جمموعة تشتمل عىل كل جوانب املرياث العريب اإلسالمي وهي من األمهية بمكان بحيث  

 (.  16يمكن القول إن أمهيتها التارخيية قد تفوق مثيالهتا يف أغلب العواصم العربية ) 

خطوطات والوثائق العراقية فقد قام مسلحو تنظيم الدولة  ونلقى الضوء عىل آخر أحداث التدمري املتعمد للم

اإلسالمية )داعش( بتفجري مبنى املكتبة املركزية باملوصل وأحرقوا حمتوياهتا من الوثائق والكتب واملخطوطات  

ار  النادرة التي يبلغ عددها أكثر من ثامنية آالف كتاب وخمطوطة نادرة تعود لعصور خمتلفة، باإلضافة إىل حتطيم آث

ا كلي ا.   املتحف العراقي باآلالت احلديدية وتدمريها تدمري 

ونجد لألسف أنه مهام كانت احلقيقة وراء ما حدث فإن العراق قد تعرض ملذبحة هائلة ملصادر تارخيية قامت  

صفر،  هبا وأرشفت عليها القوات األمريكية املحتلة، وما وصفه روبرت فيسك بأنه حماولة للعودة بالعراق إىل العام  

وهو مرشوع واضح املعامل لتحويل الذاكرة اجلمعية للشعب العراقي إىل صفحة بيضاء يسهل عىل املحتل وعمالئه  

 احتالهلا بذاكرة جديدة.  

ا نستطيع القول إن هذه جرائم كاملة ضد اإلنسانية وجرائم البد أن يعرفها ويذكرها كل عربى ومسلم   وأخري 

 وكل إنسان رشيف يف العامل. 

تضح يف مقدمة عريضة قد وقعها املئات من األكاديميني يف خمتلف اجلامعات واملعاهد العاملية تدعو  كام ا

 اليونسكو للتدخل حلامية املرياث الثقايف والتارخيي للعراق، وقد أكد املوقعون أن بالد  

رب عن معتقدات  الرافدين متثل األرض التي بنى فيها اإلنسان املدن للمرة األوىل وأقام مؤسسة الدولة وع

دينية مركبة، واخرتع الكتابة، ووضع قواعد حفظ القانون والعدل، ومرياث مهد احلضارة اإلنسانية، وقد تعرض  

 (.  17لإلبادة والتدمري وكان ذلك أوىل إنجازات املرشوع األمريكي لتحرير العراق ) 

 (  اليمن 3

من رموز احلضارة وصورة معربة عن الذات  نجد أن الوثائق التارخيية واملخطوطات يف اليمن رمز مهم 

ا عربي ا وإسالمي ا فحسب، بل وقيمة حضارية وإنسانية ومسرية التاريخ لألجيال القادمة.   واهلوية، كام أهنا ليست تراث 

ويمكن القول إن اليمن تذخر بأكرب خزانة للوثائق واملخطوطات يف الوطن العريب، حيث إن املكتبة اليمنية  

 الف من املخطوطات النادرة التي تتميز بتنوع مواضيعها يف خمتلف الفنون والعلوم.  تضم عرشات اآل

ا   كام نجد أهنا متثل وعاء  ثمين ا احتفظت فيه األمة بذاكرهتا ودونت فيه مآثرها ووقائعها، كام أهنا تشكل كنوز 

 معرفية وثروة ثمينة للباحثني واملهتمني بتاريخ العامل العريب واإلسالمي. 
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حظ من خالل البحث أن اليمن متتلك ثروة ضخمة من املخطوطات التي خُيتلف حول الرقم الدقيق  ونال

حلجم هذه الكنوز الذي يقدر بحوال مليون خمطوط، حيث إن التاريخ  واملوروث احلضاري العريب اإلسالمي بكل  

والتي تنصب رغام  عن تعرض  جتلياته وجد بيئة حاضنة مل تكشف عن كامل أرسارها وكنوزها النادرة إىل اآلن 

ألف خمطوطة    60األرشيف التارخيي اليمني لعمليات سلب وهنب منظمة إبان االستعامر الربيطاين والتي قدرت بـ  

نادرة عىل األقل، كام أن الوثائق اليمنية غري املكتشفة أكرب بكثري مما سلط عليه الضوء وتتوزع الوثائق واملخطوطات  

خمتلف دور احلفظ واملراكز املختصة بشكل رسمي، إضافة إىل مئات الوثائق اليمنية التي تنترش  اليمنية يف العامل بني 

يف مكتبات قارات العامل بأكمله مثل مكتبة الفاتيكان يف إيطاليا، املكتبة الوطنية يف باريس، مكتبة برلني، مكتبة  

 (.  18ت اهلند وباكستان وبريطانيا وإيرلندا ) الكونغراس يف واشنطن، املكتبة السليامنية يف تركيا إىل جانب مكتبا 

ونجد أن األرشيف اليمنى يمتلئ بمئات اآلالف من الوثائق التارخيية التي سجلت منذ بزوغ فجر اإلسالم  

آالف   8ألف من الرقوق اجللدية و  20إىل العرص احلديث، وتضم دار املخطوطات والوثائق املركزية بصنعاء 

 الرقوق القرآنية التي بحوزة الدار من أقدم املخطوطات النادرة والتي ال توجد  مصحف غري مكتمل، كام تعترب

 مثيالهتا إال يف تونس بجامع القريوان ومكتبة املخطوطات برتكيا.

ومن املالحظ خالل العقود املاضية تعرض الرتاث اإلنسانى باليمن إىل عمليات هتريب متكررة والسيام تلك  

واملسترشقني والبعثات األجنبية التي رفعت يف الظاهر شعار التنقيب والدراسة ويف الباطن  التي متت عىل يد الرحالة  

 كانت املتاجرة هي اهلدف. 

ونالحظ من خالل الدراسة أن نسبة كبرية من هذا الرتاث اليمني خرج يف وقت مبكر إىل خارج اليمن عن  

 (.  19اث العريب واإلسالمي ) طريق البعثات األجنبية واملسترشقني الذين اهتموا بدراسة الرت

 ( فلسطني 4

نجد من خالل الدراسة أن دولة فلسطني العربية بشكل عام وبيت املقدس بشكل خاص من أقدم مدن العامل  

ا   التي تعرضت لالحتالل عدة مرات، حيث كانت حمطة عبور للعديد من األمم والشعوب وقد خلف هؤالء أثار 

 السابقة.   وخملفات شاهدة عليهم طوال الفرتات

ونالحظ من خالل تاريخ فلسطني بشكل عام والغائر يف القدم وجود العديد من املؤلفات واملخطوطات  

ا يف شتى املكتبات ودور احلفظ املنترشة يف شتى أرجاء   التارخيية التي يصعب حرصها، والكثري منها الزال منترش 

ات التي ُتعنى بفلسطني وبيت املقدس عىل السواء، فقد  املعمورة لذلك نجد أنه قد تعودت مصادر الوثائق واملعلوم

كشفت احلفريات األثرية عن العديد من املخلفات احلضارية لتلك األمم والشعوب التي سكنت هذه املنطقة، كام  

يوجد العديد من الكتابات التارخيية يف املساجد واملدارس وغريها من العامئر كانت منترشة هنا وهناك، إال أن  
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ا قد تعرضت لكثري من أسباب اهلالك   مصادر التاريخ األخرى كالسجالت والوثائق والتي كشفت عنها متأخر 

 والضياع سواء بسبب اإلمهال أو اجلهل أو الرسقة أو حتى املتاجرة فيها يف بعض األحيان.

ا رغم أمهيتها، إال أنه قد أصبح هلذه ا  لوثائق يف وقتنا أمهية  ونجد كذلك أن االهتامم هبذه الوثائق قد بدأ متأخر 

 خاصة يف شتى نواحى احلياة، سواء السياسية أم االقتصادية أم االجتامعية. 

لذا نجد أنه قد بدأ االهتامم بموضوع الوثائق بشكل خاص ألمهيتها يف خدمة عدة أغراض حتض املجتمع  

 (.  20لتسيري املعامالت وإقامتها عىل أساس وطيد) 

 ( سوريا  5

السورية، وجود حماوالت مستميتة وهجامت مستمرة، ومازالت جتري حتى اآلن لنهب  نجد منذ بدء احلرب 

اآلثار السورية وتدمري معامل الذاكرة الوطنية التارخيية للمجتمع الغني برتاثه احلضاري الثقايف العائد آلالف السنني،  

ا لذكرى كبار العلامء واملبدعني    إضافة إىل حتطيم القوى املتشددة للتامثيل والرموز والشواهد التي أقيمت حتية  وختليد 

واملفكرين والقادة التارخييني مثل أبى العالء املعري، واخلليفة العريب هارون الرشيد وعامل الفلك والرياضيات  

 العاملي الشهري البتاين وغريهم. 

ا لإلرث التارخيي الثقايف وختريب وهنب اآلثار بمختلف أشكاهلا وأ  ا متعمد  نواعها أو هتريبها  فنالحظ تدمري 

ا مثلام حدث يف العراق وغريه، لُيمحى بذلك تاريخ الرشق وُتدفن ذاكرة اإلنسان والزمان. حيث نجد منذ بداية   متام 

احلرب السورية تعرض املواقع األثرية واملتاحف يف خمتلف املناطق للنهب والرسقة عىل يد املهربني وجتار اآلثار، كام  

 (. 21واملساجد التي تعود إىل مئات السنني للهدم عىل يد أطراف الرصاع املختلفة) تعرضت الكنائس واألديرة 

 ثالًثا: أهم املخاطر اليت يتعرض هلا تراثنا التارخيي العربي من الوثائق واملخطوطات.

نرى من خالل البحث والدراسة أن األمة اإلسالمية العربية تواجه العديد من الصعاب عرب تارخيها الطويل  

ظل التحديات احلضارية املتنامية التي تتجىل يف يومنا هذا يف تصاعد االعتداءات عىل الرتاث احلضاري والثقايف  يف 

العريب اإلسالمي العريق يف معظم الدول العربية مثل العراق، ليبيا، اليمن، سوريا، فلسطني وغريهم من الدول  

ا وسلب ا وهنب ا، كام تتجىل هذه التحد يات بوجه سافر يف أعامل احلفر التي تقوم سلطات االحتالل  اإلسالمية تدمري 

 اإلرسائييل هبا يف املسجد األقىص معتدية بذلك عىل اآلثار احلضارية يف مدينة القدس الرشيف. 

ومما ال شك فيه أن املحافظة عىل الرتاث الثقايف واحلضاري تأيت عىل رأس أولويات احلقوق الثقافية لألفراد  

اث الثقايف هو البوتقة التي تنصهر فيها ذاتية الشعوب وهويتها الفكرية والثقافية وتتفاعل فيها  واجلامعات، فالرت

 وتتالحم إبداعاهتا املاضية واحلارضة واملستقبلية.  
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ونجد يف هذا السياق أن األمة اإلسالمية يف حاجة شديدة إىل وضع آلية مناسبة لتقييم الوضع الراهن لرتاثها  

ة الوثائق التارخيية واملخطوطات املعرضة لألخطار بمختلف وجوهها، والبحث يف سبل  احلضاري وحرص كاف

استخدام تقنية املعلومات ووسائل التكنولوجيا احلديثة لصيانة عنارصها الفريدة، وذلك بناء  عىل اقرتاح الترشيعات  

ز قيمة الرتاث احلضاري يف  (، والعمل عىل إبرا22املنظمة. لذلك من خالل اإليسيسكو وجلنة الرتاث اإلسالمي)

العامل اإلسالمي  واحلث عىل محايته بشتى الطرق من التدمري واملحافظة عليه والعمل عىل نقله بصورة سليمة إىل  

ا تراث إنساين   ا لألمة اإلسالمية فحسب بل هو أيض  األجيال القادمة، والتعريف بأن هذا الرتاث العريب ليس ملك 

 بها العمل بشتى السبل من أجل محايته من التخريب والتدمري والتهويد.  متلكه البرشية، وأن من واج

 وأتناول فيام ييل بالتفصيل أهم املخاطر التي يتعرض هلا األرشيف العريب من الوثائق واملخطوطات: 

 ( احلروب املدمرة واحلرائق  1

ضاري العريب وينطبق هذا  نجد أن النزاعات املسلحة واحلروب املدمرة تؤثر بشكل مبارش عىل الرتاث احل

األمر عىل النزاعات التي يشهدها العامل اإلسالمي اليوم، ومنها األخطار التي يتعرض هلا الرتاث الفلسطيني حيث  

تستنفز سلطات االحتالل إمكانياهتا العسكرية وخمططاهتا االستيطانية لتهويد الرتاث اإلسالمي وحرمان الرتاث  

 (.  23يحية عىل درجة كبرية من األمهية) اإلنساين من آثار إسالمية ومس 

ونالحظ من خالل هذا اإلطار أن حميط املقدسات اإلسالمية بالقدس الرشيف يشهد أعامل حفر منتظمة  

وغري قانونية تقوم هبا سلطات االحتالل اإلرسائييل وهتدد أساسات املسجد األقىص املبارك عىل الرغم من أن مدينة  

م،  1982ن معامل تراثية مسجلة عىل قائمة الرتاث العاملي املعرض لأل خطار منذ عام القدس القديمة وما حتتويه م

م للعديد من املخاطر بسبب احلرب والنزاعات  2003كام تعرضت أهم املواقع واملعامل األثرية يف العراق خالل عام  

وطني يف بغداد، إضافة إىل احلريق  املسلحة التي استهدفت سبعة من أهم املتاحف الوطنية العراقية بام فيها املتحف ال 

الذي تعرضت له املكتبة الوطنية  وحمتوياهتا من آالف املخطوطات اإلسالمية النادرة والتي ال تقدر بثمن، وقد فقد  

العراق أهم نفائسه األثرية والفنية التي يعود معظمها إىل حضارة بالد الرافدين قبل أكثر من مخسة آالف سنة خالل  

 (. 24ويتم اإلجتار هبا حالي ا بطرق غري مرشوعة وذلك ما جيب منعه بالقوانني الدولية )  عمليات النهب 

كام نالحظ كذلك من خالل الدراسة أن احلريق يعد من أكرب األخطار التي يتعرض هلا األرشيف والوثائق  

ا لقابلية اشتعال الورق وكثرة األسباب املؤ  دية إليه حيث يتسبب يف  بشكل عام بحكم سهولة اندالعه وانتشاره نظر 

ا، كام ال يمكن التحكم يف صيانة الوثائق املحروقة )   (. 25تلف الوثائق برسعة كبرية جد 

ونجد من أهم وأخطر احلرائق التي تعرض هلا األرشيف العريب يف الوقت الراهن هو حريق املجمع العلمي  

ثر من مائتى عام والذي أنشء بالقاهرة عام  املرصي وهو أعرق املؤسسات العلمية يف مرص، حيث مر عىل إنشائه أك
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م بقرار من نابليون بونابرت وكانت أهداف املجمع العمل عىل تقدم مرص العلمي ونرش العلم واملعرفة يف  1798

كتاب   40000مرص وبحث ودراسة ونرش أحداث مرص التارخيية ومرافقها الصناعية، وحيتوي املجمع عىل 

؛ الذي يدرس مرص  "وصف مرص"نوية، ومن أهم حمتويات املجمع العلمي كتاب )أربعون ألف كتاب وله جملة س

دراسة تفصيلية لبحث كيفية استغالهلا لصالح االحتالل الفرنيس، وقد شبت نريان احلريق باملجمع العلمي يف مرص  

ريق املجمع  م، نتيجة اشتباكات قوات اجليش املرصي واملتظاهرين أمام جملس الوزراء املرصي، ويعد ح2011عام  

ا   العلمي املرصي ثاين حريق طال تراث مرص احلضاري بعد حريق مكتبة اإلسكندرية عىل يد الغزاة، الذي ظل لغز 

ا للمؤرخني؛   ا حمري  ا لغز  ا للمؤرخني، وقد جتدد ثانية يف حريق املجمع العلمي عىل يد الغزاة، الذي سيظل أيض  حمري 

 عىل حريق تراث حضاري عظيم.   النه ال جيرؤ أي إنسان مهام كانت آراؤه 

 ( التـلف والضــــياع 2

نجد من خالل الدراسة أن هناك العديد من األسباب التي تؤدي إىل تلف الوثائق األرشيفية وضياعها سواء  

 عن قصد أو غري قصد أمهها الرسقات التي جيب احلد منها خالل اتباع الطرق الوقائية يف دور احلفظ األرشيفي. 

ا يعود إىل عدم وعي املسئولني عن املؤسسات واإلدارات   ومن املالحظ أن السبب يف ضياع تلك الوثائق عموم 

العمومية بصفة خاصة بأمهية األرشيف وقيمته الكبرية، وتغافلهم عن جتهيز دور احلفظ بام يتناسب مع قيمتها  

 التارخيية ودور احلفظ.    وأمهيتها وعدم اتباع املعايري الدولية يف بناء مراكز األرشيفات

باإلضافة إىل العوامل البيولوجية والبيئية التي تتسبب يف تلف الوثائق األرشيفية وضياع أجزاء مهمة منها  

نتيجة لتآكلها بفعل درجة احلرارة، والضوء، والرطوبة، واحلرشات القارضة، والرمال، وامللوثات وغريها  من  

ة تلف وضياع املكونات الورقية لألرشيف التارخيي، إضافة إىل اجلهل  األسباب الطبيعية التي تؤدي إىل رسع

واإلمهال واملتاجرة بالوثائق واملخطوطات التي ال يدري كثري من الناس قيمتها التارخيية، باإلضافة إىل كل ما سبق  

لعامة لألرشيف  فإنه جيب وضع خمطط إنقاذ لألرشيف ضد الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية حتت إرشاف املديرية ا

الوطني، سواء ملا حيدث بعد الكارثة أم قبلها وهذا ال يتأتى إال بتضافر اجلهود يف كافة األرشيفات العربية للحفاظ  

 (.  26عىل هويتها وقوميتها ) 

 ( األطماع الصهيونية والتهويد  3

ة لألطامع الصهيونية  نجد من خالل الدراسة أن الوثيقة العربية واألرشيف العريب بصفة عامة قد أصبح عرض

عن طريق الرسقة والتزوير وتغيب اهلوية؛ وذلك حتى ال نستطيع أن ندافع عن حقنا ونحمي تارخينا ويتضح لنا  

ذلك من خالل ما تتعرض له فلسطني ومدينة القدس من عربدة إرسائيلية ومن رسقة وتزوير للحقائق ومن هجمة  

 ويد مقدساهتا.رشسة هبدف تغيري مالحمها وهويتها العربية وهت 



 261  د. ناهد حممد عالم 

 

ا يف العراق التي تتعرض وثائقها هي األخرى  إىل اآلن لعمليات هنب ورسقة بغرض   كام يتضح ذلك أيض 

(، فقد وصلت هبم  27قضم األرض واقتالع الشعب وتغييب اهلوية، وذلك هو النهج الثابت للكيان الصهيونى ) 

ية، وذلك من خالل تزوير التاريخ بقوة املال واإلعالم  األمور إىل تغيري أسامء الشوارع ومنع كتابتها باللغة العرب

والسالح، لذلك البد من إيالء أمهية قصوى لتطوير املوارد البرشية الفلسطينية العاملة يف قطاع الوثائق بام يضمن  

مجع وإحياء  مواكبتها للمستجدات التقنية والتكنولوجية والتنظيمية التي يشهدها القطاع عاملي ا، ورضورة املبادرة إىل  

الوثائق العربية والسيام مجع وإحياء الوثائق الفلسطينية للدخول إىل عرص املعرفة والعمل عىل  توثيق الرتاث  

الفلسطيني العريب وإعادة نرش هذه الوثائق إلكرتوني ا بام حيقق املحافظة عىل الرتاث الوثائقي واحلضاري الفلسطيني  

قة والتزوير والتدمري العمدي وتأهيل الوثيقة العربية الفلسطينية للدخول  وسهولة تداوله؛ ألنه األكثر عرضة للرس

ا املعرض للرسقات   آلية عرص املعرفة والعمل عىل توثيق الرتاث العريب الفلسطيني والرتاث العراقى العريب أيض 

 (.  28بية ) املتتالية إضافة إىل كافة األرشيفات احلضارية املعرضة لألطامع الصهيونية يف البالد العر

 رابًعا: كيف حنمي األرشيفات العربية من اخلطر املتعمد

نجد من خالل الدراسة يف هذا البحث أن محاية أرشيفاتنا العربية من املخاطر التي تتأتى من خالل إطالق  

مرشوعات وإنجازات عديدة للمستقبل ألجل دعم دور الوثائق العربية واملوثقني للتأكيد عىل األمهية القصوى  

لتطوير املوارد البرشية العاملة يف قطاع الوثائق بام يضمن مواكبتها للمستجدات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها  

القطاع عاملي ا، واملبادرة إىل مجع وإحياء الوثائق العربية املوزعة يف عدد كبري من أدوار احلفظ العاملية وإعادة نرشها  

قة العربية والبحث عن صيغ جديدة من حيث الشكل واملضمون وبأسلوب  إلكرتوني ا ألجل الرفع من شأن الوثي

مرن حتى تكون أقرب إىل أهدافها، والعمل عىل توثيق الرتاث العريب والسيام اآلثار التارخيية والوثائق  

ثيق  واملخطوطات القيمة، ودعوة مجيع اخلرباء واملثقفني العرب للمشاركة يف جهد عريب ودول مشرتك للعمل عىل تو

( واملرجعيات القانونية الدولية  29جرائم احلرب ضد الرتاث التارخيي العريب وإثارة هذه القضية يف اإلعالم العاملي) 

 ووضع بعض الترشيعات اخلاصة باحلامية كاآليت:  

 تشريعات حظر دولية – 1

ا من كافة األخطار  نجد أن هدف الترشيع يف جمال التوثيق هو محاية الوثائق والعناية هبا وحفظها وصيانته

ن تعمل جلان الرتاث العريب واملنظامت املعنية بذلك عىل التنديد  ألذا جيب املحيطة هبا وبرسيتها وقيمتها التارخيية؛ 

دولية تتضمن عقوبات صارمة جتاه جرائم احلروب وسلطات االحتالل عىل الرتاث العريب   بوضع ترشيعات 

دائم والتشديد عىل حظر خروجها من القطر الذي تنتسب إليه   ومؤسساته التي تتعرض ملخاطر احلروب بشكل

 واملتاجرة هبا، وذلك بوضع العقوبات الصارمة جتاه تلك العمليات التخريبية لرتاث األوطان العربية.  
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 تشــريعات وقــــائية –  2  

ا من احلرص عىل الوثائق التارخيية والعناية هبا أن ذلك يقتيض تشكيل جلا  ن دائمة من خمتلف  نجد انطالق 

اجلهات لتول مهمة احلفاظ عىل الرتاث الوثائقي، واملشاركة مع الدول األخرى لالستفادة بمختلف التجارب  

ووضع احللول والترشيعات الوقائية حلامية الوثيقة العربية من خمتلف املخاطر التي تتعرض هلا آنذاك معظم البالد  

لتي تعمل عىل تقييم ومجع وتنظيم وحفظ الوثائق واإلرشاف املبارش عليها  العربية، وذلك بوضع القواعد املالئمة ا

بصفة دورية داخل مؤسسات احلفظ األرشيفي، ووضع القواعد املنظمة لعمليات البحث واالطالع عليها، ودراسة  

ملعنية باملؤسسات  القوانني والقرارات واألنظمة املتعلقة بالوثائق بشكل مستمر، تنظيم التعاون مع الدول واملنظامت ا

األرشيفية لوضع دراسات جدوى احللول ملواجهة املشكالت الطارئة، ووضع القواعد املنظمة لعمليات تصدير  

الوثائق لآلخرين، كام يلزم السعى إىل إصدار ترشيع خاص بالدول املعرضة ألخطار احلروب حلامية تراثها الوثائقى  

محاية الوثائق التارخيية وحفظها والعناية هبا وتنظيمها، ذلك الترشيع  يستمد أسسه من حيث انتهى اآلخرون يف جمال  

 (. 30الذي جيد جذوره يف حاجاتنا له بام يتوافق مع واقعنا) 

 خامًسا: مدى العالقة بني دور  الوثائق واألرشيف يف العامل العربي 

تساهم يف تنمية الوحدة   نالحظ من خالل الدراسة أن املعلومات املستقاة من الوثائق التارخيية يمكن أن

ا من الدول  31الوطنية وإذكائها وحل بعض اخلالفات احلدودية بني بعض الدول املتجاورة )  (، فنجد أن كثري 

الغربية وإن مل تكن كلها ما هي إال كيانات مصطفة منذ فرتة االحتالل اإلنجليزي والفرنيس وغريه، الذي خلف  

ا عىل إحياء الرصاعات القديمة وحث  وراءه خالفات ثقافية   واجتامعية وحدودية بني الدول العربية، كام شجع أيض 

عىل ظهور قوى سلبية هتدد بقاء واستمرار بعض الدول يف العيش يف أمن وسالم، ومن هنا فقد كانت احلاجة ماسة  

 وملحة لصياغة عنارص الوحدة الوطنية، وبناء الوعى باهلوية الوطنية. 

ك اهلوية تعتمد إىل حد بعيد عىل التسليم واإلقرار بالتاريخ الوطني الواحد الذي يعتمد عىل  ونجد أن تل

ا بالرضورة عىل البحث املتاح واملتوفر يف املصادر التارخيية الوثائقية املعتمدة يف حل تلك   ا كبري  تدوينها اعتامد 

ي حدثت يف النزاع حول منطقة طابا املرصية  اخلالفات بالطرق السليمة مثلام حدث يف حل اخلالفات احلدودية الت

مع اإلرسائليني التي قد حكم فيها للحكومة املرصية بعد الرجوع  إىل الوثائق التارخيية املعتمدة من قبل احلكومة  

املرصية، وكذلك اخلالفات بني كل من دولة قطر والبحرين التي متت بالطرق السلمية بعد الرجوع إىل الوثائق  

   (.32الرسمية) 
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ونرى من خالل البحث أن األرشيف الوطني للدول العربية يقيم عالقات عىل خمتلف مؤسسات العامل العريب  

يف أنحاء العامل وكذلك املنظامت احلكومية العاملية مثل اليونسكو واأللسكو، واملنظامت املهنية العاملية والسيام  

 ت العاملية لألرشيف.  املجلس الدول لألرشيف وفرعه اإلقليمي العريب، واجلمعيا 

ا إىل نظام املجلس الدول لألرشيف الفرع اإلقليمي العريب )عربيكا( والذي يعمل يف   ونجد أنه قد نشأ استناد 

 إطار التعاون بني األرشيفات التارخيية للدول العربية وذلك لتحقيق األهداف التالية: 

النشاطات العلمية والعملية يف املجاالت الوثائقية   نرش الوعي الوثائقي يف البالد العربية، حتقيق التكامل يف 

 بني املراكز الوطنية العربية. 

وتعزيز التعاون والتنسيق بينها وبني املجلس الدول لألرشيف، التعرف إىل مراكز الوثائق الوطنية العربية  

ة العربية يف احلصول عىل الوثائق  وحمتوياهتا من الوثائق، العمل عىل حتقيق التعاون والتنسيق فيام بني املراكز الوطني

التارخيية املتعلقة بالدول العربية من دول املنظامت الدولية، العمل عىل توحيد األنظمة واللوائح واخلطط والربامج  

واإلجراءات واملصطلحات واملعايري والنامذج يف مراكز الوثائق الوطنية العربية، العمل عىل رفع املستوى العلمي  

عملية للعاملني يف جماالت الوثائق واملحفوظات يف الدول العربية، العمل عىل إدخال اللغة العربية  واملهارات ال

ضمن لغات املجلس الدول لألرشيف، العمل عىل إرشاك اخلرباء املختصني العرب يف جماالت الوثائق  

اد ترشيع إرشادي عريب  واملحفوظات يف املجلس الدول لألرشيف، وتفعيل دورهم يف نشاطاته، العمل عىل إجي

لتوحيد تنظيامت الوثائق العربية، العمل عىل تيسري حق االطالع عىل الوثائق، العمل عىل إدخال أحدث تطبيقات  

 (.  33تقنية املعلومات يف عمل دور الوثائق العربية) 

 سادًسا: تعريف التشريع ومفهومه

تنظم العالقة بني األطراف املعنية والداخلة فيه،  يمكننا القول إن الترشيع هو جمموعة القواعد املكتوبة التي 

ا   وهلذه القواعد القوة اجلربية الالزمة للتنفيذ والتقيد هبا، والعقاب يف حالة املخالفة، ولكى تكون القواعد ترشيع 

ا إىل القاعدة الترشيعية التي تقول إنه ال عقوبة إال بنص.   فالبد أن تكون مكتوبة استناد 

ا للمستوى الذي يصدر عنه الترشيع وهذه  وبناء عىل ذلك ت  تخذ الترشيعات عدة أشكال أو عدة درجات طبق 

 األشكال يمكن رسدها عىل الوجوه اآلتية: 

 القانون، القرار، الالئحة، دليل اإلجراءات، دليل التوصيف، التوجيه، النرشة، التعميم، املعايري.  

عىل مستوى الدولة ككل وعادة ما يبدأ عىل شكل مرشوع    فنجد أن القانون يفهم عىل أنه ترشيع يصدر للتطبيق

من أية جهة من جهات الدولة املعنية ويناقش املرشوع باستفاضة يف تلك اجلهة ثم السلطات األعىل حتى يصعد إىل  

ا به  اهليئة النيابية أوالترشيعية يف الدولة؛ ليناقش هناك ثم يقر فريسل إىل رأس الدولة للتصديق عليه ويصدر مرسوم  
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وينرش يف اجلريدة الرسمية يف الدولة للعمل بموجبه عىل املستوى العام يف الدولة ويصري تنفيذه من جانب اجلهات  

 املعنية.  

ونجد بعد تطبيق القانون والعمل به فرتة من الزمن أنه قد تتكشف فيه بعض الثغرات التي مل يتلفت إليها  

القانون، أو يكون الزمن نفسه قد أفرز معطيات جديدة مل يعد القانون أو  الشارع أو اجلهات التي أقرت مرشوع 

بعض مواده يتالءم معها، ويف كلتا احلالتني تتضح احلاجة إىل تعديل القانون لسد الثغرات أو ملواكبة املعطيات  

اجلديد حمله أو فقط    اجلديدة ومالحقتها، وبالتال يوضع مرشوع قانون جديد بإلغاء القانون القديم وإحالل القانون

 (. 34بتعديل بعض مواد القانون القديم) 

 سابًعا: حملة تارخيية عن التشريع األرشيفي 

 التشريعات األرشيفية 

وهي متثل يف جوهرها الرعاية الواجبة لصيانة املؤسسات األرشسفية ووحدات الوثائق اجلارية يف املصالح  

ا ال قيم التي توضح وتفرس عالقة الشعب بذاكرته املسجلة وهي التي تؤكد  املختلفة واحلامية الالزمة هلا، وهي أيض 

كذلك انتقال اجلزء املهم من تراث األمة أو الدولة من جيل إىل الذي يليه، واختالف الترشيعات وتفسرياهتا  

جم تبادل  وتطبيقاهتا ترتبط بالتقاليد القانونية والتجارب املتنوعة لكل دولة، ويعترب انتقال التقنية وزيادة ح

املعلومات قوة دافعة لصالح التعاون الدول لتوحيد الترشيعات وجيب عىل القانون األرشيفي أن حيدد توزيع  

 (. 35املسئوليات والسلطات والصالحيات عن اجلهات املعتمدة داخل الدولة) 

وانني املقرتحة  ونجد أن القوانني ختتلف حسب اختالف املصادر التي نبعت منها مثلام هو الشأن بالنسبة للق 

 من طرف الوزارات واهليئات الترشيعية، وكذلك مشاريع قوانني األرشيف الصادرة حتت رعاية اليونسكو. 

واجلدير بالذكر أنه عندما يتعلق األمر بإعداد مرشوع قانون متهيدى أو هنائى يف ميدان األرشيف جيب األخذ  

 بعني االعتبار األوجه التالية: 

 د ما )تارخيه، نظامه السياسى واالقتصادى... إلخ(. نوعية وخصائص بال –  1

 التعرف إىل الرتاث األرشيفي لبلد معني.   -  2

 االهتامم بإدارته وتارخيه وتطوره عرب الزمن.  –  3

 مما جيعلنا ذلك أمام حالتني مها:  

 األسئلة: هي إصدار قوانني جديدة ال وجود هلا من قبل، مما يؤدي بنا إىل طرح بعض  الالة األوىلأ ( 

 س: ما املعايري التي ينبغى أن يرتكز عليها املرشع عند إعداد القوانني املتعلقة باألرشيف؟  
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حيث نجد إن جمال األرشيف شاسع ومتعدد اجلوانب، فعىل سبيل املثال بادئ ذى بدء االهتامم من ناحية  

ه صالحيته سواء عىل مستوى اإلدارة  اجلانب البرشي بإصدار قانون يتصل مبارشة بالقانون األرشيفي الذي حيدد ل 

 أم عىل مستوى العلميات التنظيمية يف تنظيم الرتاث الوثائقي.  

كام ينبغى إصدار قوانني حمددة لتسيري وتنظيم الوثائق األرشيفية وتنفيذ اإلجراءات املنوطة بمعاجلة الوثائق  

 األرشيفية وإتاحتها للباحثني. 

جعة النصوص القانونية التي وردت من قبل ولكن مع األيام تم إثبات عدم  ب( اما احلالة الثانية فتتعلق بمرا

 (. 36جديتها وصالحيتها للتطورات والتحديات ) 

 ثامًنا: أهمية التشريع بالنسبة للوثائق التارخيية

نالحظ من خالل الدراسة أن أمهية األرشيفات والوثائق التارخيية قد برزت خالل النصف األخري من القرن،  

م(، وما أحلقته هذه احلرب من ختريب ودمار باألقطار   1945 - 1939وبصورة أكثر بعد احلرب العاملية الثانية ) 

لبرشية واإلنسانية من نكبات وويالت، فقد  التي كانت ميادين للقتال، وما جرته هذه احلرب عىل املجتمعات ا

التمعت فكرة إجيابية يف أذهان بعض املفكرين ورجال الثقافة يف سبيل إبعاد أخطار احلروب التي تقع يف املستقبل  

عىل الرتاث التارخيي، فاهتدوا إىل خري وسيلة لتحقيق هذه الفكرة وهي اعتامد الثقافة والعلوم يف املعامالت  

دولية، فسارعوا إىل تأسيس اهليئات واملنظامت الدولية التي أخذت عىل عاتقها تنظيم العالقات  والعالقات ال

والروابط  بني دول العامل وترسيخ مبادئ التعاون فيام بينها حيث دخل العامل واملجتمعات البرشية مرحلة جديدة  

ب الدول التي استقلت حديث ا  من التعاون والتفاوض حلل املشكالت النامجة عن احلرب ويف مقدمتها مطال

وأصبحت أعضاء يف هيئة األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو واملجلس الدول للوثائق وغريها من املنظامت الدولية،  

كام كان من نتائج احلرب كذلك انفجار املعلومات بشكل متعاظم وقيام اهليئات واملؤسسات والدارسني بإعداد  

جاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية واإلدارية والعسكرية والفنية، وكان  األبحاث والدراسات يف خمتلف امل

الكثري من تلك اهليئات واملؤسسات والباحثني واملؤرخني بحاجة شديدة إىل املعلومات واإلحصاءات التي كانوا  

ا من مظاهر  جيدوهنا يف الوثائق املحفوظة يف دور الوثائق واألرشيفات حتى أصبح وجود هذه األرشيفات  مظهر 

(، فازداد الشعور بأمهية الوثائق  37تقدم الدول ورقيها احلضاري، كام أصبحت سمة املجتمعات املتطورة ) 

والسجالت وتشييد املباين حلفظها وجتهيزها بأحدث املعدات واألجهزة وقد تبع ذلك بالرضورة احلاجة إىل إدارة  

 بحوث والدراسات يف التاريخ احلديث واملعارص.  أرشيفية متطورة، وتنظيم وثائقى يفي بمتطلبات ال 
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ونجد إزاء كل ذلك ما حصل من تطورات تقنية حديثة يف ميادين اإلدارة الوثائقية والتنظيم األرشيفي،  

ظهرت بعض املشكالت من خالل هذه التطورات، فكان لكل ميدان وثائقي صعوباته ومشكالته مما دعى  

 (. 38د احللول املناسبة واملالئمة )املختصني إىل التفكري برضورة إجيا 

فكان لكل مشكلة خططها واحللول التي تتالءم معها وظروف كل قطر من األقطار، وكان من أبرز تلك  

احللول هو ترشيع القوانني واألنظمة وإصدار اللوائح التي تنظم العمل الوثائقي عىل كافة املستويات مثل حيازة  

 الطالع عليها من قبل الباحثني. الوثائق واالستفادة منها وتيسري ا

ونجد من خالل الدراسة أن أهم مظهر من مظاهر تقدم األمم هو وجود النظم والقوانني واللوائح التي تنظم  

العالقات بني احلكومة والشعب من جهة وبني أفراد الشعب من جهة أخرى، وُيقاس تقدم األمم بمقدار احرتامها  

 (.  39ا عىل الوجه الصحيح  عمال  بمبدأ سيادة القانون) لتلك القوانني والعمل عىل تطبيقه

نستطيع القول من خالل الدراسة إن هدف الترشيع يف جمال الوثائق التارخيية هو محاية الوثائق نفسها والعناية  

هبا وحفظها وعدم تداوهلا واالطالع عليها بخالف ما ينص عليه الترشيع األرشيفي يف ذلك فالترشيع هو خري محاية  

للوثيقة وألسلوب تداوهلا والتعامل معها فالبد من طلب احلامية منه بقانون ينظم أسلوب احلفاظ عىل هذا اإلرث  

 (.  40وتداوله واحلفاظ عىل رسيته عندما تقتض احلاجة وذلك خدمة ملصلحة وطنية أو قومية بل عاملية) 

 اشتامله عىل عدة جوانب مهمة، فإىل  ونجد من خالل البحث أمهية أن الترشيع الوثائقي األرشيفي تعود إىل  

جانب التنظيم املال واإلداري حُتدد النصوص القانونية املصري الذي يكتب للوثائق اإلدارية وواجبات األجهزة  

احلكومية ومسئولياهتا يف عمليات التحكم يف الوثائق وصيانتها، وكذلك حقوق املواطن يف االطالع عىل الوثائق  

قيود التي تضبط ذلك إىل جانب النصوص  التي حتدد مفهوم الوثائق اإلدارية والوثائق األرشيفية  املهمة واآلجال وال 

كام ينبغى أن يتناول الترشيع األرشيفي حتديد املصطلحات الوثائقية ومفاهيمها املستخدمة يف هذا املجال بام يغطي  

 املفهوم العلمي والتطورات احلديثة يف هذا املجال.  

ه أن وجود النصوص القانونية هو انعكاس ملامرسة وثائقية قائمة عىل أساس اخلربة والتصورات  ومما ال شك في

 (. 41احلديثة يف علم األرشيف) 

كام يعمل الترشيع الوثائقى عىل إجياد نظام موحد مشرتك لألساليب اإلجرائية، فمجال الوثائق اإلدارية من  

جهة عجزها يف تقديم إطار متكامل لإلجراءات التي جيب  خالل إعادة النظر يف الئحة حمفوظات احلكومة ملوا

 اتباعها يف تنظيم وحفظ الوثائق اإلدارية.  
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 تاسًعا: التطور التشريعي لألرشيف التارخيي يف الوطن العربي

نجد من خالل الدراسة أن الترشيع الوثائقى واألرشيفي يف البالد العربية جيب أن يستند عىل أسس وخطط  

 (. 42بد من توفري املستزمات الالزمة لتحقيقها ومتابعة تنفيذها) علمية صحيحة وال

ونرى أن الترشيع األرشيفي ينبغى أن يشتمل عىل التنظيم اإلداري ملؤسسة األرشيف، والذي يتمثل يف النمط  

املثال يف أفراد إدارة األرشيف يف شكل مؤسسة تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املال عىل أن يتم إحلاق مؤسسة  

ا للقانون بجهات متميزة يف الرتكي ا الحتياج مؤسسة األرشيف القومي  األرشيف القومي طبق  بة الديمقراطية وفق 

إىل سلطة إرشاف معتربة يف النظام السياس السائد يف البالد األمر الذي يسمح لتلك املؤسسة بمامرسة نشاطها 

ومهامها لدى كل مؤسسات ومصالح الدولة دون التعرض إىل  مشاكل وصعوبات ذات طابع تسلسيل إداري  

ا من ذلك   يكون من األفضل إحلاق مؤسسة األرشيف القومي برئاسة اجلمهورية أو رئاسة جملس الوزراء.  وانطالق 

 وأتناول فيما يلى التشريعات األرشيفية على النطاقين الوطني والقومي

 على النظاق الوطين  – 1

ألطامع نجد أن معظم البالد العربية كانت تابعة لإلمرباطورية العثامنية، ويف أواخر عهودها أخذت ا 

االستعامرية تتوسع ابتداء من القرن السابع عرش، فكانت الدول األوربية مثل انجلرتا وفرنسا وإيطاليا وفرنسا  

وإسبانيا والربتغال تتدخل يف شئون الدولة العثامنية وتتوسل بمختلف الوسائل خللق املربرات لالستيالء عىل  

ا جلأت تلك الدول إىل استعامل القوة وشن  األرايض العربية واقتطاعها من جسم اإلمرباطورية ا لعثامنية، وأخري 

احلروب للسيطرة عىل األرايض واختاذها مستعمرات ومناطق نفوذ وهلذه األسباب مل يقم حكم وطنى مستقل يف  

  األرايض العربية، تدعمه مؤسسات إدارية تتوىل سري األعامل يف الواليات واملدن، وبالتال مل تنشأ مؤسسات إدارية 

تتوىل تسيري األعامل يف الواليات واملدن، وبالتال مل تنشأ مؤسسات وثائقية باملفهوم احلديث رغم اهتامم حممد عىل  

يف مرص وخري الدين باشا يف تونس بحفظ السجالت والوثائق التي هلا عالقة بمصالح املدن أو الواليات أو  

 بمصاحلهم الشخصية. 

ة وحصول أكثر األقطار العربية عىل استقالهلا السياسى وانضاممها إىل اهليئات  وبعد انتهاء احلرب العاملية الثاني 

واملنظامت العربية والدولية فإن عدد من هذه األقطار يمتلك مؤسسات وثائقية، أما البعض اآلخر فام يزال يفتقر  

ر هبا األمم والشعوب  لتأسيس مراكز للوثائق التي أصبحت اليوم من أهم الركائز احلضارية والثقافية التي تفخ 

 (.  43باعتبار هذه املراكز املجمع الرئييس لدراسة تاريخ البالد وتطورها) 

ا عن بعض دور الوثائق العربية وترشيعاهتا:  ا موجز   وأتناول فيام ييل عرض 
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 التشريع األرشيفي يف مصر  - 1

ا، وهي أقدم وأوسع دور  نجد أن مرص من أقدم األقطار العربية يف تأسيس دار خاصة بالوثائق وإدارهت 

للوثائق يف الوطن العريب، فقد كان أول اهتامم بالوثائق األرشيفية يف عهد حممد عىل حيث تم إنشاء الدفرت خانة  

م ثم عدل اسمها إىل دار املحفوظات العمومية وقد صدرت أول الئحة حمفوظات يف مرص حواىل  1829املرصية عام  

 م.  1828عام 

الئحة حمفوظات  " م حتت مسمى 1954ر حتى صدرت يف آخر شكل هلا عام ظلت هذه الالئحة تتطو

وتنقسم هذه الالئحة إىل قسمني،   " احلكومة اخلاصة باحلسابات واملستخدمني واملعاشات وبنظام غرف احلفظ 

األول: تعليامت عامة عن نظام احلفظ والثاين: جداول حتدد مدد حفظ املحفوظات يف خمزن احلفظ يف اجلهة ثم  

 ( واستهالكها أو حفظها بصفة مستديمة يف الدار.  44هالكها أو ترحيلها إىل دار املحفوظات العمومية ) است

ا ألن الالئحة العامة كانت هتتم بأنواع املحفوظات ذات الصيغة العامة يف املجاالت املالية واإلدارية، فقط   نظر 

صالح احلكومية لوائح حفظ خاصة لكل منها، وقد  كان من املبادئ العامة يف هذه الالئحة أن تصدر الوزارات وامل

 صدرت خالل القرن املايض العديد من هذه اللوائح اخلاصة بمدد احلفظ يف كل مصلحة أو وزارة.

م بإنشاء دار الوثائق  1954لسنة    356أما عن القوانني والقرارات اجلمهورية والوزارية فقد صدر قانون رقم  

م بالالئحة الداخلية لدار الوثائق  1964لسنة  84لثقافة واإلرشاد القومي رقم التارخيية القومية، قرار وزير ا 

م  1975لسنة  121م بإنشاء اهليئة العامة للكتاب، قانون رقم 1971لسنة  2826التارخيية، قرار مجهوري  رقم 

م بشأن   1979لسنة  472بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نرشها، قرار مجهوري رقم 

نظام املحافظة عىل الوثائق الرسمية بشأن نظام املحافظة عىل الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نرشها واستعامهلا،  

م بشأن املحافظة عىل الوثائق الرسمية  1975لسنة    121م بتعديل بعض أحكام القانون  1983لسنة    22قانون رقم  

 (. 45م يف شأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية) 1993نة  لس 176وتظيم أسلوب نرشها، قرار مجهوري رقم 

 م 1954لسنة  356قانون رقم 

من املالحظ أن هذا القانون يعد البداية احلقيقية لالعرتاف بأمهية الوثائق وأهنا من أهم مصادر التاريخ   – 1

ا يف املادة   ا ذات شخصية اعتبارية هي دار الوثائق التارخيية القومية، وحدد هلا اختصاص  بال منازع، وكرس هلا دار 

ريخ مرص وما يتصل هبا يف مجيع العصور وبحفظها وتيسري  تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتا "( 2)

 دراستها والعمل عىل نرشها. 

ً ا أعىل يتوىل شئوهنا فيام يتعلق بالوثائق التارخيية من ناحية ماهيتها وما   – 2 قد وفر هذا القانون للدار جملس 

 (. 46ينقل إليها، وما ينرش منها، واالطالع عليها وإعدامها وغري ذلك)
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  84يراعى يف أى تعديل للقانون أن يتضمن هذه اجلهات قرار وزير الثقافة واإلرشاد القومي رقم  وال بد أن

( اختصاصات  1اخلاص بالالئحة الداخلية لدار الوثائق التارخيية القومية، وقد تضمن هذا القرار يف املادة )  64لسنة  

باختصاصات مخس جلان هي: اللجنة املالية، جلنة    ( فقد تضمن بيان ا 2وسلطات املجلس األعىل للدار، أما يف املادة ) 

( فتتضمن  3التزويد وجتميع الوثائق، جلنة وثائق الثورة، جلنة التسجيالت السمعية والبرصية، جلنة النرش، أما املادة ) 

( فتتضمن  5( فتتضمن اختصاصات وسلطات املدير، أما املادة )4اختصاصات املكتب التنفيذي، أما املادة ) 

( تتضمن إنشاء جمموعة من األقسام مع بيان خمترص الختصاص كل قسم وهي:  6ت وكيل الدار، واملادة ) اختصاصا 

قسم اجلمع والتسجيل، قسم اإلرشاد، قسم الوثائق العربية، قسم الوثائق الرتكية، قسم الوثائق األجنبية، قسم  

 وير، قسم الشئون اإلدارية. األمناء، قسم وثائق الثورة، قسم السجالت السمعية والبرصية، قسم التص

ونجد أن هذا القرار بشكله احلال ال يمكن اعتباره الئحة؛ ألن الالئحة تتميز بأهنا بجانب ما تضمنه هذا  

 (. 47القرار جيب أن تبني إجراءات العمل وجماالت الرقابة عليه) 

 م بتنظيم دار الكتب والوثائق القومية.1966لسنة  450قرار رئيس الجمهورية رقم 

م تنظيم دار الكتب والوثائق القومية متضمن ا يف مادته األوىل   1966لسنة  450صدر القرار اجلمهوري 

تعديل  تسمية دار الكتب املرصية إىل دار الكتب والوثائق القومية وتكون هلا الشخصية االعتبارية ومقرها مدينة  "

 . "القاهرة

وثائق التارخيية القومية وإدارة املكتبات إىل دار الكتب والوثائق  تضم دار ال  "كام نص يف املادة  الثانية منه عىل أن

القومية، كام نص يف املادة الثالثة عىل حتديد أهداف هذه الدار بشقيها دار الكتب ودار الوثائق بإسهاب النسبة لدار  

ات واملصورات  مجع املطبوعات واملخطوط"الكتب، وذكر فقط عن الوثائق مجلة يف الفقرة ) أ( من هذه املادة 

واملسجالت وكذلك الوثائق التي تعد مادة للتاريخ القومي وما يتصل به يف مجيع العصور وغري ذلك من وسائل  

 (. 48املعرفة وحفظها وهتيئتها لالنتفاع هبا ) 

 م 1971لسنة  2826قرار رئيس الجمهورية رقم 

دار الكتب  "عىل إنشاء هذه اهليئة التي تضم بإنشاء اهليئة العامة للكتاب وقد نص هذا القرار يف مادته األوىل  

كام نص يف املادة الثالثة عىل   " والوثائق القومية، دار التأليف والنرش، بدال  من اهليئة املرصية العامة للتأليف والنرش

حتديد أهداف هذه اهليئة بمكوناهتا الثالث بإسهاب النسبة لدار الكتب وعملية نرش املطبوعات وذكر فقط فقرة  

مجيع الوثائق التي تعد مادة للتاريخ القومي وما تتصل به يف مجيع العصور وحفظها وهتيئتها لالنتفاع به، كام  " د()

 م السابق اإلشارة إليه. 1966لسنة  450نص هذا القرار عىل إلغاء القرار رقم  
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 م في شأن إنشاء دار الكتب الوثائق القومية 1993لسنة  176قرار رئيس الجمهورية رقم 

م اخلاص بإنشاء دار الوثائق  1954لسنة  356الحظ يف هذا القرار أنه مل يرش يف الديباجة إىل القانون رقم ن

تنشأ هيئة عامة تسمى دار الكتب والوثائق القومية تكون هلا   " ( عىل أن 1التارخيية القومية، وقد نص يف املادة )

اف هذه اهليئة يف الفقرة )أ( عىل مجيع املخطوطات  ( عند ذكر أهد2كام نص يف املادة ) "الشخصية االعتبارية 

 واملطبوعات واملصورات والسجالت ووثائق التاريخ القومي وما يتصل به يف مجيع العصور.

ونجد أن ما سبق عرضه هو موجز هلذه الترشيعات التي دفعتني للنظر والتأمل يف الوضع القانوين لدار الوثائق  

لسنة   176م ووضعها احلال يف آخر قرار مجهوري رقم  1954لسنة  356القانون رقم التارخيية القومية كام جاء يف 

 (. 49م الذي مل يرش إىل قانون إنشائها يف ديباجته، ومدى دستورية هذا القرار) 1993

ونرى من خالل البحث أن قيام دور الوثائق بدورها احلقيقي يمكن أن يتم من خالل اجتاهني، األول هو  

ا للنقاط املشار إليها يف هذه الدراسة، الثاين وهو  الكفاح برد اعتب ار هذه الدار بحيث يتم تعديل قانون إنشائها طبق 

 االجتاه الداخيل ملحاولة ضبط نظم العمل يف الدار يف املجاالت اآلتية:  

 أ ( ضبط اهلياكل التنظيمة للدار لتتالءم مع الظروف احلالية. 

ا لألسس العملية. ب( ضبط نظم العمل الفنية يف   الدار طبق 

ج( ضبط الوحدات األرشيفية املحفوظة يف الدار يف جمال توثيقها وترميزها وإعداد الفهارس الالزمة  

 (. 50هلا)

 التشريع األرشيفي يف العراق -2

م، ويف مطلع  1963نجد من خالل الدراسة أنه مل يكن هناك مؤسسات وثائقية يف العراق قبل ثورة فرباير عام  

م بإنشاء املركز الوطني للوثائق،  1963لسنة  142العام قد أصدر املجلس الوطني لقيادة الثورة القانون رقم  هذا

م تم إلغاء هذين  1983م، ويف أواسط عام 1972( لسنة 141ثم صدر قانون إتالف األوراق الرسمية رقم ) 

م، الذي يطلق عليه  1983( لسنة 70القانونني، ورشع قانون جديد موحد هو قانون احلفاظ عىل الوثائق رقم ) 

ا ألهداف هذا  " ( من هذا القانون 2قانون احلفاظ عىل الوثائق، حيث جاء يف املادة ) تقوم الدوائر احلكومية حتقيق 

 القانون باملهام اآلتية:  

: إعداد خطة دورية أوخطط دورية لتقييم الوثائق وتنفيذ هذه اخلطط ومتابعتها بشكل مستمر.   -  أوال 

ا للضوابط املحددة بموجب القانون.  ثاني   -  ا: فرز الوثائق املفيدة للدوائر املعنية أو استبعادها وفق 

ثالث ا: إيداع أصول الوثائق لدى املركز الوطني للوثائق إذا كانت ذات أمهية تارخيية أو تراثية أو   -

ائق العسكرية واألمنية  علمية بتقدير الدائرة التي تعود هلا بالتنسيق مع املركز ويستثنى من ذلك الوث
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تشكل يف كل دائرة    " ( قد نصت عىل أن  7والسياسية حسب تقدير اجلهات املختصة، كام نجد املادة )

جلان دائمة تكون مهمتها اإلرشاف عىل صيانة الوثائق العائدة إليها وتقيييمها وتنظيمها بسجالت  

إتالفها بالتعاون والتنسيق مع املركز  وقوائم واختاذ القرارات بشأن االحتفاظ هبا أو استبعادها أو 

الوطني للوثائق عن طريق جلان رئيسية يف كل وزارة أو مصلحة ال ترتبط بوزارة وجلان فرعية يف  

من القانون املشار إليه   14، 13املصالح وفروعها املختلفة وكيفية ممارسة أعامهلا، كام أوردت املادة 

 . (51)تعليامت بالنسبة إلتالف الوثائق

 تونس  - 3

نجد من خالل الدراسة أن دولة تونس العربية قد كانت خامس والية من الواليات اخلاضعة للدولة العثامنية  

حيكمها الوالة الذين تعينهم السلطنة العثامنية، ويف خالل النصف الثاين من القرن الثاين عرش امليالدى أقدمت  

ختذت هلا خزائن خاصة رتبت فيها. وذلك من خالل حركة  احلكومة التونسية عىل تنظيم أوراقها ووثائقها وا

 اإلصالحات اإلدارية التي كانت جتري آنذاك. 

م فبذلت جهود كبرية يف مجع وحفظ الوثائق وبصورة خاصة يف عهد الوزير  1761ثم أعلن الدستور عام 

ا عام  ا مبارش  لة التونسية بعد االستقالل يف عام  م. أما وثائق الدو1870خري اهلل باشا الذي صدر األمر بتعيينه وزير 

 (. 53م؛ فإهنا يف حيازة املؤسسات واهليئات احلكومية ) 1956

 اجلزائر - 4

م احتلتها اجليوش الفرنسية واعتربهتا فرنسا  1830كانت اجلزائر والية من واليات الدولة العثامنية ويف عام 

ا من اإلمرباطورية الفرنسية وبعد ثورة الشعب اجلزائري   وحصوله عىل استقالله أصدرت الثورة األمر رقم ب  جزء 

م، والذي تم بموجب إنشاء مؤسسة الوثائق الوطنية التي قد أحلقت برئاسة اجلمهورية  1971واملؤرخ يف    71/ 36

  اجلزائرية.  

 السودان - 5

ا( يف السودان إىل عام   م، وتتبع  1953ويرجع تاريخ إنشاء دار الوثائق القومية )دار الوثائق املركزى سابق 

م الذي  1965لسنة    24رئاسة جملس الوزراء. وقد أعيد تنظيم دار الوثائق يف فرتات عديدة منها صدور القانون رقم  

م  1966بموجبه تم حتويل حمفوظات حكومة السودان التابعة لوزارة الداخلية إىل دار وثائق مركزية، ويف عام 

 (. 54لشئون الداخلية اخلاصة باملوظفيني واألعامل الفنية واإلدارية )صدرت الالئحة لدار الوثائق املركزية لتنظيم ا
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 السعودية - 6

نجد من خالل البحث أن اململكة العربية السعودية ميدان التنظيامت واإلدارة الوثائقية احلديثة يف اآلونة  

يم أعامهلا باملرسوم  م وصدر نظام خاص بتنظ1976هـ/ 1392األخرية، فقد تم إنشاء دار امللك بعد العزيز عام 

هـ وقبل ذلك كانت اململكة العربية السعودية يف عهد مؤسسها امللك عبد العزيز آل  1392لسنة  45امللكي رقم 

هـ التي ارتبطت بوزارة املالية، ويف عام  1366سعود قد بدأت بتأسيس أمانة املحفوظات يف مكة املكرمة عام 

ياض، ثم توالت بعد ذلك اجلهود يف تنظيم املحفوظات يف خمتلف  هـ قد تم تأسيس فرع للمحفوظات يف الر 1384

 الوزارات. 

 التشريعات الوثائقية للفرع االقليمى العربي للوثائق - 7

نذكر من خالل الدراسة أن الفرع اإلقليمي العريب للمجلس الدول للوثائق منذ تأسيسه ببغداد يف أواسط  

امله بموجب قانون الفرع الذي وضعه املندوبون العرب يف املؤمتر  م قد كان يامرس أع1975م وحتى عام  1972عام  

م، وحيث أقر املؤمترون قانون الفرع  1972التأسييس للفرع الذي انعقد يف العاصمة اإليطالية روما يف يوليو عام 

ا  الذي قدمه الوفد العراقي يف هذا املؤمتر وصادق عليه املندوبون العرب بأغلبية كبرية وقد كان هذا ا لقانون موضوع 

للنقاش واجلدل بني رجال القانون العرب والعراقيني بسبب تسميته قانون ا، وكان الواجب منذ البداية أن يسمى  

ا أساسي ا، وقد حلت هذه املعضلة القانونية خالل املؤمتر الرابع يف عامن )األردن( يف عام   ا أو نظام  ا أو دستور  ميثاق 

 (. 55تسميته بالنظام األساس) م، حيث وافق احلارضون عىل 1980

ونالحظ بعد تأسيس معهد الوثائقيني العرب ببغداد واتساع األعامل وتشعبها كانت األمانة العامة قد بادرت  

إىل إعداد مسودات نظام خاص باألمانة العامة ونظام آخر خاص بمعهد الوثائقيني العرب وقد جرى إقرارها من  

الرابع بعامن )األردن( لدى السلطات الترشيعية يف اجلمهورية العراقية فكانت نتيجة  قبل املندوبني العرب يف املؤمتر  

 صدور ثالثة قوانني للمصادقة عىل هذه األنظمة اآلتية:  

(  166النظام األساس للفرع اإلقليمى العريب للوثائق الذي قد صودق عليه بالقانون العراقي رقم )  –  1

 م.  1980لسنة  

لألمانة العامة للفرع اإلقليمي العريب للوثائق وقد صودق عليه بالقانون العراقي رقم  النظام الداخيل  – 2

 م.  1980( لسنة  165)

 م.  1980( لسنة 167نظام معهد الوثائقيني العرب وقد صودق بالقانون رقم )  –  3

ت إصدار تلك  فنجد أن الطبيعة اإلقليمية للفرع اإلقليمي العريب للوثائق ومعهد الوثائقيني العرب استوجب

القوانني من قبل رئاسة اجلمهورية العراقية؛ ألهنا من املنظامت اإلقليمية الدولية التي متارس أعامهلا يف القطر  
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العراقي، واستكامال لإلجراءات األصلية فإن األقطار العربية مدعوة إىل اختاذ خطوات مماثلة ملا خطاه العراق فتبادر  

إلضفاء الصفة الرشعية عىل الفرع ومؤسساته يف سبيل التغلب عىل املشكالت التي  إىل املصادقة عىل هذه األنظمة 

 (. 56تواجه الفرع اآلن) 

 عاشًرا: التشريعات املقرتحة للحفاظ على الرتاث الوثائقي

نرى من خالل البحث والدراسة يف موضوع ترشيعات محاية الوثائق يف الوطن العريب رضورة مبادرة األشقاء  

د حلقات دراسية ملدارسة وتقييم الترشيعات الوثائقية العربية من أجل الوصول إىل صيغة نموذجية  العرب إىل عق

لقانون وثائقي عربى يتالءم مع الظروف والتحديات الراهنة التي تواجهها األرشيفات العربية. ويتالءم كذلك مع   

عريب. رغام  عن اختالف األنظمة السياسية  التطورات احلديثة يف العلوم األرشيفية بحيث يسهل تطبيقه يف كل قطر 

واإلدارية فيها مستعينني بتجارب األمم املتقدمة التي سبقتنا يف هذا امليدان. ومن خالل االطالع عىل العديد من  

الترشيعات الوثائقية العربية واألجنبية رأيت أن أضع يف هذا البحث خالصة العنارص األساسية لترشيعات  

العريب. وذلك حتى ُيستهدى هبا عند وضع القوانني واألنظمة اخلاصة بالوثائق و نستعرض فيام  األرشيف التارخيي 

 يىل أهم النقاط من املقرتحات التي جيب أن يتضمنها الترشيع العريب للوثائق التارخيية كاآليت:  

ركزي وحتديد  عند صدور القوانني اخلاصة بالوثائق التارخيية جيب أن ينص عىل تأسيس دور احلفظ امل –  1

 مكان تأسيسه وحتديد فروعه يف كافة األقاليم واملديريات.  

 (. 57رضورة إحلاق األرشيف الوطني بجهة سيادية كرئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء)   –  2

ا    –   3 ا تفصيلي ا باملواد الوثائقية التي سيتم التعامل معها وحتديدها حتديد  جيب أن يتضمن القانون املرشع تعريف 

 فني ا وافي ا. 

رضورة أن ينص القانون عىل خضوع املواد الوثائقية ملرحلة التنظيم املختلفة واملناسبة لكل منها، وكذلك    –  4

 خضاعها لكافة العمليات التي تقوم هبا جور الوثائق.  النص عىل شمول الوثائق غري الرسمية وإ 

توجب الصالحيات املنصوص عليها يف القانون جيب تعيني األرشيف من خالل حتديد مؤهالته   –  5

 (. 58التخصصية املناسبة ونوعية املوظفني املساعدين له من اإلداريني والفنيني) 

التي يامرسها املوثق )األرشيفي( وتعريف سلطاته  جيب أن ينص يف الترشيع الوثائقي عىل الواجبات  – 6

ا وكذلك منحه سلطة التفتيش عىل الوثائق يف دوائر الدولة، وأن يكون له الرأى يف تشكيل   ا دقيق  ووصفها وصف 

 اللجان واهليئات املرشفة عىل تقييم الوثائق وحتويلها إىل األرشيف أو التخلص منه أو إتالفها.
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ا أو الئحة عىل الواجبات واألعامل التي تقوم   – 7 جيب النص يف أي ترشيع وثائقي سواء كان قانون ا أو نظام 

هبا دار الوثائق الوطنية )األرشيف الوطني( وهي مجع الوثائق وصيانتها وترميمها وتسهيل االطالع عليها من قبل  

 ل تفصيىل دقيق. الباحثني واملؤرخني وغريهم وأن يتم توضيح هذه الواجبات بشك

جيب عىل األرشيفي أن جيد الوسائل الكفيلة للحصول عىل الوثائق املهمة وتسهيل مهمة استعامهلا   – 8

 باعتبارها من مصادر املعرفة والثقافة والوطنية. 

ليس من الرضورة حرص مسئولية احلفاظ عىل الوثائق بدار الوثائق القومية )املركزية( حيث إن االجتاه   – 9

يف الوقت احلارض ويف الدولة احلديثة رضورة اإلرشاف املركزي لدار الوثائق وعندئذ جيب وضع خطة   السائد

 للتنسيق بني املراكز الوثائقية املتعددة.  

جيب عند ترشيع قانون الوثائق أن ينص عىل الصالحيات التي متنح لدار الوثائق بإصدار األنظمة   -10

قانون وتيسري اإلجراءات الواجبة لتحقيق األهداف واملهام التي يرمي إليها  واللوائح بشكل مفصل لتسهيل تطبيق ال

 القانون.  

ا لدوائر الدولة بوجوب وضع أنظمة وجداول ترميز للملفات   - 11 ا ملزم  جيب أن يتضمن القانون نص 

االسرتجاع  والوثائق اخلاصة بكل منها وذلك بالتعاون مع األرشيف من أجل تسهيل عمليات التقييم والرتحيل و

 (.  59عند الطلب)

رضورة النص يف القانون عىل العقوبات التي تفرض عىل من خيالف نصوص القانون واألنظمة   -12

 واللوائح اخلاصة باألرشيف.  

رضورة النص يف القانون عىل تنظيم الدراسات وعقد الدورات التدريبية املنظمة للعاملني يف دور   - 13

 ا.الوثائق عىل اختالف مستوياهت

رضورة النص يف القانون عىل قيام مؤسسات الدولة كافة بتوفري مستودعات للحفظ تتوفر فيها الرشوط    -14

 املالئمة لتعليامت التخزين الوثائقي قبل ترحيلها إىل األرشيف.  

يستوجب النص يف القانون عىل منح الوثائقي امتيازات خاصة من ناحية السلم الوظيفي جتعل اإلقبال   - 15

ا. عىل  ا ومشجع   العمل يف دور الوثائق إجراء  ميسور 

حيث إن الوثائقي يتعامل مع مواد قديمة تداولتها أيدي كثرية وتعرضت لظروف طبيعية متنوعة كالرطوبة  

 . (60)والفطريات مما يعرض الوثائقيني ملخاطر املهنة
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ية املوزعة يف دور احلفظ  جيب أن ينص عىل رضورة احلفاظ عىل ممتلكات الدولة من الوثائق التارخي -16

العاملية، وذلك من خالل البحث عنها وتشجيع املواطنني عىل حفظ ما يتصل بتارخيهم القومي يف كل العصور  

 والبلدان.   

رضورة إصدار مرسوم يوزع عىل دوائر الدولة يف العاصمة واملحافظات وينص أن عىل كل وزارة أو   -17

دون إعالم مركز الوثائق الرئييس، حيث يتم إرسال مندوب عنه لدراسة هذه  مديرية يف القطر عدم إتالف أوراقها 

 األوراق للتعرف إىل قيمتها التارخيية. 

جيب أن تنص القوانني العربية عىل وضع خطة عمل موحدة لتنظيم الوثائق يف األقطار العربية كافة   -18

 التفاق عىل طرق فهرستها.  وبطرق علمية صحيحة واحدة من حيث دراستها وتسلسلها الزمني ثم ا 

 رضورة تناول الترشيع األرشيفي لوضع أسس االستفادة من الوثائق يف الدراسة واألبحاث.   -19

ا خاصة باالتفاق عىل منهج موحد لتبادل   -20 جيب أن يتضمن النص القانوين للترشيع األرشيفي بنود 

 اخلربات والوثائق. 

باالتصال بمراكز الوثائق العاملية لالستفادة من خرباهتم   جيب أن يشتمل النص عىل البنود اخلاصة -21

 وجتارهبم يف جمال األرشيف. 

 الوثيقة والعقاب

نجد من خالل دراستنا أن هدف الترشيع يف جمال الوثائق هو محاية الوثيقة والعناية هبا وحفظها وعدم تداوهلا  

بد أن يتضمن ترشيع محاية الوثائق عقوبات زجرية  أو اطالع اآلخرين عليها بخالف ما ينص عليه الترشيع، فإنه ال  

ترتاوح بني احلبس الشديد والغرامة الباهظة عىل من خيالف أحكامه، فتنهى من يبدد وثيقة أو يعرضها للتلف أو  

حيتفظ بوثيقة هلا صفة العمومية أو يكشف عن رسيتها أو يعدها الطالع اآلخرين عليها أو بيعها أو ينقل ملكيتها أو  

هتا لآلخرين أو خيرجها من القطر بخالف ما ينص عليه الترشيع، كلها أفعال تعد بنظر الترشيع الوثائقى جرائم  حياز

 (. 61تستوجب العقاب، كام يستوجب العقاب كل من تدخل أو شارك يف ارتكاب اجلرم) 

رب من األولويات  ونرى من خالل الدراسة أن تطوير األرشيف يف البالد العربية مهمة صعبة؛ ألن ذلك ال ُيعت 

ا كالسيكي ا   رغم أمهيته ولكي نستطيع أن نخلق توعية يف صفوف املسئولني. جيب عىل كل قطر أن يستعمل منهج 

 للتغلب عىل هذه الوضعية السائدة يف هذا املجال ويركز هذا النهج عىل أربعة أهداف كاآليت:  

هذه الوظيفة النبيلة تكون عن طريق  : فإن إعالم اإلدارة بصفة عامة حول أمهية التوعية واإلعالم -

 املنشورات واملحارضات واالجتامعات... إلخ.  
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يف مصالح األرشيف عىل مستوى الوزارات واملنظامت... إلخ منها محاية   تنظيم فرتات تدريسية -

 (. 62أرشيف) 

طرف  : وألجل الوصول إىل اهلدف التنظيمى جيب املشاركة الفعلية من  وضع قانون تنظيم األرشيف -

مسئوىل الوزارات وذلك بالتنسيق مع مؤسسة األرشيف. وذلك من خالل إنشاء نص لتوضيح  

الوظائف واملسئوليات بمصالح األرشيف. وبوضع ونرش قائمة الوثائق املعدة من طرف الوزارات  

 (. 63والبلديات) 

تعيني  : نجد من خالل دراسة واقع األرشيفات العربية أن العادة قد جرت عىل توظيف وتكوين -

املوظف املعاقب يف مصلحة األرشيف مما يؤثر بالسلب عىل نشاطه األرشيفي داخل املؤسسة  

األرشيفية. كام جيب توظيف عاملة ذات كفاءة، ومستواها الثقايف مناسب هلذا العمل الفني وكذلك  

تأمني رشوط العمل التي تضمن هلم االستقرار وتأمني تكوينهم داخل الوطن وخارجه إن متكن  

 ذلك. 

ترشف عليه مؤسسة األرشيف القومي من واقع    رضورة إنشاء قسم علمي خاص بمجال األرشيف -

 (. 64خرباهتا وجتارهبا يف هذا املجال )

ا يتضح أن أمهية األرشيف تبدو واضحة يف ذهن كل مسئول، لكن املشكلة يف قضية األولويات؛ لذا   وأخري 

ودقيقة لكي ُترجع لألرشيف مكانته يف النشاطات الوطنية  جيب إنشاء تقرير برنامج تتخلله توصيات واضحة 

 والبحث بصفة عامة.   

 وتؤكد أن الرتاث الثقايف والتارخيي لكل بلد يوجد فيه األرشيف ويف األرشيف فقط.  

 حادي عشر: دور التشريع يف رقمنة الوثائق التارخيية كمشروع عربي موحد

نالحظ من خالل الدراسة تعرض الرتاث العريب الوثائقي واملخطوط آلفات ونكبات كبرية بسبب احلروب     

والفتنة واألحقاد واجلهل، إضافة إىل العوارض الطبيعية املحيطة هبا. ونجد أن مرشوع رقمنة الرتاث الوثائقي أحد  

 دور احلفظ األرشيفي يف كل بلدان العامل.  املشاريع املهمة. وإحدى التحديات الكربى التي أصبحت نفسها عىل 

 ونتناول فيام يىل تعريف موجز لرقمنة الوثائق:  

الرقمنة: هي العملية التي يتم عن طريقها حتويل املعلومات من شكلها التقليدي احلال إىل شكل رقمي سواء  

تتم عملية الرقمنة بنقل   كانت هذه  املعلومات نصية أو صور وهي شكل من أشكال التوثيق اإللكرتوين بحيث

الوثيقة عىل وسيط إلكرتوين. واهلدف من رقمنة الوثائق التارخيية هو احلفاظ عىل أصول الوثائق واملخطوطات من  

التلف والضياع التدرجيي الناتج عن كثرة االستعامل واملعاينة للوثائق، وكذلك تسهيل عملية احلصول عىل  

توضع صور من النسخ األصلية أمام الباحثني وكذلك املسامهة يف عملية  املعلومات من الرتاث األرشيفي. حيث 

 (. 65تطوير البحث العلمى) 
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ا من أبرز مرشوعات األرشيفات رقمنة الدولة يف أوربا والواليات املتحدة عىل وجه  التحديد    نجد انطالق 

العريب فإن األرشيف التارخيي يواجه  أهنا متثل البيانات احلقيقية لتأسيس هذا النمط املتطور. ولكن عىل املستوى 

ا حقيقي ا يف هذا العرص. حيث إن التحول من األرشيف التقليدي الورقي إىل األرشيف الرقمي املطور قد أصبح   حتدي 

رضورة يتطلبها نمط احلياة اليومي لتلبيية احتياجات املستفيدين والباحثني، التي تتصف بالرسعة والدقة يف احلصول  

ت. وقد قامت بعض الوزارات واجلامعات واملؤسسات األرشيفية يف البالد العربية بتطبيق مرشوعات  عىل املعلوما 

التحول الرقمي. لكن نجد عىل الرغم من تعدد تلك املحاوالت التي نجحت بعضها وتعثرت اآلخرى لوجود  

مشكالت تداول املعلومات  العراقيل. إال أهنا كانت يف معظمها جتارب حملية حمدودة ال تسهم يف حل العديد من 

والوثائق بني الدول العربية بشكل معياري وموحد يمكن أن يضاهي مؤسسات األرشيف العاملي والسيام الواليات  

 املتحدة لريادهتا يف هذا املجال.  

نرى من خالل الدراسة والبحث ومن منطق التواصل بني الثقافات العربية والعاملية واملسامهة يف جهود  

علمي رضورة أن يشتمل الترشيع األرشيفي يف البالد العربية عىل نصوص قانونية هتدف إىل التحول  البحث ال

الرقمي لألرشيف العريب ليتاح عرض تراثنا الثقايف النادر عىل املواقع واألرشيفات الرقمية العاملية وذلك كمرشوع  

إلسالمي حيث جيب أن يرتبط  مرشوع الرقمنة  عريب موحد بني كافة البالد العربية حلفظ الرتاث الفكري العريب وا

التابعة لليونسكو واملعنية بحفظ الرتاث العاملي ورضورة املحافظة عليه   " ذاكرة العامل"بشكل كبري مع مرشوع 

 (. 66وتوفري بشكل ديمقراطى للجميع) 

ايري دولية لألرشفة  ونجد يف هذا اإلطار مرشوع رقمنة مائة مليون وثيقة بدار الوثائق القومية يف مرص وفق مع

اإللكرتونية ألجل املسامهة يف زيادة قيمة املحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت. وفضال  عن ذلك فإن التحول الرقمي  

يرتقي بأساليب وسائل العمل داخل دوالر احلفظ واألرشيف مع تطوير قدرات استخدام التكنولوجيا لدعم  

واالسرتجاع كام يوفر العديد من فرص العمل للخرجيني مع إجياد بعد   العمليات الفنية للتنظيم األرشيفي والبحث

اقتصادى قومي جديد يف زيادة الدخل القومي من خالل زيادة أعداد املستفيدين والباحثني عىل االطالع اإللكرتوين  

 وسهولة عمليات النسخ والتداول. 

لنظم اآللية يف معاجلة الوثائق  ومن خالل الدراسة والبحث توجد جتارب عربية رائدة يف استخدام ا

 واملحفوظات العربية وإتاحتها كاآليت:   

م من خالل املؤمترات والندوات التي أثمرت عن  1992بدأ االهتامم هبذا املوضوع منذ عام  ◄

مرشوعات مهمة هلا عالقة مبارشة باستخدام النظم اآللية يف معاجلة الوثائق واملحفوظات العربية،  
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فاق التي ينبغى حتقيقها يف هذا املجال ويعد ثانى مرشوع الذي تبناه مركز  وتشري إىل أهم اآل

 . (67)املعلومات التابع لرئاسة جملس الوزراء املرصي، والذي هيدف إىل توثيق الرتاث احلضاري 

نجد من خالل الدراسة ظهور العديد من املرشوعات العربية يف اآلونة األخرية اخلاصة بالتحول      ◄

الل مراكز املعلومات ودور احلفظ العربية مالحقة للتطور األرشيفي العاملة  الرقمي من خ

 بالدول املتقدمة.  

ونرى من هنا أمهية تضمن الترشيع األرشيفي العريب بالنصوص القانونية الداعية لنهوض حركة   ◄

الرقمنة يف الوطن العريب ودراسة تفصيلية ألهم مواطن اخللل يف مسرية رقمنة املخطوطات  

ربية، والتي أمهها عدم وجود قانون خمتص بحامية الوثائق الرقمنة. فإن احلاجة تدعونا إىل  الع

االهتامم هبذا األمر من أجل احلفاظ عىل اإلرث الذي ال يقدر بثمن. ومحاية الوثائق واملخطوطات  

ئق  من التلف والضياع، فإننا بحاجة إىل اإلصالح، والتحديث الترشيعى والقانونى اخلاص بالوثا 

واألرشيفات العربية حيث البد أن يغطي الترشيع األرشيفي العنارص املختلفة لتبني فكرة مرشوع  

 (.  68الفهرس الوطني املوحد لوثائق البالد العربية)

 ثانى عشر: تضمن التشريع خلطط عمل طارئة حلماية األرشيف التارخيي يف العامل العربي

ا من خطط العمل الطارئة  نرى من خالل هذا البحث رضورة أن يتضمن ا لترشيع األرشيفي العريب عدد 

ألجل محاية األرشيف والرتاث العريب من األخطار والتحديات يف ظل الظروف احلالية التي متر هبا معظم البالد  

العربية من أرضار متعمدة وأطامع متالحقة للقضاء عىل التاريخ العريب بأكمله. فالبد من اشتامل الترشيع عىل بعض  

األولويات للتدابري الوقائية حلامية الوثائق واملخطوطات وكافة أشكال الرتاث احلضاري مما حييل به من مؤمترات  

مدبرة. ويتم ذلك من خالل محاية الوثائق التارخيية يف حوزة املؤسسة التابعة هلا ضد أي اعتداء أو أية أخطار تتعرض  

م التكنولوجية، وعقد العديد من املؤمترات العربية والعاملية للتنديد  له كافة الوسائل التأمينية املتاحة بأحدث النظ 

بأمهية الرتاث العريب احلضاري. ووضع خطط دولية عربية حلامية أرشيف الدول املعرضة للخطر من مثل السلطات  

 (.  69املحتلة وأعداء التاريخ واألوطان)

ات االختصاص الثقافية للعمل عىل تسجيل تراثنا  كام أشري إىل أمهية تناول الترشيع األرشيفي خلطط دعم جه

الثقايف عىل قائمة الرتاث الثقايف العاملي وإعداد التقارير الدولية بشأن كافة الوثائق واملخطوطات املنهوبة وتوفري  

الدعم القانوين السرتجاعها واحلفاظ عىل رسية الوثائق ذات األمهية الوطنية والتارخيية بأحدث الوسائل  

لوجية، وتنظيم اللقاءات الدراسية والندوات العربية املنددة بأمهية احلفاظ عىل الرتاث العريب وصيانته.  التكنو

والقيام بإصدار قرارات رسيعة قابلة للتنفيذ فيام يتعلق باملعايري واإلجراءات اخلاصة بإدارة الوثائق. ومجع ونرش  
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لألرشيف العريب وإقامة جمالس داخل املنظامت واهليئات  املعلومات عن الربامج التدريبية والتطوير التكنولوجي 

لتبادل املعلومات فيام يتعلق بإدارة األرشيف الوطني. واستعراض مدى خضوع املؤسسات األرشيفية لنصوص  

 القانون والتعليامت والتنظيامت التي يصدرها الترشيع األرشيفي. 

 النتائح و التوصـــــيات

 النتائج -أ 

 لدراسة ترشيعات محاية الوثائق يف الوطن العريب كدراسة نقدية. تناولت يف هذه ا

فالترشيعات األرشيفية هي القيم املفرسة لعالقة الشعب بذاكرته املسجلة التي تؤكد انتقال تراث األمة من  

 جيل إىل جيل يليه وبعد دراسة ترشيعات محاية األرشيف العريب من خالل هذا البحث أتناول النقاط التالية:  

إلقاء الضوء عىل األرشيف واملتاحف يف العامل العريب وصيدها من الوثائق التارخيية واملخطوطات مع   – 1

 التعرف إىل الوثيقة التارخيية وطبيعتها العربية. 

 التعرف إىل دور األرشيف التارخيي يف الوطن العريب يف جمال البحث العلمي.  –  2

التعرف إىل طبيعة الوثائق العربية وطرق معاجلتها ملختلف القضايا املطروحة يف خمتلف العصور التارخيية،    –   3

 وكذلك التطرق ألشهر البالد العربية التي تزخر بالوثائق التارخيية يف العامل العريب.  

إلقاء الضوء من خالل الدراسة عىل أهم املخاطر التي يتعرض هلا الرتاث التارخيي العريب من الوثائق   –  4

 واملخطوطات يف معظم البالد العربية والسيام التحديات والظروف الراهنة. 

ل  التطرق من خالل البحث حلل مشكالت احلامية األرشيفية من كافة املخاطر املعرضة هلا وعرض احللو   –   5

 واملقرتحات. 

توضيح العالقة من خالل الدراسة بني دور الوثائق واألرشيف يف العامل العريب ومدى تأثريها الفعيل عىل    –  6

 الرتاث التارخيي. 

إلقاء الضوء من خالل الدراسة عىل الترشيع األرشيفي ومفهومه وأمهيته بالنسبة للوثائق التارخيية كقوة   –  7

 سئوليات والصالحيات داخل املؤسسات األرشيفية.  دافعة لتحديد السلطات وامل 

قدمت الدراسة يف هذا البحث بعض الترشيعات املقرتحة للحفاظ عىل الرتاث الوثائقي العريب ومعاجلة   –   8

 نقاط القصور التي يتضمنها الترشيع األرشيفي وطرح بعض التعديالت الالزمة للوضع الراهن.  

يعي لألرشيف التارخيي من خالل عرض لنامذج من الترشيعات  تضمنت هذه الدراسة التطور الترش - 9

 العربية اخلاصة بالبالد العربية كدراسة نقدية للترشيع األرشيفي املطروح باملؤسسات الوثائقية.  
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تعرضت هذه الدراسة لدور الترشيع األرشيفي يف رقمنة الوثائق التارخيية كمرشوع عريب موحد يربط   -10

 ثائقية يف الوطن العريب. خمتلف املؤسسات الو

اشتملت هذه الدراسة عىل وضع خطط عمل طارئة حلامية أرشيفنا التارخيي من خمتلف املخاطر   - 11

 والتحديات الراهنة يف معظم البالد العربية.  

ا للنقاط املهمة من النتائج والتوصيات التي أسفر عنها البحث لإلفادة   - 12 تضمن هذا البحث عرض 

 ا يف جمال ترشيعات محاية الوثائق يف الوطن العريب.  واالستفادة منه

 التوصيات  -ب 

 نرش الوعي األثري يف الدول العربية بأمهية الرتاث احلضاري املكتوب.  –  1

 إبراز إسهامات احلضارة العربية اإلسالمية يف الرتاث اإلنساين العاملي.  –  2

 اقرتاح القوانني املالئمة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف املخطوط.  –  3

املحافظة عىل الوثائق التارخيية واملخطوطات العربية املعرضة للحروب والدمار بالتعاون مع الدول   –  4

 صة باحلامية. الشقيقة وعقد االتفاقيات اخلا 

تقديم كل املعلومات حول ظروف احلامية والصيانة واإلحياء مدعمة بالوثائق واملراجع القانونية   – 5

 واإلدارية. 

 اقرتاح الترشيعات والقوانني املالئمة للحفاظ عىل الرتاث الثقايف العريب املخطوط.  –  6

احلضاري املخطوط للتلف والنهب والضياع    تقديم املساعدة العاجلة للدول العربية التي يتعرض تراثها   –   7

 من خالل السلطات املحتلة. 

 مكافحة اإلجتار غري املرشوع يف وثائقنا وخمطوطاتنا التي هنبت عرب العصور املختلفة.   –  8

 توفري الدعم السياسى والقانوين السرتجاع املخطوطات العربية املنهوبة.   –  9

اث الوثائقي التارخيي وضامن التحكم اجليد يف عمليات احلفظ  توفري اخلربة والدعم من أجل جرد الرت -10

 والصيانة. 

دعم جهات االختصاص الثقافية من أجل تسجيل الرتاث العريب املخطوط عىل قائمة الرتاث الثقايف   -11

 العاملي لليونسكو. 

لعلمية والعاملية  إعداد تقارير دورية عن وضعية وقيمة الرتاث الوثائقي العريب ونرشها يف املجالت ا - 12

 املتخصصة.  

 ●●● 
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LEGISLATION PROTECTION DOCUMENTS  
IN THE ARAB WORLD 

Dr. NAHED MOHAMMED ALLAM 

Abstract 

 

The study aims at analyzing the legislations of protecting accredited documents 
depending on descriptive methodology. The study deals with historical archive in Arab 
World. This term paper deals with national and regional documents besides the role of 
historical documents in achieving  it . 

Keywords: Historical Archieve, Historical Legislation, digitization of historical 
documents. The Arab World. 

 

 

  


