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  مجلة الهالل
 2004مایو 

  الشخصیة واألوراق الوثائق حمایة أجل من مشروع
  عباس رءوف. د:  بقلم

 ونعنى متمدنة، أمة ألي المعاصر التاریخ لكتابة عنه الغني مصدرا) الخاصة أو( الشخصیة األوراق تعد
أو االقتصادیة أو  السیاسیة الحیاة في دورا تلعب التي العامة، الشخصیات لدى تتجمع التي األوراق بها

الشخصیة العامة ممن  تتلقاها التي "الخاصة المراسالت " طابع األوراق تلك تتخذ وقد االجتماعیة.
التى یبثها  "الیومیات" صورة تتخذ وقد. الصداقة روابط بها تربطهم من أو  یدخلون فى دائرة نشاطها،
 به البوح عن اإلنسانیة عالقاته أو اعي،االجتم وضعه أو عمله، طبیعة تمنعه صاحبها مكنون نفسه، وما

  .لآلخرین

 بتحقیق "زغلول سعد مذكرات " بعنوان الكتب دار نشرتها التي زغلول سعد یومیات لذلك مثال أبرز ولعل
 یكتبها التي "المذكرات " طابع الشخصیة األوراق تتخذ وقد رمضان العظیم عبد به قام التواضع بالغ

 من معین بعدد وفاته بعد بنشرها ویوصى ، حیاته في ینشرها ال وقد ومیاتهی على اعتمادا عادة صاحبها
  .السنین

 یجمعها التي الرسمیة، الدولة وثائق عامة، مناصب یتولون لمن  "الشخصیة األوراق " تتضمن بالدنا وفي
 راقةأو  باعتبارها لمنصبل تركه عند "الوزراء رئاسة أو وزارة أو هیئة رئاسة " العام المنصب شاغل

 هذه له تتعرض ما ورغم سریة، أو مهمة مذكرة من فریدة نسخة یكون قد ما بینها أن رغم الشخصیة
 ال الظاهرة وهذه األبناء فیبددها  ربه، نداء جمعها من یلبى عندما وضیاع تلف من " الخطیرة" األوراق

 ونستون كتب فعندما الدولة، ئقوثا على للحفاظ قانونیة ضوابط تضع التي المتقدمة البالد في أثرا لها نجد
 على باالطالع الوزراء مجلس من خاص إذن على حصل " الثانیة العالمیة الحرب"  عن مذكراته تشرشل
 دار"  القومي باألرشیف خاص ترتیب وفق علیها واطلع السریة، مرحلة في تزال ال كانت التي الوثائق

 كان عندما صنعها في شارك أو ،له قدمت أو منه، صدرت الوثائق تلك أن رغم " العامة المحفوظات
 المناصب أصحاب فعلی كما المنصب تركة عند معه ملهایح لم ولكنه الحرب، خالل للوزراء رئیسا

"األهرام" فى صدر صفحته األولى من تغطیة لترك رئیس وزراء أسبق  نشره ما نذكر وكلنا . عندنا الرفیعة
 وبعض  "الخاصة أوراقة"  جوا فى وداع سیارة نقل حملت لمنصبه، من أن موظفى رئاسة الوزراء خر 
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 حملها التي الرسمیة الوثائق "نزیف"  یبلغ أن یدهشنا وال مكتبة في بها یحتفظ كان التي الرسمیة المالبس
  .سنوات الثماني على یزید ما المنصب في الرجل قضى فقد نقل سیارة شحنه معه

***  

 التاریخ لكتابة كمصدر " الشخصیة األوراق " أهمیة على نقف لكي  –منها البد -  طویلة مقدمة هذه
 مجموعة فكرت لذلك التاریخ، ذلك أحداث صیاغة في أساسیة أدوارا لعبوا أناسا تخص ألنها المعاصر،

 من عائالت من الشخصیة األوراق یجمع " خاص " عربي مركز إلقامة مشروع في العرب المؤرخین من
تاحتها  وفهرستها وتصنیفها وترتیبها، العامة، توالشخصیا الساسة من رحلوا ٕ  أو لالطالع للباحثین وا

 بالد مختلف في األرشیف دور به العمل على درجت ما وفق بعضها من بصورة نسخ على الحصول
  .المتمدن العالم

 التي العروض كثرة من المشروع أصحاب سمعه ما  –تملع فیما – المشروع في للتفكیر الدافع وكان
 – العرب الساسة عائالت من ببریطانیا ودرام أوكسفورد بجامعتي األوسط الشرق دراسات  مركزا اهایتلق

 لهما االستیعابیة الطاقة أصبحت حتى المركزین بأحد الشخصیة أوراقهم إلیداع  -الخصوص وجه على
 الخاصة األوراق إیداع على العائالت تلك حرص تبریر في وقیل  یتلقیانها التي الطلبات تلبیة عن عاجزة

 في الرسمیة الوثائق دور إیداعها من بدال  العربي، الوطن خارج أجنبیة معاهد أرشیفات في لمورثهم
 عن حجبها یتم أو وحفظها تخزینها یساء أو للتلف  -عمدا – تتعرض أن یخشون أنهم ، بالدهم

 قوانین وأن ،السلطة كرسي على المتربع ةإراد حسب تسیر بالدنا في األمور أن أساس على الباحثین،
تاحتها الوثائق على الحفاظ ٕ  منقذ نفسه في یرى نظام كل أن وخاصة . باالحترام تحظى قلما للباحثین، وا
 تفتقر لذلك ، باطال قبله كان ما وأن بعینة، الحق هو به جاء ما أن ویعتبر الضیاع، من والعباد البالد
 األمة لذاكرة كمستودع القومي األرشیف وبأهمیة لتاریخبا الوعي إلى العربي الوطن في الحاكمة النظم

 فیها وقع التي الفادحة األخطاء نفس في فتقع  التاریخ، دروس النظم تلك تعي ما ونادرا. لتجاربها وسجل
 األرشیف األوراق تلك إیداع عواقب من الشخصیة األوراق أصحاب یخشى أن عجب فال  أسالفها،
  . لبالدهم الوطني

  فرید حمدم مراسالت
 عن بمعزل تظل ألنها بعید أو قریب من البالد تاریخ یخدم ال العائالت تلك بید األوراق تلك بقاء ولكن

 فرید محمد الزعیم بها یبعث كان التي الشخصیة المراسالت  - السیاق هذا في - وأذكر الباحثین متناول
 عند منها نماذج رأیت والتي بمصر، عائلته إلى بأوروبا،  االختیاري منفاه في وجوده أثناء لعائلته

  .خطابا وستون المائة على تزید أنها وعملت ،فرید الخالق عبد المستشار
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 التي باشا نوبار خطابات وكذلك.  اآلن الخطابات تلك توجد أین نعرف وال ، فرید الخالق عبد توفي وقد 
او أثناء وجوده هناك فى  إسماعیل، الخدیوي بها كلفة مهام في بأوروبا وجوده أثناء لعائلته یرسلها كان

 وال سنوات منذ رحل الذي غالى مریت حفیده عند  -أیضا – بعضها شاهدت وقد أواخر عهد إسماعیل،
 لكتابة كمصدر منها االستفادة یضمن ال العائلة لدى الشخصیة األوراق فوجود . اآلن مكانها نعرف
  .ضیاعها أو إهدارها فیتم  الورثة، من قیمتها یقدر ال من ید في – المطاف نهایة في – تقع وقد التاریخ

  ،البغدادي نادیة. د  "الشخصیة لألوراق عربي مركز " إقامة مشروع في فكرت التي المجموعة وضمت
 -وهي  ،ضمانيق بسمة.ود) المجر( ببودابست أوروبا وسط بجامعة وتعمل عراقي أصل من ألمانیة وهي
 یعمل سورى وهو ،بك مردم فاروق واألستاذ بالقاهرة فرانكلین مؤسسةب وتعمل األصل سوریة -أعلم فیما

 المركز مدیر المرموق المصري والكاتب الباحث مطر جمیل واألستاذ ،بباریس العربي العالم بمعهد
  .   قاهرةبال للتنمیة العربي

 على یصاغ التي العامة األسس لوضع تحضیري اجتماع عقد ضرورة عن المشروع أصحاب ذهن وتفتق
 أهل من واألجنبیة العربیة الشخصیات بعض إلیها یدعى مستدیرة مائدة شكل یتخذ  المشروع، أساسها

 معهد واختیر .المعاصر العربي التاریخ بدراسة والمشتغلین  بالوثائق، الخبرة أصحاب ومن  ،االختصاص
 یدخل فال بالموضوع یةرسم صلة له تكون أن دون(  االجتماع الستضافة مكانا بباریس العربي العالم

 في اإلقامة نفقات تحمل مسئولیة بالقاهرة فرانكلین مؤسسة وتولت ،) اهتماماته دائرة ضمن المشروع
  .  الخرج من للمدعوین السفر نفقات أوروبا وسط جامعة وتحملت  لالجتماع، للمدعوین باریس

 وشاركهما قضمانى وبسمة ديالبغدا نادیة من كل قدمته المشروع لفكرة عام بعرض االجتماع وبدأ
 تركز ولكن الحیویة وضرورتها الشخصیة األوراق تجمیع بأهمیة الجمیع وسلم  بك، مردم فاروق العرض
 مكان المقترح، للمركز والتنظیمي القانوني الشكل  :هي األهمیة، بالغة أراها رئیسیة نقاط حول النقاش
 طرق ،الشخصیة األوراق وأصحاب المركز بین قةالعال لمهامه، أدائه كیفیة تمویله ادرمص ،إقامته

  .محققا علمیا نشرا بعضها نشر إمكانیة ومدى للباحثین الوثائق هذه إتاحة ووسائل

  البحثیة المراكز مواصفات 
 یدیرها ربح،  لتحقیق تهدف ال مستقلة خاصة مؤسسة المركز یكون أن فأقترح  ،القانونى لالشك عن أما
 للمركز وتكون المجال، هذا في الباع بطول لهم المشهود الخبراء بین من اءأعض یختار "أمناء مجلس"

 للمركز، واإلداري الفني والجهاز وصالحیاته، األمناء مجلس أعضاء اختیار كیفیة تحدد أساسیة الئحة
 أرشیف یودعونه فیما الشخصیة األوراق ألصحاب القانونیة بالحقوق المتصلة والجوانب عمله، وطریقة
مع تلك األوراق  التعامل حق المركز تفویض مقابل لهم تقدم التي الضمانات ونوع أوراقهم، من زالمرك

  .النشاط من النوع هذا لمثل دولیا علیها وفق األصول المتعارف
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  بیروت في مرونة
 أكثر اللبناني القانون أن ذلك في وحجتهم المقترح، للمركز مقرا بیروت مدنیة المشروع أصحاب واقترح
  للعمل، المركز لهذا الحریة من واسعة مساحة إتاحة في  األخرى، العربیة القوانین من غیرة من مرونة
 الدواعي" بحجة المراكز من النوع هذا مثل بمطاردة تعني التي الحكومیة األجهزة من " تقریباً " لبنان ولخلو
 الشخصیة، األوراق أصحاب نفوس في الطمأنینة یبعث بیروت في المركز وجود أن أیضا وقیل " األمنیة

 دخوال العربیة العواصم أیسر كانت ربما بیروت أن كما حالمقتر  المركز مع التعامل على ویشجعهم
  .المركز على یترددون الذین الباحثین من لبنان خارج من للقادمین

 مقر یصتخص إلى یحتاج الذي الطموح المشروع هذا مثل علیها یعتمد التي التمویل مصادر عن أما
 من إلیه یحتاج بما وااللكتروني " األوراق أرشیف" المادي الحفظ وسائل بكل مجهز  مالئم، خاص
 من وغیرها " اإلدارة نفقات "بالمركز للعاملین والرواتب األجور تكلفة عن فضال هذا  متطورة، معدات
  تقدمها التي المالیة الهبات على معتمدا التمویل یكون أن المشروع أصحاب رأى فقد ضروریة، نفقات
 الحصول یتم التي األجنبیة والمنح األفراد بها یجود التي والتبرعات الثریة، العربیة الشخصیات بعض
  .العلمي النشاط من النوع هذا مثل بتشجیع المعنیة والمؤسسات الجهات من علیها

 الوضع یوفرها التي " الثقة" على فترتكز الشخصیة األوراق وأصحاب المقترح المركز بین العالقة عن أما
 دون المركز أرشیف األوراق إیداع یكون وأن  .بیروت في وموقعه للمركز، األساسي والنظام القانوني

  األوراق،لتلك  بالحصول على صورة رقمیة للمركز السماح حتى أو رمزیة، قیمة مقابل أو مادي، مقابل
  .باإلتاحة یتعلق فیما األوراق أصحاب علیماتت بإتباع المركز ویلتزم  .بها أصحابها احتفاظ مع

 جلسة استغرق طویل حدیث دار فقد المركز، علیها یحصل التي الشخصیة األوراق حفظ طرق عن أما
 نادیة وقدمت.الصدد هذا في األوربیة األرشیفات تجارب استعرض فیها تم  الغرض، لهذا خصصت كاملة

 في الخاصة تجربتها  )بالمغرب فاس بمدینة الشخصیة راقلألو  الرزیني مركز ومدیرة مؤسسة(  الرزیني
 من قرنین إلى تاریخها یرجع والتي  األندلسي، األصل ذات بعائلتها الخاصة واألوراق للوثائق مركز إقامة

 ومتحف أرشیف إلى حولته الذي فاس بمدینة العائلة بیت في والحجج األوراق تلك بتجمع فقامت  الزمان،
 بمركز أوراق من لدیها ما فأودعت فاس، عائالت انتباه جذبت التجربة أن كیف وبینت  ،بالعائلة خاص

  .الرزینى

  المراكز؟ تلك تقام أین
 سلیم وقدم الحدیثة، اإللكترونیة الوسائط باستخدام الرقمي الحفظ على التركیز ضرورة إلى الحدیث وتحول
 والوسائط البرامج أفضل حول اآلراء تعددتو   المجال، هذا في إلیه التوصل تم ما أخر عن عرضا تمارى
 الفالحى بالمثل ذكرني  ألوانه، سابقا غریباً  التفاصیل تلك في الحدیث وبدا استخدامها، یمكن التي



5    www.RaoufAbbas.org 

 بدایة في المطالعة بكتاب قراناها التي اللبن بائعة وبقصة "الجاموسة قبل الوتد یشترى "    المصري
 والوسائط والبرامج النظم أفضل حول نتجادل نحن فها. القرن نصف ىعل یزید ما قبل االبتدائي التعلیم

 من المجال مع إدراك ما یتسم به التطور فى هذا بعد، ینشأ لم الذي المركز في تستخدم التي االلكترونیة
  .التطبیق مرحلة إلى الیوم یصبح "دقة قدیمة" عندما نصل  نفضله قد ما وأن  اإلیقاع، سرعة

 األوراق مقتنیات من المركز لدى ما على اإلطالع في للراغبین مطلقة اإلتاحة ونتك أن على واتفق
 األوراق تلك من رقمیة أو ورقیة صور على الحصول إمكانیة مع  العلمي، البحث ألغراض الشخصیة

  .األمناء مجلس یضعها خاصة ضوابط وفق

 في المركز هذا مثل إلقامة ربيالع الوطن في الحالیة األوضاع مالءمة مدى حول طویل حوار دار وقد
 یقام أن خراآل البعض واقترح  للمركز، مقرا بیروت اختیار جدوى في البعض وشكك الراهن، الوقت
 أصحاب وطمأنة وجدیته المشروع في الكافیة الثقة لتوفیر قبرص في حتى أو أوروبي، بلد في المركز
 إساءة عدم أو استخدامها، وحسن علیها صوالحر  أوراقهم، مع التعامل سالمة على الشخصیة األوراق

 معینة أوراق على لالطالع بیروت إلى السفر یستطیع من بأن الرأي هذا أصحاب وتعلل استخدامها،
 بعدم كله ذلك وبرر  .السفر إمكانات لدیة توفرت طالما لیماسول أو لندن أو باریس إلى السفر یمكنه
 مع التعامل في یثقون تجعلهم التي الخاصة األوراق أصحاب یحتاجها التي الكافیة الضمانات توفر

  .العربیة العواصم بإحدى مقره كان لو المركز

 التعامل على فیقبلون  الشخصیة األوراق أصحاب ثقة الجتذاب " المهجر" في المركز إقامة فكرة نحبذ ولم
 الشقة لبعد  اصر،المع بالدهم تاریخ دراسة في العرب الباحثین یفید لن – تم لو -ذلك ألن معه،

 بالد في یحدث ما نحو على الخارج إلى السفر من الباحث تمكن دراسیة " منح" على الحصول وصعوبة
 قانون إعداد مثل الهدف هذا لخدمة مناسبة "قانونیة صیغة" عن نبحث أن األفضل من أن وقلنا . الغرب

 وتوضع  ،)األلیسكو( والعلوم والثقافة تربیةلل العربیة المنظمة تتبناه القومیة الوثائق على للحفاظ نموذجي
 باألوراق االهتمام بینها ومن  العربیة، الجامعة دول في الوثائق على الحفاظ قوانین ضوئه على

  .الشخصیة

 یمكن ال ألنه  أولویاته، بین النموذج القانون هذا مثل صیاغة المقترح المركز یضع أن الممكن ومن
 المنطقي من وألنه  ،العربى الوطن في الشخصیة األوراق " جمیع" على یده یضع أن هكذا لمركز

 على والحرص الخاصة باألوراق االهتمام على العربیة البالد في الوطنیة األرشیفات تشجع أن واألفضل
تاحتها مناسبة بطرق وحفظها ألصحابه،  الضمانات وتوفیر جمعها ٕ   . للباحثین وا
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 تتصل نقاط من تناولناه أن سبق ما إلى المناقشات واتجهت  ،دوا في صرخة كان هذا اقتراحنا أن غیر
تاحة حفظ ووسائط  الخاصة، األوراق أصحاب مع تعامله وطریقة للمركز الهیكلي بالبناء ٕ  لدیة ما وا

  .للباحثین

 حتى تصلنا لم( اقتراحات من فیه طرح ولما له وافیة بمضبطة علما نحاط أن على االجتماع وانفض
 في للنظر  – عندئذ – یحددان وزمان مكان في أخر اجتماع بعقد وعد وعلى  )قالالم هذا كتابة

  .للمشروع التنفیذیة الخطوات

 " إقلیمي" مركز إقامة مشروع حول " الخبراء" لرأى استطالع مجرد لیست المسألة أن بانطباع وخرجت
 هذا كان وربما  لفعل،با الصدد هذا في اتخذت قد تكون ربما خطوات هناك وأن  الشخصیة، لألوراق

 فقد األجنبیة، " المانحة" أو العربیة " الواهیة" للمشروع الممولة الجهات متطلبات بعض الستیفاء االجتماع
 عن قدمت التي اإلجابات الغموض لف كما  التمویل، قضیة تفاصیل عن الحدیث باب تماما أغلق

 والكلمة ، الطولي الید لهم ومن أعضائه، یاراخت وطریقة األمناء، مجلس تشكیل بكیفیة الخاصة األسئلة
 ووسائل الحفظ وسائط قضیة عن األولویة  – رأیي في – لها مسألة أنها رغم الصدد هذا في الفصل
  .طویال وقتا حولها النقاش استغرق التي اإلتاحة

 المسألةف دوافعهم، حول نتساءل وال المشروع، أصحاب نوایا حسن في نشك أننا ذلك یعني ال كل، على
 یكتب أن یمكن ال التي الشخصیة األوراق من كبیرة مجموعات إلنقاذ سریع تحرك إلى ونحتاج مهمة،
 الحركة بتاریخ تتصل أوراق وهناك والتلف اإلهمال ریاح تذروها أن قبل غیبتها، في لبالدنا دقیق تاریخ

 لدى الستینات في علیها عاالطال لي أتیح  -المثال سبیل على - الحزبیة والحیاة مصر في العمالیة
 األوراق من الكثیر ذلك على وقس  بعدى، أحد علیها بطلع ولم ، اآلن مستقرها أعرف ال أصحابها،
 العدید بأوراق وانتهاء الدین سراج فؤاد لدي كانت التي باشا النحاس مصطفى بأوراق بدء المخفیة الخاصة

 وهو  ، الدولة وثائق من المكاتب ضمته ما معها ونزحت وزاریة، مناصب تولت التي الشخصیات من
  .العربیة البالد كل في  – بالمناسبة – یتكرر نموذج

 "الوطنیة األرشیفات" القومیة الوثائق دور تمكن التي القانونیة الضوابط لوضع  – حقا – األوان أن لقد
تاحتها علیها بالحفاظ الكفیلة الضوابط وضع مع الوثائق، هذه على الحصول من ٕ  أفضل فذلك للباحثین وا

تقع فى أیدى مؤسسات خاصة، ال یدرى أحد شیئا عن القنوات التى تصلها  الوثائق هذه ترك من كثیرا
 .العرب الباحثین عن بجهات قد یكون من مصلحتها حجب تلك الوثائق


