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  مجلة الهالل
  2001مایو 

  القومیة وثائقنا حمایة
  عباس رءوف. د  :بقلم

 واسعة صحفیة حملة البرلمان إلى الحكومة به تقدمت الذي الوثائق على المحافظة قانون مشروع أثار
 إلتاحة الحكومة جانب من المشروع بتجمید انتهت، السواء على" القومیة" و الحزبیة الصحف فیها شاركت
  .بالفعل اآلن یحدث ما هو و،  الدراسة من للمزید االختصاص أهل امأم الفرصة

 دار رئیس( حجازي فهمي محمود الدكتور الزمیل شكل عندما 1994 عام إلى المشروع هذا قصة تعود و
، القانونو   التاریخیة الدراساتو  الوثائق في الخبراء من مجموعة ضمت لجنة) عندئذ الوثائق و الكتب
 ،عامین لمدة بجد تعمل اللجنة وظلت لها یرثي حال في كانت التي القومیة الوثائق دار تطویر في للنظر

 شقین  من ریللتطو  خطة اقتراح إلي وانتهت ،بها للنهوض عمله یمكن وما ،الدار واقع خاللها فحصت
 طویل وثانیهما كبیرة مالیة  اعتمادات إلي تحتاج ال التي الملحة المسائل یعالج ألمدي قصیر أحدهما
 صدقت لو العالمیة القومیة الوثائق دور مصاف في الدار یضع ،سنوات خمس تحقیقه یستغرق ألمدي
 النهوض بأهمیة ةالدول لدي الوعي توفر –شئت إن-قل أو ،لها الالزمة المالیة االعتمادات وتوفرت الهمم
   .بهاتجار  خالصة یضم الذي األمة ذاكرة مستودع باعتبارها القومیة الوثائق بدار

   الوثائق علي الحفاظ
 - أهمیته رغم -  فذلك ،الخطة لتلك المهمة الخطوط الكریم القارئ یدي بین لنضع هنا المقام یتسع وال

 أولت "الوثائق دار تطویر لجنة" أن هنا إلیه اإلشارة نود ما ولكن .المقال هذا موضوع إطار عن یخرج
 بالقرن الخاصة الوثائق من الدار مقتنیات إن لها تبین ابعدم كبیرا اهتماما القومیة وثائقنا علي الحفاظ

 وزارة ،الجمهوریة رئاسة( الدولة في السیادیة الجهات ألن أولهما: لسببین معدومة تكون تكاد العشرین
 تقضي التي الحكومیة المحفوظات الئحة نصوص بتنفیذ تهتم ال) الداخلیة وزارة ،الدفاع وزارة ،الخارجیة
 تحددها التي حفظها مدة انقضاء بعد القومیة الوثائق دار إلي للدولة العامة الوثائق انتقال بضرورة
 القومیة الوثائق دار خبراء من لجنة إتاحتها أمر في ظرتن ثم، عاما عشر خمسة علي یزید ال بما الالئحة
 أمنها أو ولةالد مصالح یعرض علیها طالعاإل إتاحة أن للجنة تبین فإذا ،ةثیقالو  إنتاج لهجة وممثلین
 یجري الذي النحو علي ،طالعلإل  متاحة بعدها تصبح ثم أخري عاما عشرین مغلقة تظل للخطر القومي
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 الجمهوري القرار في المشرع به أخذ ما وهو ،العالم دول مختلف في القومیة اتاألرشیف في بة العمل
   .1979 في الصادر بقانونه

 العشرین بالقرن الخاصة الوثائق ندرة القومیة الوثائق دار نع لوثائقها السیادیة الجهات حجب عن ونتج
 العشرین القرن وثائق من یوجد فال ،عشر التاسع القرن وخاصة علیة السابقة القرون وثائق نقیض علي

 الدفاع وزارة وثائق مجموعة مثل الدار الى المحضة المصادفة جلبتها محدودة مجموعات إال بالدار
 األمن تقاریر وبعض الخارجیة وثائق وبعض  "عامر الحكیم عبد المشیر مكتب ةمجموع" باسم ةالمعرف

 أماكن ضیق بسبب الدار إلي جاءت المجموعات تلك وبعض 1952 یولیو ثورة قبل)  السیاسي البولیس(
 بالنسبة الحال كانت امثلم .الضیاع من المحضة المصادفة أنقذتها أو هاأنتجت التي الجهات في الحفظ
 ضمن وكانت الملكي القصر إلي  السیاسي البولیس یرفعها التي النسخة أصال كانت التي األمن رلتقاری
 نمي وعندما ،تدویرها عادةإل الورق إلنتاج اراكت لشركة تسلیمها تقرر ثم الملكي الدیوان رئیس مكتب أوراق
 الوثائق بدار ستقرتا ثم المعاصر مصر تاریخ لمركز ضمها أنیس محمد الدكتور أستاذنا علم إلي ذلك

  .القومیة

  الوثائق ندرة
 الدولة وثائق أهم إهدار إلي یؤدي ألنه األخطر فهو العشرین القرن وثائق ندرة األخر السبب أما

 یتولون الذین المسئولین كبار قیام بذلك عنيون .البالد خارج التسرب حتى أو التلف أو للضیاع وتعرضها
 معهم مكاتبهم أوراق بحمل ،المهمة السیادیة الجهات في ألكبري بالمناص من غیرها أو وزاریة مناصب

 بعضها كان ربما رسمیة وثائق  -األمر حقیقة في -  وهي "خاصة أوراقا" باعتبارها مناصبهم ترك عند
 تعذر إلي المسئول اطمئنان من الظاهرة هذه استفحال یتیحه عما وفضال .الوثیقة من الیتیمة النسخة یمثل

 ،محیر وضع في خلفه یترك معه المهمة األوراق لهذه حمله فإن ،المنصب تولیه أثناء فعل اعم محاسبته
 بقیت إذا إال توفرت ال التي الخبرة تراكم النعدام القرار صنع عملیة في اضطراب حدوث إلي ویؤدي
 في مةمه وزارات عنها بحثت لوثائق كثیرة أمثلة وهناك ،الجهة بأرشیف الطبیعي مكانها في الوثائق
 وهذا مغادرته لمنصبه عند معه حملها السابقین المسئولین بعض ألن جدوى دون الحاجة عند أرشیفها
  .تقدما عنا تقل التي البالد من غیرها في وربما بالدنا في إال یحدث ال األمر

 ضیاعال لهامآ أن المؤكد األمر ولكن ،عمر من له بقي ما األوراق هذه علي السابق المسئول یحافظ وقد
 وثائقنا تصل قد وبذلك ،بالبیع فیها التصرف أو ،باإلتالف منها التخلص یتم فقد ،هلورثت تنتقل عندما
  .القومي بأمنها وربما ،بالدنا بمصالح الضرر إلحاق یهمها أطراف أیدي إلي السریة

 الوثائق " على وضع مشروع قانون للمحافظة علىالوثائق دار تطویر لجنة" تعمل أن البد كان لذلك  
 الكبرى الدول في الوثاق علي المحافظة قوانین اللجنة خبراء خالله درس كامل عام نحو إعداده قاستغر 
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 - تونس – األردن  - لبنان – العراق( العربیة الدول وبعض )فرنسا - المتحدة الوالیات  -  بریطانیا(
 أبعاد دراسة عن فضال هذا .قوميال لألرشیف الدولي االتحاد وضعها التي والقواعد والمعاییر )الجزائر

 28 ضم الذي الوثائق علي المحافظة قانون مشروع وضع إلي جنةلال وانتهت .عندنا القومیة الوثائق واقع
   .1996 عام ذلك وكان ،مادة

فى العالم من حیث اشتمال  القومیة الوثائق دور فى به معمول هو بما هو بما األخذ اللجنة راعت وقد
  العامة والخاصة على السواء، أى وثائق الدولة  الوثائق عليودع فى دار الوثائق القومیة الوثائق التى ت

 بضرورة والخاصة العامة الجهات إلزام علي حرصت كما ،التاریخیة القیمة ذات الخاصة الهیئات ووثائق
 دار تنظر حتى حفظها مدة انقضاء بعد وثائقها عن ستغناءاإل قبل القومیة لوثائقا دار إلي الرجوع
 قیام بضرورة الخاصة الضوابط وضعت كذلك ،مقتنیاتها إلي منها تاریخیة قیمة له ما ضم في الوثائق

 من تجریم علي ونصت مادي تعویض لقاء تاریخیة قیمة ذات وثائق من لدیهم یكون قد ما بإبداع فراداأل
  . ذلك عن یمتنع

 ویقدمه الوزراء مجلس یقره أن قبل سنوات ربعأ طولها رحلة اللجنة وضعته الذي القانون مشروع وقطع
 مالمحه واختلفت مادة 12 سوي یضم ال الینح فأصبح ،وزنة من الكثیر القانون خاللها فقد ،للبرلمان

- العجیبة الرحلة تلك خالل همن سقطت فقد ،اللجنة وضعته الذي القانون مشروع مالمح عن كثیرا
 الوثائق دار من تجعل والتي الوثائق علي الحفاظ قضیة هرجو  تمثل  التي المواد -المعاییر ختلفبم
 الجهات بعض استثناء ذلك ومن ،تجاربها ومحصلة األمة ذاكرة یضم الذي "المركزي القومي األرشیف"
 السیادیة الوزارات أو الجمهوریة رئاسة االستثناء یتضمن لم حقا ،ألحكامه الخضوع من الدفاع) وزارة(

 حفظها مدة انقضاء بعد القومیة الوثائق دار وثائقها بإیداع االلتزام من جهة أي استثناء ولكن ،األخرى
 وثائق أن عملنا إذا وخاصة ،مصر رتطو  دراسة علي الطریق ویقطع القومي األرشیف في فجوات یوجد

 الوثائق دار مقننات ضمن موجودة عشر التاسع القرن نهایة حتى علي محمد منذ المصري الجیش
 غیرها  استثناء یمكن الیوم ما وزارة استثنیت فإذا .الوزارات مختلف لوثائق بالنسبة الحال ذلكوك القومیة

 حاجة في نفسها تجد ال مما تتخلص أن دون وثائق من تنتجه ما بكل الوزارات تحتفظ إن یمكن وال ،غدا
 الوثائق دار ید متمادا المهمة التاریخیة الوثائق تبدید خطر یمكن وهنا ،وثائق من إلیه الرجوع إلي

 من وضع الذي الغرض القانون مشروع بذلك ویفقد ،السیادیة الجهات بعض استثناء بسبب مغلولة القومیة
  . األمة ذاكرة من مهمة مساحات محو ویتم أجله

 األصلي المشروع وضعها عند"  الوثائق دار تطویر لجنة" به آخذات مهما مبدأ الحكومة مشروع وأسقط
 المنظمة اللوائح حدود في بالدار طالعلإل المتاحة الوثائق علي طالعاإل في المواطن حق وهو ،للقانون

 بیاناته عن إال طالعاإل في الراغب یسال فال ،المتقدمة العالم بالد في به معمول مبدأ وهو :لذلك
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 اقةببط العمل ویسري فورا طالعباإل له ویسمح ،هویته ثم خاصة استمارة في یكتبها التي الشخصیة
 األمناء جانب من الإ علیة طالعاإل یرید عما طالعاإل طالب یسال وال ،تلقائیا تجدد عامین مدة طالعاإل

 علي للحصول مسجال باحثا طالعاإل راغب یكون أن فالبد عندنا أما .الدار رواد خدمة علي القائمین
 طلب في یحدد أن من والبد ،ذلك علي تدل بشهادة طلبه یشفع وأن الجامعات بأحدي علمیة درجة

 زمانا بحثه موضوع طارإ خارج تبدو وثائق علي یطلع أن له یحق فال فیه یبحث الذي الموضوع طالعاإل
 وینتظر ،الفوتوغرافیة الصور من بعدد مشفوعة یقدمها طالعاإل طلب استمارة یمال أن وبعد ،مكانا أو

 طالعاإل طالب علي ذلك یسري ،أكثر أو شهور ثالثة علیها الحصول یستغرق قد التي األمن موافقة
 یجعلنا ،مبرر دون والطاقة للوقت تبدید من ذلك یمثله عما وفضال ،السواء علي واألجنبي المصري
العالمیة لم یعد  علیه من وثائق بدور الوثائق طالعاإل یتاح ما ألن ،الدولیة یةالعلم األوساط في أضحوكة

جراءات إتاحته لإلطالع  ٕ  ،بسوء القومي أمنه أو الوطن مصالح  تمس ال اإلتاحة أن فیها یراعيسرا، وا
 الباحث یحتاج قد عما ناهیك .قیمة ذا أمرا طالعباإل للباحث القومي األمن تصریح یصبح ال وبذلك

جراءات أمن جدیدة.  جدید بطلب یتقدم أن علیة إذ والمكانیة الزمنیة بحثه حدود خارج علیة طالعاإل ٕ وا
د إنتهاء الوثائق بع علي طالعاإل طالبا الدار باب یطرق من أما ،أخري شهورا مرهوع وقته من ویضیع 

 ثم ،ما علمیة لهیئة بحث بإعداد قیامه یفید ما یقدم أن فالبد العلمیة جتهدر  فترة البحث والحصول على
 یةالخارج وزارة ملفات  بعض مراجعة إلي احتاج فإذا .. الخ األمن ترخیص علي الحصول بمراحل یمر

 الحصول فعلیة الوزراء مجلس وثائق إلي الرجوع أو المشیر مكتب أوراق إلي الرجوع أو بالدار المودعة
 الوثائق دار من طالعإ بطاقة یحمل كان لو حتى طالعباإل له یسمح أن قبل المعینة الجهة موافقة علي

 تقدم وعندما ،الوزراء سمجل وثائق علي یطلع أن الدكتوراه علي حاصل ة. لقد إحتاج باحث شابالقومی
 قد مادام ألنه طالعباإل صخیالتر  منحه المسئول الموظف رفض بالمجلس المختصة الجهة إلي بالطلب
  !!بحثال إلى حاجته  فما "ا"دكتور  أصبح

 المبادئ مع یتفق مهما امرأ المتاحة الوثاق علي طالعاإل في المواطنین حق علي النص كان لهذا
  .مبرر دون الحكومة مشروع من اسقط ولكنه ،عالمیا القومیة شیفاتاألر  في   بها المعمول

 تحدد التي هي للوثیقة المنتجة الجهة جعل وهو خطیر بمبدأ الحكومة من المقدم القانون مشروع وأخذ
 ال جدا سري صنف فما درجتین  الوثائق سریةل فجعل ،علیها طالعاإل عدهب یتاح الذي الزمني ألمدي
 ال "سري" صنف وما ،عاما خمسین بعد إال)  القومیة الوثائق دار إلي انتقاله بعد( یهعل طالعباإل یسمح
 بین فشتان العالم، في مكان إي في به معمول غیر مبدأ وهو ،عاما ثالثین بعد الإ علیه طالعإلاب یسمح

 الظروف ألن ،الخطر مدة انقضاء بعد علیها طالعواإل الوثیقة إنتاج جهة تحددها التي السریة جةدر 
 ال قد الوثیقة إنتاج وقت عند" خاص" أو" سري"أو" للغایة سري" أو "محظورا "كان وما ،یمر والزمن تتغیر
 ثالثین انقضاء بعد بذلك الخاصة اللجنة تراه لما متروك أمره فذلك طالعاإل عن لحجبها مبررا یصبح
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 مصنفة وثائق البریطاني ألرشیفوا األمریكي  القومي األرشیف في نري فنحن ،الوثیقة إنتاج من عاما
  یسمح ال السریة دراجات بأقل مصنفة وأخري عاما ثالثین بعد طالعلإل متاحة السریة درجات بأعلى

 حرج من الوثیقة إتاحة یسببه قد ما مدي هو هنا فالمعیار عاما، خمسین مرور بعد الإ علیها طالعباإل
 الوثائق في ذلك علي طریف مثل ولدینا .علیها العطباإل سمح ذاإ البالد  بمصالح إضرار أو لحكومةل

 عاما خمسین لمدة مغلقا حسین الملك من والصادرة باألردن الخاصة یة إذ ظل الكثیر من الوثائقالبریطان
تاحة الزمان من طویال ردحا یحكم ظل الملك ألن ،سریته درجة تواضع رغم ٕ  علي طالعاإل فرصة وا

 البریطانیة - األردنیة بالعالقات ویضر الملك یحرج قد ما شان في طانيالبری الوزراء لرئیس أرسله خطاب
  . التقلیدیة

   السریة درجات أعلي
 أبدوا عندما حق علي الحكومة به تقدمت الذي القانون لمشروع وجهت التي االنتقادات أصحاب كان لقد

 أحد یستطیع ال حتى السریة  درجات بأعلى أمور من إخفاءه یرید ما مسئول كل یصنف أن من همتخوف
  - وجاهته علي-  االعتراض ذلك عن النظر وبغض ،محتملة فساد وقائع من ذلك وراء یكون قد ما كشف

درجة السریة مكفول ما دامت تنظمه اللوائح الخاصة المعمول  تحدید في للوثیقة المنتجة الجهة حق فإن
 للسریة الزمني ألمدي مقدما أن تحددبها  بتلك الجهات ولكن لیس من حق الجهة التى أنتجت الوثیقة 

  . علیها طالعاإل إتاحة القومیة الوثائق دار انقضائه بعد تستطیع الذي

 كل تجرم مواد علي یحتوي أن الوثائق من  علي للمحافظة صیغ قانون مشروع في الطبیعي من وكان
 الوثائق تبدید أو القومیة ئقالوثا دار وهو الطبیعي مكانها الوثائق إیداع منع شأنه من عمل علي یقدم من
 أنها علي المصنفة الوثائق بعض أو كل محتوي یفشي من كل تجریم وكذلك ،فیها التصرف أو إتالفها أو

 القومیة بحكم عمله فى الجهة المنتجة لها أو من العاملین بدار الوثائق الوثائق علي یطلع ممن سریة
  .علیها طالعباإل یسمح الو  السریة نطاق في الزالت التي لوثائقل بالنسبة

  العقوبات تغلیظ
 ما وتجاوز ،العقوبات تغلیظ في بالغ الحكومة به تقدمت الذي القانون مشروع أن المالحظ من ولكن
 قانون لنصوص ذلك مخالفة رغم متالزمین والغرامة سجنلا عقوبة جعل بأن التشریعي العرف علیه استقر

 حسب العقوبتین بأحدي وأ )والغرامة السجن( معا بالعقوبتین مللحك المجال القاضي یعطي الذي العقوبات
  القاضي أمام اراالختی مجال وضاق العقوبة غلظت كلما انه المعروف من ،ظرهاین التي القضیة ظروف

 إلي القاضي یتجه ما غالبا ،دهاتشد في مبالغ عقوبة توقیع إلي فیها ضمیره یرتاح ال التي اإلحاالت في
 علي إجازته حالة في-  القانون یعرض كما ،نفعه من أكثر ضرره یكون قد العقوبة فتغلیظ بالبراءة الحكم

  .العقوبات بقانون المشابهة المواد مع وتناقضه ،التشریعي عرفلل لمجافاته البطالن إلي -النحو هذا
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 تأخر قدف ،ذلك من أكثر إصداره یتعطل أن یجب وال الوثائق علي المحافظة قانون إلي ماسة الحاجة إن
 ،للرثاء تدعو مازالت الوثائق دار وحال ،الوثائق من الكثیر إصداره بما فیه الكفایة وضاع بسبب تأخر

 هتنشد لما الجهود تلك تحقیق دون یحول ولكن ،فیها النقص واستكمال ابه لنهوضل مخلصة جهود فهناك
 أن الكریم القارئ یعلم أن ویكفي .الجهات السیادیة وثائق علي الحصول عن الدار عجز أهداف من

 األقل وعلي ،فاروق بالملك مرورا قصر القبة یتضمن وثائق الدیوان الملكى منذ أیام الملك فؤاد أرشیف
 القومیة الوثائق دار تستطیع ال ذلك ورغم الجمهوري العهد في الناصر عبد جمال الرئیس حكم فترة

 إلي الباحثون ویضطر ،الحدیث مصر اریخت كتابة یمكن ال بدونها التي الوثائق تلك علي الحصول
 من الدول تلك تلقتها ومراسالت اتر اكمذ -أحیانا– تتضمن التي واألمریكیة البریطانیة الوثائق إلي الرجوع
 الوثائق بدار الوثائق تلك أصول یجد أن الباحث یستطیع ال بینما ،المصریة الحكومة في السیادیة الجهات
الراكدة لصالح غیرها من الوثائق  الوثائق هذه عن االستغناء تم قد یكون أن أخشاه ما واخشي القومیة

 بكل قومیة كارثة الوثائق هذه فقدان یصبح عندئذ ،القبة قصر أرشیف مساحة ضیق بسبب" النشطة"
 مصلحة( المالیة وزارة من بالقلعة العمومیة المحفوظات دار تبعیة روابط فك من البد كذلك .المعاییر
 في إنشائها منذ األهمیة من بالغة درجة علي وثائق ضمت فهي ،الوثائق لداروتبعیتها )  مقررةال األموال

 وثائقنا تعرض التي االزدواجیة لهذه حل عن البحث محاوالت باءت وقد .اآلن حتى علي محمد عهد
 نمخاز  محتویات من التخلص علي العمومیة المحفوظات دار درجت  فقد ،جدوى دون للضیاع القومیة
 منذ لیهاإ الرجوع یتم ال) تشد( أوراق باعتبارها) مربع متر 200 إلي مساحته تصل بعضها( بأكملها
 لبیع اإلسكندریة تجار أحد من بعرض القومیة الوثائق دار فوجئت وقد ،لتجارل ببیعها یتم وبذلك ،عقود

 أطیان مساحة توسجال أوراق عن عبارة أنها اتضح الفحص بعد و وبعد ،لها الوثائق عن مجموعة
 بالغة وثائق من ذلك غیر إلي رسمیة أختاما تحمل قضائیة أحكام ونصوص الري مصلحة من وتقاریر
 بیعت ،العمومیة المحفوظات دار األصلي مقرها كان واالجتماعي االقتصادي مصر تاریخ لدراسة األهمیة
 ولكن ،حالیا به المعمول قانونال بموجب أحد معاقبة یمكن وال عنها مستغني دشت كأوراق ولغیره للرجل
  .القومیة وثائقنا لتبدید محاولة كل بتجریم كفیل الوثائق علي للمحافظة الصیاغة محكم قانون صدور

 من القومیة الوثائق دار یحول أخر قانون یصدر أن من فالبد ، والدقة إلحكاما من القانون بلغ ومهما
 مماثل وضع له ،السیادة سلطة یتبع للوثائق قومي ازجه إلي والوثائق الكتب دار لهیئة تابعة مصلحة
 الجهاز ذلك من ویجعل ،واإلدارة للتعبئة واإلحصاء أو الجهاز المركزى للتنظیم المركزي الجهاز لوضع
 جهة ألي یجوز وال التاریخیة القیمة ذات) استثناء بال( الدولة وثائق جمیع فیها ودعا تمركزی قومیا أرشیفا

" القومیة للوثائق المركزي الجهاز" إلي الرجوع دون لدیها حفظها مدد انتهاء بعد ائقهاوث عن تستغني أن
  .القیمة هذه فیه تتوفر ال عما باالستغناء والتوصیة منها تاریخیة قیمة له ما ضم رلتقر 

*****  
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 العمومیة المحفوظات لدار إنشاؤه بینهما ومن بأعماله التاریخ في اسمه باشا علي محمد خلد لقد
 الرئیس دور جاء واآلن ،1927 عام "الملكیة الوثائق دار" أنشا عندما ادفؤ  الملك فعل وكذلك ،)1829(

 صیانة لوثائقنا القومیة،  "القومیة للوثائق المركزي الجهاز" بإنشاء أعماله لیتوج مبارك حسني محمد
 التطور وتواكب والعشرین الحادي القرن تعیش عریقة أمة مع یتناسب بما القومي تاریخنا علي وحفاظا
  .والمعلومات الوثائق مجال في العالمي

  


