
 تعريف االرشيف

الوثائق غير الجارية ،التى حفظت لقيمتها الدائمة، وتمثل "هو 

ويرى أخرون أن األرشيف هو ". نشاط المنظمة أو المؤسسة

القسم المتخصص من الوثائق، التى عبرت الفترة الجارية، بعد "

". تقويمها لالستفادة منها فى البحث   

العملية المنظمة لتجميع الوثائق التى أنشئت نتيجة لنشاط "وهو  

المؤسسة أو الشخص المعنى واحتفظ بها لتحقيق أهداف سياسية 

". أو ثقافية أو قانونية عن طريق ذات المؤسسة أو الشخص   



األرشيف المصرى -1  

تعتبر التجربة المصرية فى إنشاء األرشيف هى التجربة الثانية 

فى العالم فى العصر الحديث، بعد التجربة الفرنسية فى أواخر 

التى كان لها السبق فى إنشاء أول ( 1789)القرن الثامن عشر 

أرشيف حديث ، فبعد التجربة الفرنسية، قرر محمد على فى عام 

إنشاء دار لحفظ وثائق البالد ، سميت باسم (  1829) 

ثم تحول اسمها ( أى مكان حفظ الدفاتر والسجالت" )الدفترخانة"

ثم " دار المحفوظات المصرية"العثمانى إلى اسم مصرى وهو 

دار "وآخيراً " دار المحفوظات العمومية"تغير بعد ذلك إلى اسم 

".الوثائق القومية  



 القوانين المنظمة لؤلرشيف المصرى

مهمة دار الوثائق التاريخية القومية بأنها تقوم  1954لسنة  356حدد القانون رقم 
بجمع الوثائق التى تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به فى جميع العصور 

كذلك نص القانون على أن يكون . وبحفظها وتيسير دراستها وبالعمل على نشرها
للدار مجلس أعلى يتولى كافة األمور التى تقوم عليها الدار وعلى األخص ما 

: يأتى  

.ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخيةتقرير  -1   

.نقل الوثائق إلى الدارتقرير  -2   

.قواعد المحافظة على الوثائقوضع  -3   

. نشرهاالوثائق التى تنشر وطريقة تحديد  -4   

شروط االطالع على الوثائق وأخذ الصور منها على أن وضع  -5 
. يصدر بذلك قرار من وزير اإلرشاد القومى  

. الرأى فى اعدام األوراق الخاصة بكل وزارةإبداء  -6   

قرارالالئحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها وضع  -7   



البريطانيةالمحفوظات دار  -2   

ولقد إستقر نظام الفهرسة فى دار المحفوظات البريطانية  
Public Record Office  على أسس ثابتة بعد جهود وقنن

ومحاوالت، يصل عمرها إلى قرن ونصف من الزمان، إلنشاء 

وقد بدأت أولى تلك المحاوالت فى عام . هذه الدار وتطويرها

. لتصبح اليوم أشهر دار للمحفوظات فى العالم( م1838)  



دار المحفوظات البريطانية   

مايو  24وضع الحجر األساسى لدار الوثائق البريطانية فى 

.  جنيهاً  88490وبلغت تكاليف البناء ما يقرب من  1851

 14وقد نص القانون  1856ونقلت إليها الوثائق فى صيف عام 

. على تحديد نوع الوثائق 1838اغسطس   



 القوانين المنظمة لدار المحفوظات البريطانية

هذا القانون أهم القوانين التى : 1838أغسطس  14قانون 

وهو من هذه الناحية يعادل . نظمت إيداع الوثائق فى إنجلترا

وقد قرر هذا . 1794يونيو  25القانون الفرنسى الذى صدر فى 

القانون أن وثائق الدولة جميعها تحت مسئولية قاضى القضاة 

ومراقبته وعليه أن يصدر األوامر إلى المحاكم وغيرها، وأن 

وقد نص القانون على أال . يرسل المندوبين لتسلم هذه الوثائق

يتسلم المندوبين من بعض الوثائق إال ما مضى عليها عشرون 

عاماً على األقل، إال إذا رأت السلطات القضائية المختصة رأياً 

. غير هذا  



األرشيف الفرنسى -3   

بالوثائق وتنظيمها، الفرنسية بالعناية ولقد بادر رجال الثورة 
فعنوا أول ما عنوا بوثائق الجمعية التأسيسية واقيم كاموس 

 12وفى . 1789أغسطس  4مديراً ألرشيف هذه الجمعية فى 
صدر قانون يجعل أرشيف الجمعية التأسيسية  1790سبتمبر 

أصدرت الجمعية  1792مايو  12وفى " األرشيف القومى"
التشريعية قراراً بحرق الوثائق االقطاعية، وهى وثائق النبالء، 
على أن يحتفظ بما له صلة بالعلوم والفنون، فتم ذلك فى جميع 

ولكن القانون األساسى الذى نظم األرشيف القومى فى . فرنسا
ذلك المرسوم الذى جعل  1794يونيه  25فرنسا هو مرسوم 

. االطالع على الوثائق من حق كل مواطن  



االرشيفات االلمانية -4  

لم تحاول ألمانيا وضع لوائح عامة تطبق على دور الوثائق 

كافة، بل ترك األمر للحكومات القائمة بالواليات تسن ما تراه 

مناسباً ألمورها من قوانين ولوائح، لذلك رأينا النظم فى بافاريا 

مثالً تخالف ما فى سكسونيا، كما تجد فى أرشيفات المدن نظماً 

: وأهم أنواع األرشيفات الحكومية. متنوعة  

. الريخ وفروعهأرشيف  -1   

.الوالياتأرشيفات  -2   

 



العثمانىاآلرشيف  - 5  

ويعتبر األرشيف العثمانى من أقدم األرشيفات، وقد بدأت العناية 

م على عهد السلطان عبد الحميد األول، 1785به فى عام 

واألرشيف العثمانى موزع بين أرشيفين أحدهما تابع لرئاسة 

مجلس الوزراء التركى، والثانى يعرف بأرشيف السراى نسبة 

، ولكن األرشيف بالمفهوم الحديث نشأ "طوب قابى"الى سراى 

م أى بعد األرشيف المصرى 1846فى الدولة العثمانية فى عام 

سنة، وبعد األرشيف البريطانى  17بحوالى ( م1829)

سنوات، وبعد األرشيف الفرنسى  8بحوالى ( م1838)

.سنة 57بحوالى ( م1789)  



األمريكىاألرشيف  -6  

وصدر  1934مستقلة عام كمصلحة األرشيف األمريكي أقيم 

، وهو يقابل عند 1934يونيو  19القانون المنظم لها فى 

 14، وعند البريطانيين قانون 1794يونيو  25الفرنسيين قانون 

، وقد عدل القانون األمريكى فى يونيو 1838أغسطس سنة 

، وقد جرى األمر وفقاً 1948، وكذلك فى يونيو عام 1936

لهذا القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مدير األرشيف 

.عليهالقومى ويطلق   



 القوانين المنظمة لآلرشيف األمريكى

: قرر القانون فيما قرر المبادىء اآلتية  

.القضائيةمنها التشريعية أو التنفيذية، أو سواء وثائق الحكومة االتحادية إن  -1   

الدار جميعإشراف مدير الدار القومية للوثائق فله حق التفتيش على كافة الوثائق، تحت  -2  

المدير بوضع النظم لترتيب هذه الوثائق واستخدامها وعليه وضع القيود يقوم  -3 
. التى يقترحها رؤساء المصالح عند االطالع على الوثائق  

لجنة لنشر الوثائق التاريخية تسمى اللجنة القومية للمطبوعات التاريخية تكون  -4 
. اللجنةوقد عين القانون أعضاء هذه . وضع الخطط وتقديم االقتراحات عن المصادرمهمتها   

مجلس قومى للوثائق مهمته تحديد الوثائق التى تودع فى األرشيف يشكل  -5 
. القومى، وتقديم المشورة بشأن النظم واللوائح  

قسم لؤلفالم والتسجيالت الصوتية وتستخدم هذه التسجيالت فى الدراسات ينشأ  -6 
. التاريخية  

الدار أن يعطى صوراً للوثائق معتمدة نظير رسوم، وتعفى المصالح لمدير  -7 
. الحكومية من دفع هذه الرسوم  

 



: اإليطاليةاألرشيفات  -7   

توجد مؤسسات أرشيفية منفردة أو مركزية خاصة في إيطاليا ال 

بالدولة، بل أنها تضم سلسلة من المراكز والمستودعات المهمة 

التى تخضع إلدارة ومسؤولية وزارة الداخلية، ومسؤولية وزارة 

الداخلية، وهذه المراكز والمستودعات تمثل أقدم التقسيمات 

ويعتبر أرشيف الفاتيكان من اقدم األرشيفات . اإلدارية فى البالد

المعروفة فى الوقت الحاضر، ويرتقى زمنه إلى القرن الرابع 

. للميالد  



 األرشيف القومى االيطالى

أما االرشيف العام للدولة، أو ما نسميه دار الوثائق القومية، فقد 

، وقد تغير مقر 1861أسس بعد قيام الوحدة االيطالية، أى بعد 
كانت  1865 – 1861هذه األرشيفات عدة مرات، فمنذ أعوام 

أرشيفات مدينة تورين هى الدار القومية للوثائق، ثم أخذت 

فلورنسا مكانها إذ كانت فلورنسا منذ أواخر القرن الثالث عشر، 

أصبحت  1875ومنذ . تتميز بوجود قانون ينظم االرشيفات فيها

روما المقر النهائى لهذه الدار وضمت إليها الوثائق من 

. األرشيفات األخرى  



: األرشيفات األسبانية -8  

التى إن أقدم دار للوثائق فى أسبانيا هى دار وثائق سمنكاس  

من قبل الملك  1542انشئت فى جزء من حصن قديم عام 

شارل الخامس، وكان هذا األرشيف تابعاً إلمارة قشتالة وقد 

عين الملك شارل أول أمين لدار الوثائق هذه، على الرغم من أن 

األوامر الصادرة بجمع الوثائق الخاصة بالتاج، كانت قبل ذلك، 

أى فى أوائل القرن السادس عشر، وذلك بمقتضى األمر الملكى 

وقد اودعت الوثائق فى أول األمر فى بلد . 1509الصادر سنة 

حين نقلها إلى قلعة سمنكاس بأمر من الملك شارل إلى الوليد 

. الخامس كما مر ذكره  



 أنواع االرشيفات األسبانية

عنيت أسبانيا منذ القرن السادس عشر بإنشاء أرشيفاتها المتنوعة، وقدد 
عرفت برعايتها البالغة باألرشيفات التاريخية، إذ فصلت منذ البداية 

وال شك أن مرجع هذا ان . أرشيفاتها اإلدارية عن أرشيفاتها التاريخية
أسبانيا كانت أسبق الدول األوروبية إلى تأسيس امبراطورية كبيرة، وقد 

حفظت أرشيفاتها وثائق تاريخية هامة تتصل بكثير من الدول األوروبية، 
فلديها وثائق عن االستكشافات الجغرافية والحركات الدينية، وعن نشاط 

الكنيسة الكاثوليكية، وعن الحضارة األندلسية، وكل هذه مودعة فى 
: أرشيفاتها المتنوعة، التى يمكن تقسيمها إلى األقسام اآلتية  

الحكومية األرشيفات  -1   

األقاليم أرشيفات  -2   

.الوحدات اإلدارية األخرىأرشيفات  -3   

 



 أسباب زيادة االهتمام بتنظيم االرشيفات

ناتج عن بيروقراطية الحكومات الحديثة التى تجعل الورقيات : أوالً 
فى المقدمة دائماً، فضالً عن وثائق االستفتاءات والخطط 

واالحصائيات والمشاريع، وهى أمور لم تكن موجودة من قبل فى 
. اإلدارات الحكومية  

أن المادة الوثائقية المخطوطة أو المطبوعة أصبح لها مكمالت : ثانياً 
كالروايات الشفوية المسجلة والتقارير واألفالم وأشرطة التسجيل 

.  وغيرها من وسائط الحفظ الرقمى  

أن تطور علم التاريخ ومجاالت البحث فيه وتشعب فروعه، : ثالثاً 
خلق فرص استخدام مجاالت وثائقية جديدة، لم تكن مستخدمة من 

. قبل، كوثائق التاريخ االجتماعى وتاريخ المؤسسات  

 


