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23 يیوونيیوو 2011 - آآخرر تحدديیثث - 5:06

االسيیدد ساشا ززااال٬، مدديیرر مؤؤسسة االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة.
(cortesia)

"االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة".. سبقتت وويیكيیليیكسس وويُیدديیـررهھھھا ُمؤؤررخـوونن
swissinfo.ch -بقلمم :  ددوورريیسس لووتشيیني

ما هھھھوو االسبيیلل إإلى تحوويیلل أأططنانن منن ااألووررااقق وواالووثائقق وواالمررااسالتت٬، االتي
تجّمـعتت على مددىى أأززيیدد منن قررنن وونصفف منن االعالقاتت االددبلووماسيیة مع
االبلدداانن ااألخررىى٬، إإلى مصاددرر مووثووقة للمؤؤررخيینن ووططرراائفف ُمـنتقاةة
للفضووليیيینن؟ االحوواارر االتالي يیقددمم تفاصيیلل ووصفة مؤؤسسة "االووثائقق

االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة".

في عامم ٬1964، أأعرربتت االحكوومة االكووبيیة عنن ررغبتهھا في ااستقدداامم سّباكك
(متخصصص في إإصالحح ددووررااتت االميیاهه) إإلى االجززيیررةة٬، لنقلل معاررفهھ إإلى
االسكانن االمحليیيینن. ووفي االررسالة االتي بعثث بهھا إإلى بررنن٬، شدّددد االسفيیرر
عع االسوويیسرريي على ااألهھھھميیة االتي تووليیهھا كووبا للمسألة بلل ررسمم مالمح االمتططووِّ
االمثالي (للقيیامم بالمهھمة)٬، االذذيي يُیـستحَسـنن أأنن يیتحددثث ااإلسبانيیة أأوو ااإلنجليیززيیة
ـلل تغيیُّـرر االنمطط االغذذاائي ووأأنن يیكوونن قادِدرراا على ووأأنن ال يینشِغـلل كثيیرراا ببعضض ظظووااهھھھرر االفووضى ااإلدداارريیة وواالتنظظيیميیة في االبلدد ووأأنن يیتحمَّ

االصموودد أأمامم جاذذبيیة االنساء االكووبيیاتت في ُعـززلة ااألرريیافف االنائيیة.
 

ووبططبيیعة االحالل٬، يیجبب أأنن ال يیتأثَّـرر هھھھذذاا ااألخصائي في إإصالحح ددووررااتت االميیاهه باإلنتقاددااتت االشدديیددةة االمووّجـهھة إإلى االوواليیاتت االمتحددةة على
أأعمددةة االصحفف االمحليیة وومنن ططررفف االساسة االكووبيیيینن ووأأنن يیبتِعـدد تماما عنن إإبددااء االررأأيي في االسيیاسة االددااخليیة للجززيیررةة.

 
ـررةة ددبلووماسيیة أأخررىى٬، يیكتِشـفف االقاررئئ أأنن عمليیة االبحثث عنن ااألخصائي االمططلووبب لمم ُتسفرر "مع ااألسفف" عنن نتيیجة إإيیجابيیة. فقدد في مذذكَّ
عبَّـرر خبررااء االقططاعع٬، عنن ِخـشيیتهھمم منن االنتائج االتي قدد تتررتَّـبب عنن ررحلة أأحددهھھھمم إإلى كووبا٬، فهُھـمم يیعملوونن مع االمززااررعيینن االسوويیسرريیيینن٬،

االذذيینن ال يینظظرروونن بعيینن االررضى إإلى االسيیاسة االثوورريیة االكووبيیة.
 

هھھھذذهه االررسائلل٬، االتي تووثِّـقق لحقبة منن االسيیاسة االخاررجيیة وومنن االتارريیخ ااالجتماعي االسوويیسرريي٬، كانتت ُتـعتبرر "شدديیددةة االحساسيیة"٬، لكنهھا
ـحرر. تووقَّـفتت عنن ذذلكك منذذ فتررةة بعيیددةة (بلل منن االمحتملل أأنهھا لمم تكنن كذذلكك بالمررةة)٬، وومع ذذلكك٬، ال ززاالتت تحتفظظ بشيء منن االجاذذبيیة أأوو االسِّ
ـحرر االُمـررتِبـطط بالططابع االسرّريي للووثائقق٬، االذذيي تحرِرصص عليیهھ وويیكيیليیكسس مثال٬، وولكنهھ ِسـحرر االنصصِّ قق ااألمرر هھھھذذهه االمررةة بالسِّ ووال يیتعلـَّ
االُمـنتقى بعنايیة وواالُمـددررجج في سيیاقهھ وواالُمـررَفـقق ببططاقة تووضيیحيیة. إإنهھا االووثيیقة االتي لنن تضيیع في خضمم ااألمووااجج االمتالططمة

لبحرر االفيیضانن االمعلووماتي االمتاحح في عالمم االيیوومم.
 

هھھھذذاا االعملل االددؤؤووبب وواالددقيیقق وواالصامتت٬، يُیـنجزز منن ططررفف "االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة"٬، االتي ررَعـتت منذذ 1972 َنـشرر آآالفف
خيینن٬، إإال أأنن قة بتارريیخ االسيیاسة االخاررجيیة االسوويیسرريیة. وومع أأنن ُمـنططلقق االِفـكررةة كانن يیقتِصـرر على  تووفيیرر ماددةة أأووليیة للمؤؤررِّ االووثائقق االمتعلـِّ

تت االتكنوولووجيیاتت االجدديیددةة٬، للووصوولل إإلى جمهھوورر أأووسع٬، مثلما يیشررحح مدديیررهھھھا ساشا ززااال في االحوواارر االتالي. مؤؤسسة "االووثائقق" ااستغلـَّ

ـددةة لددىى االخبررااء وواالمعنيیيینن. ما swissinfo.ch: تتمّتـع االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة بُسـمعة جيیِّ
هھھھوو ااألمرر ااإلستثنائي االذذيي ُتـووفرروونهھ في ززمنن أأصبح فيیهھ كلل شيء تقرريیبا متاحا على االشبكة؟

ساشا ززااال: إإنهھا ااألهھھھميیة. إإنن ميیززتنا االُكــبررىى تتمثلل في ااإلكتفاء بنشرر 600 ووثيیقة في االسنة٬، ووليیسس
600000. إإنن نْشـرر  600000 ووثيیقة أأسهَھـلل بكثيیرر٬، إإذذ يیكفي أأنن تضع شخصا أأمامم جهھازز مسح ضووئي
ـلل ِعـببء ااختيیارر ووتصنيیفف االووثائقق ووتططلبب منهھ تررقيیمم أأررشيیفاتت بأكملهھا. ووتتمثلل االمشكلة في أأنن ال أأحدد يیتحمَّ
ووتبوويیبهھا. فكوومة االتِّـبنن تظظلل على حالهھا٬، كما أأنن ااإلبرر ال يُیـمكنن االعثوورر عليیهھا (في إإشاررةة إإلى االمثالل االشهھيیرر:

كمنن يیبحثث عنن إإبررةة في كوومم منن االتِّـبنن).
 

إإنن هھھھددفنا يیتمثلل بالتحدديیدد٬، في االقيیامم بعمليیة ااإلختيیارر وواالتبوويیبب وواالرربطط بيینن االووثائقق. نحنن مجمووعة منن
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ُتـجلبب االووثائقق االتي تخضع للددررااسة
وواالتبوويیبب منن ططررفف االفرريیقق االعاملل
في "االووثائقق االددبلووماسيیة
االسوويیسرريیة" منن ااألررشيیفف االفددرراالي.

(cortesia)

إإنن هھھھددفنا يیتمثلل بالتحدديیدد٬، في االقيیامم بعمليیة ااإلختيیارر وواالتبوويیبب وواالرربطط بيینن االووثائقق. نحنن مجمووعة منن
خيینن وونقوومم بعملنا ااستنادداا إإلى مقايیيیسس ِعـلميیة. ووسووااء تعلّـقق ااألمرر بالنسخة االمططبووعة منن عملنا أأوو االمؤؤررِّ
بقاعددةة االبيیاناتت ااإللكترروونيیة٬، فإنن االسؤؤاالل االذذيي نططررحهھ على أأنفسنا هھھھوو االتالي: هھھھذذهه االووثيیقة٬، هھھھلل هھھھي مهھّمـة
للبحثث االتارريیخي أأمم ال؟ ووباإلضافة إإلى ااألهھھھميیة االتارريیخيیة للووثائقق٬، هھھھناكك االهھيیكلة االووااضحة لقاعددةة بيیاناتنا٬،

االتي تسمح بإجررااء بحووثث ناجعة.

خيینن٬، لكنكمم تسعوونن إإلى االووصوولل إإلى االجمهھوورر االعرريیضض أأيیضا. فعلى سبيیلل االمثالل٬، لددىى االتخططيیطط لعملكمم تمنحوونن ااألوولوويیة للمؤؤررِّ
تنشرروونن ملفاتت تررتبطط باألحددااثث االجارريیة٬، مثلل ذذكررىى مرروورر 150 عاما على تووحيیدد إإيیططاليیا ووحصيیلة 50 عاما منن االتعاوونن

وواالمساعددةة منن أأجلل االتنميیة لسوويیسرراا. ما هھھھوو مررددوودد هھھھذذهه ااإلستررااتيیجيیة؟

ساشا ززااال: ال نرريیدد أأنن نتابع سيْیـرر ااألحددااثث ااآلنيیة. فنحنن أأصحابب مشررووعع تارريیخي يیتقيیَّـدد بمقايیيیسس ِعـلميیة صاررمة. مع ذذلكك٬، يُیـسعددنا
– إإنن أأمكنن لنا ذذلكك – أأنن ُنـططلِـع االجمهھوورر على االجووااهھھھرر االتي تووجدد في قاعددةة بيیاناتنا. وويُیـمكنني االقوولل أأنن رردّدةة االفعلل جيیددةة.

 
ـننا منن قددرر منن االتووااُجـدد في ووسائلل ااإلعالمم. ووفي كلل مررةة٬، ننُشـرر ووااحدداا منهھا يیررتفع عدددد االززيیاررااتت إإلى مووقعنا. وومع هھھھذذهه االملفاتت ُتـمكِّ
مم أأيي معلووماتت عنن االجووددةة االعلميیة لعملنا٬، لكنهھ يیظظلل مهھّمـا. ففي هھھھذذاا االمشررووعع٬، ُتـستثمرر أأموواالل عمووميیة أأنن عدددد االمتصفحيینن ال يُیـقددِّ

ووبقددرر ما تّتـسع شرريیحة االسكانن٬، االتي نِصـلل إإليیهھا وونثيیرر ااهھھھتمامهھا٬، يیكوونن ذذلكك أأفضلل.
 

إإنن ااألحددااثث تمنُحـنا فررصة االخررووجج مما يُیـسمى بالُبـررجج االعاجي٬، ووإإقامة االددليیلل على أأنن االبحثث االتارريیخي٬، يُیـمكنن أأنن يیكوونن مفيیدداا لفهْھـمم
االحاضرر. فقبلل سنتيینن٬، أأيي عنددما اانددلعتت ااألززمة مع االوواليیاتت االمتحددةة حوولل مسائلل تررتبطط بالسرر االمصررفي٬، أأصددررنا بيیانا أأووضحنا فيیهھ
أأنن خمسيینيیاتت االقررنن االماضي٬، شهِھـددتت ااحتكاكاتت مع االوواليیاتت االمتحددةة بخصووصص االسيیاسة االجبائيیة. ووبالفعلل٬، هھھھناكك أأووقاتت ُتـصبح فيیهھا

قاعددةة بيیاناتت مثلل االتي تووجدد لدديینا٬، مفيیددةة جدداا إلظظهھارر االثوواابتت ووجذذوورر االمشاكلل االتي ال ززاالتت ُتـططررحح عليینا االيیوومم.

في عامم ٬2010، قُـمتمم بررْبـطط قاعددةة بيیاناتت االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة بالبوواابة ااإللكترروونيیة « Europeana »٬، لماذذاا؟

ساشا ززااال: إإنن االمكتبة االررقميیة (Europeana) االتي قرررر ااإلتحادد ااألووررووبي إإططالقهھا٬، يینتظظررهھھھا مستقبلل كبيیرر٬، ألنهھا تضمنن –
كاتت االبحثث االتقليیدديیة ذذااتت االتووجهھاتت االتجارريیة – جووددةة االمعلووماتت٬، ووهھھھذذهه مسألة مهھّمـة٬، خاصة للمووااططنيینن االعادديیيینن٬، بالمقاررنة مع محررَّ

أأيي لغيیرر االخبررااء وواالمختصيینن.
 

إإنن إإددماجج قاعددةة بيیاناتنا في هھھھذذهه االمكتبة ااإلفتررااضيیة٬، يُیـحقِّـقق لنا عدّدةة إإيیجابيیاتت٬، منن بيینهھا نْشـرر االووثائقق االسوويیسرريیة على نططاقق أأووسع
ووإإتاحتهھا لمستخدِدمي ٬Europeana، االذذيینن يیتمّكـنوونن منن االعثوورر على االمززيیدد منن االمعلووماتت ووفي ووقتت أأسررعع٬، مقاررنة مع االبحثث في

االمووااقع ااألخررىى.

ـبب عليیكمم اانتظظارر اانقضاء 30 عاما قبلل تشتِغـلوونن على ووثائقق ددبلووماسيیة٬، لكنكمم لستمم وويیكيیليیكسس. فأنتمم تحتررموونن االقانوونن وويیتووجَّ
ااالططالعع على االووثائقق. ووفي بعضض ااألحيیانن٬، مثلما هھھھوو االحالل بالنسبة لملفف االعالقاتت بيینن سوويیسرراا وونظظامم جنووبب إإفرريیقيیا خاللل فتررةة

االميیزز االعنصرريي٬، فإنن ااألررشيیفف يیظظلل ُمـغلقا بووجهھ االباحثيینن. هھھھلل يیتسبَّـبب لكمم هھھھذذاا في بعضض االمشاكلل؟

ساشا ززااال: هھھھذذهه االمسألة معقَّـددةة. فأنا - ووألسبابب ِعـلميیة بدديیهھيیة - منن أأشدد االمؤؤيیِّـدديینن لحرريیة االبحثث االتي يیضِمـنهھا االددستوورر االسوويیسرريي.
مع ذذلكك٬، فإنهھ منن االمشررووعع أأيیضا أأنن تكوونن للددوولة أأسرراارر ووأأنن تقوومم بحمايیتهھا. ووفي دديیمقررااططيیة تحتررمم نفسهھا٬، فإنن االمسألة تتمثلل في
االتقليیصص منن ااألشيیاء االتي منن االمشررووعع االحفاظظ على سرريیتهھا إإلى أأددنى حدّد ممكنن. لنأخذذ على سبيیلل االمثالل مخططططاتت بناء "االِحـصنن
ـبب حمايیتهھا. ووبما أأنهھا لمم تُعـدد كذذلكك (حيیثث أأعلِـنن ررسميیا عنن اانتفاء االحاجة إإليیهھا)٬، االووططني"٬، فلوو كانتت صالحة إإلى حدد ااآلنن٬، لتووجَّ

فيیجبب أأنن ُتـصبح متاحة للجمهھوورر.
 

قق إإنن االمشكلة تنشأ عنددما يیتمم ااستددعاء ااألمنن االقوومي لمحاوولة االتغططيیة على مسائلل أأخررىى. ووحسبب ررأأيیي٬، فإنن حجبب ااألررشيیفف االمتعلـِّ
- على االعكسس منن ذذلكك - ُمـضرّر. ووهھھھنا تجددرر ااإلشاررةة أأيیضا إإلى أأنن ااإلددااررةة االمعقَّـددةة في ددوولة بجنووبب إإفرريیقيیا٬، غيیرر ُمـبرررر٬، بلل إإنهھ 
حدديیثة مثلل سوويیسرراا٬، تعني أأنن تنفيیذذ االقررااررااتت يیترركك آآثارراا (ووبصماتت) في كلل مكانن٬، ما يیعني أأنن ااألسرراارر ليیستت محفووظظة كما يُیـعتقدد.
ـع على تنظظيیمم عمليیاتت اانقالبيیة في أأمرريیكا االالتيینيیة وولمم تأُمـرر يیضافف إإلى ذذلكك٬، أأنن سوويیسرراا ليیسس لدديیهھا االكثيیرر مما ُتـخفيیهھ٬، فهھي لمم ُتـشجِّ

بتنفيیذذ تحرركاتت عسكرريیة... إإلخ.
 

وومنن خاللل االقيیامم بمقاررناتت على االمستووىى االددوولي٬، يُیـمكنني االقوولل أأنن مشررووعنا االبحثي٬، يیستفيیدد منن إإيیجابيیاتت أأساسيیة٬، تتمثلل في عددمم
ااررتباططهھ بهھيیئاتت سيیاسيیة. فالقرراارر االنهھائي بخصووصص االووثائقق االتي يیتمّم نشررهھھھا٬، يیعوودد إإلّي٬، ووأأنا باحثٌث ُحـرر وولستت مووظظفا. فالقانوونن
ـالعع على االووثائقق بعدد اانقضاء فتررةة حمايیة االفددرراالي حوولل ااألررشيیفف٬، يیّتـجهھ إإلى ااعتمادد مقايیيیسس ددووليیة وويیُنـصّص على أأنهھ يُیـمكنن ااالططِّ
تستمرر 30 عاما. وومع ااألسفف٬، شهِھـددتت االسنووااتت ااألخيیررةة تططبيیقق االقانوونن االفددرراالي لحمايیة االُمـعططيیاتت (االذذيي تّمـتت بلووررتهھ لمعالجة

االقضايیا االعادديیة)٬، بططرريیقة تتسمم بتضيیيیقق أأكبرر٬، بما في ذذلكك االووصوولل إإلى االووثائقق االتارريیخيیة.
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معاررضض صوورر

دديیرر أأيینسيیددلنن

تعرّرفف على ووثائقق تررااثيیة منن أأررشيیفف دديیرر اايینسيیددلنن في كانتوونن شفيیتسس

االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة

تـُعتبرر مرركززاا للبحثث االتارريیخي٬، تأسسس في عامم ٬1972، باعتباررهه مشررووعا لنشرر معلووماتت منن مصاددرر ررسميیة مفيیددةة لددررااسة االسيیاسة االخاررجيیة
وواالعالقاتت االددووليیة لسوويیسرراا.

 
االيیوومم٬، تحوّولتت إإلى مشررووعع تابع لألكادديیميیة االسوويیسرريیة للعلوومم ااألخالقيیة ووااالجتماعيیة٬، يُیـشررفف على تسيیيیررهه االمؤؤررخخ ساشا ززااال وويیعتمدد على ثمانيیة

قوونن وويینشرروونن االووثائقق ذذااتت ااألهھھھميیة٬، منن بيینن االكمّم االهھائلل االمتووفِّـرر في ااألررشيیفف االفددرراالي االسوويیسرريي. متعاوونيینن ِعـلميیيینن يینتقوونن وويیعلـِّ
 

عمم منن ططررفف مؤؤسستيینن حكووميیتيینن٬، ووهھھھي ااألررشيیفف االفددرراالي االسوويیسرريي ووووززااررةة االخاررجيیة االسوويیسرريیة٬، لكنهھ ُمـستقلل منن يیحظظى هھھھذذاا االمشررووعع بالددَّ
االناحيیة االسيیاسيیة. منن جهھة أأخررىى٬، تضَمـنن لجنة منن ااألساتذذةة منن كافة االجامعاتت االسوويیسرريیة٬، يیتررأأسهھا االمؤؤررخخ هھھھانسس أأوولرريیخ يیووستت٬، ااألُسـسس

االِعـلميیة لنشاططهھا.
 

.1963 إإلى حدد ااآلنن٬، قامتت هھھھذذهه االمؤؤسسة بنشرر 22 مجلَّـدداا٬، تشتملل على أأكثرر منن 15000 ووثيیقة ُتـغططي االفتررةة االززمنيیة االممتدّدةة منن 1848 إإلى 

قاعددةة االبيیاناتت "ددوودديیسس"

6000 ووثيیقة وومعلووماتت حوولل أأكثرر منن 30000 شخصص وو13000 منظظمة تشتملل قاعددةة االبايیاناتت ددوودديیسس Dodis على االنسخة االررقميیة لحوواالي 
وو3500 مووقع جغرراافي.

 
ددااتت االمططبووعة٬، االتي قامتت "االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة" بنشررهھھھا إإلى حدد ااآلنن. ـنن قاعددةة االبيیاناتت االمضاميینن االنقدديیة للمجلـَّ ال تتضمَّ

 
.europeana.eu منذذ يیوونيیوو ٬2010، أأددِمـج محتووىى قاعددةة االبيیاناتت ددوودديیسس في االبوواابة ااالفتررااضيیة

ووصالتت
"أأووررووبيیيیانا"٬، أأضخمم مكتبة اافتررااضيیة في أأووررووبا

االووثائقق االددبلووماسيیة االسوويیسرريیة
قاعددةة االبيیاناتت ددوودديیسس

االقانوونن االفددرراالي حوولل ااألررشيیفف
ساشا ززااال

 
إإنن االمدداافعيینن عنن حرريیة االبحثث٬، ليیستت لدديیهھمم قووةة ضغطط (لووبي) خاصة بهھمم٬، في االووقتت االذذيي أأصبح فيیهھ االووصوولل إإلى االمصاددرر
االتارريیخيیة أأكثرر صعووبة ووبيیررووقررااططيیة. وومنن االمفتررضض أأنن يیكوونن بلدد يیحِمـلل قـيیما دديیمقررااططيیة ررفيیعة مثلل سوويیسرراا٬، أأكثرر تيیقُّـظظا لإلبقاء

على حيیوويیة هھھھذذهه االِقـيیمم ووتجنُّـبب إإغررااقهھا في مستنقع منن االُمماحكاتت االقانوونيیة.

swissinfo.ch -ددوورريیسس لووتشيیني
(تررجمهھ منن ااإليیططاليیة ووعالجهھ: كمالل االضيیفف)
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http://www.europeana.eu/portal/
http://www.dodis.ch/en
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ووصلة هھھھذذاا االمقالل

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=30474930

 
إإغالقق
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