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  3112 أكتوبر 1الثالثاء 

 لمحة عامة عن المحاسبة-  زيقمونت بوقميل

ظهروا رغبتهم في االنضمام أإذا ما  السوفيتي للقوات الخاصة عالقة بمخابرات اإلتحادال يهم إن كانت 

 .للنظام الديمقراطي الجديد وتسخير خبرتهم في خدمة الديمقراطية

عمليات التطهير تقتضي غربلة ماضي الشخص وكشف عالقاته . تختلف التجارب حسب البلدان

 .حدودالمخابرات المدنية والعسكرية وحرس ال مع 

في المجر، طالت عمليات التطهير جهاز محاربة الجاسوسية لمعرفة العالقات بين الجواسيس، أجهزة 

خضع الوزير األول السابق لعملية التطهير باعتباره عميالً للجوسسة ولكنه لم قد و.والشعب االستعالمات

: " الوقت في ذلك  الشعار المرفوع وكان.لقد اكتفى بجعل أرشيفه علنيا و أصبح  رئيسا للحكومة. يعاقب

 .كرفض لعملية التسوية مع الماضي" ال أن نرفع أيدينا ،رؤوسنايجب أن نرفع 

أخذ قرار إنشاء معهد الذاكرة وقتاً طويالً ألن بعض األصوات كانت تقول أنه ال فائدة من : في بولندا

 االجتماعيةوأن الهيئات  (على أنقاض الحزب الشيوعي أخاصة الحزب الذي نش) مراقبة الماضي

تخلى على مبدأ التطهير خاصًة في ما يتعلق بالقضاة وهو ما كان تستنظف نفسها بنفسها وأنه يجب أن 

على وثائق األرشيف السياسي يتم حسب  االطالعومن ثم أصبح . االنتقاليةغير واقعي وال يخدم العدالة 

هم الذين  قبل ذلك الوقت كان ضحايا البوليس السياسي فقط. الثورة منسنوات  21قانون صادر بعد 

 .متاحاً للعموم إال منذ سنتين االطالعيتاح  لهم النفاذ إلى ملفاتهم ولم يصبح حق 

النوعية الثانية للتطهير في أوروبا الشرقية كانت تتمثل في عزل كل موظفي النظام الشيوعي الذين كانوا 

 .في بولندا تم فقط التقليص من عدد هؤالء الموظفين. للدولة ريقيمثلون العمود الف

يضا  تم عرض المسؤولين عن الجرائم الكبرى على القضاء، مثل الجنرال كسنيك الذي أفي بولندا 

 .2281طالق النار على عمال المناجم سنة بإأعطى األوامر 

لديكتاتورية ا ن شارك فيعترف كل مان في ألمانيا وإفريقيا الجنوبية تم اللجوء إلى اللجان الشعبية أي

 .بذنبه أمام العموم
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 المشاكل والحلول العملية

التسوية مع جرائم  إجراءات استغاللطرق . الي لتسوية الحسابات مع الماضيثال يوجد منوال م

مدى قمع النظام السابق و مدى قوة المجتمع كي : وتجاوزات األنظمة السابقة تبقى متعلقة بواقع البلدان

 .يتغلب على هذه المشاكل

بفتح أرشيف البوليس السياسي  االنتقاليةيجب أن تبدأ الوسائل القانونية التي تستعمل في مسار العدالة 

ثم شيئاً فشيئا ( لجان برلمانية ووزراء) تم فتح األرشيف في نطاق مضيق جداً في بولندا  .لكشف الحقيقة

 .أصبح األرشيف متاحاً للعموم

 .رد إليهم اعتبارهمإنشاء مؤسسة مهتمة بفتح األرشيف للضحايا لكي ي   اختارالمثال األلماني 
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 معهد الذاكرة الوطنية وصالحياته - ليسكيوسي رافال

 

 سنةنشائه بقانون إتم إقرار . معهد الذاكرة الوطنية البولندي هو أصغر أبناء الديمقراطية البولندية

2228. 

 :أساسيةللمعهد ثالث مهام 

 ...أرشيف الدولة الخاص، النيابة العمومية، إدارة السجون : األرشفة -

 التربية والتوعية -

 الشيوعية، النازية، جرائم الحرب العالمية الثانية مالحقة وتتبع الجرائم -

 .إلنشاء مكتب التطهير بإشراف المدعي العام 1111تم تنقيح هذا القانون سنة 

 :التالية  شروطرئيس يجب أن تتوفر فيه ال  يرأس المعهد

 أن يكون مواطنا بولنديا -

 أن يكون له سمعة طيبة-

 السياسي في النظام السابق أو الحالي أو في المستقبل أن ال يكون له عالقة باألمن والبوليس -

 أن ال يكون محروما من حقوقه المدنية -

تنبع من طريقة تسميته  االستقالليةهذه . رئيس المعهد ال يخضع في تنفيذ مهامه للسلطات الحكومية

. إذ يعين من قبل البرلمان البولندي ويوافق عليه مجلس الشيوخ وهو مسؤول فقط أمام البرلمان. وتعيينه

إذ ال يمكن أن يوقف   أيضا بالحصانة المعهديتمتع رئيس . لرئيس الوزراء اأبد رئيس المعهد ال يخضع 

يجب على . ي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس البرلمانجريمة حق عام وف ارتكابأو يحقق معه إال في حالة 

 رئيس معهد الذاكرة القسم أمام البرلمان قبل القيام بمهامه

سلك ) سنوات من مؤسسات متعددة للدولة  7أعضاء منتخبين لمدة  2يتكون مجلس معهد الذاكرة من 

 ..(.مؤرخينالقضاء، 

مجلس الشيوخ عضوين ويعين رئيس الجمهورية في حين يعين ، من أعضاء هذه اللجنة 5يعين البرلمان 

 .عضوين

ينتخب البرلمان الرئيس بالتصويت العلني . تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وتقترحه على البرلمان

 .وباألغلبية العادية
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جديد لهذا المنصب كما  ايعلن رئيس سنوات وقبل نفاذ هذه الوالية  ؟ 7أو 5 ينتخب رئيس المعهد لمدة 

ن أن يرشح الرئيس القديم نفسه لوالية جديدة يمكن أن يتحصل عليها بالتصويت باألغلبية العادية في يمك

 .البرلمان

يوجد في أرشيف . وفروع بالجهات ويتولى فتح الملفات وأرشفتها فارصوفياللمعهد مركز بالعاصمة 

جمعت وأنتجت من قبل كلم من الوثائق والملفات وهي وثائق  31أكثر من  بفرصوفيا معهد الذاكرة

 .البوليس السياسي الشيوعي وإدارة السجون

هؤالء المتخصصون مستقلون عن باقي هياكل . موظف متخصص في األرشفة 211يوجد في المعهد 

 .األرشيف الوطنية

 .من مهام المعهد أيضاً مالحقة المجرمين السياسيين الذين جلبوا الضرر للشعب البولندي

 211هذا المكتب يضم أكثر من . هد الضغط على مدير مكتب مالحقة الجرائممن صالحيات رئيس المع

 .مدعي عام

يهتم بالدراسات العلمية والتربية إلتاحة المعرفة بخصوص الديكتاتورية : مكتب التربية والتوعية

 .الشيوعية كما يمكن القيام في هذا القسم ببحوث معمقة

ائر البشرية التي منيت بها بولندا أو الجرائم التي ارتكبت على يقوم بإعادة النظر في الخس:  القسم الرابع

 .األراضي البولندية لغير البولنديين

 ".المجتمع بإسممكتب الناطق " وكان قبل ذلك يسمي 1111أحدث سنة :  مكتب التطهير السياسي

 .يضم المعهد مكاتب أخرى كمكتب التزويد و حماية األرشيف

 .اإلضافة إلى المركزب 21عدد المكاتب الجهوية  

فيها رئاسة المعهد أهمية للبحث األكاديمي  ترى يالتلى المناطق إهناك فروع أصغر تتمثل في موفدين 

 .واألماكن التي بها ملفات كبرى ال يمكن حملها

 .يعين مدراء الفروع الجهويين من قبل رئيس المعهد

 :إلىتنقسم الوثائق التي في حوزة المعهد 

 العاصمة فارصوفياكلم في  31 -

 كلم في الفروع 71 -

 ومن المكتب وموافقة رئيس الجمهورية وه اقتراحبعد  يمكن لمعهد الذاكرة الوطنية أن يعطي أوسمة 

 .إجراء فريد من نوعه



 العدالة في وقت المتغيرات

 

 

7 
 

كما أن هناك جائزة أخرى تعطى ( الشيوعية والنازية) يعطى هذا الوسام للمناضلين ضد النظام القديم 

 .ألفراد والجمعياتل

 :التمويل 

في هذه الميزانية وذلك  اماه اأخذ حيزتتأتي تمويالت معهد الذاكرة الوطنية البولندي من ميزانية الدولة و

 .لتعدد قضايا التطهير السياسي

المعهد بإعداد هذه  إدارةتقوم . تمويل الثقافة في جمهورية بولندا ع  تتب :والتربويتمويل النشاط العلمي 

  .مليون يورو 50 هذه الميزانية تقدر اليوم ب. الميزانية وتقنع البرلمان بميزاتها

 :التعاون الدولي للمعهد 

 .رشيفات الدول الشيوعية السابقةأمع المنظمات التي تشرف على  -

 .راء وكيفية صياغة القوانيناإلعداد لتبادل التجارب والمواقف واآل -

 فكرة معهد الذاكرة ؟ من أين أتت

 .أتت من إعالن اإلتحاد األوروبي

ن من مالحقة مجرمي الوطنية لم يكن هناك قانون يمك   المتعلق بالذكرى إلى حين صدور القانون

 .الديكتاتورية

من فضائح غياب إطار قانوني لمالحقة جرائم الديكتاتورية قضية الولد الذي تم ضربه إلى حد الموت 

غير أن المحكمة األوروبية بستراسبورغ قامت بإدانة  المنظومة القضائية  ،بالتقادموانتهت قضيته 

 .البولندية

و مك ن هذا التعريف من فتح تحقيق في  تم تعريف الجرائم الشيوعية بالنظر إلى إعالن اإلتحاد األوروبي

 .بوليس سياسي ومالحقة آخرين  211فتم محاسبة  الجرائم الشيوعية

القضاء المدني إذا تعلق األمر بمدنيين وإلى القضاء العسكري إذا تعلق  شيوعية بالنظر إلىتعود جرائم ال

 .األمر بعسكريين

المدعي العام في هذا  ي شخص رفع دعوة في جريمة شيوعية إال  و تجدر اإلشارة إلى أن ه ال يمكن أل

 .المكتب
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 االنتقاليةوسائل اإلعالم والعدالة  -آدم لشتنسكي 

 

 .خضعها لرقابة صارمة، كانت الدولة تتحكم في كل وسائل اإلعالم وت   النظام الشيوعي  قبل سقوط

ية كانت هناك مثالً مجل  . بشكل مامستقلة عالم إوسائل هناك كانت  -و رغم ذلك –لكن  ة أسبوعية سر 

 .ولكنها توزع بشكل كبير

مة بتصفية وإبعاد بعض وبعد إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية قامت الحكو 2282في سنة 

حركة " -" شسوليدارنو"بمساندة الحركة النقابية  واالصحفيين المحسوبين على الحكومة ولكنهم قام

 ".تضامن

اإلعالم سنة ر وحر  بة االرقلغيت أ. نهاية الحكم الشيوعي كانت هناك وسائل إعالم معارضة وسرية حتى 

 .إنشاء صحيفة معارضةحيث كان من شروط تسليم الحكم للمعارضة  2221

مثل  "المعارضة"عدد من الصحف  تحت الحكم الشيوعي أيضاً، لم تستطيع الصحف الحكومية منافسة

 .التي ال تزال إلى  اليوم مؤثرة في الرأي العام بشكل كبير" السياسة" -صحيفة بوليتيكا

 .للنظام األمر مختلف فيما يتعلق باإلذاعة والتليفزيون الذين كانا شبه ملكية خاصة

بعد سقوط النظام لم يكن هناك أي إبعاد ألي صحفي ولم يطرد أي شيوعي ولكن بعض الصحفيين من 

 . نفسهم بأنفسهم أو أفلست صحفهم ومجالتهمأالنظام السابق عزلوا 

إذ أن المسؤولين الحكوميين ال يزالون يقومون  اإلعالم تمثل مشكال يجب حله في بولنداقضية  تعد لم

 .حول ما يجب أو ال يجب قولهبمالحظات 

من الشعب البولندي ضد هذه % 31عندما طرحت قضية وسائل اإلعالم وفتح ملفات الجرائد كان 

 .الفكرة

، إذ يجب تحديد إذا كان تزييف الوقائع  ولكن قضية اإلعالم والصحافة أمر يجب مناقشته بشكل عام

 .ومساندة الدكتاتورية جريمة أم ال

: ماضي المحاكمة األخالقية مع الشيوعيين و لكن السؤال المطروح هو من سيقوم بذلكمع ال تهم التسوية

 المؤرخون، السياسيون، أم من؟

 :هناك قصتان معروفتان متعلقتان بمجال اإلعالم

أصبحت الناطقة (  شاتانيازابيتوفسكا ماوقو) شحفية معروفة أيام سوليدارنوكان هناك ص  : األولىالقصة 

 .البوليس السياسيو قد تم اتهامها بالتعامل مع  أول حكومة بعد الشيوعيةالرسمية بإسم 
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طالبت . إال للضحاياإلطالع على الوثائق التي تخصها ولم يكن ذلك ممكنا االذاكرة معهد طلبت من 

 .الصحفية بنفسها بعملية التطهير وطلبت من المحكمة أن تبت في قضيتها

ألن هذه التقارير كانت  اتكتب تقارير ذكر اسمها ولكنها لم تكنتا وجدت الصحفية تقارير عند فتح ملفها

هذا النوع من القضايا ال يمكن . مكتوبة من قبل البوليس السياسي الذي وضع وسائل تنصت في منزلها

 .البت فيه ألن هناك من يعترف بها وهناك من ال يعترف

وهو مؤسس  اونزيه اشفاف و احر انتخاباهي قضية أول رئيس بعد الشيوعية منتخب  :القصة الثانية 

يتعاون مع البوليس كان منذ أوائل الثمانينات كانت هناك إشاعات تقول أنه ". سوليدارنوش"نقابة 

تالفها بعد أن طلب الديوان الرئاسي إبعد توليه للحكم الكثير من الوثائق التي تخصه تم . السياسي

 .يؤكد أن الرئيس يريد إخفاء فترة ما في حياتهو هو ما . استعارتها ولكنه لم يعدها أبداً 

 .بإلغاء معهد الذاكرة إلى المطالبةنجم عن هذه القصص العديد من المشاكل ما دفع بالعديد 

عمليات التطهير دون  تتم الخالصة من كل هذا ال تدعو إلى الكثير من التفاؤل ألنه كان من المنتظر أن

 .ة، تم إستغالل التطهير كوسيلة سياسيولكن. التطهير جراءاتإأوجاع و في إطار توافقي على 

 .باإلضافة إلى ذلك ال يمكن لألرشيف أن يجيب على كل األسئلة

سنوات وترتبط قيمتها السياسية باألشخاص  21في العديد من القضايا، تدوم عمليات التطهير أكثر من 

 .العديد من األسئلة  دون إجابات  ىقتب أنههو المهم أنفسهم ، إذ أن التطهير يموت بموت الشخص و 

 :واإلضافاتاألسئلة 

 .ال يجب أن تكون متوحشة بل قانونية عمليات التطهير

سنة  81أو  51، كان العديد من األشخاص يساندون فكرة بناء حائط على هذا األرشيف لمدة  في بولندا

 .يفتح األرشيف بطريقة فوضويةكما لم يكن من المعقول أن  مشاعر الكره وحب اإلنتقام لتفادي إنتشار

 .تجاوز الفترة الحساسة في عملية فتح األرشيف في بولندا الحظ تمن من حسن كو ل

 .في البداية كان من المفروض أن يخضع الصحفيون إلى عملية التطهير السياسي

 غير دستوري ألن الصحفيين ليس لديهمهو  الصحفيينتطهير ّ   الدستورية قررت أن لكن المحكمةو 

مراقبة ولذلك فأن قرار لية بل كل شخص كان له الحق أن يصبح صحفياً دون أن يخضع لمناصب جد  

 .النقاشالمحكمة جدير ب
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 :3112أكتوبر  3األربعاء 

 

  بالدولة وبالحزب الشيوعي  ألمنيةاأرشيف الهياكل  - ليسكيوسي رافال

 :مواصفات األجهزة األمنية الشيوعية

من الشرق إلى بولندا  السوفيتيعند دخول الجيش )  2211نت األجهزة األمنية الشيوعية سنة تكو  

 (.وتقهقر الجيش األلماني

 .2211تكونت الحكومة الشيوعية البولونية التابعة لإلتحاد السوفيتي في جويلية 

 .وبعد الحرب أصبحت أجهزة أمن الدولة موجودة في كل مكان 2215في سنة 

 .أمن الدولة إلى جهاز مدني و جهاز عسكري ينقسم جهاز

وفي ذلك الوقت كان كل الجنود السوفيات من . )الجهاز العسكري يتخصص في المعلومات العسكرية

 (.أصول يهودية

 .وضباط من أصول يهودية تياالسوفيفي جهاز األمن العمومي كان هناك ضباط من األمن 

 .جهزة األمنية الشيوعية في الخمسيناتدامت هذه التركيبة إلى أول عملية إصالح لأل

حيث تكونت وزارة  2215التغييرات التي حددت هيكلة األجهزة األمنية العسكرية في أهم  حدثت

 : مثلالداخلية التي كانت تسمى جهاز أمن الدولة باإلضافة إلى عدة أجهزة موازية 

 الجهاز ضد الجوسسة -

 (الجوسسة  مراقبة الحدود ومراقبة) جيش اإلستطالع  -

لموجهة لحماية الدولة ألن بولندا كانت االصعب التحدث عن هذه األجهزة كان من   2251 سنةودحدإلى 

 .تحت السيطرة السوفياتية

كانت  . من الواضح ومن الطبيعي أن تكون هذه األجهزة موجهة لتتبع المناضلين من أجل الديمقراطية

 .ولندية من اإلختراقاتهناك أيضاً أنشطة موجهة لحماية الدولة الب

. هاتها الكبرىلى معلومات عن أنشطة الدول الرأسمالية وتوج  إالمخابرات يريد الوصول  كان جهاز

 .فكانوا يجندون دبلوماسيين وجامعيين لجمع المعلومات

، كانت كل أنشطة األجهزة األمنية المدنية والعسكرية تتلقى األوامر من الستينات  ودإلى حد: تاريخياً 

 .ألن أغلب المواطنين لم يتأقلموا مع الوضع الشيوعي الجديد معارضةموسكو وكانت موجهة لإلطاحة بال
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بها لمحاربة  احتفظواسلحتهم إلى النظام الجديد بل أالمناضلون ضد النازية  لم يسل م  في تلك الفترة،

 .الشيوعية وكانت بداية الحرب األهلية

ات الخاصة الشيوعية 211111كان هناك أكثر من  وكانت األجهزة . شخص يناضلون ضد القو 

كما تم تعذيب المناضلين البولنديين الذين ( تصفيات جسدية للجيش البولندي ) تفتتهم بكل دموية الشيوعية 

 .لشيوعيينإلى اينظموا  رفضوا أن

بدأت التأثيرات  2257ومنذ سنة . مع بداية الخمسينات لم تعد المعارضة الموجودة تشكل خطراً 

كانت النيابة العمومية . االستقاللالسوفياتية تقل ومث ل ذلك بداية الحركة الديمقراطية الشيوعية كنوع من 

تباع ابن قهر المواطنين لة عوالمحاكم العسكرية حينها تقوم بدور خاص إذ كانت المحاكم العسكرية مسؤو

معاقبة الجنود قامت النيابة العمومية ب كما " جرائم ضد الدولة"العقوبات ضد المدنيين واتهامهم بسياسة 

 .الذين كانوا يناضلون قبل ذلك

هذا الحكم إال في حاالت   استئناف ةإمكاني دونكان تنفذ األحكام برميهم بالرصاص من قبل هيئة إعدام 

ئيس غالباً ما يعفو أو يقلل الحكم  قليلة حيث يكون المحكوم عليه عميال سابقاً  لألمن السوفياتي فكان الر 

 .الصادر ضد هؤالء

ة وثائق عن العمليات والتقنيات  .كان هناك العديد من الوثائق المتعلقة بعمل األجهزة األمنية خاص 

 .هذه األجهزة، انتقلت هذه الوثائق إلى األرشيف  إصالحات علىإدخال  بعد 

. لم تكن األجهزة األمنية تعمل على أساس تشريعي، أي لم تكن قانونية بل كانت تعمل بناء على مراسيم

 :متها إلى عدة أقسامعرفت وحددت مهام أجهزة األمن المدنية وقس   2281نة س ذمن

 قسم المخابرات -

 قسم مكافحة الجوسسة -

 مكافحة المعارضة السياسيةقسم  -

 قسم الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من المؤسسات الدينية -

 .األقسام األخرى كانت مسؤولة عن حماية الصناعة واإلقتصاد البولندي

 :، كانت هناك أقسام ملحقة باإلضافة إلى األقسام الرئيسية

 الشفرة: القسم أ

 األرشيف: القسم ب

 .المواطنين بناء على مطلب من الجهات العليا المراقبة لمالحقة: القسم ج 
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كل من  لمراقبة ر األبنية والنزل والسفاراتت تصو  اوضع كامير) التنصت والمراقبة والمتابعة : القسم د 

 (يدخل ويخرج

 فتح المراسالت : القسم و

 :قسم اإلستخبارات 

 .وخارج بولندا خاصًة  داخل  ممتكون من عدة فروع وله عدة مها

 .ذا القسم على الفاتيكان عندما أصبح يوحنا بولس الثاني ذو األصل البولندي بابا الفاتيكانركز ه

، وذلك ألن  ، بريطانيا العظمى كما كان يراقب تجمعات البولنديين المهاجرين في نيويورك، شيكاغو

 .إلى بولندا اثر الحرب العالمية الثانية واالعديد من الجنود البولنديين لم يعود

ة في فرنسا والنمسا للوصول إلى معلومات تخص الجالية البولندية في دولة جوسسكما تم تكوين شبكة 

 .معينة

أيضا، كان هناك جهاز استخبارات متخصص في اإلختراعات العلمية الجديدة خاصًة المصنوعة في 

 .مسحوق الغسيلالواليات المتحدة األمريكية كمكونات 

 :أجهزة المخابرات العسكرية 

تركز عملهم في داخل بولندا حيث كان مئات  اآلالف من الجنود الروس  يمثلون غطاء جوسسة لمتابعة 

 .في الثمانينات ،المعارضة، خاصة الشباب منهم

خارج الحدود، كان جهاز المخابرات العسكري يقوم بأعمال إجرامية لجلب األموال و  لحد اآلن، تلف 

 .ضأنشطة اإلستخبارات العسكرية الغمو

كان كل  .مستوى الشعب والجامعاتتعميم المراقبة على لجهاز المخابرات لجان تنسيق في الواليات ل

التوجهات والخطوط وكان الحزب يسطر  التقاريرأعضاء األمن العادي والشيوعي ملتزمين بكتابة 

 (حذف وعرقلة كل نشاط المعارضة )العريضة 

قوة أخرى عدى الحزب الشيوعي  فكان يحدد الناس الذين لم تكن هناك " سوليدارنوش"قبل تشكيل حركة 

 .يجب متابعتهم كالمعلمين واألساتذة

 أرشيف الجهاز األمني الشيوعي والحزب الشيوعي

برلمان : صفقة سياسية / حرة  بانتخاباتمرحلة جديدة تميزت / إنهيار الحزب الشيوعي : 2221

 رئيس شيوعي/ ديمقراطي جزئياً 

 .ة بوثائق األجهزة األمنيةهناك مشاكل متعلق



 العدالة في وقت المتغيرات

 

 

13 
 

 جهاز األمن البولندي مختلف عن جهاز األمن السوفياتي

 حددت قائمة األجهزة األمنية المدنية والعسكرية للدولة الشيوعية: 2228

 النيابة العمومية والمدنية/ المحاكم / وحدات السجون -

 المهتمة بمراقبة ديانات المواطنين( 2251) إدارة المعتقدات  -

 (الصنصرة) إدارة الرقابة  -

 .الفرقة الخاصة من الجيش التي أوكل إليها حماية الحدود -

 .مثلت هذه الوحدات أهم األجهزة القمعية البولونية

 :الشيوعية والحزب الشيوعي البولندي العالقة بين األجهزة األمنية

 PZPR حزب العمال البولندي الموحد :  اواحد اليصبحا حزب PPRوال PPS حزبي ال انصهار

هذا الحزب وجهة كل من كان يطمح أن يكون له مستقبل مهني وبذلك جمع  كان. 2221الذي تم حله في 

الوضع بعد التغيير الديمقراطي لم يكن ديمقراطياً مثاليا ألن الوزارات  .الكثير من المنخرطين األوفياء

 .المهمة كانت بيد الحزب الشيوعي

حتوي على تللملفات األمنية  اكبير اهذه الفترة مرحلة إتالفعرفت :نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في

تلفت كل وثائق القسم الرابع ووثائق التعاون مع أالشيوعية ووثائق العمليات كما أسماء عمالء المخابرات 

 .القساوسة

 .مؤرخ بالبحث في مونوغرافية الحزبحد اآلن لم يهتم أي إلى الكبيرة للحزب فإنه رغم القيمة 

أن أرشيف الحزب كان محل تجاذب  ات ضحأي تاريخ إقرار إنشاء معهد الذاكرة   2228في عام 

 .ومزايدات سياسية، ولكن كانت في كل مرة تظهر أيد أمينة لمحافظة عليه

 :إضافاتأسئلة و 

 ؟ ماهي العالقة بين الجهاز العسكري والمدني 

 .الداخلية مكلف بالجهاز األمني المدني ووزير الدفاع مكلف بالجهاز األمني العسكريوزير : اإلجابة 

 ؟ ماهو اإلشكال في حالة مخالفة األمنيين لقوانين الدولة وحقوق اإلنسان 

كان هناك دساتير تضمن . ال وأإطار قانوني  وجودها األنظمة الشيوعية لم يكن يهم  : الوضع كان كاألتي

ولكن لم يخطر ببال أي شخص يعمل  في هذه األجهزة . ية الشخصية وحرية المراسلةحرية الفرد والحر

 .أن يولي إهتماماً بحقوق اإلنسان
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كالتنصت والتفتيش حتى  استخباراتية كانت  تقوم  بأنشطة , 2215تكوين  هذه األجهزة في سنة  منذ

 .2283سنة   إلى حدودوإن لم يكن لها أساس قانوني 

 .لم يكن هذا يقلق حتى القضاء: العسكريبالنسبة للجهاز 

نظراً لعدم . و تتعلق بعسكري أصبح عميالً للمخابرات البريطانية 2211آخر قضية تم الحكم فيها سنة 

الجهاز العسكري، كانت كل األدلة ضد هذا العسكري مجموعة بطريقة غير قانونية أي من  شرعية

 ينحصروذلك ألن القانون في ذلك الوقت كان . لم تفعلمن قبل المحكمة ولكنها  االمفروض أن يتم رفضه

 .في إرادة الحزب

 بع السري واألمني للوثائق؟ هل هذه اإلجراءات حّدت اماهي اإلجراءات الخاصة للتمسك بالط

ماهو اإلطار القانوني لتنظيم أرشيف البوليس السياسي هل هو نفسه  من اإلقبال على هذه الوثائق؟ و

 ؟1191العادي أم هو قانون خاص صدر بعد قانون األرشيف 

 .على ضرورة متابعة ومالحقة الجرائم ضد الشعب البولندي وينص   2228القانون صدر سنة 

بالنسبة لإلطار القانوني لتنظيم أرشيف البوليس السياسي البولندي فإن طريقة التعامل معهم هي نفسها 

ولكن يجدر . 2228طريقة التعامل مع األرشيف العادي حتى وإن تم الحصول عليها بمقتضى قانون 

 .بشدة تالفهاإبأنه يتم التعامل مع هذا األرشيف كثروة وطنية وتتم معاقبة من يريد  القول

 فما مدى . السنوات األولى من التغيير في بولندا تميزت ببقاء العديد من الشيوعيين في الحكم

ها؟ كيف فتالإمصداقية الوثائق التي بحوزتكم؟ وهل حاول معهد الذاكرة البحث عن الوثائق التي تم 

 ؟ ناس تعاملوا سابقاً مع البوليس السياسيأتتأكدون أن مؤسستكم خالية من 

بالنسبة للسؤال األول فمن األكيد أن الوثائق فيها مبالغة والبعض من التزييف ولكن تحت الحكم الشيوعي 

الوثائق الحقيقية . لم يكن أحد يتصور أن النظام سيتغير لذا لم يكن هناك داع بأن تكون الوثائق خاطئة

في ذلك الوقت هو  كان التزييف الشائع. نشأت في وقت محدد، وفي ظروف محددة ألهداف محددة

 .عمالء وهميين من قبل موظفي المخابرات وكتابة تقارير عنهم للحصول على المزيد من المال اختالق

. السابقين وتفتيشها بحثا عن أثر الضباطمنازل  اقتحامنحن ال نستطيع مثالً : بالنسبة للوثائق المتلفة 

 .نع غالية الثمن وال ترى بولندا داعيا لالستثمار فيهاباإلضافة إلى ذلك، فإن التقنيات الحديثة األلمانية الص

بالنسبة لخلو المعهد من عمالء سابقين فإنه كانت لدينا حاالت فردية ألشخاص تورطوا مع البوليس 

السياسي التونسي ولكن المبدأ هو أن ال يقبل المعهد مدنيين تربطهم صلة ال من قريب وال من بعيد 

 .من قبل األجهزة األمنية الحاليةظفين يخضعون لعمليات تثب ت من ماضيهم كل المو. بالبوليس السياسي
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 معهد الذاكرة الوطنية

 :أنشطة قسم األرشيف بمعهد الذاكرة الوطنية 

: تقوم هذه األنشطة حسب الميزانية المتاحة من قبل البرلمان وحسب األولويات ولكنها تنحصر أساسا في 

 .إلى األرشيفتاحة الوصول إالجمع، التوثيق، و

 :، تنقسم المؤسسات المتخصصة في األرشيف إلى قسمين في بولندا

يحتوي هذا . ، يعينه وزير الثقافة  المسؤول عنه هو المدير العام لألرشيف الوطني: األرشيف الوطني  -

 .وحدة 211القسم على 

، وزير  لية، وزير الخارجيةيتبع هذا القسم وزير الداخ: األرشيف الوطني األرشيف الذي ال ينتمي إلى  -

األرشيف الموجود ...)الحماية المدنيةالدفاع، رئيس الحكومة، مجلس الشيوخ، البرلمان، حرس الحدود، 

 (.في معهد الذاكرة ال يتبع وزارة معينة كالمعهد نفسه

حدة في السنة أمام البرلمان ليقدم ال مرة وث  رئيس المعهد مستقل تماماً وال يخضع ألي ضغط سياسي و يم

ولكن ال يوجد هناك تعليمات أو أوامر يتلقاها وهو ما يمثل خصوصية أرشيف معهد . تقريره السنوي

 .الذاكرة مقارنًة باألرشيف البولندي العام

 م بالمهام الموكلة إليهااقيلإلدارة األرشيف الحرية التامة ل -

أن إلى  جدر اإلشارةتو. ي الميزانية التي يصادق عليها البرلمانالطريقة الوحيدة للتحكم بالمعهد ه -

 .ميزانية معهد الذاكرة مناإلنقاص  واالشيوعيين حكموا بولندا بعد سقوط النظام ولم يحاول

 .علب كرتونية، ال تحتوي على حوامض: لظروف خزن الوثائق االنتباهيجب 

 .رشيفهاأ لمييوماً لمختلف الهياكل لتس ستين بأجالً  1111قراره أي سنة إأعطى المعهد بعد عامين من 

" وتحمل عالمات  2221سلم لمعهد الذاكرة الوطنية يجب أن تكون قد أنتجت قبل سنة كل الوثائق التي ت  

 "سري للغاية

واجب  و بوجود. كذلك صدر قانون لحماية المعلومة السرية يحدد أنواع المعلومات التي يجب حمايتها

 "سرية للغاية" السرية المهنية فإن كل الوثائق الوظيفية كانت تعتبر 

 :إلى المعهد  اتعمليات نقل الملفات من مختلف الهيئ

 :عمل المعهد على مرحلتين 

 ملفات األمن المدني: 1111 ودإلى حد
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العسكريين وكان في بدء نقل وثائق وملفات المخابرات العسكرية من قبل :  1111وبداية  1112من 

هذه الوثائق أسماء العديد من الضباط الذين كانوا يعملون في األجهزة الشيوعية السابقة، لذلك كان 

 .ا صعبا بل مستحيالً في بعض األحيانرالتحصل على هذه الوثائق بالكامل أم

التي عوضت  وحينها تمت معرفة حجم تلك الوثائق، ألن األجهزة 1117تم إلغاء الجهاز العسكري في 

حينها أيضاً بدأت . مع المعهدت الجهاز العسكري أي المخابرات العسكرية ومحاربة الجاسوسية تعاون

 .1117محاكمة الضباط الذين عطلوا تسليم الملفات إلى المعهد قبل 

باإلضافة إلى ملفات األجهزة األمنية المدنية والعسكرية، كل الملفات األخرى يحتوي أرشيف المعهد 

كان الهدف من تجميع كل هذه الوثائق تعداد الوثائق . شيف المحاكم المدنية والعسكرية والسجونكأر

تم فتح كل هذه الوثائق الواحدة بعد األخرى  .المتعلقة بالمالحقة والقهر الموجه ضد الشعب البولندي

 .للتثبت من أنها وثائق سياسية وليست مدنية

أي في مرحلة النظام , 2221باإلضافة إلى ذلك، لرئيس المعهد الحق في أن يطلب وثائق أنتجت بعد 

الديمقراطي الجديد إذا ما كانت ضرورية لعمل المعهد وتعلقت مثالً بمن أتلف األرشيف أو وثائق متعلقة 

يف له عالقة للمعهد أيضاً الحق في الحصول على أي أرش. بعمل بعض األشخاص في النظام السابق

 .بمرحلة الديكتاتورية الشيوعية

 كيف يتم التعامل مع ملفات النظام الشيوعي السابق؟

إلى أحد   تسلم هذه الوثائق إلى المعهد ثم تدخل إلى أرشيف المعهد إذا كانت متأتية من الوزارات أو

 .فروعه إذا كانت متأتية من مؤسسة جهوية أو محلية

دة وتبرز مدى إهتمام األجهزة اإلستخباراتية بهذا الشخص هناك ملفات تهم األشخاص مؤم نة بطريقة مشد 

ن على . ة لغاتأو ذاك خاصًة إذا كان عالماً فيزيائياً أو كيمائياً أو يعرف عد   كل هذه المعلومات تدو 

 .بطاقات تعريف خاصة

ة نسخ منها كي ال تتلف في مستو تاحة إى مكتب تمت رقمنة كل هذه الوثائق في المعهد وإصدار عد 

 .رشفة الوثائقأوتعصير و

 :يتكون هذا المكتب من 

 مصلحة األرشيف الرقمي -

 مصلحة اإلتاحة والوصول إلى األرشيف -

 مصلحة الخدمات -

 .خلية البحوث الخاصة باألرشيف ونشر وثائق األرشيف السياسي -
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 .تتكرر نفس هذه التركيبة في الفروع

 :كمية الوثائق

 الوثائقكلم من  21 -

 فيلم 1111 -

 تسجيل صوتي 2511 -

 .مليون صورة وهي أكبر قاعدة للصور في بولندا 32 -

 .األنظمة اإلعالمية الجديدة اعتمادقاعدة بيانات على حواسيب البوليس السياسي عند 

كان كل بولندي يريد أن يسافر للخارج يطلب جواز : تم تجميع هذه الصور من خالل جوازات السفر

هناك أيضا . سفره مع تعمير إستمارة مرفقة بصورة وعند رجوعه يجب عليه تسليم جواز سفره لإلدارة

ان كما يوجد صور في النزل وغرف النزل أين ك. أخذها البوليس عند أداء مهامه عملياتيةصور 

 .الدبلوماسيون يلتقون مع بائعات الهوى يتم ابتزازهم بها

لدى المعهد مثالً صور ووثائق تهم سفارة تونس في بولندا وبطل هذه الصور هو بن علي الذي كان 

لقد كان البوليس . هذه الوثائق ليست سرية اليوم. 2288و  2281سفيراً هناك بين سنة 

كل السفارات كانت تخضع لنفس النظام . ة لمعرفة الداخل والخارجكاميرا أمام باب السفار يضع السياسي

 .إال سفارة اإلتحاد السوفياتي التي لم تكن مراقبة

يعمل المعهد على هذه الوثائق يدوياً كما لديه تعليمات أمنية وأخرى لحفظ الصحة عند فحص هذه الوثائق 

كل هذه  وأصبح المعهد يرق مير النظام بعد ذلك تم تغ. تفاديا لألمراض الجلدية التي تتسبب فيها الفطريات

 .الوثائق

 :مراحل التحضير التقني لمعالجة الوثائق

 كلآحماية الوثائق كي ال تت -

 تصنيف الوثائق من األقدم إلى األحدث -

 خياطة وترقيم الملفات ثم عقدها -

 .كتابة عدد أوراق الملف -

 إمضاء حافظ األرشيف على الملف -

 ...سري للغاية / سري: الملف ذكر سرية  -
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كل   صدر قانون جديد في بولندا يخص حماية الوثائق القانونية وبمقتضى هذا القانون 1121سنة 

الوثائق التي تحصل عليها معهد الذاكرة غير سرية ما عدى الوثائق التي يرى الرئيس أنها هامة لألمن 

 .الوطني

لوثائق السرية إلى ابحكم هذا القانون ال يمكن الوصول . لذا لدينا مجموعة متاحة ومجموعة سرية جدا

ويتم ... رئيس المجلس العسكري، رئيس معهد الذاكرة الوطنية مثلبعض األشخاص المختصين لجداً إال 

 .استعمالها في بعض القضايا فقط

د أن معهلمثالً إذا طلب حاكم التحقيق معلومات حول شخص معين في عالقة بجرائم ارتكبها ليس على ا

 وأطالع عليها اإليعلمه بوجود وثائق تخصه بل يجب التشاور مع القوات الخاصة إلعالمه أو السماح له ب

 .ال

 .ويقرر هذا اإلجراء رئيس المعهد باإلتفاق مع رئيس القوات الخاصة بشكل عام

 .أم السرية للغاية تظل  كانتسنوات لمعرفة إن  3راجع معيار السرية الخاصة لهذه الوثائق كل ي  

 :من بين هذه الوثائق

 .2221و  2281البيانات الشخصية للذين عملوا بين  -

 .(عدة وثائق شيوعية، هناك وثائق تاريخية يرفق إليها وثائق أنتجت حالياً مثل الميكروفيلم) الميكروفيلم -

تحديد معيار السرية هو عمل بسيط في األساس يمكن أن يقوم به كل من يعمل في المعهد ألن المعيار هو 

وإذا احتوت الوثيقة حتى على صفحتين بعد . فهي وثيقة علنية 2221إذا تعلق األمر بوثيقة قبل . الزمن

 .فتصبح سرية 2221

 

 ؟ كيف تتم حماية البيانات الشخصية

كل الوثائق . القانون الذي يستند عليه معهد الذاكرة ال يخضع لقانون حماية البيانات الشخصية و الحساسة

كما أن المعهد . البوليس السياسي هي علنية باألساس وال مصلحة سياسية أو شخصية للمعهد في حماية 

ات المضطهدين، إذا أرادوا هم المعهد يحمي فقط بيان. شخصية لمن هم في الحكم اليومالبيانات الال يحمي 

 .البيانات الشخصية ال تحمى إذا كانت لها عالقة بنشاطه السياسي أو اإلجتماعي. ذلك

يحمي المعهد أيضاً المعلومات الحساسة عن األصل القومي والديني والوضع الصحي والعالقات الجنسية 

 .وبعض المعلومات عن الثروة

 .البوليس السياسي يمكن له حجب هذه المعلوماتالشخص الذي لم يتعامل بتاتاً مع 
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وهذا  (ملف فقط 51111على  311) ولكن عدد قليل جدا من البولنديين طالبوا بهذا الحق في السرية

بعد المشاكل . يعود للوعي الوطني الكبير بأن هذه الوثائق ال تمثل خطرا كبيرا على حياتهم الخاصة

لحق في معاينة الوثائق ألصحابها أصبح لكل شخص معني باألمر تاحة اإالعديدة التي تسبب فيها عدم 

 .األسماء مخفية تحت أسماء مستعارة 1121كما كانت لحد سنة  رشيفه أ

 حق التعديل

لدى البوليس ن ون السابقون والموظفوالسابق، حتى العمالء  حق تعديل هذا الملف له فكل شخص له مل

بعد  وتقييم هذه الوثائق يشمل في ما" توضيح"مكتب الضبط ويتم ذلك بكتابة مالحظة في .السياسي

 .الوثائق ذاتها والتعديل الذي طرأ عليها

 العمالء السابقون للبوليس السياسي ،  يطلب  هذه التوضيحات وبصفة عامة

 تاحة وثائق وأرشيف البوليس السياسيإ مشاكل

 .الضحايا أو المخطئينعادة ما ينجر عن فتح هذه الوثائق الكثير من المشاعر لدى -

 :من يحق له رؤية هذه الوثائق

 من كان تحت مراقبة البوليس السياسي -

لط المختصة والمعنية بهذه الوثائق -  كل الس 

 ن للبوليس السياسيوالسابق الموظفون -

كما أن لكل مواطن بولندي حق اإلطالع على أرشيف الشخصيات التي تتقلد مناصب عامة مثل الرئيس، 

 .الوزراء، أعضاء البرلمان، كل الموظفين السامين في الدولة وذلك دون ذكر لألسبابرئيس 

. يتحمل الباحثون والصحفيون  المسؤولية المدنية والجزائية الكاملة حول طريقة إستعمال تلك الوثائق

أن جدر اإلشارة إلى تكما  فيمكن ألي شخص رفع قضية ثلب إذا ما أسيئ إستعمال معلوماته الشخصية

 .كل الضحايا يمكنهم أخذ نسخ مجانية عن ملفاتهم

 ؟ كيف تمت عمليات الرقمنة

يتولى . تمت رقمنتها بواسطة ماسح مختصو في الثمانينات نتاجها إيحتوي الميكروفيلم على ملفات تم 

 .مختصاً في األرشيف الذين يكونون أيضاً قد جمعوا بيانات عن هذه الوثائق 51هذه العملية 

 .للذاكرة بولندا يوجد أيضاً تعداد لكل وثائق األرشيف ومنها وثائق المعهد الوطني في 

. الحفاظ على الوثائق من الضياع واإلتالف كما أن الحصول عليها يصبح متاحاً أكثر: من مزايا الرقمنة 

 .نترنتولكن لم يتم لحد اآلن إنشاء إطار قانوني لوضعها على اال
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ط أو نسخة ورقية مجانية لمن أراد وضغمالحصول على نسخة على قرص  يمكن بعد عملية الرقمنة 

 .كما توجد إمكانية معاينة الوثائق على عين المكان على حواسيب مجهزة بنظام تأمين خاص  ذلك، 

 كيف يتم التعامل مع الوثائق المتلفة ؟

ة تمكن من  ،عادة يائيةبطرق كيمتتم عمليات ترميم الوثائق المتلفة  كما توجد في المعهد آلة كوي خاص 

 .عدم إتالف الورق

 : أهم الملفات التي يحويها المعهد 

 مصنف العمالء -

 مصنف أتعاب البوليس السياسي مع العميل -

 العملياتي ةمصنف األنشطة  -

 تآمصنف مرتبط بمراقبة وحماية المنش -

 .ومحاوالت تجاوزهاكل هذه الوثائق تمكن من تحديد المخاطر الممكنة 

ة كاألمنالمعهد  قام ة وثائق تهم بعض المؤسسات المختص   .بنشر عد 

 نشر مجلة أرشيفية للدولة الشيوعية سابقاً  -

مطلب و بحث لفائدة المواطنين،   3.211.111تمت اإلجابة على  1123إلى سنة  1111من سنة  -

 .القضاة و الصحفيين

 .وكان أكثرهم من العمالء السابقين. 1121رؤية ملفاتهم سنة إرتفع عدد المواطنين الذين يريدون 

 ؟ التقاعد جراياتجزء من كيف تم حرمان العمالء السابقين من  -

 جرايةمن % 111تم حرمان الضباط المتقاعدين من اإلمتيازات العالية التي يتمتعون بها أي حوالي 

هذا . تمت مراجعة جراية التقاعد وكل ف معهد الذاكرة الوطنية بتطبيق هذا القانون. الضباط العاديين

شكالي ة كبرى إذلك  مث لوقد . التخفيض يخص الجهاز األمني المدني وال يخص الجهاز األمني العسكري

ير من العمالء السابقين قدم الكث. على مستوى الفرز بين من كان بوليسا مدنيا ومن كان بوليسا عسكري ا

إلى المحكمة إلثبات أن عملهم لدى البوليس السياسي لم يكن ضاراً أو أنهم  واؤلج طعناً في هذا القرار و

ورفع العديد منهم قضايا ضد موظفي . كانوا يعملون في قسم آخر في األمن وليس في البوليس السياسي

 .بالث لب وتزييف الحقيقة التهامهمالمعهد 

ألنهم الوحيدون الذين كانوا يحصلون على امتيازات أما  همإمتيازاتمن  فقطحرم الضباط المرسوم 

 .العمالء فكانوا يتلقون نقوداً مقابل وشايات
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 تقييم الوثائققومون بماهو المستوى التعليمي لموظفي األرشيف؟ وكيف ي -

الدكتوراه، إجازة في  درجةدرجات علمية عالية وخاصة  متحصلون علىمن موظفي األرشيف % 21

يتم إختيار  هؤالء الموظفين على مراحل . ، أخصائيو علوم سياسية األرشيف، مؤرخون، أخصائيو لغات

ويخضعون لدورة تدريبية لتحسين قدراتهم كما يخضعون لرقابة على سيرتهم وماضيهم من قبل األمن 

 .وثائق السرية للمعهدسنوات عملهم اإلطالع على الفي أول  ال يمكنهمكما الحالي 

 ماهو مصير جرائم الحق العام التي  يقوم بها العمالء ويتستر عليها النظام؟ -

كما أن  للمؤرخين جرائم الحق العام، الجرائم األخالقية، الجرائم السياسية مفتوحة للباحثين و: كل الوثائق

 .الشرطة تستفيد لحد اآلن من هذه الوثائق

حرمة المعنوية و الجسدية لالعمالء خطراً على حياتهم أو حياة عائالتهم و خرقاً لال يمثل نشر أسماء أ

 لألشخاص؟

بل بالعكس نشر هذه األسماء والمعلومات  ال يوجد أي داع لحماية كل من تعامل مع البوليس السياسي

 .يدخل تحت طائلة عملية التطهير

ة  كان معظم  حيث 1111في سنة مث ل هذا القانون في بدايته مشكلة لدى المحكمة العليا الدستورية خاص 

رض بأي شكل من األشكال مع االقضاة ضد هذا القانون ولكن المحكمة رأت أن هذا القانون ال يتع

 .الدستور

 .في عمليات مخابراتية ضد دول أخرىشتغل اتم إخفاء فقط أسماء من 

 .وزير الداخلية رفع شكوى ضد مدير المعهد إللغائه صفة السري ة عن بعض الوثائقليمكن  

تالفه أو إوأغلب المهتمين به يلجؤون إلى  اظاهروالقليل منه  اطبيعة األرشيف نفسه تجعل أكثره مخفي

ماهو ؟ الوطنية ةكرافماهي حدود الدعم الذي لقيه المعهد لبناء الذ. بيعه أو تهريبه مع كل تحول جديد

كما أن رقمنة األرشيف تستلزم إمكانيات كبرى،  سنوات؟  2السبب وراء إعادة تصنيف األرشيف كل 

 فما العمل في غياب هذه اإلمكانيات؟

المواطن العادي ال يرى األرشيف، ليس لدى المعهد  ما يخفيه، يجب أن نعلم الرأي العام كل مرة بما 

ة من معلومات  .طلبته منها القوات الخاص 

الحق في الدخول ورؤية  يفتح األرشيف مرة في السنة في ليلة المتاحف في شهر ماي و لكل شخص

 .كيفية العمل

جراءات معينة إمع األجهزة األمنية كما يقوم بسبر آراء حول ثقة المواطن في  باستمراريعمل المعهد 

 .لمعهد الذاكرة
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لموظفين بالمعهد انتقلوا للعمل مع القوات كما يتعاون المعهد مع القوات الخاصة ومن ذلك أن عديد ا

 .ر الهياكل و أصبح اإلنتقال للعمل مع القوات الخاصة أمراً يسيرايغيتالخاصة بعد 

 هل يتدخل وزير المالية في ميزانية المعهد؟

يتدخل وزير المالية في ميزانية المعهد غير أنه في حالة صعوبات مالية يمكن أن يطلب من رئيس  ال

 المصاريف منالمعهد التقليل 

؟ هل تم إقرار عمليات الرقمنة بمقتضى قرار من  هل أن التقنيات المستعملة هي من صنع ألماني

لمعطيات الشخصية و الطابع رئيس المعهد؟ كما أن هناك تناقض في خصوص واجب التحفظ على ا

 العلني لألرشيف بعد معالجته في المعهد ؟

ذلك خياليا وصعبا بإعتبار  بداالوقت في ذلك الرقمنة كان بمبادرة  من رئيس المعهد رغم التكلفة و قرار

 .أنه يخضع لمعايير صارمة في المسح والتوصيف 

دية أو رقمية كما لها الحق في أن تطلب نسخة عا: مع المحاكم يكون حسب ما تطلبه المحاكم التعاون

 .النسخة األصلية

بالنسبة لما يتعلق بواجب التحفظ فإنه يجب أن نحفظ بشكل مطلق المعلومات السرية والخاصة التي تهدد 

 .إشكالألمن القومي فيمكن أن تنشر دون أي ااألمن القومي أما المعلومات التي ال تهدد 

عن النقاط السوداء للتاريخ من خالل معرفة األعمال البشعة التي كان الكشف  يهمهمة المعهد الوطني 

كما يهمه  ،يقوم بها النظام السابق وتحديد أعوان النظام السابق والضحايا وتحديد مسؤوليات كل شخص

 .أن يعرف كيف كان يعمل النظام السابق

 : قانون التطهير

مثالً ال  ،ط السياسي وهو أساسي في وظائف الدولةالتطهير السياسي هو مبدأ العلنية عند ممارسة النشا

يعاقب كل من عمل في األجهزة األمنية كما أن كل من كان يشتغل مع النظام السابق له الحق في العمل 

 : ىفي الوظائف العمومية ما عد

 معهد الذاكرة الوطنية -

 اإلستخبارات ومكافحة الجاسوسية -

قانون التطهير . مل مع النظام بحماس أم ال وهل أن للناس ثقة فيهيجب أيضاً أن يعرف هل أن العميل تعا

 .في بولندا قائم فقط على قول الصدق

قسم النيابة العامة بالمعهد الذي يتولى فيه المدعون العام ون كتابة تقارير وتنظر  أأنش 1111منذ 

 .محكمة التعقيبومن ثم يمكن للمدعي العام أن يطعن في الحكم لدى  المحكمة في مدى صحتها
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جدا من األشخاص ووصل عدد التصاريح المتعلقة بالتطهير إلى  ايهم قانون التطهير عددا كبير

 :مثالً  ،ن مناصب في الدولة أو ناس لهم طموحات سياسيةؤوتصريح ألشخاص يتبو 311111

 رتبة عقيد فما فوق: نوالعسكري -

 نوالدبلوماسي -

 نةالشرطة بدًءا من رتبة معي إطارات -

 %52األشخاص الذين يعملون في شركات تساهم فيها الدولة بأكثر من  -

 رؤساء الجامعات وعمداء الكليات -

 .كل مترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يقف أمام المحكمة للتأكد من صحة التصريح الذي قدمه

ل على شهادة ولحق في رفع قضية تطهير للحصاكما أدخل تنقيح جديد على القانون يجعل لكل شخص 

 .القانون الجزائي البولندي إجراءاتاإلجراءات المت بعة هنا هي . تثبت عدم تورطهم مع النظام السابق

 .غير مفهوم فإن المحكمة تحكم لصالح المواطن لبسإذا حصل أي : كما أن هناك قاعدة أخرى

 .ال بخطية وال بسجن اإلجراء في هذا النوع من القضايا جزائي ولكن الكذب في التصاريح ال يعاقب

 :ن للمحكمة أن ما جاء في التصريح غير صحيح فإنها تقرر ما يليتبي  إذا 

 .سنوات 21و 5بين  تتراوحشخص مزاولة المهن المنصوص عليها في القانون لمدة لال يمكن ل -

 .الناس المتمتعون بالحصانة ال يمكنهم اإلفالت من هذه المحاكمة -

 خصيتم البحث حول هوية الش -

ولكن يجب التأكد من . أن أغلبية الناس الذين يملؤون هذه اإلستمارة يقولون الصدق إلىيجب اإلشارة 

. الشخص ضحية أو متعامال مع البوليس السياسيحاالت تشابه األسماء مثالً  كما يجب التأكد إن كان 

 .ومن ثم يتم اإلستماع لشهادتهم للتثبت من الوقائع

 (ولكن يمكن أن تصبح سرية في حاالت خاصة جدا) عملية علنية وليست سرية عملية التطهير السياسي 

كانت هناك قضية لنائب في البرلمان األوروبي كان ينتمي للحزب الشيوعي سابقاً  1117في سنة 

 .فحكمت المحكمة األوروبية أن تفرض عليه عملية التطهير

ائق السرية في مكتب الملفات السرية أو مكتب بالنسبة لإلستفادة من الوثائق السرية يمكن معاينة الوث

 .المدعي العام
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 :األسئلة و الإلضافات  

 مامنا العديد من أمثلة التطهير ولكننا ال أليوم ثالث سنوات منذ بدء الثورة التونسية وا مرت

 ؟ ندري أيها نختار

بسرعة من قبل فرق بالنسبة لأللمان، الوضع كان أسهل ألنه تمت حماية وثائق األرشيف ومعالجتها 

ولكننا ال نستطيع اإلجابة عن السؤال هل يجب عزل كل من ربطته عالقة  .مختصة من ألمانيا الغربية

ر ولكن يجب التثبت من عالقة الشخص اضرأفي  امحترمون ولم يتسببو اناسأألن هناك  ؟بالنظام السابق

 .يقع التثبت من ماضي كل مترشح لمنصب هامأن  و األمنبأجهزة 

 في عدة إدارات تم تدمير  هل تعتقدون أن قانون التطهير منصف للشعب البولندي خاصًة وأنه

معهد الذاكرة الوطنية بعد عدة سنين عندما عليه من وثائق األرشيف؟ وهل فكرتم فيما سيصبح % 11

 ستنتهي قضايا التطهير؟

مهام أخرى كالبحث في الفترة سنوات من بداية اإلهتمام بقضايا التطهير وله  2تم إحداث المعهد قبل 

ورغم أنه ال يتم الحديث عن المعهد إال عندما يتعلق األمر بشخصية عامة إال أن . النازية أو الشيوعية

 .المعهد ينشر الكثير من البحوث و الكتب والنشريات

. القليل المتبقي سيصلح لكشف تفاصيل إضافيةاألرشيف فحتى الجزء عن مسألة إختفاء جزء كبير من 

 .وإذا تبين أن إتهامات المعهد خاطئة فإن المحكمة تعوض الضحية

السياق  رال يوجد منوال جاهز ويجب األخذ بعين االعتبا .منوال التطهير يجب أن يكون خاصاً بكل بلد

لة تعنى بإحترام حقوق اإلنسان وكشف الحقيقة، ولذا ايجب التركيز على تأسيس عد. التاريخي لكل بلد

 .الً جيدا للعدالة اإلجتماعيةاالمتورطين ويجب العلم أن المثال البولندي ليس مث ءأسماوجب كشف 

من مهام مكتب النيابة العامة إنتاج مصنفات ألشخاص متورطين مع النظام القديم ومصنفات للضحايا، 

 .وللناس المهمين في الدولة

انتقلوا إلى األجهزة األمنية الجديدة خارج القانون يمنعنا من نشر معلومات حول األمنيين الحاليين الذين 

 (.قبل تغيير األلقاب)في هذا السجل، نجد معلومات عن أسماء كانوا يستعملونها . أو داخل البالد

 .صدر أمر ببولندا فتم تغيير ألقابهمكان العديد من أصل يهودي دخلوا بأسمائهم الحقيقية ثم 

 .ته الذاتية فحكمت المحكمة ضدهفي بعض قضايا الفحص نسي البعض جزءا من سير

إذا كان . يجب أن يعطي كل شخص في سجل ضحايا األجهزة األمنية السياسية موافقة كتابية لفتح ملفه

 .متوفيا يصدر طلب الموافقة من األقرباء
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لم تكن المحاسبة رمزية  ففقد أستاذ معروف عمله في الجامعة و انسحب  من الحياة العلمية  ألنه اتضح 

 .أصدر حكما باإلعدام تجاه بطل من أبطال اإلستقاللأنه 
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 3112أكتوبر  2الخميس 

 فحص الشخصيات العامة وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة -باول أوسيك 

 

و القانون الدولي  اإلنسانمهنتي محامي لذلك لي منظور ثان  لمسألة الفحص  من خالل منظور حقوق 

 .والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 عند اإلنسانضمان كل حقوق  ولكن يجبالدولة لها الحق في وضع قوانين المحاسبة والمصالحة 

 .تطبيقهاصياغتها و 

بشأن التدابير الرامية لتفكيك تراث األنظمة الشمولية الشيوعية  2127قرار المجلس األوروبي عدد 

 .اإلنساني ضل  احترام حقوق السابقة ليس إلزاميا لكن فيه توجه عام لتصفية الحسابات مع الماضي ف

 إلىفي ظل عملية تفكيك الموروث الشمولي فإن الدولة يجب أن تستند : نقطة االنطالق هي المادة الرابعة

لم يكن  يهم جرائمال )السياسي  بقانون التطهيرهذا القرار ال يهتم إال . الديمقراطية وقواعد الدولةضوابط 

 (.حاسب عليهاي  

 .ن على بناء نظام ديمقراطيوقادر أنهمتأكد يلم أشخاص  إبعاد يمكن إذ السياسيالتطهير  يختلف طابع

كذلك فان التطهير السياسي يتعامل مع الحاالت الفردية و ال يمكن أن يكون عقابا جماعيا بل يتم إثبات 

كل شخص برئ حتى "تهمة  كل حالة على حدة مع ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة عمال بمبدأ 

 .و ذلك للتأكيد على أن هدف التطهير ليس االنتقام وال الحسابات السياسية الضيقة" تثبت إدانته

وسائل أخرى كفتح الملفات في حين أن التطهير يعتمد على قول  العتمادها المحاسبة تختلف عن التطهير

هذا  .الجديدةولة و يصبو إلى بناء هيكل ديمقراطي في الد في النموذج البولندي الحقيقة و الشفافية

التطهير هو تجنب خطر  الرئيسية لقانونالنموذج ال يغلق الباب أمام تبوء المناصب، فمن األهداف 

 .االبتزاز من قبل عناصر داخلية أو خارجية

 .فالكاذب يتحمل مسؤولية أخالقية. عنه أي تتبعات جزائية إال إذا كذب عن التعاون ال تنجر اإلعالن

كل من :  أكدت أن نزاهة اإلجراءات يجب أن تماثل  نزاهة اإلجراءات الجزائيةالمحكمة األوروبية 

االنتخابات والقيام بوظيفة  إلىلة، تفرض عليه بشكل قسري ويمكن أن يحرم من الترشح ءيرفض المسا

إذا اعتبرت النيابة العمومية أن التصريح كاذب، يجب أن تفتح المحكمة تحقيقا في ذلك دون انتهاك . عامة

 ،شهادات)للمتهم الحق في اإلطالع على األدلة التي قدمها المدعي العام . مبدأ المساواة في المحاكمة
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حالة الكذب  المسلطة فيمن العقوبات . القضيةالمحكمة البت في دلة التي لديه وعلى األوتقديم ..( وثائق 

 .سنوات 21و 3 لمدة تتراوح بينالمنع من ممارسة وظائف معينة 

دانتها من قبل محكمة ستراسبورغ أن بعض الوثائق تم تصنيفها على أنها سرية إ تمن بين النقاط التي تم

وقد قضت محكمة . يمكنه الوصول إليهاتحت ذريعة عدم المس من أمن الدولة وأن المتهم ال 

 .لمتهم أقل حقوقا من المدعي العاماون إزالة هذه العقبات ألنه ال ينبغي أن يك بضرورةستراسبورغ 

و كانت النتيجة أنه مع  لذلك يجب األخذ بعين االعتبار أن قرارات المحكمة األوروبية تخص اإلجراءات

 .كسريةمرور الوقت انخفض عدد الوثائق المصنفة 

 :األسئلة و اإلضافات  

  دخل لم تالم ؟النفس نبين ضوابط الذاكرة الوطنية وضوابط حماية الدفاع عكيف يتم التوفيق

 ؟، لماذاالمحاكمة العلنيةيتحدث عن مبدأ 

المعاهدة الدولية عن الحق في علنية المحاكمة لكن هذا الحق ليس مطلقا فيمكن أن تحدث حاالت تتكلم 

كما أن لألشخاص الطرف في  .دفاعا عن المصلحة  العامة  ومصلحة الوطن علنية المحاكمة تلغى  فيها

على أنه إذا طلب شخص سرية المحاكمة  فقرة في القانون تنص   توجد ، إذالقضية الحق في الخصوصية

يجب أن  القواعد التي تهم هذا الحق. المحاكمةالقاعدة علنية تبقى مقنعة ولكن  اله ذلك إن أعطى أسبابف

 .تكون متوفرة في كل القضايا أيا كانت

على سرية مصلحة الدولة الحفاظ  ه منالديمقراطية ال يمكن القول بأنبعد مرور سنوات من التحوالت 

 .سنة و تبقى لكل حالة خصوصيتها 11وثائق تعود إلى 

الملفات المحالة للمحاكم  حاليا فيالمواد الموجودة في معهد الذاكرة لكن  من 51%تمثل المواد السرية 

 .ربتنقيح القانون كان العدد أك أنه قبلحين  في 1%و  5 %تمثل هذه المواد تقريبا بين 

رئاسة الجمهورية لح كل التصريحات ليست علنية للرأي العام وفقا للقوانين البولندية إال في حالة الترش -

 .في أماكن رسميةالبرلمان البولندي واألوروبي و تعلن في المكاتب االنتخابية ولكن البقية ال تنشر  أو

المجتمع )بالنسبة للقانون األول، كل التصريحات االيجابية كانت تنشر  في الجريدة الرسمية البولندية  -

 .أما في القانون الثاني فقد ألغي  نشرها( كان له الحق في االطالع
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 يمكن أن نتحقق من معلومات وردت في تصريح ما؟ كيف 

ولة والتي  ةشكوك كبيرة حول الملفات التي في حوزفي بولندا تم اعتماد هذا النموذج عندما كانت لدينا  الد 

خاصة و أنه لم يكن ألي شخص الحق في  )على التصريح  االعتمادجزء كبير منها  لذلك تم  إتالفتم 

 (.ال وجودة أمعرفة إن كانت الوثائق مو

من ناحية ثانية، هذه العملية التي تتعلق بصحة التصريح تعتمد على كل الصفات الموجودة في القانون 

في ن وموجودهناك في بعض الحاالت أشخاص . الشكوك في صالح الشخص الخاضع للفحص: الجزائي

 .حقيقيامعه تعاونا  واتعاونيلم  مسجل المتعاونين لكنه

 تم إتالفه ؟ أين كانت الوثائق  إذا ال يعلم إذا كان لديه ملف أوأن بتصريح  مطالب شخصليف ك

 .قبل إحداث معهد الذاكرة الوطنية ؟ كان من الممكن إتالف كل األرشيف

بهوية  ية يتعلق بـتفاصيل التعاون و ليسقبل أن تنتقل إلى معهد الذاكرة الوطن ائقثالو مستوى إتالف

مكافحة الكنيسة و على مستوى الوثائق العسكرية و لكن  في قسمقيمة في اإلتالف كانت  أكبر. المتعاملين

 .اكان هناك بيروقراطية كبيرة ونجد دائما آثار. األقسامفي بقية قل أنسبة اإلتالف 

في بعض األحيان كان لدينا تصريحات من أشخاص أفادوا بأنهم عملوا في حين أنه لم يكن هناك دليل في 

 .األرشيف

بطريقة رسمية، وكانت هناك لجان خاصة لتحديد  2221لم يتم التحقق من مسؤولي أمن الدولة في عام 

 .كان الناس قادرين على العمل  في نظام ديمقراطيإذا ما 

 2222وتنفيذه في عام  2228 فيتم وضع قانون التطهير 
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 حقوق اإلنسان في سياق التعامل مع الماضي -ت زيقمون بوقميل

 

اتخذ البرلمان . 2221ولكن التطهير السياسي بدأ في بولندا منذ ماي  1117 سنةالتطهير قانون تم تنقيح 

الوزراء والشخصيات التي تحتل مناصب عالية في  ألزم رئيس :جملالبولندي قرارا يتألف من عدة 

 .تقول إن شاركت في العمل مع البوليس السياسي الدولة أو في البرلمان أو في مجلس الشيوخ  أن

 .إسما لعمالء سريين للبوليس السياسي 71وأخرى فيها  اسمانوزير الداخلية سلم قائمتين واحدة فيها  

هل تتفق هذه الطريقة مع حقوق  . كان في القائمة اسم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان و غيرهم

 اإلنسان؟

 إجابات الحاضرين

  و هو ال يمس من  اإلجراءوأتفق مع هذا  فيها نوع من الشجاعة من الذي قدم الوثيقتين :2جواب

 بل يمثل سعيا إلى إظهار الحقيقية اإلنسانحقوق 

  هذا مثال حي حول الحق في المعرفة وهو حق من حقوق اإلنسان ولكنه ليس دائما : 1جواب

 .المعرفةمفاجأة غير سارة ولكن هذا أفضل من عدم فقد يقدم جميال 

  لكن كيف و . مورطنه أهذه شجاعة من وزير الداخلية ورئيس البرلمان الذي كان يعرف : 3جواب

العمالة للبوليس السياسي مبدئيا . عن أنفسهم ومحاسبتهمبالدفاع  نيقوموسسيتم التعامل معهم وكيف 

من معارضة  بمعلومات تفيد الدولة ليست عمالة ولكن المعلومات للتشفي اإلخبار .غير واضحة

 .النظام الشيوعي شيء آخر

  إدراجهم فياإلشكال الناتج هو التغافل عن إعطاء الضمانات والحقوق الالزمة لمن تم : 1جواب 

 .القائمة

  ذكر األسماء ضد مبدأ أن  . المحاكمة العادلة حقو حق الدفاعلم يتم توفير ضمانات : 5جواب

 اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته

  والدفاع عن النفس اإلثبات عن ضمانات حق تغافل: 7جواب 

  من ماي إلى جوان ال تكفي للتحقيق وهل كانت القائمة مرفقة باألدلة؟ فترة التثبت: 1جواب 

 (ال ولم يكن لهم الحق في االطالع على الوثائق التي تدينهم: جواب )

  اإلثباتاتينقص : 8جواب 
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ن أن رئيس يخضعوا لقانون التطهير السياسي وتبي   مع إصدار القانون، طالب البعض أنو ،سنوات 7بعد 

اإلدارة ويجب  وليس فييجب أن يتم التطهير السياسي في المحكمة . البرلمان لم يكن يتعامل مع البوليس

 .أن يخضع لقانون

تم تقديم شكوى للتشهير ضد وزير الداخلية وربحوا القضية ألن وزير الداخلية الجديد رفض أن يدلى بأي 

 .لقانون وضوابطاإلنسان، يجب أن يخضع  مطابقا لحقوقيكون التطهير  سرية لكيبحجة أنها وثيقة 

لكن القضية كانت في المحكمة . للتعامل مع البوليس السياسي إدانة شخص فيها تمحيث لدينا قضية 

لكن المحكمة  و وفي هذا اإلطار القائم بالدعوى هو الذي يجب أن يثبت حقه( و ليس الجنائية)المدنية 

 .ته من تهمة الوشايةءرفضت إتاحة المتهم اإلطالع على الوثيقة التي تدينه مما لم يمكنه من إثبات برا

قضية إلى المحكمة األوروبية التي صرحت أنه لم تؤمن له محاكمة عادلة ونزيهة من خالل الووصلت 

 .عدم إطالعه على الوثائق التي حوكم بها

على  عملية التطهير السياسي التي تقر بالمسؤولية الجماعية حيث األخطاء  هناك عديد من المؤاخذات

كل قضية تهم التطهير السياسي لها قضية خاصة بها وليس هناك إمكانية . ليست معالجة  بصفة فردية

الموجود لدى معهد الذاكرة ( catalogue) القوائم فهرسلجمع كل الذين وقع إدراجهم ضمن 

 .حدة يحاكم علىواحد يجب أن  فكل معا،ومحاكمتهم 

بالنسبة لمن كان عميال أو ضابطا في البوليس السياسي، المجلس األوروبي اعتبر أن الوسائل العقابية 

 .حال جيدا ألنه يمكنهم االندماج في  نظام ديمقراطي تلألمنيين السابقين مثل عزلهم ليس

  الشيوعي؟هل تم التفكير في تطبيق قانون التطهير على أعضاء الحزب 

مشاريع قوانين  1في الحزب الشيوعي كانت هناك  أعضاءالعديد من المعارضين السابقين كانوا  -

اجتثاث الشيوعية إال في تشيكوسلوفاكيا لكن لم يتم . ترفض اتريد أن تعزل السياسيين في الحزب ولكنه

شكوى ضد  ظهرت. تم إدانة ذلك من طرف منظمة العمل الدولية ألنها تنتهك حرية المعتقد

 .تشيكوسلوفاكيا في محكمة ستراسبورغ و بتت المحكمة بوجوب المحاكمات الشخصية و غير الجماعية

في ن يعملو واكانموظفين  ا، هل يمكن أن نالحق جزائياإلنسانمن ناحية حقوق :  المحاكمات الجزائية

النظام السابق حيث تصرفاتهم تتوافق مع القوانين المحلية لكن تتعارض مع القانون الدولي لحقوق 

 .مقاضاة الموظفين من الشرعياعتبرت أنه   محكمة ستراسبورغ .اإلنسان

وأعلنت محكمة  اخفضت العديد من الدول الشيوعية سابقا رواتب العاملين في المخابرات سابق

 .اإلنسانستراسبورغ أن هذا القرار صائب وال يخرق حقوق 
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 إعادة تأهيل الضحايا/ التعويض  - زقمونت بوقيمل

 

لحق احماية اإلسم والسمعة و:  لحق في الخصوصيةافيما يخص المحاسبة والماضي تحدث زميلي على 

 ...في تقلد مناصب مختلفة في الدولة

ألي أحد أن ال : " 21بالعودة  إلى نصوص اإلتفاقية العالمية للحقوق المدنية والسياسة في فصلها 

" الحق في الحماية القانونيةيتعرض في التدخل في حياته الشخصية أو المس من حرمته وشخصه وله 

 :من في حقوقه المدنية دون إقصاء أو حدلحق الكل مواطن : " 22لفصل وفي ا

 في سير األمور العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  المشاركة. 2

 لحق في ترشيح نفسها. 1

 "الدولة بالتساوي مع المواطنين اآلخرين لحق في تقلد مناصب فيا. 3 

الدولة لنفسها  تسمحبذلك لكن صحيح أن قانون التطهير السياسي مس من الحقوق المدنية والسياسية، و

 توقد تم. وقوية الدولة البولندية تريد الوصول إلى ديمقراطية مستقرةالحد من حقوق المواطنين ألن ب

 .المصادقة عليه من قبل المحكمة الدستورية

 لحق في الخصوصية وإلى أي مجموعة توجه عمليات التطهير ؟اولكن إلى أي مدى هناك 

ي القطاع يشتغل ف من المحكمة الدستورية حق المحكمة في فرض واجب التطهير السياسي على أقرت

 .مواطنيهامن العام 

في بي من العمل جي  الكاي موظف اقصاءليتوانيا  ةمحكمة ستراسبورغ من جهتها في حالعارضت 

 .والخاص القطاع العام

 :النقاش 

  هل يمثل ذلك خطراً على هم، لأو عزالموظفين ذوي المناصب العليا  أجوربخصوص تخفيض

 الدولة، كاإلرهاب مثالً؟

وفي كل . منذ زمن بعيدكانوا كذلك ال  إرهابيينال يوجد خطر بهذا الصدد، ألنهم لو أرادوا أن يصبحوا 

هدف الدولة كان أن يرجع كل الناس متساوين أمام . األحوال تلك الجراية ال توفر حاجياتهم األساسية

 اظفين الذين لم يتقاعدوويبقى الخطر هم المو. ألن هذه الجرايات هي مال المجموعة الوطنية. القانون

 .من األحسن أن يتم إدماج هؤالء الموظفين لكي ال ينقلبوا .بعد

 :المدعي العام

 .على حماية المجرمين ونسيت الضحايا االنتقاليةمن مساوئ التجربة البولندية أنها ركزت في العدالة 
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 :األسئلة التي تطرح هي

 اإلنسان؟هل التثبت من معايير التطهير متفقة مع حقوق  -

 هل معايير إقصاء البوليس السياسي متفقة مع حقوق اإلنسان؟ -

 ؟ أين الضحايا من كل هذا -

تصفيات الحسابات مع الماضي  عنالقصة تحكي ": فيها التي يخافونالبلدان " روزنبيرغ في كتاب رثة 

النظام الديمقراطي الجديد، ، وتتحدث الكاتبة عن ضحايا الديكتاتورية وتحديات  في بولندا وألمانيا الشرقية

 :تفق مع كل استنتاجات الكاتبة ولكن هناك عدد من الحلول التي يمكن تطبيقها في تونسأبالطبع أنا ال 

 ،تزام تجاه الماضيلإ:  "الدولة التي تخرج من الديكتاتورية إلى الديمقراطية لها نوعان من اإللتزامات

 :مثالً 

 بتوعذ  تلت تجاه القضايا والناس التي ق   -

 الذين حرموا من عملهم رغم مؤهالتهم العلمية -

 من الدراسة في الجامعات أبناؤهم الذين حرم -

 :، مثالً :والتزم تجاه المستقبل

 على الدولة أن تحول دون عودة النظام الدكتاتوري- 

 على المجتمع معرفة تاريخه وأن يمهد الطريق للنظام الديمقراطي -

/ محاسبة / تعويضات مالية : المهمة األولى لدول التي خرجت من الدكتاتورية وهو : جبر الضرر  -

برامج تقوية النظام / برامج توعية وتربية / كشف الحقيقة / تطهير وعزل المجرمين في حق الشعب 

 الديمقراطي

 تأثير على حقق العديد من هذه األشياء ومنها تطهير المنظومة القضائية وكان لذلكتألسف في بولندا لم تل

 .كل األشياء المرتبطة بها

ن أخرج هذه المعلومة عوقب قاتالً، ولكن م بل كان هناك قاض في منطقة الند في مقاطعة ساكسونيا كان

 .القاضي احترام المس من من أجل

في بولندا أيضاً، دخل حيز التنفيذ قانون يمكن ضحايا النظام السابق من مسح كل القضايا المرتبطة 

 .بالدولة البولندية وهي قضايا بالطبع ملفقةبالضرر 

 :وتتم هذه العملية كاألتي

 من أجل األحكام الزائفة تحت الديكتاتورية االعتبار طلب رد -
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 طلب تعويض مادي -

 .باإلثنين كيا، تحكم المحكمة للش وفي بعض األحيان

 :أمثلة 

هذه  تتهماحدهم من الزواج، اكي يتمكن  اجنوداً مختبئين في الغابة وجلبت لهم قصص تعداس امرأة -

المرأة بمساعدة مجموعات مسلحة تريد تخريب البالد، وحكم هذه التهمة السجن مدى الحياة حسب 

كتب إبن المرأة إلى المحكمة بعد سقوط الدكتاتورية . سنوات فقط 3القانون الجزائي، ولكنها سجنت 

قها أجابت المسؤولين االمرأة عند استنط ألنرفضت  ولكن المحكمة. تعويض ورد اإلعتباربال ةمطالبلل

 .وبذلك لم تستطع إلغاء الحكم. الشيوعيين بأنها كانت خائفة من المجموعة وامتثلت ألوامرهم

ت مجموعة من المعارضين وجلبت لهم الخبز والشحم أعانالمثال الثاني يخص مجموعة من المواطنين 

عدموا رغم أردنا تحرير بولندا فأ وابأنهم كانوا خائفين ولم يقولابوا أجوعند استنطاقهم من قبل السلطات 

 .أنها نفس المحكمة التي حكمت عليهم المرة األولى

ليس المهم من يصوت، بل المهم :" ستالين ها كديمقراطية وم ديمقراطية في تونس ال تقيماردتم أن تقأإذا 

بإسم ا القانون، بل المهم من يصدر أحكامليس المهم " تصبح التي يمكن أن " من يحصي األصوات

 "القانون 

. لشيوعية، لم يهتم إال وزير واحد من وزراء العدل بموضوع إلغاء األحكام غير العادلةابعد سقوط 

 .أكثر في تونس رد االعتباربمسألة إعادة  االعتناء فنرجو أن يتم

 :الشيوعيةبالنسبة لمالحقات مرتكبي الجرائم 

إدعاء ضد  313فتم إعالن . باإلمكان مالحقة مرتكبي هذه الجرائمأول ما تأسس معهد الذاكرة، أصبح 

" مع وقف التنفيذ"كل األحكام من ولكن قوانين العفو العام جعلت  211، عوقب منهم  شخص 111

 .يةفي السجن نظراً لسنهم وحالتهم الصح واوكان من النادر أن يوضع

 :بالنسبة للتعويض

كان النظام السابق يدفن فيها المعارضين عن المقابر الجماعية التي  ، البحث مهام معهد الذاكرة من

من خالل فحص  اللتعرف عليه ..( جماجم مضروبة بالرصاص، صليب في القبور)وإخراج الرفات 

 .الحامض النووي

أنه من العار أن يتم دفن شخص دون ضريح ودون أن يدون إسمه على هذا : من العادات البولندية

 27لحد اآلن تم التعرف على . فإن طريقة الدفن هذه، في مقابر جماعية من أكبر اإلهانات. الضريح

 .ومازال البحث جارياً  .اشخص
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 :طرق إعادة اإلعتبار للضحايا

 ماليةتعويضات ب والباأن يطقربائهم أاألشخاص أو يمكن لهؤالء  -

 .عتبار إذا ما لحقهم ضرر أخالقياإليمكنهم طلب رد  -

 يمكن طلب تعويض مالي لتخليد ذكرى من أعدم ظلماً  -

الحصول على األموال المصادرة عبر دعوة ثانية مستقلة أمام محكمة مدنية ألن رد اإلعتبار يكون أمام  -

 .محكمة جزائية

 ن تأتي األموال التي تعوض بها الدولة الضحايا؟السؤال هو من أي

، ألن  ع األموال ألصحابهاافي الفترة الشيوعية لم تكن هناك ملكية خاصة، وعند سقوطها تم إرج هبما أن

فتم عند ذلك بعث صندوق إلعادة الملكية ومن هذا الصندوق . سيستثمرونه بطريقة أحسنأصحاب المال 

 .يتم تعويض الضحايا

 .اآلن لم تحصل خوصصة كاملة في بولندا ولكن لحد

 .بقرار من المحكمة الخوصصة تكون

 :بالنسبة لرد الحقوق المدنية والسياسية

من الحياة  تقصيهملنظام الشيوعي حكم عليهم بأحكام شديدة لمن المعارضين هذه العملية ملحة ألن العديد 

 .النظر فيها لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية لوجوب إعادةالسياسية وهذه األحكام ال تظل قائمة 

 :طرق جبر الضرر

 بها النظام السابق قامالتجاوزات التي إدانة كل  -

 قامت األحزاب الشيوعية بعد سقوط النظام بإدانة ماضيها -

 إعطاء أوسمة شرف للمناضلين -

 تخفيض رواتب البوليس السياسي -

 ناس الذين طردوا من عملهم وسخروا حياتهم للنضال السياسيلإعطاء شهادة عمل في المعارضة ل -

 ب األبيض الذي يتحدث عن جرائم الشيوعيةنشر الكتاب األسود أو الكتا -

 :الجرائم 

 :هتم بهذه الجرائم قسم خاص في معهد الذاكرة ي

تبدأ من فترة التقادم ) هناك تعريف محدد للجريمة الشيوعية، هذه الجرائم ال يشملها التقادم  -

 .ولها نظام خاص فيما يتعلق بقوانين العفو لكي ال يستغل المجرمون هذا العفو ( 2221
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 .الدولة هي المسؤولة على توفير محاكمة عادلة ونزيهة -

بجرائم ضد الحياة البشرية أو بإهانة  واجزائية ضد األشخاص الذين قامعلى الدولة رفع قضايا  -

 أشخاص آخرين

 وأي شخص كان وه ةهانإ تنص على واجب قانوني يمنع التعذيب و التي :وروبيةاألحسب المحكمة  -

 .من أهم حقوق اإلنسان

هذه  تحيلأعندما  .دمارب حتى الموت وسقطت قضيته بالتقضأبرز مثال على ذلك قضية الشاب الذي 

.يورو 51111القضية على محكمة ستراسبورغ حكمت لعائلته ب  

 .تكون محاكمة شكلية على تحقيق وأال  لذلك وجب أن تقوم المحاكمات 

كان اسمها  ومؤسسة تدرس الوثائق التي تبين الطرق المستعملة من قبل النظام الشيوعي  إحداثأيضاً تم 

 .المتضررينمؤسسات 

لحق في اكانت الدولة تجمع حولهم وثائق ومعلومات وكانت تعطيهم  الذينالمتضررون هم األشخاص 

 .يهمإل إلعادة اإلعتباراإلطالع على ملفاتهم 

 

 :النقاش

  وعائالتهم وهنا  اياالماضي ولكنكم أهملتم التأهيل النفسي للضحضحايا ركزتم على تعويض

في الوظائف العمومية  إدماجهمستحضر صورة من شملهم العفو التشريعي العام بعد الثورة وتم أ

 وا بتغير طرق العمل وتطورها وصدموا؟ؤولكنهم فوج

ثم رجعوا  واوكيف كانت حالة األشخاص الذين طرد 2221الحالة في بصراحة ال أعرف كيف كانت 

ك كان صعباً جداً ألن الرقمنة لم تكن متطورة لولكن ال أظن أن ذ. ، خاصًة الجامعيين منهم ألعمالهم

 .جداً 

، وظهر ذلك في  الدصعبا جداً في بداية التغيير ولم يتمكنوا من إدارة جيدة للبكان وضع المناضلين 

وكان أيضاً هناك إمكانية لمجموعة صغيرة . بعد ثالث سنواتسية االرئالشيوعيين في اإلنتخابات  انتصار

لنظام لفي ذلك الوقت لم يكن . أن تعود لعملها من المتعاونين مع المعارضة من األمنيين والقساوسة

 االنصهار في حركة سوليدارنوشالميليشيات أرادوا  بوليس بل كان لديهم ميليشيات، البعض من هؤالء 

كما تم طرد أي موظف كان  المعارضة فسجنوا ةأما ضباط البوليس السياسي الذين أرادوا مساعد. فعزلوا

 .متديناً وليس ملحداً كما كان يقتضيه القانون
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 3112أكتوبر  4الجمعة 

 قضايا التربية المدنية و نشاطات المحافظة على الذاكرة الوطنية - رودينسكا أنيسكا

 

االجتماعية و السياسية، لذلك يجب تكوينهم و  ةالدولة المعاصرة تطلب من المواطنين أن يدخلوا في الحيا

ك بل وتشمل التربية المدنية تقترن بالتربية في المدارس ولكن ال تقتصر على ذل. تزويدهم بالمعرفة

 .مختلف الدروس داخل المدارس و خارجها

صدر تقرير عن التربية المدنية و حقوق اإلنسان عن المجلس األوربي يقول أن تربية  1121 سنة في

 .(دروس في التربية المدنية و التاريخ أو بين المادتين) المواطنين تأخذ أشكاال مختلفة 

هدف التربية . على مواد حول أسس النظام الديمقراطيحتوي تعدد الساعات يختلف لكن كل البرامج 

المدنية المعرفة السياسية و فهم الوقائع و التصورات األساسية، تكوين فكر نقدي و قيم مشتركة هامة 

 .، الحفاظ على الذاكرة الوطنية(التسامح و التضامن)

 .يجب التمييز بين التكون و التذكير. سنتحدث عن الدور األخير

في المدارس و الجامعات و القيام بفعاليات  في بولندا، كان البد من إعادة البرامج المدرسية 2282 بعد

المناهج الجديدة تعتمد . اجتماعية في هذا اإلطار ألن المجتمع كان محروما من معرفة التاريخ الحقيقي

لوقائع التي لم يكن من الشخصيات و ا)على التوسع في دراسة التاريخ المعاصر وإلغاء البقع البيضاء 

 (الممكن التحدث عنها

 هناك مؤسسات تعنى بالتذكير و التوثيق والتربية والتوعية

 :المتاحف

و  2211االنتفاضة ضد األلمان في  عنيزوره سنويا آالف األشخاص يحكي : متحف انتفاضة وارسو

 .التي تم تغييبها  وقت الشيوعية أو إعطاء معلومات مغلوطة حولها

 .رعب في بودابست أو متحف االحتالل في التفيابيت ال

هاما في التربية  دورا األماكن تثقف و توعي ليس فقط المواطنين، بل أيضا الزوار األجانب، وتلعب ههذ

 .على الذاكرة

 :المؤسسات و منظمات المجتمع المدني

بولونيا في الثمانينات، أسس مجموعة من الشباب في السرية مؤسسة كارتا، كانوا يجمعون الوثائق  في* 

 ."كارتا "التي كانت في حوزة المساجين قبل الحرب العالمية الثانية أو بعدها و نشروا مجلة مستقلة 

و هي جمعية روسية لديها فروع في عدة بلدان، توثق   Memorandum موتتعامل كارتا مع ممراند

 .الجرائم الروسية و غيرها
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 الكشافة* 

 جمعيات تعنى بمشاريع تاريخية* 

 الدور الذي يلعبه معهد الذاكرة الوطنية

 :دور معهد الذاكرة الوطنية هو

 .داخلها و المدارس خارج المدنية التربية حول مشاريع وضع و المدارس في التربية دعم -

 التربية مركز و كالمتاحف أخرى أطراف مع بشراكة مدارة ومشاريع مختلفة ورشات إحداث -

 .المدرسي الشباب وينفذها

 .معرفة التاريخ الحديث و المحلي و الوطني: الهدف

 :أنشطة معهد الذاكرة الوطنية

 شهود عيان من منيتقابل الشباب مع " أرجع لهم ذاكرتهم"و " أحكي لي عن بولونيا الحرة"مشروع 

 .لبا ما يجد الشباب وثائقا جديدة تلقي الضوء على التاريخ المحلياحاربوا األلمان و الشيوعيين و غ

 نشرية تاريخية تابعة للمعهد، أصبحت مجلة شهرية

تتبع الطريق الذي اتبعه )تنظيم مسابقات تاريخية أو ألعاب في المدينة في  اكبير انولي للشباب دور

حول التاريخ، فيديو على  bande dessinée، سلسلة رسوم (قابر حربية، نصب تذكاريةالسجناء، م

سنة أطلق عليها النار في السجن من طرف ضباط  21فتاة عمرها فلم قصير حول : مثال)اليوتوب 

 (.األمن الشيوعي ألنها شاركت كممرضة في الفصيل الذي كان يحارب في الغابات

 .درسوا في فترة الشيوعية في إطار مدرسة صيفية تدوم أسبوعين تكوين مستمر للمدرسين الذين

 :مواقع االنترنت و الفايسبوك )في السنوات األخيرة، أصبح استعمال وسائل اإلعالم الحديثة هام جدا 

 (.تخصص بوابات إلى أشخاص أو وقائع

ماتهم حول التاريخ مع لتنمية معلو( مدرسة صيفية و مدرسة في الشتاء)تكوين و تدريب لطلبة الجامعات 

 .أحسن األخصائيين

تعميم البحوث المختصة بالمؤسسة الشمولية و نظرا لخصوصية المعهد الوطني، فإن النشاطات تهتم 

 .بنشاطات األجهزة األمنية حول المعارضة وكذلك كرحلة االحتالل النازي ثم السوفياتي

 منشورات و كتب و مجالت متخصصة

 رىتبادل وثائق مع بلدان أخ

 .تنظيم مؤتمرات عالمية

 أفالم وثائقية وروائية موجهة للعموم

 تسجيل شهادات للتاريخ
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 (من األطفال إلى الشيوخ)لدينا مركز تربوي في وارسوا لتقريب التاريخ من الجميع 

( في الهواء الطلق أو في أماكن مغلقة، في بلدنا أو في الخارج امعرض 2271)معارض تاريخية 

 .الدولة الشموليةللتعريف بمخاطر 

وصف و زيارة أماكن متعددة منها سجون و معتقالت و أماكن تنفذ ": في أثر الجريمة"مشروع إسمه 

نحاول قدر جهدنا حماية هذه األماكن التي تحكي عن جزء حزين من تاريخ . والتصفيات اإلعداماتفيها 

 .بولونيا

 .مجتمع البولنديفي ال امشروع التفتيش على القبور الجماعية وجد صدى جيد

ديسمبر  23إعادة تمثيل أحداث تاريخية، إشعال شمعة يوم  :السنويةمشاركة في العديد من التظاهرات 

 .لتخليد ذكرى من ماتوا في األحكام العرفية

 نشر وثائق البوليس السياسي على االنترنت

 .اتحقيق 31به لجنة مرتكبي الجرائم و قد فتحت  تقوم" األخير الشاهد" مشروع

تعاون مع وزارة العدل الب .نحو الديمقراطية مع دول في طريقهانتعاون مع و وزارة الشؤون الخارجية 

 (.تقسيم بولندا بين الروس واأللمان: أوت 13)نظمنا اليوم األوروبي لضحايا األنظمة الشمولية 

 ارتكبها النظام السابق واالنتهاكات التي اإلنسانتعميم المعلومات عن انتهاكات حقوق  رودينسكا، أنيسكا

 واجبات معهد الذاكرة الوطنية

 بتلى بها الشعب البولنديأالتي  إعادة التذكير بضحايا النظام السابق والبالءات 

  ين والشيوعيين من طرف البولنديينيالناز حول مقاومةالوطنية التربية 

  استطالعات الرأي عالية حسبالمركز يحظى بثقة 

  نقوم بدراسات علمية ونحاول أن نوثق ونعمم فيها نتائج جرائم : المعلوماتكيف نقوم بتعميم

 نشرنا أطلس الحركات السرية في بولندا. األجهزة األلمانية والسوفياتية واألجهزة األمنية

عندنا قاعدة بيانات من الصليب األحمر . نظمنا مؤتمرات علمية ومبسطة للجميع. (الموسوعة)

 العالمية الثانيةاألشخاص المضطهدين خالل الحرب  عنالدولي والتي فيها معلومات 

 قاعدة بيانات جينية تشمل معطيات ضحايا : أماكن دفن المعارضين والتحقق من هويتهم  عن بحث

 النظام الشمولي

 (الوثائقية) عالماإل وسائل 

 ألبومات للثقافة الغير رسمية والحرة 

 تنظيم ليلة المتاحف في الربيع 

 مؤسسات أخرى 

يحمي المقابر واألماكن المتعلقة ( يخضع لوزارة الثقافة ولكن له استقالليته)مجلس حماية الذاكرة 

 .ببطوالت الشعب البولندي
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 في إطار وزارة الشغل وتعطي الرعاية  2222أنشأت سنة : االدارة العامة للمحاربين القدامى

 .لقدماء المحاربين

  (مظاهرات عمالية) 2217نالهم الظلم في  ناألشخاص الذي: العمال نعلجنة الدفاع 

 والحريات العامة والخاصة  اإلنسانتراقب مدى انتهاكات حقوق  2281: لجنة هلسنكي

 أصبحتو  2288 لجنة كانت سرية  فيتكتب تقارير في البداية ل: والمعاهدات التي وقعتها بولندا

 .تكونت مؤسسة هلسنكي 2282علنية، 

  حالة الطوارئ واألحكام العرفية إعالنمبادرات بعد 

  م كارتايرةميم"مؤسسة '(Memorium,karta ) 

 المطابع الصحفيين، المحاربين، قدماء منظمات تلعبه مهم دور... 

  وتدعم القوانين لضمان حرية الكلمة والحصول على المعلومات  اإلنسانمراقبة انتهاكات حقوق. 

لذلك قمنا بعملية تعميم . في فترة االنتقال، المجتمع يبحث عن المعلومات عن الفترة الماضية ويهتم بها

 أفالم، مسرحيات، كتب، مقاالت علمية: المعرفة على مستويات مختلفة

نشاطه العلمي والتربوي، يهتم لى إإضافة . المؤسسة األساسية  لتعميم المعرفة هي معهد الذاكرة الوطنية

 بتتبع المجرمين وبالتطهير السياسي

المجتمع كان مهتما بهذه  .العامنجد حتى القضايا التي يقوم بها النائب  على بوابة معهد الذاكرة الوطنية

اآلن االهتمام خف لكن المحاكمات الجزائية ضد الشخصيات (. محاكماتتفتتح على ال األخبار)القضايا 

تحظى باهتمام  اإلنسانفي بولندا، المعلومات التي تهم انتهاكات حقوق . الهامة الزالت تثير االهتمام

 .ألن طرق االنتهاكات كانت سرية اإلعالموسائل 

  (لم ننتهي من ذلك)نقوم بعمليات لتحديد أماكن التعذيب 

 وثيقة قانونية حول إدانة كل أشكال :  2221اطات لها انعكاسات على المستوى األوروبي النش

 (إقرار يوم لضحايا الستالينية والشيوعية)الشمولية  وإقرار جبر الضرر للضحايا 

 والستالينية بين دول أعضاء المجلس األوروبيالنازية جرائم بالشبكة التضامن والتذكير  إنشاء. 

األحزاب الشيوعية أن تندد بالنظام الشيوعي  من روبي قرر التنديد بالنظام الشمولي وطلبواإلتحاد األ

 .الشمولي

  :النقاش

  ّنشر وتعميم المعلومات جزء من رد االعتبار للضحايا؟ في ما يتعلق بالبحث عن  هل ترون أن

 المقابر والجثث، فهل تم التركيز أكثر على الشخصيات المعروفة؟

من األشخاص رموا فيها  الجماعية العديدفي القبور . لم نركز إال على القبور التي فيها أهم األشخاص

اهتمام الرأي العام  . من الصعب علينا حتى فصل رفات الجثث عن بعضها. القادة مع الجنود العاديين

سبة إلينا سواء كان اللقب األشخاص المعروفين ولكن األمر مهم كثيرا بالنسبة  للعائالت  وبالن إلى يذهب

النشر والتعميم هو طبعا  .كذلك بالنسبة لعملية الدفن، نفس اإلجراءات تتم  بالنسبة للجميع. أم ال امعروف

 .جزء من رد االعتبار
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 لم ولماذا( السوفياتي االتحاد إنهيار) للتطهير؟ دفع الذي الدولي للمناخ الندوة تتطرق لم لماذا 

 راجع هذا هل. رمزي فعل إلى المحاسبة تحول هو الثاني اإلشكال سنوات؟ 11 بعد إال المعهد يتأسس

 العدالة؟ على الوطنية المصلحة تغليب أنه أو السياسي الفعل عن تخلى الشيوعي الحزب ألن

لى إالتأخير في تأسيس المعهد يرجع .لم تقدم آليات انهيار الكتلة السوفياتية بل الفترة التي تلت هذا االنهيار

تم إيالء االنتقال االقتصادي أهمية أكثر من المحاسبة وتم إحداث . السياسيين والى الوضع اإلقتصادي

 .لجنة للمحاسبة ولكن لم يكن هناك توافق حول كيفية ذلك
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 و صياغة التوصياتن للمشاركيمالحظات عامة 
 

 الملتقى، هناك ربط بين أرشيف الديكتاتورية وأرشيف البوليس السياسي لكن هناك  طيلة

 .فترة الديكتاتورية و ال يجب نسيانها عن ممؤسسات أخرى فيها أرشيف مه

  يجب تحديد آليات العمل التي كانت معتمدة لتفاديها ولتحسين  المنظومة األمنية  وضمان األمن

ألرشيف قبل كل شيء بقانون ثم نستطيع في مرحلة الحقة وضع قانون يجب حمايته وتأمين ا. الجمهوري

 حول االطالع على األرشيف

 لسنا 2288قانون من )ليس لدينا تشخيص مسبق لوضع األرشيف في تونس : تشخيص الوضع ،

 (في وضع فراغ بل في وضعية استثنائية، القانون ال يتجاوب مع تطلعاتها

 (أرشيف الحزب المنحل)األرشيف األمني، الرئاسي، السياسي : أساسيةأقسام  3إلى إنني أقسم األرشيف 

لدينا مشروع قانون للعدالة االنتقالية منذ سنة،  اإلنسانغايتنا الوقوف على االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

حدود البارحة، سمير ديلو قال نستعجل  إلى.بني بطريقة تشاورية واستئناسا بتجارب العديد من البلدان

قبل أن يأتي . األولوية سن هذا القانون. مرور هذا النص ويجب أن ينظر إليه من قبل الحكومة  القادمة

 منتدى  الحقيقة والكرامة إلىهذا القانون نحتاج 

 وضعه؟ في أي بناية سيتم . ألرشيفمن ا يجب تحضير أرضية مادية وبشرية لجمع الكمية الهائل

كم من الوقت سيتطلب تنظيمه؟ يجب أن يوجد تكامل بين األرشيف الوطني وبين المؤسسة التي يتم 

 وضعه فيها

  وضع هيئة مستقلة بحد ذاتهاو  تشاركيةمن األفضل سن قانون بشكل ديمقراطي وبطريقة .

سنفعل بالملفات ماذا . ال يجب التسرع( ليس لدينا مكان جاهز)حاليا، يجب تأمين األرشيف في مكانه 

 الجارية التي نستعملها بصفة منتظمة؟

 األرشيف الوطني ولكن يمكن أن نسترجع   إلىكمية كبيرة من األرشيف نقلت  وزارة العدلل

والوضع أفضل بكثير من أن نتركه  اإلمكانياتفي األرشيف الوطني، (. نقوم بإذن على عريضة)الملفات 

قانون  سن يجب.من األرشيف في المحاكم، لذلك يجب ترحيلهحدثت حرائق وفقدنا العديد . في مكانه

 .والمعايير الدولية اإلنسانخاص يحترم حقوق 

 الكم الهائل من األرشيف؟ من رأيي تكوين مؤسسة استيعاب على  الوطني قادر هل األرشيف

 خاصة فيها العديد من االختصاصات

 يجب أن يكون .ماليا ووظيفياجب إحداث مؤسسة أخرى، األرشيف الوطني ليس مستقال ي

 .اإلنتداب على أساس مناظرات وتعدد االختصاصات

  يجب وضع قانون استعجالي لحماية األرشيف ووضع مكان مناسب يمكن أن يكون األرشيف

 الوطني في انتظار وضع هيئة خاصة

 ز األرشيف سنوات، يجب تجميع األرشيف ولكن في وزارة الداخلية لدينا وثائق رسيتطلب ف

الحياد في الوقت الحالي (. أو بطاقة تعريف B3 أو ما يعرف ب 3البطاقة عدد إلعداد)ستحقها يوميا ن

في لجنة تقصي الحقائق، العديد من القضايا وضعت ضد . الشكوك كثرت على كل الناس. يمثل إشكاال

 .مسؤولي النظام السابق دون الدخول  في األرشيف
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  هناك فرضية كبيرة لوجود العديد من النسخ لنفس . األرشيفأصر على إحداث  قانون لحماية

يجب إحداث مؤسسة خاصة في مرحلة ثانية، يجب  .(copie conforme) يمكن إحداث نسخ. الوثيقة

 اتخاذ قرارات سريعة تفاديا إلتالف األرشيف

 إحداثيجب . يجب وضع اليد على األرشيف وحمايته، إصدار قانون خاص بطريقة مستعجلة 

 مراقبة البرلمانلخضع تال  و سة خاصة مستقلة ماليا وإداريامؤس

 ،التصريح ، حق التصحيح و حماية الحياة الخاصة والنفاذضمان حق يجب  في نطاق الشفافية

 .بالممتلكات

 الملف الشخصي دون استثناء إلىتمتيع كل األشخاص من حق النفاذ  يجب 

 و حول مسألة الشفافية . لشخص ذاته في مرحلة أولى ثم لجميع المواطنينالبد من فتح الملفات ل

 .التطهير، الوقت غير كافي لفتح كل الملفات يمكن أن نسير على نفس المنوال البولوني

 بآليات قانونية دقيقة على أساس لتطهير  ايجب ضبط. لألرشيف سوء االستغالل السياسيل أنبه

 .لتشهير أو االنتقامأي عدم ا الحياة الخاصة ومع  هدفهاالمحاكمة العادلة ومتناسبة مع 

  تأجيله إلى فترة أخرى أنا ضد حق النفاذ إلى الملف الشخصي لحماية السلم االجتماعي، يمكن

 من ثبت ضلوعه في النظام  القديم، يجب منعه من الترشح(. باستثناء الضحايا)

 دون إعطاء نسخة حق النفاذ مع 

 

 


