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املزهش العزبي لألبحاث و دراضت الطياضاث

دراضاث

"ال جىمن املطألت في جحزيز الحليلت من ّ
ول هظام للطلطت
(وهذا وهم ،فالحليلت هي ضلطت بذاتها) ،وإهما جىمن في
فصل ضلطت الحليلت عن أشيال الهيمنت الاجخماعيت
ّ
والاكخصادًت والثلافيت التي حعمل ضمنها هذه الحليلت في
أًامنا الحاضزة" .
ميشال فىهى
من هخاب الطلطت/املعزفت :ملابالث مخخارة وهخاباث أخزي
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other
Writings, 2791-2799. Ed. Dolin Gordon

جداو ٫هظه الىع٢ت جىنَُ ٠بُٗت ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ وجضاُٖاتها ،وحؿعى بلى حؿلُِ الًىء ٖليها
ّ
ّ
و٦ماؾؿت ،و٦مماعؾت وّ ٦
مخسُل .وفي ؾبُل طل ٪جدىاو ٫مجمىٖت مً اإلاؿاثل التي َغخذ في
٨ٟ٦غة،
قإن الٓاهغة :ماطا حٗني باليؿبت بلى ا ّلضولت؟ وما هى جإزحرها اإلادخمل في خغ٧اث الاٖتراى واليكاٍ
ّ
اَُت؟ وماطا حٗني باليؿبت بلى الصخاٞت؟ ؾىداو ٫ؤن هثبذ ّؤن هظه ؤلا ّ
الؿُاس ي ،والضًم٣غ ّ
ق٩الُاث الثالر
ّ
ّ
ّ
مترابُتّ ،
وؤنها مخٗل٣ت بُبُٗت وٍُ٨لُ٨ـ ٧ىؾُِ ،بياٞت بلى َبُٗت اإلاى ّاص التي ًيكغها اإلاى .٘٢وٍخُلب
ّ
ّ
ٞهم ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ وؤ ّ
همُتها ،التر٦حز ٖلى هُ٣ت الالخ٣اء بين البنيت الخلنيت (والؿلُت التي جدُدها
بّ ٌٛ
ّ
ّ
ّ
الخ٨هىاث في
الىٓغ ًٖ
املطزبت،
لؼخؼخت الخضوص الاحخماُٖت للمٗغٞت وللٟٗل) ومحخىي الىثائم

ّ
قإن ألاحىضاث اإلادخملت لٗملُت الدؿغٍب.

في ّ
ؤ٢ل مً حؿٗت ؤقهغ ،بحن هِؿان/ؤبغٍل  1222وحكغًٍ الثاوي/هىٞمبر ّ ،1222
حؿغب بلى الغؤي
الٗام مجمىٖت مً الىزاثّ ٤
اإلاهمت٣ٞ ،ض بضؤ مى" ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ" بيكغ قغٍِ ُٞضًى للجِل ألامحر٧ي ًٓهغ
ؤمحرُ٦ت ج٣خل بغنانها ما ً٣غب مً ازني ٖكغ شخها في بٛضاص ؤٚلبهم ّ
ّ
ّ
مضهُىن ،وبُنهم
مغوخُت م٣اجلت
مغاؾلىن لى٧الت عوٍترػ .بٗض طل ،٪حاء ال٨ك ًٖ ٠سج ّالث خغب ؤٛٞاوؿخانّ ،
زم وزاث ٤خغب الٗغا.١
ضبلىماؾُت ألا ّ
ّ
وفي حكغًٍ الثاوي/هىٞمبر  ،1222بضؤ اإلاىً ٘٢يكغ مجمىٖاث مسخاعة مً ال ّ
محرُ٦ت
برُ٢اث ال
َّ
اإلاؿغبت بلٖ ٜضصها 102,222وزُ٣ت.
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الضبلىماؾُت ّ
ّ
ّ
ّ
(ألامحرُ٦ت) و"طي ٚاعصًان"
بالخٗاون م٘ صخ "٠هُىٍىع ٥جاًمؼ"
جم وكغ الىزاث٤
(البرًُاهُت) و" صًغ قبُٛل" (ألاإلااهُت) ،ووكغث الصخ ٠الثالر ؤلانضاع ّ
َّ
اإلاؿغبت بك٩ل
ألاو ٫مً البرُ٢اث
ّ
ّ
ّ
الخلُٟاث بٗحن الاٖخباع.
زهىنُتها ،ال ّبض مً ؤزظ حمُ٘ هظه
اإلاؿغبت وٞهم
متزامً .وبُٛت جُُ٣م الىزاث٤
ّ
وَٗىص جإؾِـ مىٓمت "وٍُ٨لُ٨ـ" لؿىت  ،1222و٧اهذ ٢ض بضؤث بيُل قهغة واؾٗت بٗض وكغها ٖضصا
٦بحرا مً الىزاثٖ ٤لى مىٗ٢ها الال٨ترووي ،وهي حؿغٍباث ّ
جخل٣اها مً مهاصع ّ
مخٗضصة ال ج٨كّ ًٖ ٠
هىٍتها.
ّ
ّ
لخغٍّت الغؤي التي ّ
مىٓمت وٍُ٨لُ٨ـ ؾىت  1222حاثؼة "مغنض الغ٢ابت" ّ
ج٣ضمها مجلت "طي
 2و٢ض خاػث
ّ
مىٓمت الٟٗى ّ
ولُت ّ
الض ّ
للصخاٞت التي جسضم خ٣ى ١ؤلاوؿان
بً٩ىهىمِؿذ"٦ ،ما ٞاػث ،ؾىت  ،1227بجاثؼة
(ًٖ ٞئت ؤلاٖالم الجضًض).
ّ
بإن خ٩ىمت الىالًاث ّ
جُٟض ّ
الخ٣ا ٍغ ّ
اإلاخدضة ٧اهذ ٢ض ٞخدذ جد٣ُ٣ا ًٖ اإلاىٓمت ٖام ٖ 1222لى ؤمل هؼٕ
ع
ّ
ّ
ول ً٨وٍُ٨لُ٨ـ ٟ٢ؼث بلى ألايىاء ،وبلى ؾاخت حض ٫خام ٖلى اإلاؿخىي
الهضُ٢ت ٖنها وبٟ٢الها،1
ّ
الٗالمي ،بٗض وكغها لُٟضًى بٛضاصّ .
وسجل حىلُان ؤؾاهج  Julian Assangeالىاَ ٤باؾم اإلاىٓمت م٣ابالث
ّ
ٖضة في مسخل ٠ال٣ىىاث ؤلاٖالم ُّت – بما في طل ٪البرهامج الخلٟؼٍىوي ّ
الغاثج جض  TEDفي جمىػً /ىلُى 1222

ّ
اإلاؿغب وٖمل ُّت حؿغٍبه ّ
خُث اؾخ٣بله الجمهىع و ّ
ّ
بدض طاتها،
خُاه ٦ـ"بُل" .3و٢ض زً٘ ٧ل مً الكغٍِ
الؿُاس ي وألازالقي ،ومً ٢بل مىانغي خغب ؤمحر٧ا ّ
بلى ال ّخدلُل مغاعا وج٨غاعا ٖلى اإلاؿخىٍحن ّ
يض الٗغا١
ّ
الدؿغٍب ّ
ّ
بدض طاجه ،ب٣ضع
الضبلىماؾُت ،ؤزاع ٗٞل
ومٗاعييها ؤًًا .وفي و٢ذ الخ ،٤وٖىض وكغ الىزاث٤
اإلاؿغبت ،حضال مخىانال ،ما ؤجاح اإلاجاّ ٫
ّ
للغؤي والغؤي آلازغ .و٧ان طل ٪زحر حٗبحر ًٖ
مًمىن الىزاث٤
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاؿخ٣بلُت.
الىمىطج والىا ٘٢الجضًض الظي ٞغيه اإلاى ٘٢الال٨ترووي وماقغا ٖلى بم٩اهاجه

1

http://www.wikileaks.ch/
John Pilger, 2111. "The war on WikiLeaks: A John Pilger investigation and interview with Julian Assange" posted
on 13 January 2111, at http://www.johnpilger.com/articles/the-war-on-WikiLeaks-a-john-pilger-investigation-andinterview-with-julian-assange
3ثشّّاُجشٗبٓظّكّ٢رٔٞصّّ2111اٗظشّ :
- ّhttp://www.ted.com/talks/julian_assange_why_the_world_needs_WikiLeaks.html
ًٔبّإّٔاُؾِوخّٓزٞكشحّػِ"ّ٠اُٞ٤رٞ٤ة"ّ :
- http://www.youtube.com/watch?v=HNOnvp5t7Do
2
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املعزفت ووضائط إلاعالم والطلطت
ّ
ّ
اإلااؾؿت ّ
الدؿغٍباث الثالزت التي جبٗخهّ ،
الى ّ
جدض ًّا مباقغا لؿلُت ّ
سبىٍت ألا ّ
محرُ٦ت ،بط
ق٩ل ُٞضًى بٛضاص ،و
ّ
ّ
جدضث ٢ض ة ّ
ّ
ّ
ّ
وجدضث
لٗؿ٨غٍت ٖلى الخد٨م في اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت والىنى ٫بليها.
الؿُاؾُت وا
الىسب
ع
بالخالي ٢ض تها ٖلى حكُ٨ل بم٩اهاث الٟٗل وؤلاص ا ٥في اإلاجخم٘ و٣ٞا إلاهال ّ
الضولت (وا ّلىسب) ،وهي ّ
ال٣ىة
ع
ع
التي ّ
ؾماها بصواعص بغهاًؼ ٖEdward Bernaysام  – 2799وهى ٌٗخبر ّ
الٗغاب إلاجا ٫الـ "ٖال٢اث الٗامت" في
ؤمحر٧ا – "جهمُم ال٣بى."٫

9

وج٨مً عئٍت بغهاًؼ للضًم٣غ ّ
اَُت في ٧ىنها حؿحر مً ألاٖلى مً ٢بل الىسب ٖبر جد٨مها في ّ
الغؤي الٗام .وهي
٨ٞغة ؤٖاص نىٚها حكىمؿ٩ي Chomskyوهغمان Hermanفي ه٣ضهما ّ
اإلاهم لىؾاثِ ؤلاٖالم ال ّؿاثضة في
ؤمحر٧ا مٗخبرًً ؤ ّنها مىسغَت في ّ
ٖملُت "جهيُ٘ ال٣بى."٫

0

دضي ّالظي ٗٞخه في وحه ّ
وفي حؿغٍباث وٍُ٨لُ٨ـ ،وا ّلخ ّ
الىسب الخا٦متّ ،ؤصث وؾاثِ ؤلاٖالم والاجها٫
ع
مغ٦ؼٍا في ّ
الجضًضة ،الغ٢مُت والدكبُ ّ
ًّ
ٖملُت نى٘ الخضر٦ .ما ّؤنها مغجبُت اعجباَا وزُ٣ا بأهماط
ُ٨ت ،صوعا
ّ
الؿُاس ي و ّ
ّ
املخخيلت و ّالتي ّ
الٟٗل ّ
ججؿضها هظه الدؿغٍباث .و٢ض ايُلٗذ وؾاثِ ؤلاٖالم هظه
جصىراجه
ّ
ٗٞالُت جل ٪اإلاداولت.
بضوع مدىعي في مداولت بَال ١ه٣اف ٖام والبضء في بٖاصة حكُ٨ل اإلاجا ٫الٗام ،وفي
وفي هظا ؤلاَاعً ،م ً٨ال٣ى ٫ب ّن ّ
ٖملُت حؿغٍب الىزاث٧ ٤اهذ هاجخت وؿبُا.
اإلاد ٪ههىاٞ ،هي جىاػن اإلاٗغٞت بحن ّ
ّ
ّ
ّ
الٗاصًحن (لِـ ِ٣ٞ
الىسب واإلاىاَىحن
الًُ٣ت التي جبضو ٖلى
ّؤما
ّ
وبهما ٖلى اإلاؿخىي ال٩ىوي) ،وا ّ
لخ ٤الالجىاْغي بحن الىاؽ في ج٣غٍغ مً ٌٗغ ٝماطا
يمً الضولت الىاخضة،

الالجىاْغٍت ٖلى (و ّ
ّ
ّ
الخ ٤في) ج٣غٍغ خضوص اإلاٗغٞت- ،في جدضًض مً ًم٨ىه ؤن ٌٗغ ٝماطا،
ٖمً .وجب٣ى ال٣ضعة
ؤؾاؾُا لؿلُت ّ
وما ًم ً٨بزٟائه وما ّ
ًخىحب ٦كٟه ،وما ًيكغ وما ًب٣ى خبِـ ألاعقُّ -٠
ّ
الىسبت.
م٩ىها
ّ
وهي بالخالي ٖىهغ ؤؾاس ي في الهغاٖاث ٖلى الؿلُت ،بط ّبنها جىبث ٤مً جل ٪الؿلُت ،وحؿاهم في حك٩لها
ّ
ّ
حك٩ل ما ؾُٗخبر "خ٣ُ٣ت" و ّ
ؤًًا .بنها ّ
جدضصه.
آلُت خاؾمت جدُذ للؿلُت ؤن

4

Bernays, Edward L. (1447). "The Engineering of Consent". Annals of the American Academy of Political and
Social Science. 251: 113-21.
5
Herman, Edward S and Chomsky, Noam (1411), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass
Media. Pantheon Books.
ًبّٕٝاُزشُّجٔبّٕأٍّّٖٓٝاعزؼَّٔرؼج٤شّ"رق٘٤غّاُوجّ"ٍٞكًّ٢زبثّ،ٚالرأي العامّاُقبدسّع٘خّّ .1422
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ّ ّ
ّ
نالخُاث
الخد٨م في جض ٤ٞاإلاٗلىماث وجدضًضاث "الخ٣ُ٣ت" اإلاغجبُت بظل ،٪مً
ولُاإلاا ٧اهذ ال٣ضعة ٖلى
الضولت و ّ
الىسب اإلاسخلٟت ألازغي في الىٓام الاحخماعي .وحؿعى الضولت الخضًثت بلى حٗؼٍؼ مٗغٞتها بلى ؤ٢ص ى

مؿمى ألامً وعٞاه ّ
صعحت ،في خحن ججهض للخ ّض مً مٗغٞت اإلاىاَىحن .وٚالبا ما ّ
َّ
ألامت.
ًخم طل ٪جدذ
ّ
ّ
وجخلخو ّ
مهمت مى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ الال٨ترووي في قغر هظه ال٣ضعة جدضًضا ،بط ٌٗلً ؤهه يهض ٝبلى "جإمحن
ّ
وؾُلت ّ
٧ىهُت ل٨ك ٠اإلآالم اإلا٨خىمت واإلاسُٟت" .وحٗلً اإلاىٓمت في بُانها ألاؾاس ي ّؤن " اهخمام وٍُ٨لُ٨ـ
هى ٦ك ٠الخ٣ُ٣ت".

2

الخإؾِؿُت ،جىاوّ ٫
ّ
اإلااعر
وفي ؾُا ١مسخل ٠جماما ،و٢بل ؤن ًيكغ مِكاٞ ٫ى٧ى Michel Foucaultؤٖماله
ّ ً
9
ال٨ىضي هاعولض بًىِـ  Harold Innisالٗال٢ت بحن اإلاٗغٞت وا ّ
ل٣ىة مزهشا على دور وضائط الاجصاالث.

وصعؽ ّ ٠ُ٦ؤن اؾخيباٍ ؤق٩ا ٫حضًضة مً وؾاثِ ؤلاٖالم جدٟؼ حُٛحرا في الخىُٓم الؿُاس ي والث٣افي،
ّ
ّ
ّ
ّ
مدُمت الاخخ٩اعاث ال٣ضًمت للمٗغٞت لخىلض اخخ٩اعاث حضًضة في نهاًت اإلاُا .ٝوع٦ؼ ٖمل بًىِـ ٦ما ع٦ؼ
ّ
آزغون ٦خبىا يمً الؿُا ١هٟؿهٖ ،2لى الٗال٢ت بحن وؾاثِ الاجها ٫والخُٛحر الاحخماعي .وما ٧ان مغ٦ؼٍا
ّ
الخبني ال٩امل إلَاع بًىِـ
باليؿبت بلى بًىِـ هى بنيت وضائط الاجصال املخخلفت وإمياهياتها .وصوهما
ّ
الخدلُليٞ ،ةهىا وؿخُُ٘ جدضًض ّ ٠ُ٦ؤن جُىٍغ (ؤو بصزا )٫وؾاثِ حضًضة لالجها ٫وبالخالي ؤهماٍ
ّ
مخٗضص اإلاؿخىٍاث بكإن ّ
خ ٤الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت ،ومً ّ
زم
اجها ٫حضًضةً ،تزامً صوما م٘ نغإ

ٍخدىّ ٫
اضخعمالها مً ؤحل الىٟاص بلى مُاصًً اإلاماعؾت الاحخماُٖت التي جدُدها هظه اإلاٗغٞت .و ّ
الهغإ
ّ
ّ
مخٗضصة بكإن بهخاج اإلاٗغٞت واملعنى .و٢ض ً٩ىن ْهىع وؾاثِ
احخماُٖت
ٖىضثظ بلى نغإ جسىيه ٞئاث
خؿاؾتّ ،
حضًضة في لخٓاث ّ
ّ
احخماُٖت وهسب حضًضة ،وٞغنت لخُىٍغ جىُٓم
مدٟؼا لهٗىص ٞئاث
ّ
ّ
احخماُٖت حضًضة .وبالٟٗل ،بطا ٖضها بلى جاعٍش وؾاثِ الاجها ،٫بما حكمله مً
احخماعي خضًث وٖال٢اث
6اٗظشّ :
ّhttp://www.WikiLeaks.ch/
اٗظشّ:أ٣نبّ ّ
http://www.WikiLeaks.ch/About.html

7اٗظشّ :
Innis, Harold (1451), Empire and Communications. Toronto, Toronto University Press ; and Innis, Harold (1451),
The Bias of Communication Toronto, Toronto University Press. .
1دسطّثؼلّٛؤالءّاٌُزبةّاُزّٖ٣رأصشٝاّثئ٤٘٣ظّّٕٓؼّٚكّ٢عبٓؼخّرٞسٗٝزًّ٘،ٞذاّكّ٢خٔغ٤٘٤بدّاُوشّٕاُؼؾشّ.ٖ٣ثّ ّ:ْٜ٘٤
Marshall McLuhan (The Gutenberg Galaxy, Toronto: Toronto University Press, 1462; Understanding Media, New
York: Signet/McGraw-Hill, 1464); Jack Goody (Literacy and Traditional Societies, ed. By Jack Goody, Cambridge:
Cambridge University Press, 1461; The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge
University Press, 1416) and Eric Havelock(The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from
)Antiquity to the Present, New Haven: Yale University Press, 1416
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ّ
ّ
جُىع مسخل ٠ؤق٩ا ٫ال٨خابت ،و ّ
ّ
جُىع الغٞ ١البرصي ٞالىع ،١والُباٖت ٞالخلٛغاٞ ٝالغاصًى ،وآلت جهىٍغ
ّ
ّ
اإلاؿدىضاث ٞألت الدسجُل ،ونىال بلى الُىم م٘ البث الًٟاجي وؤلاٖالم الغ٢مي ،بياٞت لالهترهذ وقب٩اث
ّ ّ
ّ
ّ
جدب٘ الجزاٖاث التي اهضلٗذ بؿبب وؾاثِ الاجها ٫هظه ؤو اؾخسضمتها،
الخىانل الاحخماعيٞ ،ة ّن بةم٩اهىا
وؤن وٗحن ا ّ
ّ
اإلاجخمُٗت اإلاسخلٟت التي اؾخٟاصث مً اؾخٗمالها في ؤو٢اث مسخلٟت٣ٞ .ض ؤجاخذ
إلا٩ىهاث
ّ
ّ
اإلادٟؼ ليكىء الٗلىم الخضًثت 7 .و ّ
حٗؼػث
الُباٖت ٦ؿغ اخخ٩اع ال٨ىِؿت للخُاة الضًيُت في ؤوعوبا ،و٧اهذ
في مغخلت الخ٣ت زهاثو الُباٖت بًٟل آلت جهىٍغ اإلاؿدىضاثّ ٞ ،
خم بىؾاَتها حٗبئت خغ٧اث الاخخجاج
ّ
الؿغٍت في ال٨خلت الؿىُٞدُت .22وؾمذ الخلٛغا ٝبالخجاعة ٖبر مؿاٞاث ٢انُت ،ما ؾاٖض في وكىء
ا٢خهاصًت حضًضةّ .ؤما آلت الدسجُل ّ ٞ
ّ
ةن جؼاوحها م٘ الهاج ،٠ؾاٖض في خكض الثىعة
حكُ٨الث ومهال

ّ
ّ
٧ل هاج ٠في َهغان ٖبر ّ
جبث بلى ّ
م٣ؿم
اإلاسجلت
ؤلاًغاهُت ؾىت  ،2797خحن ٧اهذ زُاباث الخمُني
ّ
ّ
ٞلؿُُىيي
٢ىمي مكتر ٥ومخىانل بحن
الهاج ٠اإلاغ٦ؼي 22 .و٢ض ؾمذ الغاصًى بالخٟاّ ٖلى قٗىع بًٟاء
ّ
ّ
ّ
ألاعاض ي اإلادخلت ،بل بهه ؤجاح حٗؼٍؼ هظا الكٗىعٖ ،لى الغٚم مً الٟهل الجؿضي اإلاخىامي بُنهم بؿبب
اثُلُت اإلاخ ّ
ّ
الخىاحؼ ؤلاؾغ ّ
الكٗبُت ؾىت ٣ٞ ،1222ض ه٣ل الهاج٠
ٗضصةّ .ؤما في زىعاث جىوـ ومهغ ولُبُا
ّ ٫
لكب٩اث الاحخماُٖت هضاءاث الاخخجاج٦ ،ما ه٣ال ؾاثل ّ
الخًامً وا ّلضٖم التي جدخاج بليها
اإلادمى وا
ع
ّ
ّ
الثىعة .وخحن ّ
جم عبُهما بالبث الًٟاجي ،باجذ هظه الىؾاثِ جبث نىعا وؤزباعا خحن مىٗذ ٧امحراث
الخلٟؼٍىن ،و ّ
ختى خحن ّ
جم حُُٗل قب٨ت الاهترهِذ ب٩املها.
الاحخماُٖت بحن الهٟاث التي ّ
ّ
جخمحز بها وؾاثِ الُباٖت والغاصًى والُٟضًى
وبالٟٗل ،ججم٘ وؾاثِ ؤلاٖالم
ً
ّ
ٞاٖلُت – بط بةم٩انها ّؤن جخىاصل مع جمهىرها مباشزة في الىا٘٢
والخلٛغا ،ٝولٖ ً٨لى مؿخىي ؤ٦ثر
ّ
بال ّؤن جإزحرها مثبذ في ّ
ّ
الخض ألاصوى ،في
ؾُ٣ىم ٖلى اإلاضي البُٗض،
اإلاِٗل .صخُذ ؤ ّن ؤزغ هظه الىؾاثِ
ّ
بؼوٞ ٙاٖل ؾُاس ي حضًض في الٗالم الٗغبي ،ؤال وهى الكباب الٗغبي الظي بنى الٗضًض مً ؤٞغاصهٖ ،بر

4

Eisenstein, E. L. (1474). The Printing Press as an Agent of Change. Vol. I and II, Cambridge: Cambridge
University Press.
11اٗظشّ :
Sreberny-Mohammadi, Annabelle and Mohammadi, Ali. (1444). Small Media, Big Revolution: Communication,
Culture, and the Iranian Revolution,
ٝالعٔ٤بّاُلقَّاُضبّٗ .ّٚ٘ٓ٢
11اٗظشّ:أُقذسّاُغبثن ّ
Sreberny-Mohammadi, and Mohammadi
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ّ
ّ
حماُٖا حضًضا وبخؿاؾا بالهض ٝاإلاكتر 21 .٥وخضر ٧ل هظا في
مخسُال
جٟاٖلهم اإلاباقغ ٖلى الكب٨ت،
و٢ذ لم ًؼ ٫الجض٢ ٫اثما خى ٫الخظعٍغ الاحخماعي اإلاؼٖىم الظي ّ
حؿببه الخ٨ىىلىحُا الخضًثت.
ًم ً٨ال٣ى ٫بن ّ
جُىع وؾاثِ الاجها ٫الخضًثت ٢ض ّؤصي م٘ مغوع الى٢ذ – ومً صون بلٛاء صوع الىؾاثِ
ال٣ضًمت –بلى جىؾُ٘ بم٩ان الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت ،وبلى مًاٖٟت مؿاخاث الخىانل و٢ىىاجه ،ما ٌؿمذ
بدباص ٫اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت واإلاٗنى والٗاَٟت ،وبن ٧اهذ جل ٪الىؾاثِ الجضًضة ٢ض جهاصع الخ٣ا م٘ وكىء
ؤهماٍ حضًضة مً اإلاغ٦ؼٍت والؿُُغة جضًغها ٚالبا هسب حضًضة .و٢ض عا ٤ٞهظا الخىاٞغ الىاؾ٘ للمٗغٞت
ّ
باألخُ٣ت في اإلاكاع٦ت في بهخاج اإلاٗغٞت واإلاٗنى .وه٨ظا
واهدكاع وؾاثل الخىانل ومؿاخاجه ،قٗىع متزاًض
ّ
جم٨ىذ وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًضة مً جحفيز أشيال جدًدة ومبخىزة من الفعل والخضامن والخعاطف
الاجخماعي ومً جمُ٨نها و/ؤو جطخُمها ،ومً جدٟحز وؾاثل حضًضة الؾخسضام اإلاٗغٞت وحٗمُمها لهال
ؤهضا ٝاحخماُٖت مسخلٟت.
ّ
بطن٣ٞ ،ض م٨ىذ هظه الىؾاثِ ٞاٖلحن حضصا مً الٓهىع ٖلى الؿاخت وٖغى ً٢اًا وؤ٩ٞاع حضًضة في
الٗلىُحن (ً٢اًا ٧اهذ ؾدب٣ى جدذ ؾُُغة ّ
ّ
الىسب ال٣اثمت التي
مجا ٫الخضاو ٫الٗام والى٣اف والجض٫
ّ
ّ
ّ
جىٓم اإلاٗغٞت وجىػٖها) ،واؾخٗما٢ ٫ىىاث لل ّخىانل ومؿاخاث لالجها ٫لم جخذ ؾاب٣ا ،مً ؤحل جإؾِـ
قب٩اث وٞئاث احخماُٖت حضًضة وج٣ضًم بغامج (وؤق٩اٖ )٫مل حضًضة 23 .وٍىُب ٤طلٖ ٪لى آلت الخهىٍغ
ّ
(ال٩امحرا) وآلت الُباٖت في اإلااض ي ،بال٣ضع الظي ًىُبُٞ ٤ه الُىم ٖلى الاهترهذ والهىاج ٠اإلادمىلت.
ألاهم لٓاهغة وٍُ٨لُ٨ـ ً٨مً هىا في الخدضي الظي جُغخه ّ
ّ
يض اخخ٩اع (هىٕ
مً الىاض ّؤن الجاهب
مٗحن) مً اإلاٗغٞت ،و ّ
ّ
ّ
الغ٢مُت و"الدكبُُ٨ت"
يض الاخخ٩اعاث ألازغي التي جيخج مىه .وحٗمل الخهاثو
ّ
الخدضًاث .ب ّنها مداولت إلاإؾؿت هىٕ حضًض٢/ضًم مً
للىؾاثِ التي حٗمل وٍُ٨لُ٨ـ ٖبرها ٖلى جدٟحز جل٪
12خالٍّصٞسرّ٢رٗٞظّٓٝقشّٝثؼذٔٛبًّ،ضشّؽذ٣شّأُؼِوّٖ٤اُـشثّٖ٤٤كّ٢اُٞعبئوّاإلػالٓ٤خّأُخزِلخّػّٖإّٔاُضٞسادًّبٗذّصٞسادّر٣ٞزشّأّٝكب٣غجٞىّأّٝ
ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظّ.إالّإّٕٛزّٙاُغشد٣خّأٌُ٤بٗ٤ٌ٤خّرٌؾق ّٗظشحّخبمؼخُِّٔشًض٣خّاُـشث٤خّ،ؽ٤شّ٣غجؾّػِّ٠اُزٌُ٘ٞٞع٤بّاُزّ٢رّْرط٣ٞشٛبّكّ٢اُـشةّكنَّاٗذالعّ
اُضٞسادّكّ٢اُؼبُّْاُؼشث٣ُّّْ.٢غّّْأؽذّ اٗزلبمخّعبؽخّر٤بّٕأّٖٗٔ"صٞسحّاُلبًظ"ّ-ثَّر٘بُٝذّاُزلغ٤شادّٝهزٜبّرؤ٣ٞبّّٝاػ٤بّّالعزؼٔبٍّآالدّاُلبًظًّٞعبئَّ
ُِزٞافَ ّٝاُزؼجئخ ُّؾشًبد ّاالؽزغبطّٝ.ال ّثذ ّٖٓ ّكّٞٓ ّْٜاص ُّٞعبئو ّاإلػالّ ّاُغذ٣ذح ّ(ثٔب ّ٣ؾِّٔ ّٖٓ ٚؽجٌبد ّاُزٞافَ ّاالعزٔبػّٝ ٢اٌُ٤ِ٤ٌ٣ٞظ)ّ.كخطبةّ
اُؾزٔ٤خّاُزٌُ٘ٞٞع٤خّ٘٣زظّّٞٛثذٝسّٙػّٖٓٞهغّربس٣خّٓ٢ؼ٣ّٖٝ٤ؾَّٔدالالدّع٤بع٤خّ ّ.
ٌّٖٔ٣13اُؼٞدحّ،ػِّ٠عجَّ٤أُضبٍّ،إًُّ٠زبثبدّعّٕٞأٗذسعّٕٞػّٖؽجٌبدّاالٗزشٗذّأُغِٔخ ّ
Anderson, Jon W. "The Internet and Islam’s New Interpreters. " In New Media in the Muslim World: The Emerging
Public Sphere, edited by Dale F. Eickelman & Jon W. Anderson. Bloomington: Indiana University Press, 1444

6

ضلطت الخىنىلىجيا وجىنىلىجيا الطلطت

املزهش العزبي لألبحاث و دراضت الطياضاث

الٟٗل – "ٞط اإلاسالٟاث" ) –(whistleblowingبُٛت بٖاصة جىُٓم الخىػَ٘ اإلاهُمً للمٗغٞت في اإلاجخم٘
وو٣ٞا الٖخ٣اص ؤؾاهج ،حُُٗل بم٩اهُاث "الضولت الخأمغٍت".

29

ال ّ
ق ٪في ّؤن مماعؾاث وٍُ٨لُ٨ـ جدضر مؼ٢ا في ؤخض قغاًحن الضولت/الؿلُت الخ٩ىمُت والتي حكمل
ال٣ضعة ٖلى ج٣غٍغ اإلاٗاصلت الخانت بها وعنضها وٞغيها بحن ال٨ك ٠وال٨خمان ،ؤلاٞهاح وا ّ
لؿغٍت .ؤي
ّ
ّ
بمٗنى آزغ ،الخد٨م في جىػَ٘ اإلاٗغٞت اإلاخٗل٣ت بٗمل الضولت/الخ٩ىمت ومكاعَٗها وؾُاؾاتها وآ ّلُاتها .وهظا
ّ
بلىماؾُت الٛغ ٝاإلاٛل٣ت ،بُٗضا ًٖ ؤٖحن
ٌٗني ؤًًا باليؿبت بلى ا ّلضولت الخضًثت ،ال٣ضعة ٖلى مماعؾت ص
وَىُا ٞدؿب ،بل ؤنبذ الُىم ّ
الجمهىع (ولم ٌٗض هظا الجمهىع حمهىعا مدلُا ؤو ّ
ٖاإلاُا) ،و٢ضعتها ٖلى
بزٟاء ؤهماٍ ا٦دؿابها للمٗغٞت اإلاغجبُت بٛاًاتها ،وبزٟاء مجاالتها ّ
وجىحهاتها.
ّ
مً ّ
اإلاهم ؤن وكحر هىا بلى ؤهه صخُذ ّبن حؿغٍب البرُ٢اث الضبلىماؾُت (٦ما هي خا ٫الدؿغٍباث اإلاب٨غة
ّ
اإلاخٗل٣ت بالخغب في ؤٛٞاوؿخان والٗغا٢ )١ض َا ٫حهاػ خ٩ىمت ّ
مُٗىت (الىالًاث اإلاخدضة) ،بال بن هظا الىىٕ
"الضولت" ّ
مً اإلاما ؾت ٌؿتهض ،ٝفي اإلاُا ٝألازحر ّ
بدض طاتها" ،الضولت" ٦مٟهىم و٦ماؾؿت ّ
ماهلت إلاماعؾت
ع
الؿُُغة والغ٢ابت وا ّلخ ّ
ّ
ّ
دٖ ٟٔلى ؤعقُٟها ّ
ًخًمىه مً مٗلىماث وبحغاءاثّ 20 .ؤما ٧لمت
الؿغي اإلاٗغفي بما
ّ
ّ
الؿغ هىا ٞهي "الكٟاُٞت" ،وبمٗنى ال ً٣خهغ ٖلى ٦ك ٠ما ًضوع في الٛغ ٝاإلاٛل٣ت ،ؤو ٦ك ٠ما ً٨مً
"الكٟاُٞت" ه ّ
ّ
مىىن بنيى ّي ملؼم للخُاة
وعاء الؿُاؾاث الٟٗلُت لضولت ؤو هٓام ؤو خ٩ىمت ما ،بل هي
الٗامت .هظا ُٟ٦ل بمى٘ "الؿلُت" مً مماعؾت "ؾلُتها" و ٤ٞما جغجئُه ،وهظا ّ
الؿُاؾُت ّ
ّ
م٩ىن ؤؾاس ّي مً
٧ل ّ
الاصٖاءاث اإلاٛاًغة .وهظا ّ
ّ
الغٚم مً ّ
م٩ىهاث ؤق٩ا ٫الؿلُت الخضًثت ٖلى ّ
ٌٛحر جىاػن ال٣ىي في ج٣غٍغ
مً ٌٗغ ٝماطا و ّ
ٖمً وماطا ٌٗغٖ ٝىه ،بط ٌٗض بةٖاصة جإؾِـ ال ّخىاػن اإلاٗغفي لهال الجمهىع الٗام ،وهى
ّ ّ
ّ
ٗٞالُت للتروٍج للخ٨م
الكٟا ٝهى الىؾُلت ألا٦ثر
قغٍ مالػم إلاٟهىم الضًم٣غاَُت الخضًث" .الخ٨م
اإلاهمت ّ
الهال " 22 .و٢ض جداو ٫وٍُ٨لُ٨ـ الُ٣ام بهظه ّ
ألن َبُٗت الىؾُِ الخ٨ىىلىجي اإلاؿخسضم حؿمذ
بهظه اإلاماعؾت ّ
وجامً اؾخمغاعٍّتها.

“ّٖٓٓ14وبٍّأعبٗظّّ ّConspiracy as Governance”, http://cryptome.org/1112/ja-conspiracies.pdf
ٛ15زاّ٘٣طجنّػِّٓ٠بّ٣غّٔٚ٤أعبٗظّ"اُ٘ظبّّاالعزجذادّ،"١أُقذسّاُغبثن ّ
ا اٗظشّ:اُج٤بّٕاألعبعّ٢ػِّٞٓ٠هغّ"ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظ"ّٓ،قذسّعبثن ّ
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البنيت الخىنىلىجيت ،وألارشيف املشترن ،والفعل الجمعي
ّ
ّبن ؤهم ما ّ
ّ
الغ٢مُت لالجهاالث ّؤنها ججحز وكغ ّ
اإلاىاص وحؿمذ بدٟٓها
٦مُاث هاثلت مً
ًمحز الخ٨ىىلىحُا
ّ
العام ،ؤعقًُ ٠م ً٨الىٟاص بلُه مغ٦ؼٍا
وبيسخها ؤًًا .بمٗنى آزغ ،هي جدُذ ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ألارشيف
(ٖلى مىّ ٘٢
مٗحن ٖلى الكب٨ت) مً حهت ،ومً حهت زاهُت ًم ً٨اؾخيؿازه بؿهىلت (ٖلى مىا ٘٢ؤزغي) ،ما
ًجٗله ٢ابال ل ّلخٗمُم بلى ٖضص ال مىخه مً ّ
اإلاغاث .ومً قإن هظا الخىنُل الظي ًغبِ بحن العدًد مً
الغ٢مُت والهىضؾت الدكبُ ّ
ّ
ُ٨ت للًٟاء الال٨ترووي ،ؤن ٌؿمذ بةوكاء
الىاؽ ،وال٩امً في بيُت الخ٨ىىلىحُا
ً
ّ
ؤعقُ ٠م ّ
أًا وان مً الىنى ٫بلُه ومً ّ
أي ميان .وٍم ،ً٨مبضثُا ،جدمُل هظا ألاعقُ٠
ىخض ًمً٨

ًىؾ٘ خضوص "ال ّ
وبٖاصة بهخاحه ،في نُ ٜمسخلٟت ،والخٗلُٖ ٤لُه والاؾخٟاصة مىه ،ما ّ
خحز الٗام" وًٍاٖٟه
بضعحاث ٚحر مؿبى٢ت.
زانُت الغبِ هظه التي ّ
ّ
ّ
الغ٢مُت وهىضؾتها الدكبُُ٨تُ٢ ،ام ق٩ل مً
جخمخ٘ بها وؾاثِ ؤلاٖالم
وجدُذ
ّ
ؤق٩ا ٫الفعل الجمعي اإلاغج٨ؼ ٖلى الىؾُِ ؤلاٖالمي ،بط ًخمٖ ً٨ضص ٦بحر مً ألاٞغاص – ٚالبا ما ًجهلىن
ّ
ّ
حمُٗت
هىٍت بًٗهم بًٗا – مً اإلاؿاهمت مٗا في اإلاكغوٕ هٟؿه ؤو الجهىص هٟؿهاِٞ ،ؿاهمىن مؿاهمت
ّ
الغ٢مي" وبىاثه٦ ،ما في خالت ّ
في جإؾِـ "اإلاكإ ّ
ماؾؿت "اإلاكإ ؤلابضاعي"  ( Creative Commonsوجىٞغ
بضاثل بؿُُت مُٗاعٍّت لىمىطج "حمُ٘ خ٣ى ١اليكغ مدٟىْت" لخ٣ى ١اليكغ والخإلُ ٠الخ٣لُضًت) و"خغ٦ت
خ٣ى ١اليكغ الِؿاعٍت" ( Copy Left Movementلخدغٍغ البرامج الال٨تروهُت والىزاث ٤وٚحرها) .مً هىا ًإحي
حٗبحر الـ"وٍ٩ي" ،وما مىؾىٖت الىٍُ٨بُضًا ؾىي مثاّ ٫
حي ٖلى طل .٪هظا الك٩ل مً الٟٗل الجمعي ال٩امً
ّ
ًخجؿض الُىم في ز٣اٞت "اإلاهضع اإلاٟخىح" و"الدكاع٥
همخاح في الخانُاث الدكبُُ٨ت للىؾاثِ اإلاٗخمضة،
ّ
ّ
الكب٨ت .و ّ
ٍخًمً طل ٪ز٣اٞت "الازترا ١الال٨ترووي" hackerاليكُت
اإلاٗغفي" التي ًامً بها ال٨ثحرون ٖلى
ّ
والتيٖ ،لى الغٚم مً اخخىائها ألٞغاص ٌٗملىن في هُاٞ ١غصيٞ ،ة ّنها ز٣اٞت جامً باإلاؿاواة واإلاؿاهمت
الجمُٗت بلى ّ
ّ
ّ
ّ
الخانت
اإلالُ٨ت
خض بُٗضّ 29 .بن ٨ٞغة "اإلاهضع اإلاٟخىح" جخٗاعى بظاتها م٘ ال ّخىُٓم اإلابني ٖلى
ّ
يمً الًٟاء الال٨ترووي 22 ،بط جٟترى ّ
ّ
ّ
ومٗضة لخلبُت خاحاث ّ
ؤي
حكاعُ٦ت
مٗغُٞت
جىحها هدى َبُٗت
٣17غذسّاُزٔ٤٤ضّ٘ٛب ّثّٖ٤صوبكخّاالخزشامّاالٌُزش hacker cultureّ ٢ٗٝأّٝصوبكخ ّ"أُخزشمّاُ٘بؽو"ّّ hacktivistاُزّٗ٢زؾذسّػٜ٘بّٝ،ثّٖ٤أكؼبٍّاُوشف٘خّ
االٌُزش٤ٗٝخّاُلشد٣خّثـ٤خّاسرٌبةّاُغشائّْاالٌُزش٤ٗٝخّأّٝاُزغغظّ .
ًٔ11ب ّإٔ ّ"أُقذس ّأُلزٞػ"ّال ّ٣ؾجّ ٚكٌشح ّاالعزؼبٗخ ّثٔغٔٞػخ ًّج٤شح ّٖٓ ّأُقبدس ّاُخبسع٤خ ّ(أُقذس ّاُغٔبػّٞٔٗ ّٞٛٝ (crowd sourcingّ -٢رطّ
ٓخزِق٣ّ ،غؼّ ٠إلٗزبط ّؽِّ ٍٞإثذاػ٤خ ُّٔؾبًَ ّرٌُ٘ٞٞع٤خ ّأّ ٝرقٔ٤ٔ٤خ ّكّ ٢ػبُْ ّاألػٔبٍّ.رزِخـ ّاُطش٣وخ ّكّ ٢أٗ٣ّ ٚزّْ ّاالعزؼبٗخ ّثٔقبدس ّخبسع٤خ–ّٖٓ ّهجَّ
ٓؤعغخّأّ٘ٓٝظٔخّ–ّّٖٓاُغٜٔٞسّاُؼبّّّ(ثؾٌَّٔ٣بصَّدػٞحّروذّْ٣األٝسامّٝاألثؾبسّاُؼِٔ٤خ)ّصّّْرخزبسّاُؾشًخّأؽذّاُؾٍِّٞأُوذٓخّ ّ.
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ّ
ٞغص/و ّ
ٖملُت بهخاج اإلاٗغٞت والىنى ٫بليها واؾخسضامها .ومً
٧ل ألاٞغاص ،ما ً٨ك ًٖ ٠بعاصة لضم٣غَت
ّ
بةم٩اهُاث الٗمل الدكاع٧ي و ّ
ّ
ّ
الخٗاووي،
الخـ
هاخُت ؤزغي ،حٛظي ممارضت "اإلاهضع اإلاٟخىح" ،بضوعها،
ّ
و ّ
اإلاؿغبت وحىلُان ؤؾاهج – ّ
ّ
ماؾؿها وعثِـ جدغٍغها-
حٗؼػ مً ُ٢مخه .والجضًغ بالظ٦غ ّؤن ٦ال مً الىزاث٤
ًيخمُان بلى هظه الث٣اٞت.
ّ
ّ
ّ
الخغة" هظه مجمىٖاث ٖضًضةٚ ،حر مىٓمت ،مً الىاقُحن و"اإلاستر٢حن
وجًم "خغ٦ت الث٣اٞت
ّ
الال٨تروهُحن" ، ،ملتزمت بالٗمل ّ
مخٗضصة٦ ،ما ج ّ
ّ
دبنى هظه
الخٗاووي وؤلابضاعي الظي ٢ض ًّخسظ ؤق٩اال
اإلاجمىٖاث مكاعَ٘ مسخلٟت ٚالبا ما حؿخٗمل "اإلاهاصع اإلاٟخىخت" خحن جضٖى الخاحت بلى طل 27 .٪وٖلُه،
ّ
ّ
الدكاعُ٦ت ؤن جدٟؼ نُٛت حضًضة
ٞة ّن بةم٩ان هظه الخ٨ىىلىحُا التي حٗخمض اإلاهاصع اإلاٟخىخت والدكبُٞ ٪
إلاخسُل حضًض للمما ؾت ،بما في طل ٪ؤق٩اّ ٫
الٟٗالهُت" ،وؤن ّ
ّ
جاؾـ ؤع ّ
ّ
مدضصة مً الٟٗل
يُت
مً "
ع
ّ
الؿُاس ي.
وٚضاة الخملت التي ق ّيذ ّ
يض وٍُ٨لُ٨ـ بزغ حؿغٍبها للىزاث ٤الضبلىماؾُت ،وما جبٗه مً م٣اَٗت بٌٗ
ّ
ّ
اإلاؿغبت ٖلى
الكغ٧اث ال٨بري للمىٓمت٦ ،كغ٦ت "ؤماػون" Amazonالتي عًٞذ اؾخًاٞت مى ٘٢الىزاث٤
ّ
ّ
زاصومها ( )serverوقغ٦تي "ٞحزا"  Visaو"باًباPaypal "٫اللخحن عًٞخا ج٣ضًم زضماتهما اإلاالُت للمىٓمت،
ؤَل ٤هضاء ًضٖى ّ
لغصة ٗٞل ٖلى هظه الكغ٧اثّ ،
ٞخٗغيذ مىاٗ٢ها الال٨تروهُت مباقغة لهجماث ال٨تروهُت
ّ
(مً هىٕ هجماث حجب الخضمت اإلاىػٕ  .)Distributed Denial of Service DDOSو٧اهذ ّ
حمُٗت
ٖملُت
ّ
ّ
جضاع ٖبر اإلاهضع اإلاٟخىح 12 .بال ؤ ّن ما ؤٞاص مىٓمت وٍُ٨لُ٨ـ ؤ٦ثر مً هظه الهجماث الال٨تروهُت٧ ،ان
بَالّ ١
ّ
للخدغ ،٥ما ّؤصي إلوكاء ٖضص هاثل مً اإلاىا ٘٢اإلاىاػٍت (حٗغ ٝباإلاىا ٘٢اإلاغاًا ) mirror sites
الىضاء
ُِٔ14ض٣ذّػّٖأُٞمٞعٌّٖٔ٣ّ،اُؼٞدحّإُّٓ٠وبٍّأُ٤غزبسّدا٣ل٤ذعّ ٕٞ
- Alistair Davidson , “WikiLeaks, Karl Marx and You” published on Links: International Journal of Socialist
Renewal, December 23rd, 2111 at http://links. org. au/node/2144
21هبٓذ ّٓغٔٞػخ ّؿ٤ش ّٓ٘ظٔخّ ،أكشادٛب ّٓغّ ،ُٕٜٞٞرؼَٔ ّرؾذ ّاعْ ّ"أٗٞٔ٤ٗٞط"(ّ Anonymousأّٓ ١غّ ُٜٞٞاُ٣ٜٞخ)ّثزجّ٘ ٢اُٜغٔبدًّٔ ،ب ّأٜٗب ّدػذّ
ُ٘ؾبهبدّٓٔبصِخُّذّٟاٗذالعّاالٗزلبمبدّاُؾؼج٤خّكّ٢رٗٞظّٓٝقشّ٤ُٝج٤بّ–ٌّّٖٔ٣اُؼٞدحّإُّ٠ث٤بّْٜٗاُقبدسّكّ2ّ٢ؽجبه/كجشا٣شّ"ّ2111سعبُخّإُّ٠اُؾؼتّ
أُقشّ "١
- http://www.youtube.com/watch?v=z7whjQKx-C1
٘ٛبُيّأ٣نبّرٞف٤قُّّالعزؼٔبُّْٜٝصبئنٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّأُغشثخّمّٖٔؽِٔزّْٜكّٓ٢قشّكّ٢أُوبٍّاُزبُّ ٢
- Greenberg, Andy "Amid Digital Blackout, Anonymous Mass-Faxes WikiLeaks Cables To Egypt"Jan. 21
2111 at http://blogs.forbes. com/andygreenberg/2111/11/21/amid-digital-blackout-anonymous-mass-faxeswikileaks-cables-to-egypt/
٘ٛٝبُيّأ٣نبّّرٞف٤قّٓض٤شُّالٛزٔبُّّٔغٔٞػخّ"أٗٞٔ٤ٗٞط"ّكّٓ٢وبٍّآخشّ :
- Keane, Bernard "Inside the hive-mind", Thursday, 27 January 2111, at
http://www.crikey.com.au/2111/11/27/inside-the-hive-mind-watching-anonymous-at-work/
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ّ
ّ
ّ
مىاصها (بلٖ ٜضصها اإلائاث بدلى٧ ٫اهىن ألاو/٫صٌؿمبر
اإلاؿغبت وحؿخًُ٠
التي حؿخيسخ الىزاث٤
 .12)1222ؾمدذ هظه اإلاىاّ ٘٢
الغصًٟت بالخٟاّ ٖلى ؤعقُ ٠وٍُ٨لُ٨ـ وبب٣اثه في مخىاو ٫الجمهىع و٢ابال
الٗملُت ٦دغب ال٨تروهُت مىسًٟت ّ
ّ
الخضة.
للخىػَ٘ واليكغ .وٍمٞ ً٨هم هظه
بطاٞ ،هظا الىىٕ مً الىؾُِ ؤلاٖالمي ًدخًً في بىِخه ؤق٩اال حضًضة مً الخم٨حن ،بط جدُذ الخ٨ىىلىحُا
جسُل مؿاخاث حضًضة للٟٗالهُت ،وحؿمذ ّ
ّ
مؿخجضة ّ
بالخالي ّ
ّ
وٗٞالت للٟٗل الاحخماعي في
بخسُل مؿاعاث
ً
مدضصة ،ؤي هىٕ مً الٟٗل الظي ّ
مجاالث ّ
ًخدضي ؤهٓمت ّ
ّ
اإلالُ٨ت .وهظا ًب٣ى اخخماال وامنا
الؿلُت و٢ىاهحن
ّ
ّ
ّ
حخميا لها.
الخىانلُت للىؾُِ ،ولِـ هخاحا
في الُبُٗت
وهىا ٥بالُب٘ وحه آزغ لهظه الخ٨ىىلىحُا ولهظه الىؾاثِ ،بط ؤ ّن الىؾاثِ طاتها هي التي حؿمذ ّ
للضولت
ّ
الغ٢ابت واإلاٗغٞتٞ .بةم٩ان الىؾاثِ اإلاظ٧ىعة ؤن حٗمل ٦خ٨ىىلىحُا ل ّ
الكامل في ّ
لؿلُت
بةوكاء مكغوٖها
ّ
خد٨م وا ّ
ّ
ّ
الخىانلُت ،وؾغٖتها ،والضًىامُاث
لؿُُغة مً زال ٫نٟاتها
ولل٣ىة ججم٘ اإلاٗغٞت بهض ٝال
ّ
اإلاٗ٣ضة التي ّجخه ٠بها إلاٗالجت اإلاٗلىماث .وهظا ما زبذ بىيىح في ؤٛٞاوؿخان والٗغا .١وبالٟٗلٞ ،ة ّن ما

اجُجُاث الىالًاث ّ
ّ
ٌؿمى بـ"الثىعة في الكاون الٗؿ٨غٍت" 11وآزغ اؾتر ّ
اإلاخدضة والىاًخى في الخضعٍب الٗؿ٨غي
ّ
الغ٢مُت وٖلى الخىانل ُّت الال٨تروهُت .ولم ً ً٨باإلم٩ان ّ
ّ
وا ّ
جسُل
لٗملُاث ،حٗخمض ٖلى وؾاثِ الاجهاالث
هظه الاؾتر ّ
اجُجُاث ؤو جُٟٗلها لىال ْهىع جل ٪الخ٣ىُاث.
ّ
والالٞذ لالهدباه ّؤن ٧امل ؾلؿلت ّ
ّ
ألامىُت اإلاؿخٗملت الُىم في اإلاىا ٘٢واإلاغا٦ؼ الٗضًضة يمً
الًىابِ
ّ
ّ
ُ٨ت ّالتي ّ
جخمحز ّ
الغ٢مُت والدكبُ ّ
ّ
ّ
بالؿغٖت والخىانل ُّت الكاملت،
ألامىُت للضولت حؿخسضم الخ٣ىُاث
اإلآلت
بٗملُاث الخهىٍغ و ّ
جٟهُلُا ،و ّ
ًّ
وحؿمذ بةٖاصة بوكاء اإلاىا ٘٢وألاهضا ٝاٞتر ًّ
الخىػَ٘ اإلاتزامً
ايُا و
اإلاؿخجضة ،وبالخدلُل الخٟهُلي ّ
ّ
ّ
الض ،٤ُ٢م٘ بم٩ان ج٩امل ّ
الٗملُاث مٗاّ .بن مفهىم
٧ل هظه
للمٗلىماث

ّ
الٗملُاث يمً مجاٖ ٫مل ّ
خد٨م والؿُُغة"ّ ،
ّ
بدض طاجهٌٗ ،خمض في الٗهغ ّ
مدضص
الغ٢مي ٖلى جىػَ٘
"ال
21ا ّٓٝب ّ٣ض٤ش ّاالٛزٔبّ ّٓجبدسح ّٓ٘ظٔخ ّ"ٓشاعِّ ٕٞثال ّؽذٝد"ّ ،اُزّ ٢ػِّ ٠اُشؿْ ّٖٓ ّرؾلظبرٜب ّػِّٗ ٠ؾش ّاُٞصبئن ّأُغشثخ ُّؾشة ّأكـبٗغزبٕ ّٖٓ ّدّ ٕٝأّ١
رؾش٣شّ،إرّهبٓذّثلزؼّٓٞهغّّسد٣قٌُِّ٤ِ٤ٌ٣ٞظّكًّ٢بّٕٗٞاأل/ٍٝد٣غٔجشّّ.2111اٗظشّ :
- http://WikiLeaks.rsf.org/cablegate.html
22ػّٖٓٞمٞعّاُضٞسحّاُؾبُ٤خّكّ٢اُؾؤّٕٝاُؼغٌش٣خٌّٖٔ٣ّ،اُؼٞدحّإُّ ّ:٠
Gongora, Thierry and von Riekhoff, Harald (eds. ), (2111). Toward a Revolution in Military Affairs?:
Defense and Security at the Dawn of the Twenty-First Century, Westport, CT, Greenwood Press,
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مً هاخُت ،وٖلى جدلُلها وج٩املها مغ٦ؼٍا مً هاخُت ؤزغي .وال ًم ً٨اؾخسضام الُ٣اؽ الخُىي
ّ
ّ
ّ
( (biometricsبٟا ّ
ألامىُت
٦م٩ىن ًٖىي للمٗالجت
الغ٢مُت -بل ّبن هُا٢ها
ٖلُت مً صون هظه الخ٨ىىلىحُا
ّ
13
لخ٣ل الٗملُاث ٌٗخمض ٖلى الكب٨ت هٟؿها.
وبةم٩ان الضولت ؤًًا ،و ّ
بسانت صولت ألامً ال٣ىمي ،ؤن جيش ئ ؤعقُٟا ال٨تروهُا ضخما ًٖ مىاَىيها ،وٖلى
مؿخىي ٧ىوي ؤًًا .لهظا ّ
الؿبب ً٨خب ٖضص مً الباخثحن الُىم ًٖ مىيىٕ الخغوب الال٨تروهُت
ّ
ٗلىماجُت اإلا٣بلت.
واإلا

19

ّ
الضًىامُخحن في اإلاؿخ٣بل :جؼاًض ٖضص ّ
ّ
الىاقُحن اإلاستر٢حن للًٟاء
وٖلُهٞ ،ال ّبض مً جى ٘٢جهاٖض
ّ
الاٞتراض ي وٖضص ؤوكُت اإلاهضع اإلاٟخىح اإلا ّ
ٗ٣ضة مً هاخُت ،وجهاٖض في وؾاثِ الدكٟحر التي حٗخمضها
الضولت بياٞت بلى ؤؾالُب ؤزغي في الغ٢ابت الال٨تروهُت وٚحرها ،باإلياٞت بلى خغوب جساى ٖبر – وبًٟل
ّ
ّ
بالُب٘ مٗغ٦ت مخ٩اٞئت هٓغا ل٣ض ة ّ
الضولت ٖلى خكض
– الخىانل الكب٩ي .ومً هاخُت ؤزغي لِؿذ هظه
ع
ّ
وؾاثل ج٨ىىلىحُت ّ
مخٗضصة للهُمىت والؿُُغة 10 .مً اإلاا٦ض ّؤن ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ جىًىي بلى هظا ؤلاَاع،
اجُجُت حؿعى بلى بزغاج اإلاٗغٞت اإلاس ّ
٧ىنها اؾتر ّ
ُٟت بلى الٗلً بُٛت بيٗا٢ ٝضعة الضولت ٖلى الخأمغ
وا ّ
لؿُُغة.
ّ
الخىثيم والدًملز ّ
ّ
اطيت وإمياهيت إلاهيار
املطزبت:
فارق الىثائم
ٖىض الىٓغ بلى الاٖخباعاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالهً ،م٨ىىا ال٣ى ٫ب ّن هظا اإلاى ٘٢ووكاَاجه ٢ض ً٩ىن طا ّ
ؤهمُت بالٛت،
بل ٢ض ًهبذ مٗلما بمٗنى مً مٗاوي ال٩لمتٞ ،ما الظي ًمىده جماًؼه هظا؟

ّٛ23زآّبّظٜشّثٞمٞػّكّ٢ؽبُخّاُلِٞعخّاُؼشاه٤خٌّٖٓٔ٣ّ،شاعؼخّٓبّّ :٢ِ٣
Shachtman, Noah "Iraq Diary: Fallujah's Biometric gates" Wired, posted August 31, 2117.
http://www.wired.com/dangerroom/2117/11/fallujah-pics/

-

24اٗظشّ:ػِّ٠عجَّ٤أُضبٍ
ّ ّ.Arquilla, John and Ronfeldt, David “Cyberwar is Coming!” Comparative Strategy, Vol 12, No. 2, Spring 1443
25ػّٖاألؽٌبٍّأُزغبسػخُِّزٌُ٘ٞٞع٤بّاُشهٔ٤خّٝاُزؾج٤ٌ٤خّأُغزخذٓخّكّ٢اُغ٤ؼّاألٓ٤شًٌّٖٓٔ٣ّ،٢شاعؼخّٓغِخّّ،Wiredاٗظشّٓ:ضالّّّ ّ:
Ackerman, Spencer, "Pentagon Looks to Militarize the Cloud", February 22, 2111.
http://www.wired.com/dangerroom/2111/12/pentagon-cloud/
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ّ
حٗاووي ،بضمج مهاعاث و٢ضعاث بكغٍت 12وبم٩اه ُّاث
ل٣ض ٢امذ وٍُ٨لُ٨ـ ،في بَاع مكغوٕ ؾُاس ي
زالُ٢اث ّ
ّ
مُٗىت .ووٍُ٨لُ٨ـ ،اإلاىبث٣ت ًٖ خغ٦ت الازترا ١الال٨ترووي الىاقِ والث٣اٞت
ج٨ىىلىح ُّت وؤ
19
خغةّ ،
ال ّ
ج٨غؽ هٟؿها "إلب٣اء الخ٩ىماث مٟخىخت" وجضٖى الجمهىع مباقغة إلاؿاٖضتها في هظا الٗمل.
وٍ٨مً بغهامجها لخد ٤ُ٣هظا الهض ٝفي مماعؾت حؿدىض بلى الخ٨ىىلىحُا وج٣ىم ٖلى ال٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع
ً
ّ
ّ
مؿغبت للخ٩ىماث والكغ٧اث٦ .ما قغخىا ؤٖاله ،ججٗل الخ٨ىىلىحُا مً "حؿغٍب" اإلاٗلىماث فعال
ًّ
ّ
اجخماعيا كابال لإلهجاس و٢ض جم٨ىذ وٍُ٨لُ٨ـ مً مإؾؿت هظا الٟٗل ومً الخىانل م٘ مجمىٖاث
هاقُت ؤزغي زاعج مجمىٖاث اإلاستر٢حن٦ ،ما ؤعؾذ جىانال م٘ ّ
ماؾؿاث بٖالمُت ّ
مخىىٖت مً ؤحل
ّ
ّ
اإلاؿغبت ومٗاهيها.
اإلاىاص
مالخ٣ت جضاُٖاث

12

الخىزُ ٤وبم٩اهُت ؤلاه٩اع
ٖضةً .م٨ىىا مثال ّ
خضزذ في اإلااض ي حؿغٍباث ٦ثحرة وجم ٦ك ٠مسالٟاث ّ
الخضلُل ٖلى الثدت َىٍلت مً
ّ
ّ
الؿحر الظاجُت إلاؿاولحن ؤ ّ
اإلاغ٦ؼٍت ؤًًا ،وٍم٨ىىا ؤلاقاعة بلى الٗضًض مً
محرُ٦حن ؾاب٣حن ولٗمالء اإلاسابغاث
ّ
ّ
اإلاازغة – ٧اإلبالّ ٙ
ألاو ًٖ ٫مجؼعة ماي الي في ُٞدىام (واإلادا٦مت التي جلتها) ،17ؤو
الكهاصاث وؤلاٞاصاث

ٌّٖٓٔ٣26شاعؼخّٓٞهغٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّاُز٣ّ١وذّّٓطبُؼخّسعٔ٤خّػّٖٓجبدئّٝٚأعِٞةّػُِّٔٔ،ٚؼِٓٞبدّإمبك٤خّػّٖٛزّٙأُغبئَّ،ّ،ػّٖٗٔوّػِٔ٤بدٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّ
ٌّٖٓٔ٣شاعؼخّ ّ:
- see Khatchadourian, Raffi. "No Secrets: Julian Assange's Mission for Total Transparency. " The New
Yorker (June 712111).
27ؽؼبسٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّػِّٞٓ٠هؼٜبّ"ّٞٛعبػذٝاٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّإلثوبءّاُؾٌٓٞبدّٓلزٞؽخ" ّ
ٛ21زّ ٙأُغٔٞػبد ّرزنٖٔ ّعٔؼ٤بد ُّؾوٞم ّاإلٗغبٕ ّٓٝؤعغبد ّؿ٤ش ّؽٌ٤ٓٞخ ّٓزؼذدحًّٝ ،بٕ ّرُي ّٝامؾب ّكّ ٢أُؤرٔش ّاُقؾلّ ٢اُزّ ١ػوذ ّثؼذ ّٗؾشّ
عغالدّؽشةّاُؼشامّ.كبُٔزؾذصّٕٞؽِٔٞاّعّٕٞعِٞثٞدآّذ٣شّٓؾبسىّكّٓ٢ؾشٝعّإؽقبء ّمؾب٣بّؽشةّاُؼشام ّٝكّ َ٤ؽب٘٣شّّٖٓٓغٔٞػخّٓؾبّٓ ٖ٤ألعَّ
أُقِؾخ ّاُؼبٓخًّ.بٗذ ّٛزّ ٙأُغٔٞػبدّ ،إمبكخ ُّٞعبئَ ّإخجبس٣خ ّٓخزِلخ ًّبُغض٣شحّ ،د٣ش ّؽج٤ـَّٗٞٓ ُّٞ ،ذّ ،اُـبسد٣بٕٞ٣ٞ٤ّٗٝ ،سى ّربٔ٣ض ّمبُؼخ ّكّ ٢دساعخّ
اُغغالدّهجَّٗؾشٛبُِّؼِّٖٝرؾِِٜ٤بّ ّ.
24اسرٌجذ ّاُوّٞاد ّاألٓ٤شً٤خ ّٓغضسح ّهش٣خ ّٓبّ ١الّ ١اُل٤ز٘بٓ٤خ ّكّ 16ّ ٢آراسٓ/بسط ّّٝ.1461هذ ًّؾق ّاُ٘وبة ّػٖ ّأُغضسح ّٓوبرَ ّعبثن ّكّ ٢ك٤ز٘بّ ّ٣ذػّ٠
س٣زؾبسد ّس٣ذٜٗبٝس٣ّ ُّْ ّٞٛٝ ،ؾبسى ّكّ ٢أُغضسح ًّّ ٌُٚ٘ٝبٕ ّهذ ّعٔغ ّػذح ّسٝا٣بد ّػٜ٘بّ.كجؼش ّثشعبئَ ّرؾّ ١ٞرلبفّ َ٤اُؾبدصخ ّثؼذ ّع٘خ ّٖٓ ّٝهٞػٜب ّإُّ٠
أػنبء ّاُو٤بدح ّاُغ٤بع٤خّ ،ثٖٔ ّكّ ْٜ٤اُشئ٤ظُِّ.ؼٞدح ّإُّ ٠عِغِخ ّاُزوبس٣ش ّػٖ ّأُغضسح ّاُزًّ ٢زجٜب ّاُقؾبكّ ٢اُزؾو٤وّ ٢عٞٔ٤س ّ٤ٛشػ ّكّ ٢فؾ٤لخ ّ"عبٗذّ
ُ٣ٞظّثٞعذ-د٣غجبرؼ"ّٝاُزّٗ١ؾشّكّ25ّٝ21ّٝ13ّ،٢رؾشّٖ٣اُضبّٗٞٗ/٢كٔجشّّ.1464اٗظشّ :
"- " An Atrocity Is Uncovered: November 1464 The My Lai Massacre
ػِّ٠أُٞهغّاُزبُ:٢
http://www.pierretristam.com/Bobst/library/wf-211. htm
ٝهذ ّكبص ّ٤ٛشػ ّثغبئضح ّث٤ُٞزضس ّع٘خ ّّ 1471ثغجت ّرؾو٤وبرّ ٚػٖ ّٓبّ ١الّ ٌٖٔ٣ّ.١أ٣نب ّٓشاعؼخ ّروش٣ش ّٓغِخ ّاُزبّ ْ٣اُزّٗ ١ؾش ّكّ 21ّ ٢رؾشّ ٖ٣اُضبٗٞٗ/٢كٔجشّ
ّ 1464
- http://www.time.com/time/magazine/article/1141711141413111. html#ixzz1G76YqwIb
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ّ
ّ
مىٓمت "٦ؿغ ّ
الهمذ" 32 .وهىال ٪ؤمثلت ؤزغي ٦ثحرة .بال ّؤن هىا ٥هىٖحن مً الٟىاعًٓ ١هغان
٦كهاصاث
ّ
بىيىح في همىطج وٍُ٨لُ٨ـ ،وهما ٌكحران بلى ٟ٢ؼة ّ
هىُٖت في هظا الكإن.
ّؤوال :جمدىع الٗضًض مً خاالث ٞط اإلاسالٟاث خى ٫ؤشخام مً الظًً ًىٗمىن ب ّ
الًماثغ ّ
الخُت بط
ً٨كٟىن "خ٣اثٌٗ "٤غٞىنها وَٗغٞىن ّؤن ٗٞل بزٟائها ؾُ٩ىن له ؤزغ ّ
مهم ،وهي خ٣اث ٤وو٢اج٘ حٗخبر ٖلى
ّ
ألاهمُت في جُُ٣م الجمهىع لخ٩ىمخه ولؿُاؾاتها .و٧اهذ هظه ألاؾغاع الىحه آلازغ لل٨ظب.
٢ضع ٖا ٫مً
ّ
ّ
ّ
مهضاُ٢تها ّ
و ّ
ّ
ّ
باألزو ٢ضعجه/هـا ٖلى
هىٍت الكاهض –
ج٩ىهذ الدؿغٍباث ٚالبا مً قهاصاث ُٖان جا٦ض ٖلى
ّ
ّ
الىنى ٫بلى اإلاٗلىماث واإلاٗغٞت التي ّ
جم بقهاعها .بال ّؤن وزاثّ ٢ ٤ضمذ ؤخُاها جضٖم الدؿغٍباث٦ ،ما خضر
ّ
ّ
ألامحرُ٦ت) التي ٦كٟها صاهُا ٫ؤلؿبرDaniel ٙ
م٘ الدؿغٍب الخاعٍخي "ألوعا ١البيخاٚىن" (وػاعة الضٞإ
 .Ellsbergوال ً٣خهغ الٟاع ١بحن وٍُ٨لُ٨ـ وؤوعا ١البيخاٚىن مً هاخُت ،وبحن خاالث ٞط اإلاسالٟاث
ألازغي مً هاخُت زاهُتٖ ،لى حجم ألاؾغاع اإلاٟكاة وؤهمُتها ،بل هى في الٟاع ١بحن الشهادة هدليل وبحن
ّ
الدليل املىثم.
ّ
ّ
ّ
ؤهمُت
ٖملُاث ٦ك ٠اإلاسالٟاث(الدؿغٍب) ،32بط جيب٘
ؤهمُت الىزاث ٤في
و٢ض ٦خب بلؿبر ٙهٟؿه ًٖ
جىُٓمُت .و ّ
َبُُٗا و ّ
ّ
ّ
ًّ
خُ٣ُ٣ت
ججؿض الىزُ٣ت صالثل
م٩ىها ليكاٍ ما ؤو إلاماعؾت
الىزاث ٤مً ٧ىنها بهخاحا
ّ
ليكاٍ اإلااض ي وماقغاجه في الخايغ (م٘ بم٩ان خٟٓها للمؿخ٣بل) .والىزُ٣ت ٢اصعة ٖلى بًها ٫هىاح
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلادضصة التي ج٨كٟها والتي ؾدب٣ى
مخٗضصة مً هظا اليكاٍ واإلاىا ٠٢التي جغا٣ٞه ،هاهُ ًٖ ٪اإلاٗلىماث
بغُ٢اث وػاعة الخاعحُت مغحٗا ّ
في خالت ّ
ُ٢ما للخدلُل الخاعٍخي لؿىىاث م٣بلتً .م ً٨للىزُ٣ت ؤن ج٨ك٠
اإلااؾؿت التي ؤهخجتها .و ّ
ّ
ّ
ختى لى لم ج٨ك ٠الىزُ٣ت ًٖ مٗلىماث
جىُٓمُت ومىاهج ٖمل صازل
مباصت
ّ
ّ
ّ
ّ
مدضصة ٞة ّنها ،ؾخدمل ؤ٢له ،بهماث مىا٢ ٠٢ض اجسظث ،ؤو ْال ٫بحغاءاث ٢ض اجبٗذ ،ؤو ؾُاؾت ّبما
اٖخمضث ؤو ّجمذ مىا٢كتها.

31

ّ٘ٓ ٢ٛٝ31ظٔخ ّأعّغٜب ّع٘خ ّّ 2114ع٘ٞد ّإعشائّ ّٕٞ٤ِ٤خذٓٞا ّكّ ٢األسامّ ٢أُؾزِخّ.هذّ ّاُغ٘ٞد ّؽٜبداد ّػٖ ّأؽذاس ّٝأٗؾطخ ّٔٓٝبسعبد ّرٌؾق ّأكؼبٍّ
االؽزالٍ ّٔٓٝبسعبرٌ٣ّ ُّْ.ٚؾق ّاُغ٘ٞد ّػٖ ّّ٣ٞٛزًّ ٌُّْٜ٘ٝ ،ْٜؾلٞا ّربس٣خ ّاألؽذاس ّاُزّ ٢ثِـٞا ّػٜ٘ب ّٞٓٝهؼٜبّٝ.هذ ّٗؾشد ّأُ٘ظٔخ ًّزبثبّ ّػ٘ٞاٗ"ّ ٚاؽزالٍّ
األسامّ –ّ ٢ؽٜبداد ّع٘ٞد ّإعشائ٣ّ .2111-2111ّ ٖ٤ّ٤ِ٤ؾّ ١ٞاٌُزبة ّؽٜبداد ّّ 111ع٘ذّٝ ١ع٘ذ٣خُِّٔ .ض٣ذ ّساعغّ:
ّ http://www.breakingthesilence.org.il/
31
“Secrecy and National Security Whistleblowing”. In Social Research Vol 77:No 3:Fall 2111.
32رغذسّاإلؽبسحّإُّ٠إّٔٝصبئنًّبُجشه٤بد ّاُذثِٓٞبع٤خّرؾزبطّإُّٜ٘ٓ٠غ٤خ ّفبسٓخُّـ"هشاءرٜب"ّٝرؾِِٜ٤بُِّٝ،زٔ٤٤ض ّث"ّٖ٤اُشأّٝ"١ثّٖ٤أُٞاهقّٝاالرغبٛبدّ
ٝأُٔبسعبدّٝظشٝفّأُؼشكخّاُزٌّٖٔ٣ّ٢اعزؾلبكٜبّثضوخّّٖٓخالٍّ"ا٥ساء"ّ/ّٝ،أّّٖٓٝخالٍّاُزوبس٣شّأُشعِخّثؾإّٔٝهبئغّٓؾذدحّ،أّٖٓٝخالٍّاُزلبفَّ٤
اُز٣ّ٢زّْاُزؼشكُّإُٜ٤بّ ّ.
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ّ
الصخُٟحن وا ّ
ّ
إلاضهُحن في بٛضاص الظي وكغجه وٍُ٨لُ٨ـ جدذ ٖىىان
ٞلىإزظ ٖلى ؾبُل اإلاثاُٞ ٫ضًى ٢خل
خاصا ووي٘ وٍُ٨لُ٨ـ في صاثغة ّ
الًىء .و٢ض جم اؾخسغاج ّ
حاهبُت" وا ّلظي ؤقٗل ه٣اقا ّ
ّ
اإلااصة
"حغٍمت ٢خل
ّ
الخام للكغٍِ مً ؤعقُّ ٠
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗؿ٨غٍت في الٗغا ،١و٧اهذ ال٩امحرا
ألامحرُ٦ت
الٗملُاث
إلاىاص ممازلت جىز٤
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
اإلاغوخُت .وبُٗضا ًٖ تهم "الخالٖب" التي ّ
ّ
يض اليسخت اإلاٗ ّضة
وحهذ
اإلاؿخٗملت مغ٦بت ٖلى عقاف الُاثغة
ّ
ّ
ّ
الدكُٛلُت
الخُ٣ُ٣ت (ؤلاحغاءاث
مً الكغٍِ التي وكغتها وٍُ٨لُ٨ـًٓ ،هغ الدسجُل بىيىح ؤلاحغاءاث
ّ
ّ
الغؾمُت٦ ،ما جحجبها ؤًًا
الصخُٟت والخهغٍداث
الُ٣اؾُت) اإلاٗخمضة في الٗغا ١والتي جسٟيها البُاهاث
ؤٚلبُت الصخاٞت الٛغبُت ا ّ
حُُٛت الخغب في ج٣اعٍغ ّ
الصخاٞت ألامحرُ٦ت و ّ
ّ
ًخًمً نمذ
لؿاثضة (وهظا

اإلاٗبر ب اء مؿاثل ّ
ّ
اإلاؿغب ؤًًا -صوهما لبـ-
ٖضة .)33ومً هاخُت ؤزغي٨ً ،ك ٠الكغٍِ
الصخاٞت ّ ػ
ٖالمُت ّجدؿم بالدؿاهل والخىاَا وا ّ
الث٣اٞت التي جيخج هظه ؤلاحغاءاث٦ ،ما ًٓهغ خ٣ُ٣ت ز٣اٞت ب ّ
لؿظاحت،
جٟخذ اإلاجا ٫إلاىانلت الٗمل بهظه ؤلاحغاءاث (وجضٖم مىانلت الجِل ألامحر٧ي لٗملُاجه في الٗغا .)١وٍٟط
الكغٍِ الهىعة الخُ٣ُ٣ت لؿُاؾت الىالًاث ّ
اإلاخدضة٦ ،ما ً٨كَ ٠بُٗت ؤلاٖالم ألامحر٧ي/الٛغبي اإلاهُمً
و٢هىعه.
ّ
ألامحرُ٦ت ومىاٟ٢ها وج٣ىٍماتها اإلاسخلٟت
ً٨ك ٠ألاعقُ ٠الخىزُ٣ي ما هى ؤبٗض مً وكاٍ الدبلىماضيت
ّ
ٌؿلِ ّ
ّ
الًىء ٖلى مؿخىي ؤٖم ٤للطياضت
مسُٟت ،بط بهه
ومىا ٠٢خلٟائها الخُ٣ُ٣ت والتي ٧اهذ
ّ
ّ
ألامحرُ٦ت .وٍ٨دؿب هظا الىىٕ مً اإلاٗغٞت ّ
ؤهم ُّت بالٛت ٖلى الغٚم مً ؤهه باليؿبت بلى الٗضًض مً الىاؽ،
ّ
خُ٣ُ٣ت والالتزام ّ
ّ
الىاحم ٖنها ،لم جدمل
في الٗالم الٗغبي وٚحره ،والظًً جيخج مٗغٞتهم مً ججاعب خُاجُت
ؤي حضًض ًسخلّ ٠
الىزاثّ ٤
ّ
لصخافي ؤحىبي ػاثغ بط ٌؿإلهم ًٖ عؤيهم.
ٖما ٧اهىا لُ٣ىلىه
اإلاؿغبت و٢ض باجذ حؿخٗمل مغحٗا لٗضًض مً ألاخضار في ّ
ّ
الصخاٞت الٗغبُت
هجض ّؤن وزاث ٤وٍُ٨لُ٨ـ
حىبُت .صخُذ ّؤن هىا" ٥اإلاٗغٞت ّ
ّ
الؿاثضة" اإلا ّ
وألا ّ
وزلُٟت اإلاٗغٞت
بيُت ٖلى الخضاو ٫الٗام والخجغبت
ً
ً
ّ
ّ
اإلاغ٦ؼٍت هىا ج٨مً في ّؤن ألاعقُ ٠الخام ّ
ّ
ًامً جىثيلا هثيفا
الخساَبُت اإلادلُت ،بال ّبن اإلاؿإلت
والكب٩اث
ؤ٢ل ما ُٞه ّؤهه ًلغي إمياهيت ؤلاهيار ،وبم٩اه ُّت ؤلاه٩اع ّ
ّ
ّ
للضبلىماؾُت الخضًثت وحؼء مً
م٩ىن ؤؾاس ي

33اٗظشّٓ:ضالّّ :
Nick Turse and Tom Engelhardt “The Pentagon's Secret Air War in Iraq”. AntiWar. Com, February 1,
2117. http://antiwar.com/engelhardt/?articleid=11415
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ّ
ّ
"الخ٣ىُت ّ
مىهجُتها٦ ،ما ّؤنها ؤصاة مً ؤصواث حهاػ
الخ٩ىمُت/الضبلىماؾُت وؤؾالُبها و
اللُىت" ،ج٣ىُت ؤلاصاعة
الضولت ألاًضًىلىجي.
ؤهم ُّت بط ؤ ّنها جبىح باإلاىهجُاث وآلالُاث التي ّ
وج٨ك ٠الىزاث ٤ؤًًا ما هى ؤ٦ثر ّ
جدضص الىٓغة ألامحرُ٦ت
ّ
اإلاٟهلت
لبُ٣ت الٗالمٞ .هي جٓهغ وؾاثل حم٘ اإلاٗلىماث/اإلاٗغٞت التي حٗخمضها الخ٩ىمت ألامحرُ٦ت ،واإلاٗغٞت

ّ
والتر ّ
ومخٗضصة اإلاؿخىٍاث التي حؿعى بليها ،ما ًثبذ مضي يغوعة هظه اإلاٗغٞت إلاهال
ا٦مُت الكاملت،
ّ
ؤمحر٧ا ،وبالخالي لؿُاؾاتها .وج٨ك ٠الخٟانُل اإلاخىاٞغة بكإن ّ
الىُا ١الىاؾ٘ مً الصخهُاث الٟاٖلت
ّ
ّ
ّ
"مىْٟيها" ؤلاخاَت بهاَ ،بُٗت ّ
وألاما ً٦وا ّ
الىٓغة ألا ّ
ّ
محرُ٦ت اإلاؿلُت
بلىماؾُت مً
إلااؾؿاث التي جخى ٘٢الض
ٖلى الٗالم وٖم٣ها ،وج٨ك ٠بالخالي الُبُٗت ؤلامبراَىعٍت لهظه الىٓغة.
الخلُجُحن ،وم٘ ّ
ّ
الىٓام اإلاهغي،
وصون التر٦حز ٖلى الىزاث ٤التي جدىاو ٫اإلاداصزاث م٘ خلٟاء ؤمحر٧ا
ّ
ّ
ّ
بالتزامً م٘ ّ
ج٣ضم
واإلاٗلىماث واإلاالخٓاث اإلاخٗل٣ت بىٓام بً ٖلي والىٓام اللُبي (وهي وزاث٧ ٤اهذ جيكغ
الٗغبُت)ٞ ،ةهه ّ
ّ
ختى في خا ٫بلض ٧الباعاٚىاي ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫جداو ٫ؤمحر٧ا ؤن حٗغّ ٝ
٧ل جٟهُل
الثىعاث
ّ
الكغَت ُٞه وا٢خهاصه وقب٩اجه ؤلاحغ ّ
امُت،
ًٖ البلض بما في طل٢ ٪ضعاجه وؾُاؾاجه وهٓم الجِل و
ّ
الصخهُت وا ّ
ّ
ّ
إلاالُت ،بل والُ٣اؾاث
الؿُاؾُت ،لدكمل الخٟانُل
باإلياٞت بلى الصخهُاث واإلاجمىٖاث
ّ
ّ
الخُىٍت للمغشخحن في الاهخساباث وٚحرهم .ومً هاخُت ؤزغي ،حؿعى ؤمحر٧ا ؤًًا للخهىٖ ٫لى مٗلىماث
ّ
ؾالمُت في البلض ،وهي مٗلىماث ّ
ّ
ّ
إلاىٓماث ؤلا ّ
الضبلىماؾُت
البرُ٢اث
جهى ٠في
ًٖ وكاَاث الكب٩اث وا
جدذ زاهت "تهضًضاث بع ّ
هابُت".39

ّ
ّ
وفي ٞلؿُحن حؿعى الجهىص ألا ّ
محرُ٦ت بلى الخهىٖ ٫لى مٗلىماث جدؿم بال٣ضع الكمىلي هٟؿه ،بما في طل٪
ّ
لؿُاعاث التي ٌؿخٗملها ٢اصة ّ
٧الُغ ١وا ّ
الؿلُت الىَىُت الٟلؿُُيُت
"جٟانُل بكإن زُِ الؿٟغ،
خؿ ُّت (٧الُ٣اؾاث الخُىٍت) حؿمذ للٗمالء ألامحرُ٦حن ّ
وخماؽ" ،بياٞت بلى مٗلىماث ّ
ّ
شخهُاث
بخٗ٣ب
ُ٢اصًت في نٟى ٝالؿلُت الىَىُت وخماؽ ومً زم جدضًضها ومالخ٣تهاّ 30 .
ّ
وجبحن هظه اإلاداوالث ،مثلها
ّ
ّ
إلاىْٟي ألامم ّ
اإلاخدضة ،الجهض الظي ًبظ ٫للخهىٖ ٫لى
مثل مداولت الخهىٖ ٫لى الُ٣اؾاث الخُىٍت
Paraguay.

Needs:

Collection

And

34

See
cable
11STATE31341,
)S
Reporting
http://www.wikileaks.nl/cable/2111/13/11STATE31341.html

ّ35اٗظشّ :
Guardian Sunday 21 November 2111 11. 14 GMT "US embassy cables: Washington requests personal data on
Hamas: http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/176247
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مٗغٞت ال ًم ً٨ونٟها بال ٖلى ّؤنها مٗغٞت بهض" ٝالُ٣اصة والؿُُغة" – مداولت للىنى ٫بلى مثا" ٫الىعي
ال٩امل باإلاٗلىماث" .32وحؿمذ الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت الخضًثت في مجا ٫اإلاٗلىماث والاجها ٫بدىُٟظ
مكاعَ٘ ع ّ
٢ابُت قاملتّ .ؤما مكغوٕ وٍُ٨لُ٨ـٞ ،هى ًٟط مٗاًحر الضولت ومىاهجها٦ ،ما ٢ا ٫ؤؾاهج هٟؿه:
ّ
39
"٦ك ٠الخُِ التي حٗحن الخ٨م الاؾدبضاصي ًىلض اإلا٣اومت" .
ّ
ّ
بياٞت بلى ّ
زانُت ؤزغي مهمت ًدؿم بها ؤعقُ ٠وٍُ٨لُ٨ـ ؤال وهي ؤن الىزاث ٤التي
٧ل طل ،٪هىا٥
ّ
ًدخىيها ج٨ك – ٠في ٚالب ألاخُان – في الفترة الشمنيت هفطها التي جدور فيها ألاحداث التي جخيلم عنها
الىثائم .وطلً ٪جٗل منها ٢اصعة ٖلى بخضار الخُٛحر ال في مٗغٞخىا ٞدؿب ،32بل في مؿاعاث الٟٗل
ّ
ّ
٢اهىهُت37 .بهظا اإلاٗنى ،جىٞغ الىزاث٤
الٗملُت التي ٢ض جىبث ًٖ ٤هظه اإلاٗغٞت الجضًضة٧ ،اجساط بحغاءاث
مٗغٞت كابلت للخفعيل مباقغة.
فضح املخالفاث و ّض ّزيت الهىيت
ومً اإلاحزاث ؤلاياُٞت التي حؿم همىطج وٍُ٨لُ٨ـ وججٗل ٗٞل "الدؿغٍب" مم٨ىا ،هي ٢ضعجه ٖلى ّ
خل
ؾغٍّت ّ
ّ
بق٩الُت الخٗمُم ٖلى هُا ١واؾ٘ ،في الى٢ذ الظي ًداُٞ ٔٞه ٖلى ّ
الهىٍت إلاً ًدخاحها .وهىا ً٨مً
ؤخض ٖىانغ ّ
ال٣ىة في ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ ،بط باث مم٨ىا – باالٖخماص ٖلى وؾاثل الدكٟحر والبرمجت الخضًثت
ؾغٍّت ّ
الهىٍت (وهي مٗخمضة ؤؾاؾا في اإلاٗامالث الخجاعٍّت)ٖ 92 .لى ألا ّ
– بحغاء ّاجهاالث آمنت جدمي ّ
٢ل٧ ،ان
ً36بٕ ّٛزا ّػ٘ٞإ ّثشٗبٓظ ّٝاعغ ُِّٔشاهجخ ّأهِوزّ ٚإداسح ّثٞػ ّثؼذ ّٛغٔبد ّأ/ٍِٞ٣عجزٔجش ّرؾذ ّه٤بدح ّعّ ٕٞث٘٣ٞذ ّدًغزشًّٝ ،بٕ ّعضءاّ ّٖٓ ّهبّٗ ٕٞاألّٖٓ
اُوّٝ ٢ٓٞرؾذ ّإداسح ًّٝبُخ ّٓؾبس٣غ ّاألثؾبس ّأُزوذٓخ ّاُزبثؼخ ُّٞصاسح ّاُذكبع ّ)ّٝ.(DARPAهذ ّفْٔ ّأُؾشٝع ُّزٞك٤ش ّٓؼِٓٞبد ًّبِٓخ ّػٖ ًَّّ ّٖٓ ّ٣وطّٖ
اُٞال٣بد ّأُزؾذح ّاألٓ٤شً٤خ ّثٜذف ّرؼّ ٖ٤٤األٗؾطخ ّٝاُزٜذ٣ذاد ّاإلسٛبث٤خ ّّ ٖٓٝصْ ّإ٣وبكٜبّٝ ،ّ.رُي ّٖٓ ّخالٍ ّرأع٤ظ ّهبػذح ّث٤بٗبد ّؽبِٓخ ّثبعزؼٔبٍ ّٝعبئوّ
اُزٌُ٘ٞٞع٤بّاُؾذ٣ضخُّٔ.ض٣ذّّٖٓأُؼِٓٞبدّساعغّٓٞهغّٓ٘ظٔخّاُؾش٣بدّاُؼبٓخّاألٓ٤شً٤خّ ّ:
ّ http://www.aclu.org/technology-and-liberty/qa-pentagons-total-information-awareness-programthe
37
ٓقذسّعبثنّؿ“Conspiracy as Governance” 2ّ.
٣ّٝ 31وّ ٍٞأُؤُلّ ٕٞاُزّ ٖ٣عبٞٔٛا ّكّ ٢دساعخ ّػٖ ّعغالد ّؽشة ّأكـبٗغزبٕ ّ"هذ ّ٣غبّٜٗ ْٛغ٘ب ّأٌُّّ ٢أُوبسٕ ّكّ ٢اُ٘وبػ ّاُذائش ّثؾإٔ ًّ٤ق ّ(إمبكخ ّإُّ ٠أّٖ٣
ٓٝزّ)٠رغزط٤غّاُج٤بٗبدّاُؼغٌش٣خّاُزًّ٢بٗذّعش٣خّعبثوبّّإّٔرـ٤شّرلغ٤شادّاُقشاعّاُزّ٢اػزٔذدّؽزّ٠اّٝ،ٕ٥ثقٞسحّأعبع٤خّػِّ٠اُزوبس٣شّاُقؾل٤خّ"ّ.
(ؿٞ٣ّٝ )443ّ .افِّ ٕٞهبئِٗ"ّ ٖ٤بدساّ ّٓب ّ٣غزط٤غ ّاُجبؽضّ ٕٞاألًبدّ ٕٞ٤ٔ٣اُٞفّ ٍٞكّ ٢اُٞهذ ّأُ٘بعت ّإُّ ٠اُج٤بٗبد ّاُزلق٤ِ٤خ ّػٖ ّاُؾشٝةّٝ ،رؼزجشّ
ٌ٤ِ٤ٌ٣ٝظّكّٛ٢زاّأُغبٍّكش٣ذح(ّ"ّ.ؿّ.)444ّ.اٗظشّ ّ:
John O’Loughlin, Frank D. W. Witmer, Andrew M. Linke, and Nancy Thorwardson1 “Peering into the Fog of War:
The Geography of the WikiLeaks Afghanistan War Logs, 2114–2114”. Eurasian Geography and Economics, 2111,
51, No. 4
ً34بُذػبّٟٝاُزّ٢سكؼٜبّأُؾبّٓ٢اُجش٣طبّٗ٢أُزخقـّكّ٢هنب٣بّؽوٞمّاإلٗغبّٕ،كَّ٤ؽب٘٣شّ،ساعغّ :
- http://articles.cnn.com/2111-11-14/world/uk.abuse.inquiry_1_abuse-allegations-allegations-case-publicinquiry?_s=PM:WORLD
ٛ41زّ ٙاُغش٣خ ّ٣زْ ّاُزؾذ٣ذ ّػِٜ٤ب ّدائٔب ّٝثبعزٔشاس ّٖٓ ّهجَ ّأعبٗظًّٔ ،ب ّ٣ظٜش ّٖٓ ّٓٞهغ ٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظ ّٓٝوبثِزّ ٚػِّ ٠ثشٗبٓظ ّٓ(TEDقذس ّعبثن)٤ُّ.ظ ّّٖٓ
اُٞامؼ ّثؼذ ّٓب ّٗٞع ّاإلصجبربد ّأُغزؼِٔخ ّمذ ّثشادُّٓ ٢بٗ٘٤ؾّ ،أُزّ ْٜثزغش٣ت ّاُٞصبئن ّٝعغٖ ّثغججٜبّٝ.رغؼّٞٓ ٠اهغ ّ٘ٓٝظٔبد ّأخشّٓ ٟؾبثٜخ ّ(ٓضَ ّ"أٝثّٖ
ٌُ٤ظ"ّ،أ"ّٝاُزغش٣جبدّأُلزٞؽخ")ّإُّ٠اػزٔبدّأعِٞةًّزّْاُ٣ٜٞخّاُزّ١أهِوزٌ٤ِ٤ٌ٣ّٝٚظّ ّ.
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ّ
هظا ّ
الاصٖاء ؾاعٍا ٢بل بضء الهجماث اإلاخالخ٣ت ٖلى مى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ .بال ؤ ّن الاٖخماص اإلاخىانل ٖلى مهاعاث
مجمىٖاث الازترا ١الىاقُت ٢ض ًدُذ مً خُث اإلابضؤ ،هاٞظة ٖغى ّ
٧ىهُت وآمىت و(قبه) مؿخضامت ألؾغاع
الخ٩ىماث والكغ٧اث والتي ال بض ؤن ًىجم ًٖ حٗمُم مٗغٞتها جضاُٖاث خُ٣ُ٣ت.
ّ
ّ
الخ٨خم ٖلى ّ
في الى٢ذ الظي ازخاع ُٞه الٗضًض ّ
هىٍتهم – ٦ما في
ممً جىلىا ٞط اإلاسالٟاث في اإلااض ي
ًُٞدت ووجغُٚذ ٖWatergateلى ؾبُل اإلاثاٞ ،٫ة ّن الخى ٝمً اهخ٣ام ألا٢ىٍاء ٢ض لجمٖ ،لى ألاعج ،
الٗضًضًً ًٖ ّ
الخ ّ
٣ضم بكهاصاتهم .هىا ٥قب٨ت ضخمت مً ألاٞغاص ال٣اصعًٍ ٖلى الىنى ٫بلى "ؤؾغاع"
ّ
ّ
"مهىٟت"92مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة ؤو خ٩ىماث ؤزغي (ؤو اإلا٨خىمت في سجالث
ومٗلىماث ووزاث ٤صازلُت
ّ
الكغ٧اث)؛ وهظا ٌٗني ؤن الخ٩ىمت (ؤو الكغ٦ت) ّ
ول ً٨ؤلاق٩ا٫
مٗغيت باؾخمغاع بلى زُغ "الدؿغٍب".
ّ
حؿخد ٤الدؿغٍب ،هى ّ
ّ
هيفيت الدطزيب بشيل
اإلاؿغبحن اإلادخملحن إلاٗلىماث ًغون ّؤنها
اإلانهجي الظي ًىاحه
ّ
فعال وآمن91 .وما مثا٧ ٫اعن ؾُل٩ىوص Karen Silkwoodالتي خُٓذ ّ
ًُ٢تها بخُُٛت بٖالمُت ٦بحرة ،ؾىي

همىطج ً ّبحن بىيىح اإلاساَغ واإلاكا٧ل التي حٗترى مً ًٟط اإلاسالٟاث ،93جماما ٦ما هى همىطج
99
ّ
وٍدل همىطج وٍُ٨لُ٨ـ هظه اإلاك٩لت .وهىا بالُب٘٨ً ،مً
مىعصزاي ٗٞىىهى .Mordecai Vanunu
ّ
ّ
ألامىُت ؾىاء جل ٪الخابٗت للضولت ؤم للكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاثّ .
زم ب ّن اإلاىاص
اإلااؾؿت
زُغه ٖلى
اإلاؿغبت بياٞت ّ
ّ
ّ
إلااؾؿت
اإلاؿغبت ٖلى اإلاى ٘٢ؾدب٣ى مىحىصة لل٣غاءة والخدلُل والخٟؿحر والضعاؾتّ .بن اإلاىاص
ّ
حك٩ل ؤػمت ّ
ل٩ل هٓام جىاحهه.
وٍُ٨لُ٨ـ وهمىطحها ومماعؾتها،
41ثؾغت ّثِ٤ًّ َ٤ش ّكّ ٢فؾ٤لخ ّاُ٘ٞ٣ٞ٤سى ّربٔ٣ضّ ،كئّٗ ٚثئٌٓبٕ ّّ 5111111كشد ّإٔ ّ٣قِٞا ّإُّ ٠هبػذح ّاُج٤بٗبد ّاُغش٣خ ّأُق٘لخ ّاُزّ ٢عّشثذ ّٜٓ٘ب ّاُٞصبئنّ.
اٗظشّ :
- See Keller, Bill “Dealing With Assange and the WikiLeaks Secrets”, The New York Times, Published:
January 26, 2111: http://www.nytimes. com/2111/11/31/magazine/31WikiLeaks-t.html?ref=europe.
ٝكوبُّّؾُٞضّ"٘ٛبىّٗؾّ٘ٓ1271ّٞظٔخّؽٌ٤ٓٞخّّ1431ٝؽشًخّخبفخّرؼًَِّٜٔبّػِّ٠ثشآظّٓزؼِوخّثٌٔبكؾخّاإلسٛبةّٝ،األّٖٓاُوّٝ٢ٓٞػَّٔ
االعزخجبسادّٝرُيّكّ٢أًضشّّّٖٓٞٓ111111هغّكّ٢أسعبءّاُٞال٣بدّأُزؾذحًّبكخّ"ّ.اٗظشّ :
Scholz, Trebor. “Introduction: Points of Control”, Social Research Vol 77: No 3: Fall 2111, p. 435

-

ّ 42هذ ّّ ٌٕٞ٣رُي ّرلغ٤شاّ ّٓؾزٔالّ ّالٛزٔبّ ّٝؽذح ّاالعزخجبساد-أُنّبدح ّاألٓ٤شً٤خ ّكّٗ ٢ؾبه ٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظ ّع٘خ ّّ.2111كخؾ٤خ ّٖٓ ّإٔ ّ٣وّ ّٞأكشادٛب ّثزغش٣تّ
أُؼِٓٞبدّ،اػزجشدّأُخبثشادّاألٓ٤شً٤خّإّّٔاُؾَّّاألٗغغّ٣زِخـّكّ٢مشةّٓقذاه٤خّأُؤعغخّّٖٓٗبؽ٤خّإٌٓبٗ٤زٜبّرٞك٤شّٝعبئَّارقبٍّآٓ٘خ ّ
43

Rashke, Richard L. 2111. The Killing of Karen Silkwood: The Story Behind the Kerr-McGee Plutonium Case, 2d
ed. Ithaca, NY: Cornell University Press. . The film“Silkwood”, 1413.
ّ44كؼًّ٘ٞٗٞبّٕرو٘٤بّٗ٣ٝٞبّإعشائ٤ِ٤بّٓؼبد٣بّّػِّٓ٠بّ٣جذُِّٝجشٗبٓظّاُّ٘١ٝٞاُؼغٌشّ،١هبّّثزغش٣تّٓؼِٓٞبدّػّٖاُجشٗبٓظّاُّ٘١ٝٞاإلعشائّ،٢ِ٤كزّّْعغّ٘ٚثؼذّ
اًزؾبفّأٓشّ،ٙصٔبٗ٤خّػؾشّػبٓبّّ،هنّٜ٘ٓ٠بّأؽذّػؾشّػبٓبّّكّ٢اُغغّٖاالٗلشادّ.١ساعغّٓوبُخّ"اُـبسد٣بٕ"ّػّ٘ٚػؾ٤خّإهالهّ :ٚ
- Campbell , Duncan “The Guardian profile: Mordechai Vanunu” The Guardian, Friday 16 April 2114
http://www.guardian.co.uk/world/2114/apr/16/israel,
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الطزّيت والنظام الدًملزاطي

جدهً هٟؿها ّ
ٌٗخبر صاهُا ٫بلؿبر ٙؤن ٖلى ّ
ّ
الؿغٍت" ،90بط ّ
ّ
يض ما ّ
ًدبىؤ
ٌؿمُه "هٓام
الضًم٣غاَُت ؤن
للماؾؿت والغئؾاء م٩اهت ّ
الٗامت ول ّ
ّ
مخ٣ضمت م٣اعهت بم٩اهت الىالء للمهلخت ّ
خ ٤الجمهىع في اإلاٗغٞت
الىالء

وللضؾخىع هٟؿه .وبلؿبرّ ٙ
مد ٤بالُب٘ ،ول٨ىه ٌٟٛل مؿإلت ّ
هامت – لظا ؤها ؤهىي ٢لب ٨ٞغة بلؿبرًٖ ٙ
اَُت بالخدضًض ،ؤي في ٖهض الضًم٣غ ّ
الؿغٍت للضًم٣غاَُت ٖلى ٖ٣بها ،بط في ٖهض الضًم٣غ ّ
ّ
اَُاث
تهضًض
ّ
ّ
ج٣لضها ؤو ّ
ّ
للؿغٍّت
جخ٣مو شخهُتها يمً الىٓام الضولي) جًخي
اللُبرالُت اإلاهُمىت (وع ّبما في اليسخ التي
اإلاكهضًتّ ،
ّ
ّ
ألن
ؤهم ُّت ٢هىيٟٞ .ي ٖهض الاؾدبضاص ؤو الؿلُت اإلاُل٣ت٧ ،اهذ مماعؾت الؿلُت حٗخمض ٖلى

جبرع ّ
بعاصة الخا٦م بظاتها ٧اهذ ال٣اهىنٞ ،ال خاحت في هٓام ٦هظا بلى الؿغٍت بط ّ
ال٣ىة هٟؿها ،وهي جًمً
ّ
هٟؿها ،و ّ
مغثُت وْاهغة ،وبن ٧اهذ حٗمل في الخٟاء ؤخُاها
حكغٕ لىٟؿها .وهي جيكِ ٖبر حٗل هٟؿها
النُُاص اإلاسالٟحن .وباٖخباع ّ
ّ
الاؾدبضاصًت ٚحر زايٗت للمؿاءلت ججاه ّ
ؤي َغ ٝزاعجي – ؤي زاعج
الضولت
الىٓام الظي ّ
ًاؾؿه مالّ ٪
الؿُاصة وٍدؿُض بٟٗله  -خُا ٫ؤٗٞالها (ومً ً٣ىم بخل ٪ألاٗٞاٞ ،)٫هي ال

لٗامت ،بل جلجإ ل ّ
جدخاج بلى اؾخٗما ٫ألاؾغاع لخماًت هٟؿها مً ا ّ
ل٣ىة ٞدؿب .ؤهخجذ هظه ألاهٓمت
الىسب الخا٦مت التي جخأمغ ّ
"ؤُ٣ٞت" ،ؤي بحن ّ
ّ
يض بًٗها بًٗاّ ،
ّ
الؿغٍت ٖلى اإلاؿخىي
ُٞب٣ذ
ماامغاث
ألا٣ٞي .ؤ ّما في الٗال٢ت الٗ ّ
ّ
الٗامت مً هاخُت
مىصًت ،ؤي بحن هٓام الخ٨م اإلاُل ٤وهسبه مً هاخُت وبحن
ّ
ّ
ّ
باألهمُت التي جمثلها الُىم في صولت ألامً ال٣ىمي الخضًثت
الؿغٍت
ؤزغي(بحن الخا٦م واإلاد٩ىم)ٞ ،لم جً٨
ّ
ْاهغٍا يمً بَاع صًم٣غاَي)ٞ ،اٖخمض الخ٨م اإلاُل ٤الاؾخٗغاى اإلاكهضي ّ
ًّ
لل٣ىة.
(التي جدك٩ل
ّ
ّ
ّ
ّؤما في ٖهض الضًم٣غ ّ
الخانت ،وخُث
اَُت ،خُث ًٟترى ؤن جمثل الخ٩ىمت الكٗب ومهالخه ال مهال
ّ
ّ
الكٗب الظي ًسخاع مىضوبيها لُد٨مىا هُابت ٖىه (وهظا ما ّ
ّ
ًدى٫
الغُٖت إلى "مىاَىحن")،
الخ٩ىمت جمثل
ّ
الؿغٍت م٩اها لىٟؿها في هظا الىٓام.
ٞخجض
وبطا ٧اهذ "الضًم٣غ ّ
اَُت" جدب٘ مٗاصلت ؤبغاهام لى٩ىلً  Abraham Lincolnالكهحرة "خ٩ىمت مً الكٗب،
ّ
ًسخاعها الكٗب ،وهي مً ؤحل الكٗب" ،92ج ٘٣ؤلاق٩الُت جماما في اإلاؿاٞت بحن "خ٩ىمت من الكٗب
وًخخارها الكٗب" وبحن خ٩ىمت "من أجل الكٗب" .بمٗنى آزغ ،ويمً مٟهىم "خ٨م الكٗب" ،ج٣ب٘
Ellsberg, “Secrecy and National Security Whistleblowing”, op. cit. p. 775 onwards
46ساعغّخطبثّٚكّ٢ؿز٤غجشؽّ،ع٘خّّ 1163
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اإلاك٩لت في اإلاؿاٞت التي بحن لخٓت جأضيظ الخ٨م ولخٓت ممارضخه ،بحن لخٓت الكغُٖت ولخٓت الؿلُت.
ّ
ّ
زانا وٚحر ّ
ّ
مدضص اإلاٗالم في "الضًم٣غاَُت
وهىال ٪جىجغ صاثم بحن هاجحن اللخٓخحن ،وهى جىجغ ً ّخسظ م٩اها
الخمثُلُت"ٞ .د٩ىمت من الكٗب ّ
جدضص من ًدبىأ ويمارص الطلطت ،في خحن ّؤن خ٩ىمت من أجل الكٗب
جىُىي ٖلى ا ّصٖاء ّ
خ ٤بػاء الؿلُت ،بط اإلاٟترى ؤن ّ
حٗبر الؿلُت يمً هظا اإلاٟهىم ًٖ بعاصة الكٗب،

ّ
ّ
ؾُٟؿغ بعاصة الكٗب ،وخ٣ى٢ه
وجلبي خ٣ى٢ه وخاحاجه ،وهي ٖغيت للمؿاءلت مً ٢بله .ول ً٨مً
وخاحاجه؟ و٠ُ٦؟
ّ
ختى في خا ٫جم نىٚها بعاصة الكٗب وٞهمها بىيىح في اللخٓت الاهخسابُت (ؤو في اللخٓت الثىعٍت ،جماما
ّ
االثىعٍت ؾىت  1222في الٗالم الٗغبي) ،مً ًًمً مماعؾت الؿلُت ومغا٢بتها بُغٍ٣ت
٦ما هغي في الخغ٧اث

جًمً جلبُت ب اصة الكٗب واخخُاحاجه .مً هىا ًىبث ٤مٟهىم "الث٣ت" ألازالقي الظي ج ّ
خبىاه الضًم٣غاَُاث
ع
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ًٍُغ الجمهىع الٗام بلى ؤن ًث ٤بممثلُه – ٞخهبذ "الث٣ت" ٖ٣ضا ؤزالُ٢ا يمىُا
الخمثُلُت اللُبرالُت .و
ّ
محل ّ
ماؾؿاث ؤزغي ًم٨نها ؤن ّ
ّ
الخ٩ام واإلاد٩ىمحن .ب ّن ماؾؿت "الث٣ت" هىا ّ
جامً اإلاؿاءلت
جحل
بحن
ّ
والغ٢ابت مً زال ٫اإلاكاع٦ت الكٗبُت .والالٞذ لالهدباه ّؤن حمُ٘ ؤق٩ا ٫اإلاخُلباث ألامىُت والىٓم اإلا٣غعة
ّ
الؾخهضاع ألاطوهاث ،والبنى الضازلُت للمداؾبت ،والاجٟا٢اث الؿغٍت بحن قب٩اث الىسب يمً الىٓام
الخمثُلي٢ ،ض ّ
ج٣ىى الاهخ٣ا ٫الؿلـ مً مٟهىم خ٩ىمت "مً" الكٗب بلى خ٩ىمت "ًسخاعها" الكٗب
وحٗمل "مً ؤحل" الكٗب .وهظا ًدضر ؤؾاؾا خحن جحجب اإلاٗغٞت ًٖ الجمهىع الٗام ،وٚالبا ما ًخم
ّ
طلّ ٪
بحجت ؤمً الكٗب ،وخغٍخه وعٞاهه .لظاٞ ،ة ّن "ألاؾغاع" جيخج وجد ٟٔيمً الضًم٣غاَُت الخمثُلُت
الخضًثت ؤ٦ثر مً ّ
ؤي هٓام آزغ.
ومً الجضًغ بالظ٦غ هىا ّؤن خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة التي اؾتهضٞذ ؤؾغاع الضولت ٞيها حؿغٍباث وٍُ٨لُ٨ـ
ّ
"اإلاهىٟت" (ؤي اإلامىىٕ ونى ٫الجمهىع بليها) مً  7مالًحن ؾىت
ألا٦ثر ؤهمُت٢ ،ض ػاصث مً حجم اإلاىاص
ّ
 1222بلى ؤ٦ثر مً  22ملُىن وزُ٣ت ؾىت  99 .1229بال ؤ ّن الىالًاث اإلاخدضة (وهي صًم٣غاَُت جمثُلُت
مبيُت ٖلى ؤؾاؽ ؤنها صولت ألامً ال٣ىمي الخضًثت؛ وطلّ ٪
همىطحُت) بالُب٘ ّ
ٌٗض حؼثُاً٦ ،غوعة و٦مبضؤ
ّ
جىُٓمي إلاىانلت ؾُاؾاتها ؤلامبر ّ
ّ
زًم اإلاىاٞؿت م٘ الاجداص الؿىُٞاحي،
اَىعٍت والتي ْهغث في ألانل في
Joseph Masco “ 'Sensitive but Unclassified': Secrecy and the Counterterrorist State”. In Public Culture 22:3
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ّ
لخمس ي في ما بٗض ال ّ
خمسٌ ّ
٧ل مً الغئٍت
٣ىة الٗٓمى والُ٣ب ألاوخض في الٗالم .ولهظاٌ ،ؿخدُل ؤ ّن ً
ّ
وبغهامج الٗمل ؤلامبر ّ
ّ
"الؿغٍت" ٦ةحغاء جىُٓمي
اَىعٍحن اللظًً ٌٗخمضهما هٓام صًم٣غاَي مؼٖىم ،بال ًٖ
وً٦غوعة ّ
ملخت.
ّ
ّ
ًّ
هٓغٍت
ٗٞلُا الُىم ٖباعة ًٖ مجمىٖت جغجِباث وٖال٢اث
الخمثُلُت اإلاىحىصة
ولِؿذ الضًم٣غاَُاث
ّ
ّ
ّ
مجغصة؛ وبهما هي ،في ٖالم الىا ،٘٢حؼء مً هٓام ٖالمي عؤؾمالي/اؾخٗماعي .ويمً هظا الك٩ل
ّ
ّ
خمثُلُت اإلاىحىصة يمً الدك٩ل ؤلامبرًالي/ؤلامبراَىعي (والغؤؾمالي)،
الؿُاس ي ،ؤي يمً الضًم٣غاَُت ال
مهىٟت ؤو ٚحر ّ
جيكإ "ألاؾغاع" وجد ٟٔبدغم قضًض ،ؾىاء ٧اهذ ؤؾغا ا ّ
ٞغصًت ؤو ّ
مهىٟتّ ،
ماؾؿُت .مً
ع
اإلاىُل ٤طاجه ،ويمً هظا ّ
ّ
الكٟاُٞت مىُُ٣ت
الىٓام الؿُاس ي والاحخماعي ،جبضو اإلاداوالث الجظعٍّت لخإمحن
– وزُحرة في آن.
خاجمت
ًّ
ّ
ّ
اإلاؿغبت في صخُٟت "هُىٍىع ٥جاًمؼ"ٖ ،لى
ٖل ٤بُل ُ٦لغ  ،Bill Kellerو٢ض ٧ان اإلاؿاو ًٖ ٫مل ٠الىزاث٤
ّ
اإلاؿغبت وهمِ وكغها ّ
ّ
إلاىاصه ، ،ؤهه في الؿاٖاث ألاولى لبضء
ُُٟ٦ت خهى ٫الصخُٟت ٖلى ؤعقُ ٠الىزاث٤
ّ
الضبلىماؾُت ،والخُاة ٦ما وٗغٞها
وكغ الىزاث٧ ٤ان هىال٦ ٪ثحر مً "الخسمُىاث ّؤن قِئا ما – الصخاٞت ،و
– ٢ض ّ
حٛحر بك٩ل ٖمُ ٤بلى ألابض" .92وزلو في نهاًت اإلا٣اّ ٫ؤن طل ٪الخٛحر لم ًدضر.
٨هً ال٣اثل ب ّن وٍُ٨لُ٨ـ لً ّ
حٛحر وحه الضبلىماؾُت وا ّ
ولٖ ،ً٨لى الغٚم مً الخ ّ
لصخاٞت ،وٖلى الغٚم مً
ّ
ّ
الاهخ٣اصاث ٧لها التي و ّحهذ بلى وٍُ٨لُ٨ـٞ ،ة ّن قِئا ما ٢ض حغير بالٟٗل .بط ّبن ٦ال مً مًمىن الىزاث٤
ّ
مثلخه الدؿغٍباث التي وكغث٢ ،ض ّ
ّ
ٚحرا ؾاخت "اإلالٗب"ّ .ؤوال ،ؤنبذ ألارشيف
اإلاؿغبت وهمِ الٟٗل الظي
ّ
ومخىفزا للجمهىر مً صون حٗت .زاهُا ،ب ّن اإلاثاّ ٫
الىثائلي/املشود لألد ًلت في مخىاوّ ٫
والىمِ
الخحز الٗام
ع
اللظًً ّ
٢ضمتهما وٍُ٨لُ٨ـ ألق٩ا ٫حضًضة مً الاخخجاج واليكاٍ ٢ض ّ
ٚحرا َبُٗت اإلالٗب ّ
الؿُاس ي.

ّ
ًخٗلّ ٤
ّ
باصٖاءاث الصخاٞت "البدث ًٖ
ألا٢ل في ما
وَٗض ألاعقُ ٠بخُٛحر َبُٗت الصخاٞت ؤًًاٖ ،لى
ّ
"اإلاىيىُٖت" .وال ّبض ؤن جب٣ى وزاث ٤خغب الٗغا ١وؤٛٞاوؿخان اإلا٨كىٞت،
الخ٣ُ٣ت" ،و"٢ى ٫الخ٣ُ٣ت" و
ّ
ّ
اؾخ٣هاثُت
الضبلىماؾُت ألامحرُ٦ت ،وبلى ؤمض بُٗض ،ػاصا لىمِ صخاٞت ؤ٦ثر
بياٞت بلى مدخىي البرُ٢اث
Keller, Bill, op. cit.
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ّ
ّ
للماعزحن والباخثحن واإلادللحن ،بياٞت بلى هاقُي خ٣ى١
وؤٖم ٤في جىاولها لؿُا ١ألاخضار ،ومغحٗا
ّ
97
ؤلاوؿان وألاق٩ا ٫ألازغي مً اليكاٍ الؿُاس ي ٦ما ّبِىا ؾاب٣ا.
ّ
حٛحر وٍُ٨لُ٨ـ مُضان الصخاٞت ٖلى اإلاضي البُٗضٞ ،هي ج ّ
بض ٫مجاّ ٫
ّ
اإلااصة ّ
وجخدضي َبُٗت
الصخاُٞت
ّ
مُٗىت ،وا ّصٖاءاث الخ٣ُ٣ت وا ّ
جبرع ؤخضازا ّ
الخُُٛت إلاىايُ٘ ومىاَّ ٤
لؿغصًاث التي ّ
مُٗىت وج٣ص ي ؤزغي.
الصخُٟت اإلايكىعة في الىؾاثِ ؤلا ّ
ّ
ٖالمُت الٛغبُت الؿاثضة
وٍدُذ ألاعقُ ٠وؾاثل لخُُ٣م َبُٗت الخ٣اعٍغ
ّ
و ّ
ٍ٣ضم ج٣ىٍما للمٗاًحر التي حٗخمضها جل ٪الخ٣اعٍغ ،مً زال ٫م٣اعهتها ّ
باالصٖاءاث التي جُل٣ها .بال ؤ ّن ألاهم
ً٨مً في جدلُل ؤهماٍ الخُُٛت الصخاُٞت وإلاطاراث الفىزيت التي حٗمل يمنها ،وجُُ٣مها .بهظا اإلاٗنى،
ّ
٢ض ًهبذ ألا قُّ ٠
الىمىطج اإلاغحعي الظي ّ
جُ٣م ٖلى ؤؾاؾه ألاٖما ٫الصخاُٞت مؿخ٣بال .بال ؤ ّن طل ٪ال
ع
ّ
حضي بحن ا ّ
ّ
ّ
بال ٖلى اإلاضي البُٗض في بَاع جدلُل م٣اعن
اإلاؿغبت التي وكغث والخ٣اعٍغ
إلاىاص
ًدخمل خضوزه
الصخُٟت طاث الٗال٢ت ،لل ّ
خد ٤٣مً ُُٟ٦ت حٗامل الصخاٞت م٘ ؤخضار وً٢اًا ّ
ّ
مُٗىت ،وما ًمً٨
للدؿغٍباث ؤن ّ
جىض بسهىم هظه ألاخضار والً٣اًا.

وٍم ً٨اؾخيخاج ألازغ ّ
ّ
ّ
ألامحرُ٦ت ٖليها ،والتي قملذ
الغؾمُت
الٟٗا ٫لىٍُ٨لُ٨ـ لضي عنض ع ّصة الٟٗل
ّ
اإلاهغُٞت ٖىه
مداوالث الضولت إلٟ٢ا ٫اإلاىٖ ٘٢بر ع ٌٞاؾخًاٞت اإلاى ٘٢الال٨ترووي و ُ٘٢الخضماث
ّ
(ؤماػون وٞحزا وباًبا ،)٫وٖبر ال٣غاع الظي مى٘ اإلاىْٟحن الُٟضع ّ
البرُ٢اث الضبلىماؾُت ٖلى
الُحن مً ٢غاءة
وٍض ٫هظا ٖلى ألازغ ّ
ّ
اإلاضمغ الؾخمغاع وحىص ألاعقُ ٠للٗلً
الغٚم مً ٧ىنها ميكىعة ومخىاٞغة للٗلً.
وجىاٞغه ّ
لل٣غاء.
و٢ض وكغث بٌٗ ّ
الصخ ٠بٌٗ الىزاث ،٤بٗض ؤن ٧اهذ ٢ض خهلذ ٖلى ألاعقُ ٠مً حىلُان ؤؾاهج
ّ
و٦خبذ ٖىه .بال ّؤن صخُٟت "طي ٚاعصًان "البرًُاهُت وكغث ختى  19قباٍٞ/براًغ  229 1222وزُ٣ت
َّ
مؿغبت .في خحن وكغث حغٍضة "هُىٍىع ٥جاًمؼ" ألامحرُ٦ت
 ِ٣ٞمً بحن  102,222وزُ٣ت صبلىماؾُت
مسخاعاث منها ؤًًا ،بط لم جدخى ؤ ّي مً الىزاث ٤التي وكغتها جل ٪الصخُٟت ألامحرُ٦ت (ختى 19
02
قباٍٞ/براًغ ٖ )1222لى ّ
مىاص ًٖ ٞلؿُحن وبؾغاثُل.
ّ44ثـلّاُ٘ظشّػّٖإٌٓبّٕاُلٞصّ،رغذسّاإلؽبسحّإُّ٠إٌّٔ٤ِ٤ٌ٣ٝظّهذّرّْرشؽ٤ؾٜبُّغبئضحّٗٞثَُِّغالّّّ 2111
51ثبُطجغّ ،ارًّ ْٜض٤شّ ٕٝأعبٗظ ٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝٝظ ّثبالٗزوبئ٤خ ّكّ ٢ػِٔ٤خ ّٗؾش ّاُٞصبئن ّػِّٞٓ ٠هغ ّأُ٘ظٔخّ ،ثخبفخ ّثبُ٘غجخ ّإُّ ٠اُٞصبئن ّأُزؼِوخ ّثئعشائّ.َ٤إال ّإّٕ
ٛزّ ٙاالٗزوبداد ّال ّروَِ ّٖٓ ّكؼبُ٤خ ّاُ٘ٔٞرط ّاُزّ ١رؼزٔذٌ٤ِ٤ٌ٣ّٝ ٙظّ.أٓب ّاُقؾبكخّ ،كّ ٢ٜرؼزٔذ ّٓؤعغ٤بّ ّٝر٘ظ٤ٔ٤بّ ّػِّٓ ٠قبدس ّاُؾٌٓٞخ ّٝػِّ ٠ؽجٌبد ّأخشّٟ
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وفي الىاً ،٘٢م ً٨الاٖخماص ٖلى ّؤن الصخاٞت لً جخجاوػ زُىَا خمغاء ّ
مُٗىت ،جماما ٦ما ٖلى الخ٩ىمت
ّ
ؤن ج٣بل ببٌٗ الدؿغٍباث هٓغا بلى ٢ىاهحن ّ
خغٍت الصخاٞت في الىالًاث اإلاخدضة .بال ؤ ّن الدؿغٍب الهاثل
ّ
ووكغ الىزاثٖ ٤لى مى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ ًمثل مٗاصلت مسخلٟت جماما .بط حش ي عصوص ٗٞل الخ٩ىمت ألامحرُ٦ت
ّ
ب٣ل٣ها إلا ّ
ًخدضًان الضولت بهىعة ْاهغة وٍىاحهان ؾلُتها في ج٣غٍغ ما
جغص وحىص ؤعقُ ٠ومى ٘٢ال٨ترووي
ّ
ٌك٩ل ّ
جدضًا لىُا١
ًجب ؤن ًب٣ى زاُٞا ًٖ الجمهىع ومً ٌؿمذ له بالىنى ٫بلى هظه ألاؾغاع .وهظا
ّ
ألا٢ل ٢ض خهلذ
ؾلُت الضولت .وجٓهغ الهجماث ٖلى اإلاى ٘٢ومداوالث بٟ٢اله – م٘ ّؤن زمـ صخٖ ٠لى
ّ
٦مجغص بحغاء ٖ٣ابي ،بل بهُٛت
ٖلى ألاعقُ – ٠ؤن هىا ٥مداولت إللٛاء ألاعقُ ٠وخظٞه ،لِـ
ّ
٦خىحه هدى اخخماالث اإلاؿخ٣بل.
اإلاؿخ٣بل ،ؤي
في هظا ؤلاَاعً ،ص ّ جىنُ ٠بغامىص هاًاع  Pramod Nayarإلاماعؾت وٍُ٨لُ٨ـ ٧ىنها جيخمي للمؿخ٣بل.
وجٓهغ عصوص ٗٞل الخ٩ىمت وبحغاءاتها ّ
ؤهم ُّت الهٟت الؼمىُت لألعقُ ٠الغ٢مي إلاى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ ،وؤهمُت

02

ؤي و٢ذ بلى حمُ٘ ّ
ّ
زانُت حٗني بم٩ان الىنى ٫في ّ
مىاصه في
َبُٗخه اإلاغ٦ؼة اإلاتزامىت م٘ ٢ابلُخه للخىػَ٘،
وٗٞالُخه و ّ
ّ
ٍدىله بلى صٖىة ليكغ مؼٍض مً
بَاع قب٨ت قاؾٗت ،ما ًداٖ ٔٞلى اؾخمغاعٍت ألاعقُ٠
ّ
ّ
الدؿغٍباث ،وبلى همىطج ً٣لضه آزغون.
ؤ ّما ؾبب الهجىم ٨ُٞمً في اخخما ٫الُ٣ام بهظا الىىٕ مً الٟٗل في "حؿغٍب" ؤؾغاع الخ٩ىمت ،وبم٩ان
ج٨غاعه ،ؾىاء ٖبر حؿغٍب اإلاؼٍض مً الىزاث ٤بلى مى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ ؤو ٖبر بوكاء مىا ٘٢ومكاعَ٘ مكابهت.
ّ
وحك٩ل ٖملُت الىنى ٫بلى اإلاٗلىماث واؾترصاصها بهىعة مخىانلت مً هاخُت ،ووسخها وبٖاصة بهخاحها مً
هاخُت ؤزغي ،وُْٟخحن لٗمل "الظا٦غة"؛ وهما الىُْٟخان اللخان حؿتهضٞهما الخ٩ىمت في هجىمها ٖلى مى٘٢
الغص ٖلى الهجىم ٖبر بغوػ الٗضًض مً اإلاىا ٘٢اإلاغاصٞت (ؤو اإلاىا ٘٢اإلاغاًا) .وبالٟٗلّ ،
جم ّ
وٍُ٨لُ٨ـ .و ّ
٢ضمذ
ّ
ّ
مخٗضصة ،بط ّ
جم بوكاء مى ٘٢حؿغٍب عوس ي٦ ،01ما ّؤن ؤخض مىْٟي وٍُ٨لُ٨ـ
وٍُ٨لُ٨ـ همىطحا إلاكاعَ٘
الؿاب٣حن ؤوكإ مىٗ٢ا اؾمه "ؤوبً لُ٨ـ"( Open Leaks 03الدؿغٍباث اإلاٟخىخت) .وججضع ؤلاقاعة بلى
ٓشرجطخ ّثبُغِطخ ّثطش٣وخ ّأّ ٝثأخشّٓ ،ٟب ّ٣و٤ذٛب ّؽّ ٖ٤رجشص ّؽغخ ّ"األٖٓ ّاُوٓ(ّ"٢ٓٞوبسٗخ ّثغِٞى ّإداسح ّٓؾذدح ّأّ ٝأكشاد ّهبهٜٔب)ّأّ ٝاُؼالهبد ّاُخبسع٤خّ ،أّٝ
أُغبئَّاُزّ٢رغزسدّكّ٢األ٣ذُٞٞ٣ع٤بًّ،ذػّْإعشائّ ّ.َ٤
51

Nayar, Pramod K “WikiLeaks, the New Information Cultures and Digital Parrhesia” Economic & Political
Weekly EPW December 25, 2111, Vol XLV no 52, p. 24.
Ruleaks: http://ruleaks.net/
http://www.openleaks.org/
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ّ
الخغة وحماٖت "اإلاهضع اإلاٟخىح" ؤال وهي "حٗضًلهم"
مماعؾاث قاجٗت حٗخمضها ؤوؾاٍ خغ٦ت الث٣اٞت
اإلاكاعَ٘ والبرامج والٗمل ٖلى جُىٍغها.
و٢ض ّ
جم حؿغٍب مجمىٖت ٦بحرة مً وزاث ٤مٟاوياث الؿالم بحن ؤلاؾغاثُلُحن والٟلؿُُيُحن بلى ٢ىاة
الجؼٍغة التي ٖغيتها ٖبر ؾلؿلت صع ّ
امُت مً البرامج اإلاؿاثُت ،ما ص ،٘ٞفي نهاًت اإلاُا ،ٝعثِـ اإلاٟاويحن
ّ
ّ
الخام الظي خمل اؾم "وخضة
الٟلؿُُيُحن ناثب ٖغٍ٣اث بلى الاؾخ٣الت .وؤوكإث الجؼٍغة ؤًًا مىٗ٢ها
ّ
الكٟاُٞت" .09ه٨ظا ،ؤمؿذ وٍُ٨لُ٨ـ همىطحا ًدخظي به ٦ما ق٩لذ في الى٢ذ طاجه صٖىة إلاؼٍض مً
ّ
الدؿغٍباث.
جٟهم ع ّصة ٗٞل الخ٩ىمت ألا ّ
وبالُبً٘ ،مّ ً٨
محرُ٦ت ،بط ما ًجب مدىه هى جماما هظا الىمِ مً الٟٗالهُت:
ّ
ؤي م ّ
ًخدضي جىاػن اإلاٗغٞت بحن الخ٩ىمت/الضولت والجمهىع الٗام وَُٗض جىُٓمه ،مً زال٫
خسُل ٗٞل
ّ
الؿعي بلى ج ٪ُ٨ٟاإلاى ٘٢وبػالت ّ
ؤي ؤزغ له ،في خا٧ ٫ان طل ٪مم٨ىا ،بط ال ًم ً٨لىٓام اإلاٗغٞت اإلاهُمً ؤن
ً٣بل باؾخمغاع مى ٘٢وٍُ٨لُ٨ـ.
ّ
وفي ّ
الؿُا ١طاجه ،ؾعى هظا الىٓام بلى اٖخماص مجمىٖت مً اإلا ّ
ىهجُاث والخ٣ىُاث التي حكمل اجساط
ّ
ّ
الخجؿـ" ؤو بٖاصة جٟؿحره بُٛت جُبُ٣ه ٖلى
٢اهىهُت وجىُٟظًت٦ ،مكغوٕ حٗضًل "٢اهىن م٩اٞدت
زُىاث
حؿغٍباث وٍُ٨لُ٨ـ٩ٞ .ان ال ّبض مً اللجىء بلى ٖضص مً ؤق٩ا ٫ج٨ىىلىحُا ال ّؿلُتُٞ ،خم اؾخٗما٫
مجمىٖت مخ٩املت مً ؤؾالُب الؿُُغة وج٣ىُاتها وؤق٩الهاّ ،
ّ
وماؾؿه .وحؿعى مىهجُاث
يض اإلاى٘٢
الؿُُغة هظه بلى ؤن ّ
ل٩ل مً ّ
ّ
ج٣ضم جدظًغا وهمىطحا ّ
حؿى ٫له هٟؿه الٗبث يمً الىُا ١الظي جٟغيه
الضولت لؿلُتها.
ّ
جخًمً
في الخالنت ،جسخهغ الى٣اٍ الخالُت الٗغى الؿاب ٤بكإن َبُٗت وٍُ٨لُ٨ـ ومماعؾتها ،وهي
بٌٗ الاؾخيخاحاث:

ّ٣خزِقّٛزاّأُٞهغّػّٖٓٞهغٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظ ّك٣ّ ُّٖ ًّٚٗٞ ٢ؼشك ّاُزغش٣جبد ّأّ ٝاُزؾِ٤الد ّثؾأٜٗب ّػِّ ٠أُٞهغ ّٗلغّ ،ٚثَ ّ٣ؼًَّٔو٘بحّآٓ٘خُّزٞفَّ٤اُزغش٣جبدّ
إُّٝ٠عبئوّاإلػالّّ.فؾ٤ؼّإّٔاُ٘ٔٞرطّٛزاّ٣خزِقّػّٖٗٔٞرطٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظّ،إالّإّٔٗٔٞرطٌّ٤ِ٤ٌ٣ٝظًّبِّّٕٜٓٚٔاُشئ٤ظّ ّ.
ّ54اٗظشّ :
http://transparency.aljazeera.net/
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ّ
اإلاؿغبت ،والظي ٢ض ًخم اؾخيؿازه
 -2حؿخُُ٘ وٍُ٨لُ٨ـ جإمحن ؤعقُ ٠ع٢مي ٖام ومضمج لـ"ألاؾغاع"
ّ
مغاث ال خهغ لٗضصها ،ما ًجٗله ٢ابال للخ ٟٔوا ّلىٟاط؛
 -1مً زال ٫طلّ ،٪
ج٣ىى وٍُ٨لُ٨ـ ومماعؾاتها "بم٩اهُت ؤلاه٩اع" الظي ٢ض جلجإ بلُه الخ٩ىمت
ّ
ًازغ في ّ
بسهىم مىايُ٘ ّ
ٖملُت الضبلىماؾُت ٖلى اإلاؿخىي ألاًضًىلىجي،
تهم الجمهىع الٗام ،ما
ال ٖلى مؿخىي الٗال٢اث ٞدؿب .وفي الى٢ذ طاجهّ ،
ّ
اإلاؿغبت "مٗغٞت ٢ابلت للخُٟٗل"
جامً الىزاث٤
مً ٢بل الىاقُحن؛
ّ
الصخاٞتٖ ،لى اإلاضي الُىٍل ال ال٣هحر ،بط ّ
جازغ ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ في مماعؾت ّ
ج٣ضم مغحٗا ًّ
مهما
-3
لخُُ٣م الٗمل الصخٟي بما ٌكمله مً ج٣اعٍغ وجدلُالث ،ؾىاء ما وكغ ختى آلان ؤو ما ٢ض ًيكغ في
اإلاؿخ٣بل؛
 -9جيخج وٍُ٨لُ٨ـ نُٛت حضًضة مً الٟٗل الاحخماعي – ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الاخخجاج – ٢ض ًخم
ّ
خ٩ىمُت وؤؾغاع مغجبُت
جىؾُٗه واؾخيؿازه وج٨غاعه ،بل وجدؿِىه مً زال" ٫حؿغٍب" ؤؾغاع
الجيؿُاث التي جضٖم ٖمل ّ
ّ
ّ
الىٓام الٗالمي الخالي؛
اإلاخٗضصة
بٗمل الكغ٧اث
ّ
 -0ب ّنها حُٗض جىػَ٘ جىاػن اإلاٗغٞت بحن الخ٩ام واإلاد٩ىمحن؛
ً -2م٨نها ،في اإلادهلت ،ؤن جدضر زغ٢ا في ٢ىىاث الؿلُت اإلامىهجت ،ؾىاء هدُجت الدؿغٍباث التي
ّ
خضزذ ختى اللخٓت ،ؤو هدُجت بم٩ان خضور حؿغٍباث ؤزغي ٖبر اإلاى ٘٢ؤو ٖبر الىمىطج الظي
ّ
ً٣ضمه؛
 -9في الىدُجت٢ ،ض حٗخبر ْاهغة وٍُ٨لُ٨ـ (ووكاٍ "اإلاهضع اإلاٟخىح" الظي اهبث٣ذ ٖىه) ّ
م٩ىها حضًضا
الٗاإلاُت اإلاىاهًت للىٓام الٗالمي الخاليٚ 00 .حر ؤنها ّ
ّ
ج٣ضم همىطحا حضًضا إلاٗاعيت جىاهٌ
للخغ٦ت
ّ
مخٗضص الُب٣اث ومىنىال بكب٩اث وَٗخمض ٖلى ج٣ؿُم للٗمل بدؿب
الىٓام الٗالمي ،همىطحا
النمط واملىكع ،وبالخدضًض بحن مغ٦ؼ ( ّ
مخدغ )٥وؤَغا.ٝ
ّ
ّ
الخدغع
اإلاهغٍت ؾىت  ،1222وهي زىعة تهض ٝالؾخ٨ما ٫مكغوٕ
و٧ان هظا واضخا في الثىعة
ّ
ّ
الىَني اإلاٗاصي لالؾخٗماع ،وهجاح الثىعة في جد ٤ُ٣ؤهضاٞها بهما ٌٗني ج ٪ُ٨ٟبخضي ٖ٣ض الىٓام
55
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ّ
ّ
الٗالمي الخاليٞ .دحن ؤٚل ٤الىٓام اإلاهغي ؤهٓمت الاجهاالث ٧لها بهضٞ ٝغى الخٗخُم ال٨لي،
اهبرث مجمىٖاث اإلاستر٢حن ومجمىٖاث اإلاهضع اإلاٟخىح الٗاإلاُت إلًجاص وؾاثل وَغ ١بضًلت جغبِ
دخجحن بالٗالم الخاعجي ،وحؿاهم في بصزاّ ٫
اإلا ّ
ّ
اإلاؿغبت بكإن الىٓام اإلاهغي
مىاص بليهم (٧الىزاث٤
التي ٧اهذ ٢ض وكغث ّ
للخى وج ّم بعؾالها بالٟا٦ـ مباقغة بلى اإلاضاعؽ) .وبالٟٗل ،جىاولذ الى٣اقاث
ّ
الضٖم إلاىاهًت ّ
التي صا ث يمً هظه اإلاجمىٖاث ،وبك٩ل حل ّي ،مؿإلت ج٣ضًم ّ
اإلاؿدبض
الىٓام
ع
ّ
ّ
ويغوعة جُىٍغ ج٣ىُاث بغ ّ
ؿلُىٍت مؿخ٣بال مً " "ُ٘٢الاجهاالث والخُلىلت
مجُت جمى٘ الضولت ال
صون ٦ك ٠الخ٣ُ٣ت.

02

خغ ًضٖم اإلاىاَىت ّ
ال بض ؤن وكهض نغاٖا مخىامُا بحن اإلاُالبحن بٗالم ال٨ترووي ّ
الخغة وال٩املت،
وَٗؼػها ّ
ّ
ّ
وٍغوج لها مً هاخُت ،وبحن مداوالث الضولت (ؤلامبر ّ
الخغٍاث
اَىعٍت) لخُُ٣ض وؿُج
اإلادكاب( ٪خغٍت اإلاٗغٞت وخغٍت ال٨الم وخغٍت الٟٗل) وجُىٍ٣ه وال ّؿُُغة ٖلُه و٢مٗهٞ .االهترهذ
ّ
بال خلبت حضًضة ّ
للهغإ .بهه نغإ خ٣ُ٣ي ًضوع في مىا ٘٢ومجاالث جٟاٖل اٞتر ّ
ايُت،
لِـ
ّ
لهغإ ّ
اإلااصي الظي ًضوع في واّ ٘٢
مهمت ل ّ
ّ
لخهبذ هظه واحهت ّ
خُ٣ُ٣ت،
الؼمان واإلا٩انٞ .االجهاالث
ّ
خُ٣ُ٣ت.
وا ّلغهان خ٣ُ٣ي ،والىخاثج ؤًًا
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أُؾشٝع ّٗؾطبّ ّكّٓ ٢قش ّ(ٝكّ ٢رٗٞظ ّهجَ ّرُي)ّٝعبّ ْٛكّ ٢اُغؼّ ٢إُّ ٠رٞك٤ش ّه٘ٞاد ّثذِ٣خ ُِّٔؾزغّ ّٖٓٝ.ٖ٤اُالكذّ ،إٕ ّاُؾٌٓٞبد ّٝاًُٞبالد ّأُخزقخّ
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إٗ٣ّٚلؼَّأُشاهجخّا٘ٓ٥خّأ٣نبّ)ُّٔ.ض٣ذّّٖٓأُؼِٓٞبدّ،اٗظشّ :
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https://blog.torproject.org/blog/recent-events-egypt.

25

