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تصدير

واكس ريموند بقلم

ما ومنذ خصوصيتنا، عىل جديد هجوم عن أخبار فيه ترد أن دون يوم يمر ما نادًرا
املوضوع هذا عن آخر صغريًا كتابًا نرشت التحديد، وجه عىل عاًما ثالثني من يقرب
الشديد بالذهول أصاب اآلن، الخصوصية» «حماية كتابي أقرأ وعندما للجدل، املثري
هذه وأكثر التكنولوجيا، شهدتها التي للتطورات نتيجة وقعت التي الهائلة التغريات من
اإلنرتنت، عىلشبكة للخطر الشخصية تعرضاملعلومات مدى هو بالطبع التغرياتوضوًحا
املقاييس علم يف فاالبتكارات الرقمي؛ العالم رحم من تولدت التي األخرى التهديدات وتكثر
باستخدام الهوية تحديد وأنظمة املغلقة، التليفزيونية الدوائر باستخدام واملراقبة الحيوية،
املتعددة اإلرهاب مكافحة وتدابري الهوية، لتحديد الذكية والبطاقات الراديو، موجات
ولكن الديمقراطية، املجتمعات يف حتى األساسية، القيمة لهذه تهديدات جميعها تشكل
املدونات، عدد تنامي خالل من الشخصية للبيانات املزعج االنتشار فإن ذاته، الوقت يف
— وتويرت ويوتيوب وفيسبوك سبيس ماي مثل — االجتماعي التواصل شبكات ومواقع
الخصوصية أهمية بشأن البسيطة التعميمات من يجعل املعلومات عرص ابتكارات وبقية
مزوِّد من اإلنرتنت نطاق توسيع يف «٢٫٠ «ويب تطبيقات ظهور تسبب وقد معقًدا، أمًرا
تغذية يف الشائعات لنرش يشبع ال الذي النََّهم ويستمر للمجتمعات، ن مكوِّ إىل للمعلومات
الخاص النطاق مفهوم من تحط ما كثريًا التي والفضائح لإلثارة املروجة اإلعالم وسائل
الناسرخصة تعطي مربر، غري نحو عىل صارت، فالشهرة مرشوع، كحق به نطالب الذي

صاحبها. حياة يف للتدخل



الخصوصية

واستخدامها وتبادلها وحفظها املعلومات جمع بها يجرى التي الطريقة تغريت وقد
يف ولكن الفردية، الخصوصية لها تتعرض التي التهديدات طبيعة معها وتغريت األبد، إىل
نفسها التكنولوجيا فإن حياتنا، جوانب من جانب كل تمس التكنولوجية الثورة تكاد حني
التكنولوجيا، تلك فيها تستخدم التي التطبيقات وإنما الرش، مصدر هي بالطبع ليست
«تحديد رقاقات باستخدام الفلبني يف اقرتاًحا هناك أن فقط األسبوع هذا خالل علمت وقد
البضائع تتبع يف واسع نحو عىل تستخدم التي — الراديو» موجات باستخدام الهوية
رقاقة فزرع الخطف، من املدارس تالميذ حماية أجل من — للمرىض الطبية والبيانات
متعددة إيجابية ميزات — شك بال — له سيكون لكلبي) ُزرعت التي (كتلك الجلد تحت
الذي الثمن هل ولكن الخرف، يعانون الذين أولئك فيهم بما املفقودين، األفراد تتبع يف
غري نكون أن يف حقنا عن نتخىل عندما حرٍّا مجتمًعا سنظل هل للغاية؟ مرتفع سندفعه

نافعة؟ الغايات كانت إذا حتى مراقبني،
درستها التي املشكالت من كثريًا فإن املذهلة، التقنية التطورات تلك من الرغم عىل
أكتشف أن ما نوًعا مطمنئ ألمر إنه الحقيقة، ويف جوهريٍّا، ًا تغريُّ تتغري لم ١٩٨٠ عام
للقضايا تحلييل يف معه االختالف يمكنني مما القليل عىل إال أعثر أن أستطيع ال أنني
املوضوع عالجت التي األخرى واملؤلفات الكتاب بذلك وردت التي للخصوصية الرئيسية
أكثر ميض من بالرغم ولكن بالطبع، مخطئًا أكون ربما املنرصمة! الثالثة العقود خالل
تشمل بحيث للخصوصية السخي التوسع أن أعتقد أزال ال فإنني عاًما، ثالثني من
بني (املفهوم) والخلط الجنيس)، التفضيل الحمل، منع (اإلجهاض، «القراراتية» األمور
ألستخلص وإنني خاطئ، أمر هو عنها، ينتج الذي واالستقالل الحرية وبني الخصوصية
تدهور إىل تشري التي املتزايدة التشاؤمية التقديرات خالل أنه حقيقة من التعزية بعض
تترسب التي «القراراتية» األمور من تلك أو هذه تذكر ما نادًرا الخصوصية، مستوى
عناء يتجشمون ما نادًرا الخصوصية قضية ومنارصو الخصوصية، منطقة إىل غالبًا
املخاطر من يحذِّرون عندما — أهميتها من الرغم عىل — القضايا لتلك التعرض
الحقيقي املعنى بأن ضمني إقرار هذا هل املعلوماتي، مجتمعنا يجسدها التي املتعددة
الخصوصية أليست املفهوم؟ لهذا واستخدامنا الفطري فهمنا مع يتوافق للخصوصية
نحزن ألسنا لضياعها، نتألم وعندما الحساسة؟ املعلومات بحماية اهتماًما األساس يف
املمارسة هو السيطرة هذه وجوهر أنفسنا؟ بشأن شخصية حقائق عىل السيطرة لفقدان
التي تلك سواء الشخصية، شديدة حياتنا بتفاصيل يتعلق فيما لالستقالل الرصيحة

مربر. دون املأل عىل تنرش التي أو اآلخرون عليها يتطفل
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تصدير

لحقوق يمكن ال فلماذا وإال الصواب؟ جانبها قد املقاربة هذه تكون ربما ولكن
الفكرة لنفس — متصلة ولكن — مختلفة كأبعاد مًعا توجد أن املتباينة الخصوصية
«الخصوصية مع سالم تعيشيف أن املعلوماتية» «الخصوصية ل نسمح ال ملاذا الجوهرية؟
الدستوري والتسارع لألوىل، السافر التجاهل أن أعتقد أنني هي املفارقة القراراتية»؟
دورة دارا قد يكونان ربما األمريكية، املتحدة للواليات العليا املحكمة قبل من الثانية نحو
متأخر إدراك بوجود توحي بسيطة إشارات هناك وأن البداية، نقطة إىل وعادا كاملة
األوروبية، الخطوط عىل الشخصية للمعلومات القانونية الحماية لتوفري امللحة للحاجة
ملعادلة مقاومتي أن أوضح أن بمكان األهمية ومن التالية، بالصفحات مبني هو كما
عبارات يف صياغتها حتى أو الحقوق ألهمية إنكار من تنبع ال واالستقاللية الخصوصية
من بأنه االعتقاد عىل اعرتايضينصب فإن ذلك من وبدًال بها، القانوني اإلقرار تيرس عامة
املتغلغلة الصعوبات فإن الشخصية، للمعلومات حماية أنها عىل املشكلة معالجة خالل
لقد للحل، قابلية أكثر تصبح ربما الخصوصية نطاق داخل عنوة توضع ما عادة التي
يؤدي كمفهوم يصلح يعد لم بحيث وصعوبة غموًضا أكثر الخصوصية مفهوم صار
الصعب من وجعل القيمة تلك أهمية من الغموض هذا أضعف وقد مفيًدا. تحليليٍّا عمًال

فعال. بشكل حمايتها
بعيد، حد إىل قانوني منظور من ارتباًطا البيانات وحماية بالخصوصية ارتباطي كان
الخصوصية، حماية يف عنها االستغناء يمكن ال أداة القانون كون من الرغم عىل ولكن
وسياسية، وثقافية، اجتماعية، أخرى؛ أبعاد عدة فيه تتشارك املوضوع أن الواضح فمن
من وغريها — القوى هذه أتناول أن الكتاب هذا يف أحاول وإنني وفلسفية، ونفسية،

اإلدراك. صعب املفهوم لهذا فهمنا تشكل التي — القوى
أكسفورد، جامعة يف أبحاٍث طالَب شهور عدة منذ الخصوصية مع رحلتي بدأت لقد
األساس) يف (اسكندينافية والترشيعات أمريكي) (وأغلبها الدراسية املواد من كل كانت
مراحله يف يزال ما البيانات حماية قوانني من األول الجيل وكان الواقع، أرض عىل نادرة
الظاهرة هذه ووصف مذهلة، تغريات بالطبع الوضع تغري الربيئة، األيام تلك ومنذ األولية،
أكاديمية كمحاولة املجال هذا يف انطالقتي بدأت وقد املبالغة، قبيل من يعد ال باالنفجار
يف املتزايد الحق لهذا التطبيقية األبعاد ولكن للغاية، املحرية الخصوصية فكرة لتوضيح
عرص ففجر كذلك؛ تكون أن لها كان وما تفكريي، عن للغاية بعيدة يوًما تكن لم الضعف
الرقمية تجسيداته بكل الثنائي الكون ميالد تسبب وقد األفق، يف يلوح كان املعلومات
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الخصوصية

الصحافة وظهور واملتطورة، الجديدة اإللكرتونية املراقبة أجهزة جانب إىل املتنوعة،
سذاجة، مجرد الشخصية املعلومات أمن عن ذاتي رضا أي جعل يف املتهورة العدوانية
واللجان القانوني اإلصالح لجان من بعدد عضًوا أكون بأن الحظ أسعدني ذلك، عىل عالوة
معايري وصياغة للخصوصية، املتغرية الطبيعة عىل الضوء لتسليط املخصصة األخرى
اكتسبتُها التي للخربة كان وقد الخصوصية، تلك حماية خاللها من يمكن وإجراءات
عليهما، وحكمي البيانات وحماية للخصوصية فهمي عىل شديد تأثري الفرص هذه من
اإلصالح لجنة عن املنبثقة الخصوصية لقوانني الفرعية اللجنة ألعضاء للغاية ممتن وإنني

الكثري. منهم تعلمت الذين كونج بهونج القانوني
بحثية مجموعات كلل دون تشنها عليها واملحافظة خصوصيتنا عن الدفاع حملة
العالم، أنحاء جميع يف الخصوصية لقضية منارصة ومجموعات العامة باملصلحة مهتمة
الرائعني األفراد من متنوعة مجموعة املضطربة الجبهة لهذه األمامية الخطوط ويحرس
الخصوصية معلومات مركز طليعتها ويف — املنظمات وهذه كبري، بفضل لهم ندين الذين
ال — بريطانيا يف الدولية الخصوصية ومنظمة األمريكية، املتحدة الواليات يف اإللكرتونية
دورية معلومات وتقدم دقيقة أبحاثًا أيًضا تجري وإنما الخصوصية، قضية تنارصفقط
من العديد يف الخصوصية حالة فيها بما الخصوصية، ملوضوع املحتملة الجوانب أغلب عن
وجه عىل — أحيي إنني باملخاطر. محفوًفا يكون ما عادة جانب وهو القضائية، السلطات
ومارك هوسني، وجاس ديفيز، وسايمون كالرك، وروجر بانيزار، ديفيد — الخصوص
واملجموعات األفراد من وغريهم هؤالء بذله الذي للجهد املتعددة الثمار بني ومن روتينربج،
عام من نوفمرب يف مدريد يف عليه ع وقَّ الخصوصية مستقبل عن وحديث مهم إعالن هو
دولة، ٤٠ من أكثر من الخصوصية يف وخبري حكومية غري منظمة مائة من أكثر ٢٠٠٩
إدراج من تمكنَّا فقد الكتاب، هذا طباعة بعد صدرت قد لإلعالن النهائية املسودة أن ومع

الكتاب. هذا بنهاية كملحق اإلعالن نص
وعلماء ومفويضالخصوصية، الزمالء، من مميزة مجموعة قدمت السنوات، مر وعىل
أمر الشكر وتقديم تحىص، ال بطرق واملساعدة والنصح، التشجيع، آخرون، وخرباء
بريتهولد، ومارك بينيت، وكولني بارنديت، وإريك باكون-شون، جون من لكل مستحق
فالهريتي، وديفيد كافوكيان، وآن براين، ومايكل بريكس، بيرت والراحل بينج، وجون
وميجان راب، وتشارلز الو، وستيفن كريبي، ومايكل كان، وجودفري جرينليف، وجراهام
أن يجب ال ذلك ومع واتررز، ونايجل سميث، وجامي رودوتا، وستيفانو ريتشاردسون،
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تصدير

أي أو الكتاب هذا يف ارتكبتها التي واألخطاء التجاوزات يف رشيًكا هؤالء من أي يعد
آخر. موضع

يف رائعني معاونني أكسفورد جامعة مطابع أعضاء كان فقد دائًما، الحال هو وكما
ديكينسون، وكريا مارشانت، وإيما كيجان، خاصألندريا بشكل ممتن وإنني املرشوع، هذا
عملها وفريق راملينجام كارتيجا أشكر أن أيًضا وأود بروتهريو، وديبورا ديماتا، وكريستن
يف — األوىل املرة ليست وهذه — به قاموا الذي الرائع العمل عىل آي) بي (إس بمؤسسة

األنيق. الكتاب هذا إىل بي الخاصة والصور النصية امللفات تحويل
التجريبية النسخ قراءة أثناء وحتى — الكتاب ملسودة النهائية اللمسات وضع ومنذ
عىل كن القارئ، أيها حاد، بشكل الخصوصية انتهاك بحاالت الخاصة التقارير تزايدت —
للخصوصية جديدة تحديات فهناك التقلب، شديد يديك بني الذي الكتاب فموضوع حذر:
غنى ال التي الديمقراطية القيمة هذه حماية نحو والسعي جميًعا، تنتظرنا الشخصية

والتصميم. الحيطة يتطلب عنها
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األول الفصل

اهلجوم

وكانت يفتشوا، أن دون الطائرات متن عىل يصعدون الركاب كان األوقات، من وقت يف
(وليس فريوس بسبب ربما «سعال»؛ لوصف تستخدم اإلنجليزية يف Hacking كلمة
«كعك بمعنى تستخدم Cookies كلمة وكانت كمبيوتر»)، جهاز عىل «القرصنة بمعنى

اإلنرتنت. متصفحو يخشاها التي املتصفح» سجل «ملفات وليس يؤكل، محىل»
يعد لم مكان كل يف الجميع يراقب الذي األكرب» «األخ وجود إن املراقبة، تحت أنت
والخاص العام القطاعني يف للنقل القابلة البيانات تجميع أصبح فقد الدهشة، يثري أمًرا
بواسطة الروتينية املراقبة فبجانب للجميع، مألوفة مسألة منخفضة» «تكنولوجيا بواسطة
الهواتف مراقبة وسائل انترشت العامة، األماكن يف املوضوعة التليفزيونية املراقبة كامريات
اإلنرتنت شبكة وأنشطة اإللكرتونية، واالتصاالت واملركبات، العمل، وأماكن املحمولة،

املتقدمة. املجتمعات معظم يف ورسيًعا واسًعا انتشاًرا
أنواعها بمختلف التدخالت هذه من أبعد هو ما إىل تمتد الواسع بمعناها الخصوصية
عدًدا تشمل ربما فهي الشخصية، املعلومات عىل الحصول إىل األساس يف تسعى وهي
النطاق ذلك — الحكومة قبل من وبخاصة — الخاص النطاق عىل التعديات من وافًرا
وهذه وشأنك.» تُرتك أن يف «الحق عبارة: يف برانديز ولويس وارين صامويل وصفه الذي
يف كوك إدوارد السري أطلقه الذي الشهري اإلعالن ذلك عبق تحمل التي الشاملة، الفكرة
واسع نطاق عىل تشتمل قلعته»، هو الرجل «منزل بأن فيه ورصح عرش، السابع القرن
أيًضا تتصادم وإنما و«املوقع»، «الحيز» خصوصية عىل فقط تتعدى ال التي التدخالت من
ومنع اإلجهاض، مثل أخالقية طبيعة ذات تكون ما عادة التي «القراراتية» األمور مع

الجنسية. وامليول الحمل،
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املتعددة مفارقاتها من بعًضا تكشف سوف التفكري من لحظة فإن املراقبة، مسألة يف
عبارة فهل واضحة، أو مبارشة ليست تجاهها، فعلنا رد وكذلك فطبيعتها، وصعوباتها،
أجوف؟ تخويف مجرد أم واقعة، بحقيقة ترصيًحا أم تهديًدا، تمثل يراقبك.» األكرب «األخ
مراقبة كامريا خالل من مراقب بأنني معرفتي هل يذكر؟ اختالًفا الفكرة هذه تحدث هل
(وقد تقليد مجرد الكامريا أن لو ماذا خصوصيتي؟ حرمة تنتهك التي هي تليفزيونية
األصلية: الكامريا عمل طريقة بواقعية يحاكي واسع) نطاق عىل اآلن متاًحا النوع هذا صار
أي تسجل ال هي ويساًرا؟ يمينًا املخيف ودورانها الكاشفة، وعدستها الرباق، ضوئها يف
أن لو ماذا أو إذن؟ اعرتايض ما مرضة، غري كونها لحقيقة مدرك غري ولكنني يشء،
إن تستخدم؟ أو تخزن، أو تسجل، صور هناك وليس معطوبة، ولكن حقيقية، الكامريا
جهاز وجود فمجرد لالضطراب، الذاتي اتزاني تعرض فقد ذلك ومع تُراقب، لم أفعايل
بعدم إلحسايس موضوعي معادل بالتأكيد هو سلوكي ويسجل يراقب أنه للعيان يظهر

الراحة.
ا مهمٍّ ليس شكواي، سبب هو املراقبة تحت موضوع بأنني «اعتقادي» أخرى، بعبارة
لست فأنا — مراقبًا كوني عىل ليس فاعرتايض إذن ال، أم للمراقبة بالفعل تخضع هل

كذلك. أصبح أن إمكانية عىل وإنما — كذلك
يختلف لألعني ظاهرة تليفزيونية مراقبة بكامريا مراقبًا املرء كون املنطلق، هذا من
أقصد عنها؛ االستغناء يمكن ال التي األخرى التجسس وسائل بواسطة مراقبًا كونه عن
يراقب أو مكتبي، أو منزيل يف التنصت أجهزة تزرع عندما اإللكرتونية، التنصت أجهزة
التعدي بهذا جاهًال أكون ما عادة — للتجسس ضحية كوني بحكم — فأنا هاتفي،
غري أو بريئة املمارسات هذه يجعل ال باألمر جهيل فإن ذلك ومع خصوصيتي، عىل
حيث للمراقبة؛ تعرضت فقد املعطوبة، أو املزيفة الكامريا حالة بعكس ولكن مؤذية،
ينطبق نفسه واألمر ذلك، عن غافًال كنت إن حتى َضت، اْعُرتِ أو الخاصة محادثاتي لت ُسجِّ
العادي. الربيد أو اإللكرتوني الربيد ملراسالتي؛ الرسي االعرتاض عىل صحيًحا انطباًقا

حدث فقد األخرية الحالة يف أما شخصية، معلومات أي تُلتقط لم األوىل الحالة يف
«انتهاك ممارسات ضمن تصنف املمارستني كلتا مطلًقا، به أعلم ال قد لكنني ذلك،
املرء فحص كلما وبالفعل، للقلق، محدًدا مصدًرا تمثل منهما كل ذلك ومع الخصوصية»،
نشاط فكل تماسًكا، أقل الخصوصية» «انتهاك موضوع أصبح (املهملة)، املشكلة هذه
من منفصلة مجموعة عىل يحتوي منها وكل ، مستقالٍّ تحليًال يتطلب النشاطات هذه من

14



الهجوم

يسهل سجنًا النفعية، ملذهب املنارص بنثام، جرييمي اإلنجليزي الفيلسوف صمم :1-1 شكل
العام)، املراقب (وتعني «بانوبتيكون» اسم عليه وأطلق للمساجني الرسية املراقبة عمليات
املعلومات مراقبة لوصف ازدرائي وبأسلوب مجازيٍّا «بانوبتيكون» مصطلح ويستخدم

اإلنرتنت.1 شبكة عىل خاصة لألفراد، الشخصية

بدأ أو — من يقرتب ربما مجتمعنا أن من ا عامٍّ قلًقا لتكون تتحد جميًعا أنها مع املخاوف،
يف أوريل جورج صورها التي البولييس للمجتمع املرعبة الصورة — سمات يظهر بالفعل

.«١٩٨٤» روايته
أن من الرغم فعىل تبعات، من عليه يرتتب وما باإلدراك تتعلق جوهرها يف املسألة
جهيل وأن ملموس، دليل عىل مبني التليفزيونية املراقبة بكامريات مراقب بأني اقتناعي
فاإلحساس دليل، عىل مبني غري بالتأكيد اعرتاض من ومحادثاتي ملراسالتي يحدث بما
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عىل يجب أنه مقيت إدراك إىل االنزعاج سبب يرجع الحالتني، كلتا ففي متشابه، باالنزعاج
سنوات أحلك خالل تُراقب، أفعاله أو املرء كلمات افرتاضأن عىل بناءً سلوكه، تعديل املرء
هواتف تُراِقب األمنية األجهزة كانت املثال، سبيل عىل العنرصية، أفريقيا جنوب يف القمع
كانت النشطاء هؤالء محادثات فإن ولذلك روتينية، بصورة للحكومة املناهضني النشطاء
فيها الدائر الحوار جعل إىل بالتأكيد أدى مما بالذعر، وشعور شديد حذر وسط تجرى
العامة األماكن يف املرء سلوك تعديل أو تكييف إىل الحاجة هذه وتعد طبيعي، وغري متكلًفا
أو املنزل، يف أو الهاتف، (عىل الخاصة األماكن أو التليفزيونية) املراقبة كامريات حالة (يف
وتنظيمها املراقبة عملية إدارة يف تفشل لدولة املقلقة املحصلة هي اإلنرتنت) شبكة عىل

سليم. نحو عىل
فقط يغري ال املثال، سبيل عىل العمل، مكان يف املراقبة لوسائل املتزايد واالستخدام
بأن ومعرفتنا له، فعلنا وكيفية نفعله ما طبيعة أيًضا وإنما وطبيعتها، البيئة تلك سمات
النفيس استقاللنا يضعف — لذلك معرضة تكون ربما أو — للمراقبة تخضع أنشطتنا

واالنفعايل:

والتعبري املقبولة، واألكاذيب والبذاءة، باملبالغة، الحرة املحادثة تتسم ما عادة
نحو عىل تؤخذ أن يفرتض ال نظر وجهات أو للمجتمع معادية رغبات عن
عىل تحافظ أن لها أردنا إذا املحادثة عىل تعديل أي يجرى أال وينبغي جدي،

الرسمية. وغري والشخصية، الحميمية، طبيعتها

عالقاتنا يف جوهريٍّا تغريًا يحدث قد اإللكرتونية املراقبة نحو االنزالق أن شك وال
حدث وإذا بفعالية، واجباتهم املوظفون يؤدي أن املرجح غري من كهذا، عالم ويف وهويتنا،
كان ملا معاكسة نتيجة املطاف، نهاية يف يجني، سوف املتطفل العمل صاحب فإن ذلك،

تحقيقه. يف يأمل

الهاتف خطوط مراقبة

حالة ففي للتنصت، سهلة ضحية املحمولة والهواتف األرضية الخطوط من كل تعد
النحاسية األسالك من زوج من تتألف طويلة دائرة االتصال فإن األرضية، الخطوط
خالل من منزلك خارج إىل محادثتك تحمل التي الدائرة وتتدفق كهربية، حلقة يكونان
وعند اآلخر، الطرف عىل املوجود الهاتف جهاز وبني بينك تنترش متعددة تحويل محطات
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بنفس تقريبًا الدائرة، لوحة إىل جديدة تفريعة يوصل أن متطفل ألي يمكن نقطة، أي
عىل التنصت حالة ويف طرفية، تليفون بوصلة إضافيٍّا هاتًفا بها ل نَُوصِّ التي الطريقة
محادثتك، من الخارج الصوت إىل الكهربية الدائرة تحول آلية التفريعة هذه فإن الهاتف،
يجب الجاسوس أن هو املكاملات اعرتاض أشكال من البدائي الشكل لهذا األسايس والعيب
املراقبة موقع يف يكون أن إىل يحتاج وهو التليفون، الضحية سيستخدم متى يعرف أن

للمحادثة. اإلنصات يستطيع لكي
خط عىل تسجيل جهاز زرع وهي تعقيًدا وأكثر إزعاًجا أقل أخرى وسيلة ثمة
اإلشارات يلتقط هذا التسجيل جهاز فإن اآليل، الرد جهاز مع الحال هو وكما الهاتف،
كاسيت، رشيط عىل مسجلة مغناطيسية نبضات إىل ويحولها الهاتف خط من الكهربية
حتى دائم نحو عىل يعمل التسجيل جهاز لرتك يحتاج املتطفل أن الطريقة هذه ويعيب
رشائط من محدود عدد سوى يوجد وال الضحية، يجريها محادثة أي مراقبة من يتمكن
بالصوت املنشط التسجيل جهاز فإن هذا وعىل طويلة، لفرتات التسجيل تستطيع الكاسيت
لفرتة الكاسيت رشيط يتحمل أن املرجح من ليس أيًضا هنا ولكن عملية، أكثر بديًال يقدم

الضحية. محادثات اللتقاط تكفي طويلة
ويعيد الصوتية املعلومات يستقبل تنصت جهاز هو املشكلة لهذه الواضح الحل
عىل النوع هذا من التنصت أجهزة تحتوي ما وعادة الراديو، موجات باستخدام بثها
ويُرسل مبارشة، بطريقة الصوتية املوجات التقاط تستطيع الصغر متناهية ميكروفونات
ويضع التيار، باختالف تتغري إشارة بدوره ينقل السلكي إرسال جهاز إىل التيار
ويرسلها اإلشارة هذه يلتقط لكي املجاورة املنطقة يف السلكيٍّا استقبال جهاز الجاسوس
قيمة له بميكروفون املزود التنصت وجهاز كاسيت، رشيط عىل يسجلها أو صوت مكرب إىل
الضحية كان إذا عما النظر برصف بالغرفة، تتم محادثة كل إىل سينصت إنه إذ خاصة،
سماعة داخل يزرع الذي التقليدي التنصت جهاز فإن ذلك ومع ال، أم الهاتف عرب يتحدث
مزود األساس من الهاتف ألن وذلك به، خاص ميكروفون بدون العمل عىل قادر الهاتف
بأي التنصت جهاز توصيل هو به للقيام الهاتف عرب املتنصت يحتاج ما وكل بميكروفون،
العادة، ويف مبارشة، الكهربي التيار يستقبل الجهاز ألن نظًرا الهاتف، خط عىل موضع

الهاتف. جهاز داخل املوجودة باألسالك التنصت جهاز الجاسوس يوصل
الضحية ملوقع العودة الجاسوسرضورة تجنب وهي الكالسيكية، الطريقة هي هذه
خارج تُركن ما عادة شاحنة يف إخفاؤها يمكن به الخاصة التسجيل فمعدات أخرى؛ مرة

الضحية. مكتب أو منزل
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يمكن زرع أجهزة التنصت
يف مقبس الحائط، أو داخل
السماعة، أو أي مكان عىل

طول الخط.

يمكن توصيل جهاز تسجيل
بسيط بخط الهاتف، ويمكن

رصده بطريقة سهلة.
باستخدام اEعدات اEناسبة،

يمكن مراقبة أجهزة التنصت
واالتصاالت الالسلكية

من بعد.

يمكن التنصت عىل الخطوط
الخارجية مبارشة من خالل عمل

وصلة فرعية بخط الهاتف.

كيفية عمل مراقبة خطوط الهاتف: التقنيات األساسية Eراقبة خطوط الهاتف

ا.2 جدٍّ بسيطة عملية الهواتف عىل التنصت :2-1 شكل

من املنقولة الالسلكية اإلشارات اعرتاض يتطلب املحمولة الهواتف عىل والتنصت
التي التناظرية املحمولة الهواتف وكانت صوت، إىل أخرى مرة وتحويلها الهواتف، وإىل
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املعارصة الرقمية نظريتها ولكن بسهولة، لالعرتاض عرضة التسعينيات فرتة يف ظهرت
الكمبيوتر ِبتات تحويل يجب بها، الخاصة اإلشارات قراءة أجل ومن لذلك، عرضة أقل
الهواتف مكاملات ولكن بعيد، حد إىل ومكلفة معقدة عملية وهي صوت، إىل الرقمية
يحمل أريض لخط قسم عند أو الخدمة، مشغل خوادم عند اعرتاضها يمكن املحمولة

الالسلكية. لالتصاالت املشفرة الصوتية البيانات
ويرسل رقمية صيغة إىل صوتك يحول املحمول، هاتفك عرب بأحدهم تتصل عندما
عن للمتلقي مجاورة أخرى أرضية محطة إىل ببثه بدورها تقوم أرضية، محطة أقرب إىل
بيانات تُنقل األرضية، املحطات بني وما الخدمة، ملشغل التابعة التحويل محطات طريق
الخطوط عرب املنقولة الهاتفية املكاملات حالة يف يحدث مثلما أرضية، خطوط عىل الصوت
الخط وصلة طريق عن املكاملات تلك إىل السمع مسرتقي أحد أنصت إذا أنه ويبدو الثابتة،
عرضة وستصبح التقليدية، الهواتف عن كثريًا تختلف لن املحمولة الهواتف فإن األريض،

التنصت. لعمليات مثلها

الخصوصية بمستقبل التكهن

واملقلقة املتطورة االنتهاكات من بمزيد يعد وهو مرعبًا، يبدو املراقبة عمليات مستقبل
البحث طرق الحيوية، املقاييس لعلم املتزايد االستخدام ضمنها ومن الخاصة، لحياتنا
وأجهزة واملالبس، الحوائط واخرتاق الصناعية، باألقمار املراقبة مثل الحساسية، شديدة
رصد تستطيع التي الصغر متناهية الالسلكية الكهروميكانيكية املجسات الذكي»، «الغبار
ال التي — «الذرات» ب املسماة األشياء وتلك الذبذبات، وحتى الضوء من بدءًا يشء أي
جهاز بواسطة إرسالها يمكن بيانات جمع تستطيع — الرمل من حبة عن الحجم يف تزيد
والتي ذرة كل بني أمتار) ٣٠٥) قدم ١٠٠٠ إىل تصل وملسافات السلكي وإرسال استقبال

تليها.
نكتشف فإننا وأكثر، أكثر باملخاطر محفوًفا نطاًقا اإللكرتوني الفضاء يصبح وبينما
املراقبة تجاه االنزالق وهذا النطاق، بهذا املوجودين عىل ومزعجة جديدة هجمات يوميٍّا
قبل جيد نحو عىل عنها َ ُعربِّ التي — املتزايدة املخاوف مع يتزامن عاملنا يف املتغلغلة
حريتنا، تقويض عىل الجديدة التكنولوجيا قدرة بشأن — ٢٠٠١ عام سبتمرب ١١
مىض، قرن عن يقل ال ما إىل تعود خصوصيتنا هشاشة مدى إىل تشري تقارير وثمة
املفارقة، تكمن وهنا املايض، العقد خالل إلحاًحا أكثر شكًال اتخذت التقارير تلك ولكن
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اللدود العدو أنها عىل الكمبيوتر أجهزة قوة يف الحديثة التطورات ر تَُصوَّ جانب، فمن
شبكة توصف آخر جانب ومن براثنه، من تنجو أن خصوصيتنا بقايا عىل يجب الذي
رضبًا يصبح املبتذلة، األفكار تتنافس وعندما الفاضلة، للمدينة تجسيد بأنها اإلنرتنت
بني لكن األفكار، تلك تجسدها التي للمشكالت عقالنية حلوًال تتوقع أن الحماقة من
بمستقبل يتعلق وفيما الحقيقة، يشبه يشء يوجد ربما فيهما، املبالغ االدعاءين هذين
أعيننا، أمام تتغري املحورية األسئلة أن يف يذكر شك هناك ليس األقل، عىل الخصوصية
يف املراقبة عمليات انتهاكات من األفراد حماية يف محدوًدا نجاًحا إال نحقق لم كنا وإذا
الثنائي العالم يف أفضل النجاح احتماالت ستكون مدى أي فإىل املسطح، الفيزيائي عاملنا

الجديد؟
تُراَقب فعالم كذلك، حريتنا تكون أن املحتم فمن الحصار، تحت أمننا يصبح عندما
حمايتها، يحاولون أنهم عادة املتطفلون يظن حرية كل فيه تتآكل بها نقوم حركة كل فيه
لتعزيز املستخدمة للوسائل االجتماعية التكاليف أن نضمن أن لنا بد ال الحال، وبطبيعة
املستغربة غري النتائج إحدى فإن هذا وعىل ورائها، من تجنى التي الفوائد عن تزيد ال األمن
واملطارات، التسوق، ومراكز السيارات، مواقف يف التليفزيونية املراقبة كامريات لرتكيب
آخر، مكان إىل ببساطة يذهبون فاملجرمون الجريمة؛ إزاحة هي األخرى العامة واألماكن
فيه تتفىش مجتمًعا فإن والشمولية، للتسلط االنتهاك هذا يفتحها التي األبواب عن وبعيًدا
للقانون احرتام وقلة واالرتياب، الشك من مناخ عنه يتولد أن السهل من املراقبة أساليب
واإلثبات لالكتشاف عرضة هي التي للجرائم القضائية املالحقة يف وتكثيف يطبقونه، ومن

بسهولة.
واسع، نحو عىل القانوني للمشهد األساسية السمات األخرى التطورات غريت وقد
يف تحىص ال التي التطورات خالل من بشدة للتحدي وتعرض بعمق القانون تأثر فقد
الهويات، ورسقة اإللكرتوني، االحتيال موجز نستعرضبشكل وسوف التكنولوجيا، مجال

التالية. األجزاء يف اإللكرتونية» «الجرائم وبقية
الخاليا وأبحاث االستنساخ، مثل البيولوجية، التكنولوجيا مجاالت يف التطورات تثري
التقليدية، القانونية املفاهيم وتواجه شائكة أخالقية أسئلة الوراثية، والهندسة الجذعية،
اعرتاضات الحيوية املقاييس لعلم وتطبيقات هوية بطاقات بتقديم مقرتحات أثارت وقد
من تغريت قد الجنائية املحاكمات طبيعة فإن وكذلك متعددة، قضائية سلطات من قوية

التليفزيونية. املراقبة كامريات وأدلة النووي الحمض استخدام خالل
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أيها الرئيس … لم أعد واثًقا أن ا%راقبة الخفية التي
نقوم بها ال تزال خفية.

األمن

فعاليتها.3 من يقلل مكان كل يف التليفزيونية املراقبة كامريات انتشار :3-1 شكل

البالد، من العديد يف كبرية بصورة ونشطة حية السلطوي اإلرشاف عمليات تبدو
تليفزيونية مراقبة كامريا ماليني ٤ عىل يزيد ما بوضع تتباهى املثال، سبيل عىل فربيطانيا،
أكرب تمتلك أيًضا وهي مواطنًا، ١٤ لكل واحدة كامريا من يقرب ما العامة: األماكن يف
عينة ماليني ٥٫٣ من يقرب ما عىل تحتوي العالم، يف النووي للحمض بيانات قاعدة
والخاص العام القطاعني لدى التليفزيونية املراقبة كامريات تركيب وإغراء نووي، حمض
الخامس) الفصل يف (سيُناقش البيانات حماية قانون ويتحكم مقاومته، السهل من ليس
وأحد عالية، فعالية يثبت لم الترشيع هذا ولكن املراقبة، كامريات استخدامات يف ظاهريٍّا
عدا فيما تماًما، استخدامها يُمنع أن هو — الدنمارك يف ُطبِّق وقد — الجذرية الحلول
وفرنسا السويد يف والقانون الوقود، محطات مثل محددة أماكن يف االستثناءات بعض
لرتخيصاستخدام نظاًما البلدان هذه وتتبنى املتحدة، اململكة يف منه رصامة أكثر وهولندا
التي للمنطقة الخارجي باملحيط تحذير الفتة وضع القانون ويشرتط املراقبة، كامريات

مشابه. رشط عىل يشتمل األملاني والقانون تُراقب،
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الحيوية املقاييس علم

للمعلومات قياس وسيلة حيويٍّا»؛ «مقياًسا إصبعك بصمة تعد متفردون، جميًعا إننا
الشخصبالجريمة، لربط كوسيلة األصابع بصمات تستخدم طويلة فرتة فمنذ البيولوجية،
تشغيل نظام إىل الدخول من فبدًال الخصوصية؛ لحماية عملية طريقة أيًضا تقدم ولكنها
متزايد استخدام هناك صار آمنة)، دائًما ليست طريقة (وهي رس كلمة بواسطة حاسوبك
أوسع استخداًما نرى أن املحتمل ومن أمانًا، أكثر ولوج كطريقة األصابع بصمات لقارئات

اآليل. الرصاف وماكينات املركزية األسواق يف األصابع بصمات لقارئات
سمة عىل العثور يف يكمن األمثل الحل ولكن مثايل، حيوي مقياس هناك ليس
ثم الوقت، بمرور تغريها مرجح غري األقل، عىل أو، للتغري قابلة غري متفردة شخصية
وبصورة ، املعنيِّ الشخص هوية لتحديد كوسيلة الخاصية أو السمة هذه قياس يُستخدم
إىل العينات تلك ل وتُحوَّ الحيوي، املقياس من عينات عدة املعنيُّ الشخص يقدم نمطية،
هوية لتحديد إما الحيوي املقياس يستخدم وقد البيانات، قاعدة يف وتخزن رقمية صيغة
آخرين، ألفراد الحيوية املقاييس من عدد مع بياناته مطابقة خالل من املعنيِّ الشخص

بعينه. واحد شخص هوية إلثبات أو
متزايًدا استخداًما شك دون املستقبل يشهد سوف اإلرهاب، خطر مقاومة أجل ومن
إىل البرشية الفيزيوغرافيا مقاييس من عدًدا ذلك يتضمن وسوف الحيوية، للمقاييس
تقنيات عليها تبنى أن يمكن لسمات التالية األمثلة بني ومن النووي، الحمض جانب
يف املستخدمة األوصاف مثل ثابتة)، بصور (مدعوًما الفرد مظهر هناك الحيوية القياسات
الجسدية والعالمات والعيون، والشعر، البرشة، ولون والوزن، كالطول، السفر: جوازات
الطبيعية: الفيزيوغرافيا طبية، نظارة وارتداء الوجه، وشعر والعرق، والنوع، الظاهرة،
وبصمات اإلصبع، وبصمة العظمي، والهيكل األسنان وإصابات الجمجمة، مقاييس مثل
شحمة شعريات وأنماط العني، وشبكية قزحية ومسح اليد، وبصمة مجتمعة، األصابع
املحللة الصوتية والسمات التوقيع، طريقة مثل الحيوية: الديناميكا اليد، وهندسة األذن،
للدخول، املخصصة الرس وكلمات املستخدم وهوية األزرار، عىل النقر وديناميكا إحصائيٍّا،
وسمات االعتيادية، الجسد إشارات مثل فيديو): بأفالم (مدعوًما االجتماعي السلوك
الجسدية والسمات الواضحة، واإلعاقات التحدث، وطريقة الكالم وأسلوب العامة، الصور
الخيطية والشفرات والكاحل، اليد وسوار واألطواق، الكلب، تعريف بطاقة مثل املفروضة:
األوتوماتيكية. اإلرسال وأجهزة الجلد، تحت املزروعة اإللكرتونية والرشائح (باركود)،
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عىل الحيوية القياسات تقنيات تفرض قد الفاشستية الدول أن يف الخوف يكمن
إىل تقنياتهم بيع خالل من الحيوية القياسات تكنولوجيا مقدمو يزدهر وسوف العامة،
البحث خالل من نسبيٍّا الحرة البلدان يف قدم موضع ألنفسهم ويجدون القمعية، الحكومات
كالضعفاء، املستأنسني، بالسكان أو بالحيوانات يبدءون قد فهم ضعيفة؛ أهداف عن
املجتمعات أن هو إظالًما األقل والسيناريو جرٍّا، وهلم واملوظفني، واملساجني، والفقراء،
قيوًدا وتفرض الحيوية القياسات تطبيقات تمثله الذي التهديد خطورة تكتشف سوف
وشجاعة العام الرأي من مساندة األمر هذا يتطلب وسوف واستخداماتها، التكنولوجيا عىل
سواء عليهم ستمارس التي الضغوط ملقاومة سيحتاجون الذين املنتخبني املسئولني من
فزاعة تستخدم التي القانون تطبيق وسلطات القومي األمن أو الكربى املؤسسات من
إىل اللجوء تربر لكي العام النظام عىل املحافظة ورضورة الرشعية، غري والهجرة اإلرهاب،

التكنولوجيا. هذه تطبيق

الحيوية القياسات حدود
من البرش جلد تحت إلكرتونية رشائح زرع هو ذكرها يتكرر التي الهوية تحديد خيارات أحد
الرقاقة تلك استبدال أو إزالة إمكانية استبعاد نستطيع ال ولكننا الهوية، بيانات وبث حفظ أجل
أخذنا إذا وحتى بعد، عن والتحكم الدخول تقنيات بواسطة البيانات تغيري إمكانية أو جراحيٍّا،
أثناء العينة تلك لتبديل إمكانية هناك تزال فما أمه، رحم يغادر لم جنني من نووي حمض عينة
هوية إلثبات تماًما مؤكدة طريقة توجد ال أنه هي والحقيقة تحليلها، أجل من املعمل إىل رحلتها

الحيوية. القياس وسائل أدق بواسطة حتى ما، شخص

القهوة» ماكينة داخل «جاسوس كتاب من شادبولت، وإن أوهارا كيه
٦٨-٦٩ الصفحات (٢٠٠٨ (وانوورلد،

اإلنرتنت شبكة

الربمجيات أسلحة وتتضمن للهجوم، بشدة عرضة اإلنرتنت شبكة أنشطة أن شك ال
اصطياد ورسائل التجسس، وبرامج طروادة، وأحصنة والديدان، الفريوسات، الخبيثة
الربمجية. والثغرات الربمجية، واألخطاء املخرتقة، والحاسبات اآللية، والربامج املعلومات،
برامج داخل نفسه وزرع نفسه استنساخ عىل قادر كود هو الكمبيوتر فريوس
يف أنه مع فقط، مزعج تأثري لها يكون قد حمولة، الكود ذلك ينقل ما وعادة أخرى،
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تؤجل قد املبكر، االكتشاف تفادي أجل ومن خطرية، تبعات لها يكون الحاالت من العديد
من نسًخا تولد فهي الدودة أما املتكرر، االستنساخ بخالف وظائفها أداء الفريوسات
فهو طروادة بحصان يتعلق وفيما األخرى، الربامج تصيب أن دون الشبكات عرب نفسها
يكون ما عادة ولكنه بالفعل)، بذلك يقوم (أحيانًا إيجابية مهمة ينفذ أنه يبدو برنامج

الخدمات. برامج داخل املدمج املفاتيح نقرات مسجل ذلك أمثلة ومن ضارٍّا،
إلكرتونية برسالة ملحق ملف داخل مخفيٍّا يكون ما عادة برنامج التجسس برنامج
التي التطبيقات تخص أو وتخصصاحبه، ما جهاز داخل املوجودة البيانات ا رسٍّ يحصد
البيانات تلك تتضمن وقد آخر، طرف إىل البيانات تلك ينقل ثم الجهاز، ذلك صممها
عىل (للحصول املفاتيح لوحة أزرار عىل الفردية النقرات أو املستخدم، تصفح تاريخ
(وهذا االستهالكي التسويق أهداف أجل من املستخدم سلوك مراقبة أو الرس)، كلمات
«اصطياد أما الحقوق، محفوظة أعمال استخدام مراقبة أو إعالنية»)، «برامج يسمى النوع
مصداقية، ذات مؤسسة من صادرة تبدو إلكرتونية رسالة شكل يأخذ فعادة املعلومات»
بيانات يفيش لكي إليه املرسلة الشخص إلغراء تسعى الرسالة وهذه مثًال، البنوك كأحد
هذا من الرسائل تكون ما وعادة االئتمانية، بطاقته تفاصيل أو الرس كلمات مثل حساسة
والعيوب اإلمالئية باألخطاء مليئة تكون كأن — بعيد حد إىل للتصديق قابلة غري النوع
من للغاية كبري عدد خداع يف ينجح الظاهر التحايل فهذا ذلك ومع — األخرى الواضحة

املستقبلني.
«برنامج إىل جهازك تحول أو الشخصية البيانات ترسق الخبيثة الربمجيات بعض
ثالث، طرف بواسطة بعد عن به التحكم يجري كمبيوتر وهو «روبوت»)، أو («بوت»، آيل»
ضارة، رسالة إرسال أو اإللكرتوني، الربيد عناوين لجمع اآليل» «الربنامج يستخدم وقد
األخرى الهجوم أشكال وأحد للرشكات، اإللكرتونية املواقع عىل الهجمات لشن كقاعدة أو
(«البوتات») اآللية» «الربامج من حشد فيه يستخدم الذي الخدمة»، من «الحرمان يف يتمثل
لبيانات بطلبات للرشكة اإللكرتونية املواقع إلغراق («الزومبي») املخرتقة» «الحاسبات أو
وتكون اإلنرتنت شبكة أرجاء يف ومنترشة متعددة معالجات «الزومبي» يخلق وهمية،
اإللكرتوني املوقع يالحق الهجوم يظل وسوف املوقوت، التحكم أو املركزي التحكم تحت
الضحية الرشكة معرًضا أيام، عدة الوضع هذا يستمر وقد الخدمة، خارج يصبح حتى

مالية. مطالبات الهجوم من النوع هذا يتبع ما وعادة باهظة، لتكاليف
قد — ويندوز مايكروسوفت وبخاصة — ما برنامج يف خلل هو الربمجي الخطأ
وعادة الحاسب»، «قراصنة ب يسمون من قبل من للهجوم عرضة املستخدم نظام يجعل
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وداًعا يا حبيبتي.
نحن عائدتان إىل

ا/كتب، وسوف أعود
إىل البيت يف الخامسة.

وداًعا يا ليندا،
وشكًرا

عىل القهوة.

حسن، سؤال واحد إضايف.
ما الفرق بB الربامج الخبيثة

والربامج اإلجرامية؟

أوه، مجرد تسمية فقط.
الربامج اإلجرامية برامج

خبيثة ترسق األشياء.

وكيف ترسق
األشياء؟

فكري مثًال يف كلمة الرس الخاصة بك. إذا
رسقها برنامج خبيث، فهو ينسخها ويرسل
النسخة إىل ا/حتال. أنت حتى لن تعريف أنها

قد رسقت، لن تعريف إال بعد فوات األوان.

املخاطر.4 به تحيق اإلنرتنت تصفح :4-1 شكل

إىل للتحميل، وإتاحتها أمنية رقعة بإطالق الخلل لذلك مايكروسوفت رشكة تستجيب ما
ضعف نقطة عىل هجوم فهي الربمجية» «الثغرة أما لرتقيع، يحتاج آخر خلل يظهر أن
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وأكواد مجربة إرشادية بكتيبات مدعومة الثغرات تلك الستغالل القياسية والطرق محددة،
اإلنرتنت. شبكة عىل منترشة برمجة

عىل ُشجعت األوروبي االتحاد يف الرشطة أن ٢٠٠٩ عام بدايات يف تقارير وردت
تستخدم، ما نادًرا التي — قضائي إذن دون — الحاسبات اخرتاق قوة تطبيق يف التوسع
الحاسبات إىل بالتسلل األوروبية القارة أنحاء يف الرشطة لقوات سيسمح التشجيع وهذا
ملنع ورضوري مناسب بعد» عن «البحث هذا أن الرشطة ضابط يعتقد عندما الخاصة
ثالث عن تزيد ملدة بالسجن عقوبة ملرتكبها تجلب قد (جريمة خطرية جريمة كشف أو
رسالة إىل فريوس إضافة فيها بما طرق، بعدة به القيام يمكن االخرتاق وهذا سنوات)،

بعد. عن البحث وسيلة خلسة تنشط حتى تفتح إن ما إلكرتونية

املتصفح سجل ملفات

متصفح إىل اإللكرتوني املوقع خوادم ترسلها بيانات هي «كوكيز») (وتسمى امللفات هذه
الزائر جهاز عىل التعرف من اإللكرتوني املوقع تمكن وهي حاسبه، عىل وتُخزن الزائر
بما السابق، التفاعل تفاصيل تذكر من أيًضا وتمكنه قبل، من معه التفاعل جرى كجهاز
أخرى، بعبارة محددة، صفحات قراءة يف املستهلك الوقت ومقدار البحث، كلمات فيها
وضع من — افرتايض بشكل — ما موقًعا تمكن املتصفح سجل ملفات تكنولوجيا فإن
وطريقة دائم بشكل بي الخاص الشخيص الكمبيوتر جهاز عىل به الخاص الهوية محدد

اإلنرتنت. شبكة عىل سلوكي يتتبع أن أجل من خفية
تظهر قد فهي طويلة؛ فرتة البيانات تخزن أن املتصفح سجل ملفات وتستطيع
ذلك، عىل عالوة محددة، فرتة خالل زيارته جرت إلكرتوني موقع لكل موسعة قائمة
سابق، وقت يف ُقدمت التي الشخصية البيانات يكشف قد املتصفح سجل ملف نَص فإن
الرشائية التجربة وتحسن تساعد أنها بادعائها املمارسات هذه تربر أمازون مثل ومواقع
التصفح يف سلوكهم عىل بناءً — املحتمل من كان كتب بتوافر العمالء إخبار خالل من
هويتي تشويه يف يتمثل واضح خطر إىل يقود األمر هذا ولكن رشاءها، يتجاهلوا أن —
تُجمع أن اآلخر الجانب عىل أو تصفحي، من السطحية الجوانب عىل الرتكيز خالل من
شاملة صورة تصميم يف الستخدامها متنوعة مصادر من ُحصدت التي الشخصية البيانات

حياتي. ألسلوب
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سيدي، لقد كشفوا شفرة
الجينوم البرشي. 

يا لهم من قراصنة مالع-! سوف أغ*
كلمة الرس.

القرصنة.5 ضد محصن أحد ال أنه يبدو :5-1 شكل

القرصنة

«متطفيل مجرد أنهم عىل (الهاكرز) الحاسبات قراصنة إىل ينظرون الناس مىضكان فيما
أخالقيني، شبه ولكنهم ما، حد إىل امللذات االنغماسيف إىل ميالون أحًدا، يرضون ال إنرتنت»
الثغرات يبني فقط وإنما البيانات، يرسق أال يجب املخرتق بأن يقيض بقانون وملتزمون
يصفهم كما كانوا، لقد الشكل)، (انظر بالضحية الخاص التشغيل نظام يف املوجودة
من يتأكد لكي املكاتب حجرات أبواب يتفقد الذي األمن حارس من عدوانية «أكثر لسيج:
إىل يدلف وإنما األقفال بفحص فقط يكتفي ال هذا األمن فحارس … جيًدا مغلقة كونها
(أو لطيفة ملحوظة ويرتك املكان، أنحاء يف رسيعة نظرة ويلقي املكاتب، حجرات داخل

مفتوًحا».» حجرتك باب تركت لقد الغبي، «أيها حرفيٍّا: تقول تهكمية)
— القانون تطبيق سلطات اهتمام األمر، آخر يف املسرتخية، الثقافة هذه جذبت وبينما
للكثريين، املتاعب خلق يف مستمرة القرصنة أنشطة فإن — قواننيضدها استصدرت التي
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التي اإللكرتونية املزادات مواقع فإن فرييساين، رشكة من تشريش سايمون لكالم وطبًقا
املمكن من أنه يتوقع فهو البداية، مجرد املستخدمنيهي بيانات لبيع املجرمون يستخدمها
«تخيل اإلجرامي، االستخدام إىل مختلفة بيانات قواعد تضم التي «املزج» مواقع تتحول أن
رشكة بيانات قاعدة من جمعها معلومات بني حاسبات مخرتق جمع إذا سيحدث ماذا
بالتكنولوجيا ا ملمٍّ ا لصٍّ يزود أن باستطاعته يكون سوف جوجل، خرائط وبني سفريات
ذهابك من واحدة دقيقة بعد الخايل منزلك إىل الوصول من تمكنه التي القيادة بإرشادات

العطلة.» لقضاء

بالقرصنة (املريب) االستمتاع
الكثري يتطلب املرح من نوع ولكنه املرح، من الكثري عىل ينطوي حاسبات قرصان املرء كون
نوع خالل من دافعهم يستخلصون الناجحون الرياضيون دافع، إىل يحتاج والجهد الجهد، من
تجاوز إىل أنفسهم دفع خالل ومن مطلوب، هو ما تؤدي أجسادهم بجعل البدني االستمتاع من
أساسية متعة تستخلص أن بد ال حاسبات، قرصان تكون لكي وباملثل البدنية، قدراتهم حدود
الشعور بهذا يشعر شخًصا تكن لم وإذا ذكائك، واستعمال مهاراتك، وشحذ املشكالت، حل من
حاسبات، قرصان تصري أن أجل من كهذا شخًصا تصبح ألن تحتاج فسوف طبيعية، بطريقة
والقبول واملال، الجنس، مثل مشتتات بفعل تستنزف االخرتاقية طاقتك أن تكتشف فسوف وإال
بالقراصنة الخاص التفكري وقت بأن تؤمن أن بد ال كقرصان، تترصف ولكي … االجتماعي
وتعالج املعلومات، تتشارك أن األخالقي واجبك من يكون يكاد إنه حتى للغاية، محدد اآلخرين
«جديدة» مشكالت معالجة من القراصنة بقية يتمكن أن أجل من بالحلول تتربع ثم املشكالت
عموًما) (واملبدعون فالقراصنة … الدوام عىل قديمة مشكالت معالجة إعادة إىل االضطرار من بدًال
يحدث عندما ألنه متكررة، غبية أعمال أجل من للكدح يضطروا أن أو السأم يصيبهم أال يجب
مشكالت حل وأقصد به، القيام غريهم ألحد يمكن ال الذي بالعمل يقومون ال أنهم فمعناه ذلك
كريهني أمرين ليسا والكدح السأم فإن ولهذا الجميع، يؤذي والطاقة للوقت اإلهدار وهذا جديدة،
فأي للسلطة، معادون بطبيعتهم والقراصنة … الرضر شديدو الواقع يف إنهما بل وحسب،
اهتمامك، تثري التي املشكلة حل من يمنعك أن عىل قادر األوامر إليك يصدر أن يستطيع شخص
للغاية غبيٍّا سببًا الشخص ذلك سيجد ما عادة السلطوية، العقول بها تعمل التي للطريقة ونظًرا
يخنقك أن مخافة قابلته، متى السلطوي السلوك محاربة من بد فال ولهذا بك، ذلك يفعل لكي
تلك من بعًضا تنمي أن بد ال كمبيوتر، أجهزة قرصان تكون ولكي … القراصنة وبقية أنت
منك يجعل لن أنه كما حاسبات، قرصان منك يجعل لن فقط السلوك اقتباس ولكن السلوكيات،
ذكاءً، سيتطلب ذلك فإن حاسبات قرصان تصبح فلكي الروك، موسيقى نجم أو رياضيٍّا بطًال
نفسك، يف بتنميتها تستمتع فسوف الكفاءة، تحرتم كنت وإذا … ا شاقٍّ وعمًال وتفانيًا، وتدريبًا،
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هذا كدح، إىل يتحوال أن من بدًال الشديد اللعب من نوع إىل والتفاني الشاق العمل يتحول وسوف
قرصانًا. تصبح لكي ا جدٍّ مهم التوجه

حاسبات؟» قرصان تصبح «كيف كتاب من ريموند، ستيفن إريك
http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html

الهوية رسقة

أو احتيال عملية ارتكاب أجل من األفراد ألحد الشخصية املعلومات عىل االستيالء أصبح
عام يف باملليارات، تقدر سنوية خسائر تسبب متصاعدة مشكلة شخصيته انتحال أجل من
املشاركني من ٪٣٫٧ أن األمريكية الفيدرالية التجارة لجنة أجرته استبيان وجد ،٢٠٠٧
تشري النتيجة وهذه الهوية، لرسقة ضحايا وقعوا أنهم إىل أشاروا ٢٠٠٥ عام يف باالستبيان
٪١٠ أشار وقد العام، ذلك يف الهوية رسقة أشكال أحد عانوا أمريكي ماليني ٨٫٣ أن إىل
دوالر ١٢٠٠ ب تقدر مالية خسائر ذلك جراء من تكبدوا أنهم إىل الضحايا مجموع من
ال نسبة أما مشكالتهم، معالجة يف األقل عىل ساعة ٥٥ النسبة نفس قضت وقد أكثر، أو
ويف مشكالتهم، معالجة أجل من األقل عىل ساعة ١٣٠ قضوا فقد الضحايا من األعىل ٪٥
من يقرب ما الهويات رسقة عىل املرتتبة الخسائر إجمايل تقدير بلغ ٢٠٠٦ عام استبيان

دوالر. مليار ١٥٫٦
واملحتال، الضحية، األقل: عىل أشخاص ثالثة الهوية رسقة عملية تتطلب ما عادة
هذه تتضمن وقد الضحية، باسم للمحتال جديًدا حسابًا تنشئ التي االئتمانية واملؤسسة

عقاريٍّا. رهنًا حتى أو املرافق، خدمات أو ائتمانية، بطاقة عىل االستيالء العملية
االحتيال تتضمن رضًرا األكثر املحتملة واألشكال متعددة، أشكاًال الهوية رسقة وتتخذ
رصف عمليات إجراء أجل من الحساب رقم رسقة فيها (ويجري االئتمان بطاقة عرب
باسم جديًدا حسابًا املحتال يفتح (وفيها جديد حساب بفتح واالحتيال مرخصة)، غري
ائتماني)، حساب لفتح بطلب الضحية يتقدم حتى الجريمة تكتشف ال وقد الضحية؛
بغرض الهوية ورسقة الضحية)، شخصية املحتال ينتحل (وفيها الهوية واستنساخ
جريمة الرتكابه الضحية، لشخصية انتحاله أثناء املحتال، عىل يُقبض (وفيها إجرامي

للقانون). خرقه نظري غرامة عليه تفرض أن أو ما،
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األمنية فأساليبهم نفسه، املالية الخدمات قطاع يتحمله أن بد ال املسئولية من وجزء
املؤسسة. ومصلحة ألهواء األمن تُخضع اإللكرتوني الدفع وتسهيل االئتمان منح يف املرتاخية

الهوية بطاقات

الشخصية املعلومات أهم عىل تحتوي التي اإللزامية الهوية بطاقة تبدو ربما األوىل، للوهلة
عىل واالحتيال الهوية، برسقة الخاصة املتعددة للمشكالت الشامل الرتياق لحاملها
ذلك ومع اإلرهاب، وبالطبع الرشعية، غري والهجرة االجتماعية، واإلعانات الرضائب
استخدامها فإن الضارة، األنشطة تحجيم يف البطاقات تلك فعالية عن النظر وبرصف
الخصوص وجه وعىل الخصوصية، عن املدافعني من خاصة محتدًما، عداءً يستثري سوف
املتحدة، والواليات وكندا، وأسرتاليا، املتحدة، اململكة مثل العام القانون تتبع التي البالد يف
وكذلك اآلن، حتى بالفشل البطاقات تلك تطبيق محاوالت فيها باءت والتي ونيوزيلندا،
القوى أن الواضح ومن االسكندنافية، الدول يف البطاقات لتلك شديدة مقاومة هناك كانت
عىل بريطانيا، ففي «أوراق»، لحمل مضطرٍّا الفرد يكون أن فكرة ضد تعمل الثقافية
الوجود! يف الديمقراطي حقه إثبات عىل للمرء إرغام ألي عميق رفض هناك املثال، سبيل
١٠٠ من يقرب فيما متعددة بأشكال موجودة اإلجبارية الهوية بطاقات ذلك مع
اإلجبارية الهوية بطاقات من متعددة أنواع الستخدام بكثري أقل معارضة وهناك دولة،
فرنسا، فيها بما األوروبي، االتحاد دول من دولة عرشة إحدى فهناك وآسيا. أوروبا يف
البطاقات، تلك تستخدم ولوكسمبورج، واليونان، وبلجيكا، والربتغال، وإسبانيا، وأملانيا،
بطاقات كانت لقد للغاية، تنويرية الهوية بطاقات مع كونج هونج فتجربة آسيا، يف أما
التحكم أجل من ظاهرية) األقل عىل (أو أساسية بصورة ،١٩٤٥ عام منذ تستخدم الهوية
هنا الرئيسية القضية أن شك وال الرئييس، الصني بر من الرشعيني غري املهاجرين تدفق يف
رضورة بشأن اإلطالق عىل مبالني غري كونج هونج سكان من العظمى الغالبية أن هي
صارت وبالفعل، البطاقة، تحويها التي الشخصية والبيانات الوقت طوال البطاقة حمل
تذاكر رشاء بغرض الفرد هوية إثبات خاللها من يمكن للغاية مريحة وسيلة البطاقة

شابه. وما املطاعم، بأحد طاولة وحجز املرسح،
«بطاقات ب اآلن يسمى ما إىل البطاقة «ترقية» ب كونج هونج حكومة قامت وحديثًا
بيانات عىل — تحتويه ما ضمن من — تحتوي رقاقة بها واملدمج الذكية» الهوية
بالزوجة خاصة وتفاصيل ومهنته، االجتماعية، وحالته وعنوانه، وجنسيته، حاملها، ميالد
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وتؤخذ املواطنون يُصور أن القانون يتطلب البطاقة، عىل وللحصول وجدوا، إن واألطفال،
الهوية بطاقة استخدام من تتأتى الفوائد من عدد يوجد أنه الحكومة وتدعي بصماتهم،
البطاقة من مختلفة طبقات عىل املحفورة (فالبيانات أكرب أمان ضمنها ومن الذكية،
املرسوقة أو املفقودة البطاقات تعرض دون تحول أن يمكنها الرقاقة داخل واملخزنة
لتطبيقات البطاقة رقاقة اتساع (مع واملالءمة آخرين؛ قبل من االستخدام أو للتعديل
قد البطاقة حامل فإن املكتبة، وبطاقة اإللكرتونية الشهادات وظائف مثل متعددة،
حاملو يستمتع (سوف النوعية» و«الخدمة متعددة)؛ أغراض يف واحدة بطاقة يستخدم
أكثر بطريقة والسفر اإلنرتنت)، شبكة عىل العامة الخدمات من متعددة بأنواع البطاقات
الجوازات لصالة رسيًعا اجتياًزا البطاقة رقاقة يف املخزنة اإلبهام بصمة (تيرسقوالب راحة
السيارات). لعبور اإللكرتوني والنظام املسافرين لدخول اإللكرتوني النظام خالل من

الحد عىلحفظ تحرصالحكومة البيانات، استخدام بسوء املتعلقة املخاوف ولتسكني
املعلومات أما الراديو، موجات باستخدام الهوية تحديد رقاقة عىل البيانات من األدنى
البيانات وتُخزن ثانوية، تخزين حاسبات عىل بها فيُْحتفظ حساسية األكثر الشخصية
بالهجرة املرتبطة غري التطبيقات وكل منفصل، بشكل املختلفة بالتطبيقات الخاصة
قانون مع البيانات، ونرش واستخدام، وحفظ، تجميع، عمليات تتوافق أن بد وال اختيارية،
فقط املختصة واإلدارات أخرى، ترشيعات جانب إىل (الخصوصية) الشخصية البيانات
تبادل يوجد وال بأعمالها، املتصلة البيانات قواعد إىل الوصول صالحية تملك التي هي
البيانات عىل االطالع البطاقات حاميل وبإمكان الحكومية، اإلدارات بني البيانات لقواعد
الخدمة بأكشاك املركبة الذكية الهوية بطاقات قارئات خالل من البطاقة عىل املخزنة
عىل التأثري تقديرات وتُحدد هوياتهم، من التحقق بعد وذلك الجوازات، بصاالت الذاتية
تعديالتترشيعية وثمة الذكية، الهوية بطاقات مرشوع من مختلفة مراحل يف الخصوصية

البيانات. خصوصية حماية لتعزيز تسن

الهوية بطاقات ضد حجة عرشة اثنتا

الجريمة. تمنع لن (١)
االجتماعي. الضمان نظم عىل االحتيال تمنع لن (٢)

الرشعية. غري الهجرة تمنع لن (٣)
التمييز. تسهل سوف (٤)
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الرشطة. سلطات يف مربرة غري زيادة تخلق سوف (٥)
داخيل. سفر جواز إىل تتحول سوف (٦)

إجبارية. بطاقة إىل «االختيارية» البطاقة تتحول سوف (٧)
مقبولة. غري تكلفتها ستكون (٨)

شديد. وإزعاج كبرية متاعب يف البطاقة فقدان سيتسبب (٩)
للخطر. الشخصية املعلومات خصوصية البطاقة تعرض سوف (١٠)
املزيفة. الهوية ثقافة وتعزز اإلجرامي السلوك البطاقة سرتسخ (١١)
للخطر. الشخصية والنزاهة الوطنية الهوية البطاقات ستعرض (١٢)

األكرب» «األخ كتاب من ديفيز، سايمون
١٣٩–١٥١ الصفحات (١٩٩٦ بوكس، (بان

الخاصة الجذب عوامل بسهولة نتجاهل أن يمكن وال مطمئنة، اإلجراءات هذه تبدو
بطاقات مع الحال هو كما ولكن والسهولة، والعدالة، األكرب، الفعالية مثل البطاقات، بتلك
الواقعية االحتماالت مع تُوازن أن بد ال القيم هذه فإن بريطانيا، يف املقرتحة الهوية
ورسقة املعلومات، لرسية وخرق وخلل، البطاقة»، وظائف يف مطلوب غري «توسع بحدوث
البيانات استخدام يف واملتمثل حكومية بريوقراطية أي تتعرضله قد الذي واإلغراء الهوية،
غري يكون ربما البيانات قواعد ودمج اإلدارات، بني املعلومات وتبادل متعددة، ألغراض
سوف تطوًرا الهوية بطاقات أكثر استخدام أن أيًضا الواضح غري ومن للمقاومة، قابل

معنوياتهم. يضعف أو واإلرهابيني املحتالني يعيق

النووي الحمض بيانات قواعد

لوجود حاجة الجرائم عن الكشف يف النووي الحمض أدلة استخدام يف التوسع عن تولد
األفراد ألحد الوراثية البصمة هل تحديد أجل من الحمضالنووي عينات من بيانات قاعدة
إنجلرتا يف النووي الحمض بيانات قواعد تكون وربما به، ملشتبه الوراثية البصمة تطابق
العالم، يف األكرب السكان) تعداد من ٪٩ يمثل ما أي وراثية، مالينيبصمة ٥٫٣ (وبها وويلز
ممن مشبوه مليون من يقرب ملا أصابع وبصمات نووي حمض عينات عىل تحتوي وهي
للدهشة يدعو ما هناك وليس وبُرِّئوا، قبل من حوكموا أو للمحاكمة مطلًقا يتعرضوا لم
الجينية؛ معلوماتهم من عينة لتسليمهم واالضطهاد بالحزن األبرياء األشخاص شعور يف
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الخصوصية عىل كربى مخاطر تمثل النووي للحمض املتعددة االستخدامات :6-1 شكل
الشخصية.6

شخصني دفع الكئيب االحتمال وهذا هينة، ليست العينات هذه استخدام إساءة فاحتمال
بُرِّئوا، أن بعد البيانات قواعد من الوراثية بصماتهم حذف طلب إىل بهم املشتبه من
األوروبية املحكمة إىل التماسهما رفعا فقد اإلنجليزية، املحاكم إقناع عن لعجزهما ونتيجة
قد الخصوصية يف حقهما أن ،٢٠٠٨ عام نهاية يف باإلجماع، قررت التي اإلنسان، لحقوق

انتهك.

رسيرك يف القابع الجاسوس
توضع أو من، تصنع أن باإلمكان وأصبح حجًما أصغر الكمبيوتر أجهزة تصبح يوم بعد يوًما
عىل كذلك، نهائية ال املخاطر ولكن نهائية، ال االحتماالت لالهتمام، ومثرية جديدة مواد داخل،
أنواع كل تقدم للغسيل» القابلة «الحوسبة ب يعرف ما أو اإللكرتونية األنسجة مجال املثال، سبيل
العمل أو الحرارة وتوليد الحيوية، اإلشارات مراقبة عىل القادرة فاألنسجة املدهشة، الخصائص
التي كاملالبس — للسخرية مثري هو مما بداية لها، حدود ال احتماالت إىل تشري كهربي كمفتاح
ويُصنَّع املحمول، هاتفك شحن تعيد التي كالسرتة مفيد، هو بما وانتهاءً — باستمرار ألوانها تغري
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عندما مقاومتها من تغري أنسجة من تكسرتونيك رشكة تنتجه الذي بوليمر» «تكسرتو ال قماش
ولكن شك، ال مفيد أمر عليها، الواقع الضغط اكتشاف تستطيع وهكذا والشد، للتجعيد تتعرض

فوقها. النائمني األشخاص عدد — عن وتعلن — تكتشف أن تستطيع رسير مالءة أن تخيل

شادبولت، وإن أوهارا كيه
القهوة» ماكينة داخل «جاسوس كتاب من
٩ صفحة (٢٠٠٨ (وانوورلد،

به، املشتبه بُرِّئَ إذا الوراثية البصمة تدمري إىل تعمد أخرى قضائية سلطات هناك
األبد إىل النووي الحمض بعينة االحتفاظ يمكن املثال، سبيل عىل وأملانيا، النرويج ففي
للمجرمني الوراثية بالبصمة فقط االحتفاظ يمكن السويد ويف بذلك، املحكمة أذنت إذا فقط
فهي املتحدة الواليات أما سنتني، عن مدتها تزيد بالحبس عقوبات قضوا الذين املدانني
أحد عىل القبض عند النووي الحمض من عينات بأخذ الفيدرايل التحقيقات ملكتب تسمح
أو اتهام أي ه يَُوجَّ لم إذا ذلك، طلب عند العينات تلك تدمري يمكن ولكن بهم، املشتبه
تمتلك التي نحوها، أو والية، ٤٠ ال بني ومن إليه، املوجهة التهمة من به املشتبه بُرئ إذا
تسمح التي الوحيدة الوالية هي كاليفورنيا والية فإن النووي، للحمض بيانات قاعدة
ثم جنائية تهم إليهم وجهت الذين باألفراد الخاصة الوراثية للبصمات الدائم بالحفظ

ساحتهم. برئت
فقد السود)، (كالذكور السكان من معينة قطاعات ضد التمييز تجنب أجل ومن
قواعد يف وتجميعها املواطنني جميع من حمضنووي عينات أخذ بوجوب اقرتاحات ُقدمت
واضح هو ما ولكن ا، عامٍّ دعًما املتطرف االقرتاح هذا يلقى أن املرجح غري ومن بيانات،
الجينية البيانات تلك تعرض فإن الخصوصية، ونحمي النظام نزاهة عىل نحافظ لكي أنه

صارًما. ترشيًعا يتطلب للخطر الحساسة

الهجمات صد

البيانات التخلصمن طريق عن الخصوصية حماية إىل الخصوصية تعزيز تقنيات تسعى
للبيانات املطلوبة غري أو الرضورية غري املعالجة منع خالل من أو تقليلها أو الشخصية
التقنيات تلك اتخذت األصل يف البيانات، نظام تشغيل عىل سلبًا التأثري دون الشخصية
الحقيقية هوياتهم بإخفاء لألفراد تسمح برامج وهي املستعارة»: الهوية «أدوات شكل
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التقنيات وهذه القصوى، الرضورة عند إال تظهرها وال اإللكرتونية، التشغيل أنظمة عن
تعتمد فعاليتها فإن ذلك ومع األفراد، أحد عن املجمعة البيانات كمية تقليل عىل تساعد
املستعارة، الهوية حجاب إلغاء أو إبطال عىل القدرة يمتلكون من نزاهة عىل كبريًا اعتماًدا

الدوام. عىل بها الوثوق يمكن ال الحكومات فإن ولألسف،
تتيح قوة األكثر الخصوصية تعزيز تقنيات فإن مستعارة، هوية استعمال من وبدًال
البيانات ربط عىل واملؤسسات الحكومات قدرة يبطل رصامة أكثر نحو عىل الهوية إخفاء
التشغيل خدمات من متتالية سلسلة خالل من األمر هذا يتحقق ما وعادة محدد، فرد بأي
يمتلك ال ولكنه السلسلة، يف يلونه الذين الوسطاء هويات يعرف وسيط فكل الوسيطة،
يمكن وال والتالني، السابقني الوسطاء هوية تحديد عملية يسهل لكي الكافية املعلومات

النهائي. متلقيه إىل وصوًال متابعته أو املصدر، إىل االتصال تتبع للوسيط
من املرسل اسم يمحو إلكرتوني برنامج (وهو الغفل املربد التقنيات هذه تتضمن
مجهول للرشاء اإللكرتوني النقد وخدمة الويب، تصفح ومعايري اإللكرتونية)، الرسالة عىل
تعمية تقنية تستخدم التي كاش ديجي خدمة أو شوم، ديفيد ابتكرها التي املصدر
عليها بدوره يصدق الذي بي الخاص البنك إىل مشفرة بيانات عشوائية بطريقة ترسل
حاسبي إىل البيانات يعيد ثم اإللكرتونية) األموال أنواع من نوع استخدام خالل (من
ألن يحتاج (وال املتلقي يعرف وال مسلسل: رقم هو بيانات من يقدم ما وكل الشخيص،
بقية من فعالية أكثر حماية تتيح العملية وهذه إليه، املدفوعة األموال مصدر يعرف)
النرش حقوق إدارة أنظمة يف كبرية نجاح إمكانية العملية ولهذه الهوية، إخفاء أشكال
ومرشوع املرسلة، اإللكرتونية املستندات يف النرش حقوق مثل مرشوعات مع اإللكرتوني
االسرتاتيجي الربنامج باسم املعروف األوروبية املفوضية برنامج يطوره الذي «كوبيكات»،
بحقوق املحمية لألعمال الكاملة فالنصوص املعلومات، تكنولوجيا يف للبحوث األوروبي
وهذه إليه، امللكية عائدات دفع أو املؤلف موافقة بدون وتُسوق اإلنرتنت من تُحمل نرش
مبلغ دفع عىل املستخدم إجبار خاللها من يمكن تكنولوجية حلول عن تبحث املرشوعات
عىل واضًحا خطًرا يمثل للمستخدمني «التتبع» وهذا املواد، لتلك استخدامه نظري محدد
يحصل وأن واملشاهدة، واالستماع، القراءة، يف عاداتي تُسجل أن املمكن فمن الخصوصية:
التوقيع ويبدو ضارة، أو رشيرة ألغراض ويستخدمها ما، طرف عليها االطالع حق عىل

املستخدمني. هوية إخفاء خاللها من يمكن نسبيٍّا بسيطة وسيلة األعمى
العرص قبل فيما وحتى مهمة، ديمقراطية قيمة يمثل الهوية إخفاء يف الحق
توفريها لوال التي السياسية العملية يف املشاركة ل يسهِّ الهوية إخفاء كان اإللكرتوني،
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املحكمة قضت وبالفعل، فيها، االنخراط األفراد بعض قبل ملا الهوية إخفاء إلمكانية
إعالن دون الكالم يف الحق يحمي للدستور األول التعديل بأن األمريكية بالواليات العليا
هوية خلف الحقيقية هويته إخفاء يف املرء رغبة وراء متعددة أسباب وهناك الهوية،
أن يف أرغب ربما اإلنرتنت، شبكة فعىل أخرى، بطرق تماًما الهوية تلك حجب أو مستعارة
الهوية) مجهويل أو معروفني أشخاص مع (سواء حوارات أجري ذلك ومع هويتي أخفي
هوية أحد يعرف أال يف حتى أرغب وقد الهوية، مجهول الربيد إرسال معيد مستخدًما
أنتمي إخبارية مجموعة أي إىل يعرف أن ألحد أريد ال وربما اإللكرتونية، رسالتي متلقي

زرتها. إلكرتونية مواقع أي أو
وضحايا للمخربين، الهوية إخفاء من وسياسية شخصية فوائد هناك ذلك، عىل عالوة
فإن دائًما)، الحال هو (كما وباملثل املساعدة، من مختلفة ألشكال بحاجة هم ومن االعتداء،
الهوية إخفاء مع التعبري يف الحق أن مع إجرامية، أنشطة أيًضا تحجب ربما الحريات تلك
مع فريدة بعالقة الهوية إخفاء ويرتبط قانونًا، املحظور الكالم ليشمل يتسع أن يمكن ال
الهوية إلخفاء اإلنرتنت شبكة تتيحها التي والفرص التعبري، وحرية الخصوصية من كل
واالفرتايض، الواقعي العالم يف إمكانياتها استكشاف يف بدأنا بالكاد فنحن للغاية؛ كبرية
هويتنا نكون؛ بمن الخاص األبدي السؤال بشأن ما) حد إىل (مزعجة أسئلة تثري وهي

الحقيقة.
قوية بمعارضة االتصاالت أمن حماية أجل من القوي التشفري استخدام قوبل
باإلبقاء أو نهائيٍّا، التشفري بمنع إما وبمقرتحات وفرنسا) املتحدة الواليات يف (خصوًصا
وقد العام، التشفري بمفتاح االحتفاظ مثل وسائل خالل من اعرتاضالرسائل، إمكانية عىل
التشفري، نظم وواضعي القانون تطبيق سلطات بني املحتدمة املعركة إىل الكثريون انضم
كلمة تكون ربما «متحمس» كلمة أن وخاصة املعركة، تلك أمد يطول أن املتوقع ومن
التشفري ثقافة للحاسب العاديون املستخدمون بها تبنى التي الطريقة لوصف ضعيفة
باإلنجليزية لعبارة (اختصاًرا بي» «بيجي تشفري برنامج أن االعتبار يف وضعنا إذا القوي،
يف قوية شفرة توليد بإمكانه زيمرمان فيل طوره الذي ا») جدٍّ جيدة «خصوصية تعني

اإلنرتنت. شبكة عىل باملجان متاح الربنامج أن عىل عالوة دقائق، خمس من أقل
وتتبنى الحديثة، التشفري لنظم الرئيسية السمات أحد العام» التشفري «مفتاح يعترب
هو والقفل االتصاالت، بأمن يتعلق فيما واملفتاح» «القفل طريقة الحديثة التشفري نظم
املتلقي يستخدم الرسالة، فتح أجل ومن للمتلقي، يرسله أن للمستخدم يمكن عام مفتاح

36



الهجوم

العام املفتاح باستخدام والتشفري الخاص»، «املفتاح ب يعرف ما أو شخصيٍّا تشفري كود
يسمح الثنائي املفتاح نظام ألن نظًرا الهوية، التشفري/تعيني إتاحة من كبري بشكل يزيد
رسيٍّا، التشفري فك مفتاح يبقي حني يف املحتملة لالتصاالت متاًحا التشفري مفتاح بجعل
عمالء، لعدة متاًحا العام مفتاحه يجعل بأن البنوك ألحد املثال، سبيل عىل يسمح، فهو

باآلخرين. الخاصة املشفرة الرسائل قراءة بإمكانهم يكون أن دون
األشكال وتستخدم الفرد، هوية إخفاء خاصيف بشكل مفيدة التكنولوجية الحلول إن
أو بنكي حساب صورة يف واسع صعيد عىل بالفعل الرقمية الهويات من الضعيفة
مع الهويات تلك مطابقة ألن فقط، محدودة حماية توفر وهي اجتماعي، ضمان رقم
القادرة الذكية البطاقات ظهور ولكن للغاية، بسيطة مسألة عنه تعرب الذي الشخص
القدرة مع للهوية الحقيقي اإلخفاء يسهل سوف متغرية مستعارة هويات توليد عىل
األعمى» «التوقيع أو «التعمية» مثل إجراءات فإن وكذلك كافة، التعامالت إجراء عىل
والتوقيع كبرية، بدرجة الخصوصية حماية من تعزز سوف اإللكرتوني» «التوقيع أو
نظام ويتضمن اليد، بخط توقيع أي من أقوى توثيًقا يوفر فريد «مفتاح» اإللكرتوني
باملفتاح التشفري نظام وميزة خاص، واآلخر عام أحدهما مفتاحني، العام باملفتاح التشفري
قد تكون أن يمكن ال أنها تعلم فسوف الرسالة، تشفري فك من تمكنت إذا أنه هو العام

املرسل. بواسطة إال أُنشئت
التعامل أو اإلجراء أجل من بالفعل» «مطلوبة هويتي هل هو: األسايس والسؤال
يف سنناقشها التي — البيانات حماية ملبادئ يصبح بالذات املوضع هذا يف به؟ أقوم الذي

كبري. تأثري — الخامس الفصل

بي) ٣ (بي الخصوصية تفضيالت منصة

تسمح التي التقنيات هي الخصوصية سياسة إدارة نظم يف املهمة التطورات إحدى
تفضيالت عىل وبناءً تصفحه طرق تخص مدروسة خيارات باتخاذ للمستخدم
منصة بروتوكول هو شهرة الربوتوكوالت هذه وأكثر به، الخاصة الشخصية الخصوصية
الربوتوكول وهذا العاملية، الويب شبكة رابطة يد عىل تطورت التي الخصوصية تفضيالت
الخاصة الخصوصية سياسة من آليٍّا مقروءة نسخ بعمل اإللكرتونية للمواقع يسمح
بي بروتوكول قارئات عىل متصفحاتهم تشتمل الذين املستخدمني تمكني ثم ومن بها،
الخصوصية سياسة مع أوتوماتيكيٍّا للخصوصية املحددة تفضيالتهم مقارنة من بي ٣

37



الخصوصية

أن للموقع يمكن التي املعلومات نوع إىل بوضوح ستشري املقارنة هذه باملوقع، الخاصة
املوقع سياسة تكن لم إذا املستخدمون سيُنذر حينئذ بها، يفعل أن يمكن وماذا يجمعها

تفضيالتهم. مع تتوافق
أكرب من واحًدا يعد الذي اإللكرتونية، الخصوصية معلومات مركز فإن ذلك مع
خالل ومن الربوتوكول، ذلك بفعالية مقتنع غري الخصوصية، عن املدافعة املنظمات
بروتوكول أن من يشكو املركز فإن ا»، جدٍّ ضعيفة «خصوصية بأنه للربوتوكول وصفه

الخصوصية: لحماية األساسية املعايري مع التوافق يف يفشل بي ٣ بي

حماية اإلنرتنت مستخدمي عىل يصعب وسوف ومربك معقد بروتوكول إنه
من الكثري معالجة يف يفشل بي ٣ بي بروتوكول فإن وكذلك خصوصيتهم،

باإلنرتنت. املرتبطة املشكالت وخاصة الخصوصية، مشكالت

األفضل من للخصوصية الجيدة املعايري أن اإللكرتونية الخصوصية معلومات مركز ويؤكد
أو تقلل الخصوصية لتعزيز حقيقية وتقنيات للمعلومات العادلة املمارسات عىل تبنى أن
واستخدام لجمع ومتوقعة بسيطة قواعد فوجود الشخيص: التعريف معلومات جمع تمنع
بي، ٣ بي بروتوكول أما املستهلكني، ووالء ثقة أيًضا يدعم سوف الشخصية املعلومات

اإلنرتنت. شبكة خصوصية يف العامة ثقة يضعف فسوف اآلخر، الجانب عىل

الراديو موجات باستخدام الهوية تحديد

باملخزون للتحكم كوسيلة الراديو موجات باستخدام الهوية تحديد تكنولوجيا ظهرت
«آر ال أو الراديو موجات باستخدام الهوية تحديد نظام ويتكون الباركود، محل تحل
(بطاقة استهالكي منتج كل عىل توضع صغرية رقاقة عنارص: ثالثة من دي» آي إف
آي إف «آر ال بطاقات وقارئ للمنتج، فريد معرف بداخلها يخزن دي») آي إف «آر ال
مراقبة بيانات قاعدة إىل الدخول صالحية لديه بالقارئ متصل كمبيوتر ونظام دي»،
املحتويات، فيها بما املنتج، عن شاملة معلومات عىل البيانات قاعدة وتحتوي املخزون،
مكانه أيًضا يكشف للمنتج تعريف بطاقة وتخصيص للمنتج، التصنيع وتاريخ واملنشأ،
ويمكن السري، خط يف تقدمه النقل، رشكات حالة ويف البيع، ومكان والسعر باملخزن،
أثر واقتفاء األسواق، من الخطرية أو املعيبة املنتجات سحب يف التكنولوجيا هذه تطبيق
الفساد. منع أجل من املراجعة سجالت وتوفري املقلدة، البضائع ومنع املرسوقة، البضائع
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تكامل ا�ؤسسة

التخطيط
�وارد

ا�ؤسسة 

خادم محيل 

إدارة
سلسلة
التوريد 

برامج وبنيةقارئاتبطاقات
تحتية محلية

١٢٢٥٥٩

يفرض الراديو موجات بواسطة الهوية تحديد لتكنولوجيا املتصاعد االستخدام :7-1 شكل
الخصوصية. عىل عديدة تهديدات

بطاقات يف متزايد بشكل تستخدم وهي هائلة، دي» آي إف «آر تكنولوجيا وإمكانات
املكتبات، وكتب واألمتعة، الحقائب مراقبة ويف السفر، وجوازات التالمسية، غري الدفع
مثلما البرش، داخل تتبع رشيحة زرع دون يحول سبب يوجد وال األليفة، والحيوانات
ألزهايمر مرىض موضع تحديد يف املساعدة الرشيحة تلك فبإمكان كالبنا. مع اآلن نفعل
الالسلكي البث شبكات مع دي» آي إف «آر تكنولوجيا ودمج الطريق، يضلون الذين
شبكة نطاق داخل واألفراد لألغراض اللحظي التتبع يسهل أن يمكن والدقة الرسعة فائق
هو الشأن هذا يف بالخصوصية تتعلق مشكلة يثري وما مثًال، املستشفيات كإحدى السلكية،
فمن خريية؛ أقل استخدامات أمام الطريق يفتح ربما الحميدة التطبيقات هذه تقبل أن
الجنسية، الجرائم مرتكبي داخل التعقب رشائح بزرع مطالبات هناك تكون أن املحتمل

املرغوبني». «غري األشخاص وبقية الرشعيني، غري واملهاجرين واملساجني،
األخرى البيانات مع دي» آي إف «آر بيانات عت جمِّ إذا أنه من خوف أيًضا وهناك
أجل من — الوالء) وبطاقات االئتمان بطاقات يف املخزنة املعلومات املثال، سبيل (عىل
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صورة بتكوين يسمح قد اإلجراء هذا فإن — العميل معلومات مع املنتج بيانات مطابقة
إف «آر تكنولوجيا استخدام زيادة فإن ذلك، عىل عالوة للمستهلكني، شاملة شخصية
املراقبة، مجتمع رقعة باتساع ينذر قد والرشكات، واملنازل، العامة، األماكن يف دي» آي
وهي لسيارتي، األمامي الزجاج عىل مثبتة دي» آي إف «آر بطاقة هناك املثال، سبيل عىل
أن تعلم ما جهة أن وحقيقة البنكي، حسابي من أوتوماتيكي بشكل العبور رسوم تخصم
طرف ألي مفيدة تكون ربما بيزا بمدينة الخاصة العبور بوابة لتوها اجتازت قد سيارتي
وسائل من متطورة وسيلة الستخدام بحاجة أننا الواضح ومن تحركاتي، بمعرفة مهتم

الجانب. هذا يف الخصوصية تعزيز

العاملي املواقع تحديد نظام

لتحديد الصناعية األقمار إشارة إس») بي («جي العاملي املواقع تحديد نظام يستخدم
السيارات مالحة أنظمة يف االستخدام شائعة إس» بي «جي ال صارترشائح وقد املواضع،
بي «جي ال نظام قبل من املتولدة البيانات تضاعف أن املمكن ومن املحمولة، والهواتف
أجل من األخرى املعلومات مع ودمجها بيانات قاعدة داخل تجميعها خالل من إس»
تلقيها، أو املكاملات إجراء أجل ومن إس)، آي (جي الجغرافية املعلومات نظام تكوين
الواقع، يف فإنها، الطريقة وبهذه بموقعها، األرضية املحطات إحدى املحمولة الهواتف تبلغ

دقائق. بضع كل املستخدم موقع تبث
يمكن مما السلكية، إشارات مستخدمة املوقع بتثليث «لوكي» مثل خدمات تقوم
أو القريبة، املطاعم عىل العثور أو املحيل، الطقس تقارير عىل الحصول من املستخدمني
اإللكرتوني، ملوقعهم وطبًقا بموقعهم، أصدقائهم تعريف أو املحالت، أو السينما، دور
تطلع أن أوتوماتيكي بشكل تستطيع لوكي ماي خدمة وهناك، هنا تسافر «بينما فإنك
إس «آر تلقيمات أو فيسبوك، أو املفضلة، منصتك باستخدام موقعك، عىل أصدقاءك
الخدمة مقدمو ويدعي تويرت»، موقع تغريدات حتى أو مدونتك، من إشارات أو إس»،

الشخصية. املعلومات تجميع عن امتناعهم خالل من الخصوصية يحمون أنهم

الجينية املعلومات

ليس بالخصوصية، املتعلقة املشكالت من عدًدا الجينية بنيتنا استكشاف عىل القدرة تمثل
قسم يف واملتجسد املريض، خصوصية الطبيب التزام يحمي أن يمكن مدى أي إىل أقلها
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املشكلة أيًضا تثري وهي تفىش، أن من الحساسة املعلومات تلك بفعالية يحمي أن أبوقراط،
اعتبار يمكن ال الذين — والزوجات األزواج حتى بل — املرء بأقارب الخاصة املستعصية

تافهة. مسألة الشخص ذلك بيانات بمعرفة اهتمامهم
شأنها، من التقليل يمكن ال — وغريها — االنتهاكات تلك تمثلها التي التحديات إن

عنه. إجابة تقديم التايل الفصل يحاول ما هذا املوقف؟ هذا إىل وصلنا كيف ولكن

هوامش

(1) © 2002 TopFoto.
(2) © 2003 HowStuffWorks, Inc.
(3) © Grea Korting/www.sangrea.net.
(4) Reproduced with permission; please visit http://

www.SecurityCartoon.com for more material.
(5) Comic made on Bitstrips.com.
(6) © Andrew Brookes/Corbis.
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الضارة القدرات من نابًعا الخصوصية بشأن املعارص قلقنا من األكرب القدر يبدو بينما
الشجاع الجديد العالم طويل بزمن يسبق خاص عالم إىل التوق فإن للتكنولوجيا،
وبالفعل، التليفزيونية، املراقبة وكامريات اإللكرتونية، واملراقبة والبايت، بالبت الخاص
والجماعية الفردية الخصوصية يف عاملية شبه رغبة هناك أن األنثروبولوجيا علماء أثبت
عالوة الالئقة، االجتماعية املعايري عىل تنعكس الرغبة هذه وأن البدائية، املجتمعات يف
الجماعة؛ أو الحشد بقية من مأوى يلتمسون الذين الوحيدين لسنا فنحن ذلك، عىل

الخصوصية. إىل تحتاج أيًضا فالحيوانات

الخصوصية؟ ما

نكون وأن وشأننا، نرتك أن يف الرغبة الخصوصية فكرة تتضمن العام، املستوى عىل
علينا، اآلخرين تطفل بفعل مقيدين أو مكبوتني غري سجيتنا، عىل نكون أن يف أحراًرا
عىل التعدي ليشمل املطلوبة غري والدعاية التطفل من أبعد هو ملا يتسع النطاق وهذا
الدولة، تدخل بدون وحميمية شخصية قرارات نتخذ لكي نحتاجها التي «املساحة»
«خاص» بأنه محدًدا نطاًقا تصف لكي بكثرة تستخدم «الخصوصية» لفظة فإن ولهذا
جنينها، إجهاض يف رغبتها اختيار يف حقها املثال، سبيل عىل امرأة، تمارس وبداخله،
بشأن املناقشات فإن ولهذا الجنسية، ميوله عن التعبري يف حرٍّا الفرد يكون أن أو
الحمل منع وسائل فيها بما جدلية، أخالقية أسئلة مع تتشابك ما عادة الخصوصية

اإلباحية. املمارسة يف والحق
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والحيوانات الخصوصية
احتياجاته من جزء مميزة، برشية رغبة هي الخصوصية يف رغبته أن يعتقد أن اإلنسان يحب
واملؤسسات الحيواني بالسلوك الخاصة فالدراسات ذلك ومع الفريدة، والفنية والفكرية األخالقية
الحيوانية، أصوله يف متأصلة تكون ربما الخصوصية إىل اإلنسان حاجة أن إىل تشري االجتماعية
… أقرانهم بني بالخصوصية للمطالبة متعددة أساسية آليات يتشاركون والحيوانات البرش وأن
تغني عندما إنه تقول التي الرومانسية الفكرة حطمت قد باإلقليمية الخاصة الدراسات إن بل
يف بالحياة»، الحيواني «االبتهاج فقط هو ذلك مدعاة فإن القرود، تزعق أو الحناء أبو طيور
األساسية االكتشافات وأحد … الخصوصية أجل من متحدية رصخة ذلك يكون ما عادة الواقع،
أو الفردي االنعزال من فرتات تلتمس تقريبًا الحيوانات جميع أن يف يتمثل الحيوانية للدراسات
الخصوصية بني التوازن تحقيق أجل من الحيوان وكفاح … صغرية مجموعة وسط الحميمية
السعي فإن املنطلق، هذا ومن الحيوان، لحياة األساسية العمليات من واحدة عن يعرب واملشاركة
واالجتماعية البيولوجية العمليات يف ينشأ ولكنه فقط، اإلنسان عىل مقصور غري الخصوصية وراء

بأكملها. للحياة
والحرية» «الخصوصية كتاب من ويستن، آالن
٨–١١ الصفحات (١٩٦٧ هيد، بوديل (ذي

تصور يكمن الخصوصية بحماية اهتمامنا جوهر يف أنه واضًحا يبدو حال، أي عىل
نتخيل فإننا والخاص، العام النطاق بني بالفصل نقر إن وما باملجتمع، الفرد عالقة عن
مؤسيس هيكل بمنزلة يكون وإنما وحسب، منطقيٍّا التقسيم هذا فيه يكون ال مجتمًعا
بوجود التسليم إن أخرى، بعبارة النوع، هذا من لنطاق قيمة خلق املمكن من يجعل

«العام». النطاق وجود ضمنًا يقتيض «الخاص»، النطاق
املجتمع يف — العام النطاق يف املشاركة تعرضت ذلك نحو أو املايض القرن خالل
يرشح وكما قبل، ذي من الذات حول تمركًزا أكثر اآلن فنحن منتظمة، تآكل لعملية —
بأن الحداثة بعد ما النفيس انشغالنا فإن باستفاضة، سينيت ريتشارد االجتماع عالم
واملفارقة أصيل، سيايس مجتمع ظهور احتماالت يقوض مشاعرنا مع» «متواصلني نكون
بعض، من بعضهم الناس اقرتب «كلما اإلمكانية: تلك دمرت قد املفرطة الحميمية أن هي

عنًفا.» وأكثر إيالًما، وأكثر اجتماعية، أقل عالقاتهم أصبحت
الشخيص» «حيزه خصوصية يف املرء يقضيها التي الحياة أن اإلغريق اعترب الواقع، يف
مالذ مجرد باعتبارها الخصوصية إىل ينظرون الرومان كان وباملثل «الحماقة»، عن تعرب
فقالت: جيًدا، األمر هذا آرنت هانا وصفت وقد «الجمهورية»، داخل الحياة من مؤقت
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ذاتها، الكلمة تشري كما للخصوصية، الخاصة السمة كانت القديم، الشعور يف
محروًما املرء فيها يكون حالة حرفيٍّا تعني كانت فالكلمة األهمية؛ غاية يف
يعيش الذي فاإلنسان وإنسانية، سموٍّا األكثر قدراته من حتى بل ما، يشء من
املجال بدخول له مسموًحا ليس بعبد أشبه هو والذي فقط، خاصة حياة
يكن لم املجال، هذا مثل ينشئ أال اختار همجي بشخص أشبه أو العام،

كامًال. إنسانًا

من كنطاق بالخصوصية لالعرتاف األولية املراحل يتبني أن املرء يستطيع وال
الرومانية. اإلمرباطورية عرص أواخر يف إال الحميمية نطاقات

تجاه متباينة مواقف تظهر والبدائية القديمة املجتمعات فإن متوقع، هو وكما
والقانونية»، األخالقية األسس الخصوصية: «حقوق الرائدة دراسته ففي الخصوصية،
اليونان فيها بما األولية، املجتمعات من عدد يف الخصوصية وضع مور بارينجتون بحث
الصني، حالة يف القديمة، والصني القديم، العهد يف ظهر كما اليهودي واملجتمع القديمة،
العام) (املجال للدولة املنفصلة املجاالت بني الكونفوشيويس التمييز أن كيف مور يوضح
والصداقة، والعائلة، الغزل، عن املبكرة النصوص جانب إىل الخاص)، (املجال والعائلة
بالقرن أثينا وفرت اآلخر، الجانب وعىل الخصوصية، يف ضعيفة حقوق عن تمخضت قد
أن إىل النهاية يف مور وخلص الخصوصية، لحقوق أقوى حماية امليالد قبل الرابع
قوية. ليربالية بتقاليد يتسم معقد مجتمع يف إال تحقيقها يمكن ال االتصاالت خصوصية
الفكر يف توءمني لحركتني نتيجة والخاص العام النطاقني بني الحديث فصلنا ظهر
السادس القرنني يف الدولة سيادة ونظريات القومية الدولة فظهور والقانوني، السيايس
فإن اآلخر، الجانب وعىل الواضح، العام املجال مفهوم عنه تولد قد عرش والسابع عرش
الدعاءات االستجابة من كنوع ظهر قد الدولة انتهاكات من متحرر خاص نطاق تمييز
القوانني، إصدار عىل املطلقة القوى امتالك بهدف الربملانات، بعدها ومن امللكية، النظم
االجتماعية لألنشطة املنظمة والقوانني العرصية، الدولة ظهور يعترب أخرى، بعبارة
بني الفصل لهذا طبيعية أساسية متطلبات الخاص، املجال عىل والتعرف واالقتصادية،

املجالني.
النماذج أما القصة، من واحد بجانب فقط تخربنا التاريخية فاألدلة ذلك ومع
وإحدى التحول، هذا تستوعب التي االجتماعية القيم عن بقوة تعرب فهي االجتماعية
فاألول، والجيسلشافت: الجيمنشافت بني التمييز هو املفيدة الثنائية االجتماعية التفرعات
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للمنزلة وفًقا ومنظم ضمنيٍّا، املقبولة والتقاليد املعايري عىل قائم مجتمع هو عام، بشكل
أما الهدف، يف والتوحد املشرتك والفهم والواجب، الحب، بأوصاله يمسك ولكن االجتماعية
شخصية مصالح ذوو أفراد فيه يتنافس مجتمع فهو اآلخر، الجانب عىل الجيسلشافت،

الحرة. بالسوق يسمى ما داخل شخصية مادية فائدة عىل الحصول أجل من
ال تكاد فالجماعة واملجتمع، الجماعة بني بالفرق التمييز هذا عن يعربَّ ما وعادة
فالقانون جليٍّا؛ املجتمع يف التقسيم يظهر حني يف والخاص، العام بني تقسيم أي تظهر
السيايس النظام أيًضا يوضح التفريق وهذا ا، عامٍّ شيئًا اعتباره يمكن ما كل رسميٍّا ينظم

واالقتصادي.
الليربالية، معتقدات من محوريٍّا والخاصمعتقًدا العام املجال بني الفصل يعد كذلك
بخصوص جداًال كانت لطاملا عامة، بصورة الليربالية، إن القول يمكن «ربما وبالفعل،
لها، وفًقا الحدود تلك ترسم أن يجب التي املبادئ وما الخاص، املجال حدود تقع أين
القانون إليه يصل قد الذي املدى ويعد إيقافه.» يمكن وكيف التداخل ينشأ أين ومن
الليربايل املذهب يف وخاصة متكرًرا، موضوًعا «الخاص» املجال عىل الرشعي التطفل يف
كان عرش التاسع بالقرن القانوني للفكر الرئيسية األهداف «أحد عرش: التاسع بالقرن
القانون — والتنظيمي والجنائي، الدستوري، القانون بني واضح فصل خلق يف يتمثل
التجاري.» والقانون وامللكية، والعقود، واألرضار، الخاصة، املعامالت وقانون — العام
مربًكا خاصة» «أخالقيات فرض يف الجنائي القانون بحدود الخاص السؤال ويظل

واألخالق. القانون لفالسفة
صاغه الذي الرضر» «مبدأ نرش عىل عاًما ١٥٠ عن يزيد ما ميض من الرغم وعىل
حقيقيٍّا اختباًرا يوفر يزال ما فإنه الحرية» «عن كتابه يف ورشحه ِمل ستيوارت جون
نظر وجهة فمن لألفراد، الخاصة الحياة يف التدخل لحدود الليربتاريون تقييمات ملعظم

ميل:

حرية يف يتدخلوا أن جماعي، أو فردي بشكل للبرش، يجيز الذي الوحيد السبب
الذي الوحيد الهدف ألن وذلك الذات، حماية هو أقرانهم من عدد ألي الترصف
متحرض، مجتمع من عضو أي مع باستحقاق القوة استعمال يمكن أجله من
الشخصية، فمصلحته اآلخرين، عىل رضر وقوع منع هو الخاصة، إرادته وضد

كافيًا. مربًرا ليست أخالقية، أو كانت مادية
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الخصوصية قيمة

تخدمها التي األهداف ما ولكن خصوصية، بدون حياة تكون أن نتصور أن يمكن ال
فإن الديمقراطية، الليربالية نظرية يف أهميتها إىل باإلضافة بالفعل؟ الخصوصية
العالقات وتكوين الحب، عىل وقدرتنا النفسية، والصحة لإلبداع، مجاًال تدعم الخصوصية

والصداقة. والحميمية الثقة وتعزيز االجتماعية،
األبعاد تضم للخصوصية وظائف أربع ويستن آالن يحدد الكالسيكي، عمله يف
الشخيص، االستقالل تولد الخصوصية أوًال: الخصوصية؛ ملفهوم واالجتماعية الفردية
يف رغبة عن يعرب الذي االستقالل، هذا إىل بالحاجة مرتبط الديمقراطي الفردية ومبدأ
فهي العاطفي، للتحرر فرصة تقدم الخصوصية ثانيًا: اآلخرين، وسيطرة تحكم تفادي

االجتماعية: أقنعتنا بإزالة لنا تسمح

املحب، والزوج الصارم، األب أدوار بني املرء يتنقل قد األيام، من يوم أي يف
متسكع وموظف نقابة، ومندوب ماهر، مخرطة وفني الرشكة، حافلة ومهرج
من مختلفة أدوار وكلها ليجني، أمريكان بمنظمة لجنة ورئيس املياه، مربد عند
مرسح خشبة عىل ملشهد مشهد من ينتقل وهو املرء يتبناها النفسية الناحية
وانتهاءً املصانع عمال من بداية األفراد، تعطي … والخصوصية … الفردية
يسرتيحوا، أن أجل من الرف عىل أقنعتهم يضعوا لكي فرصة بالرؤساء،

البرشي. الكائن يدمر قد الدوام عىل «العمل» وضعية يف فاالستمرار

صياغة عىل القدرة وهي الذات، تقييم يف باالنخراط لنا تسمح الخصوصية ثالثًا:
نستطيع بيئة لنا توفر الخصوصية ورابًعا: وأخالقية، إبداعية وأنشطة أفكار واختبار

ومحمية. محدودة اتصاالت يف وننخرط والحميمية، األرسار نتشارك أن بداخلها

ونفسه املرء بني خاصة زالت
والكلمات تعاونيٍّا، القرارات واتخاذ املتبادل، الكلفة رفع من الكواليس وراء ما لغة تتكون
الرسمية غري واملالبس والتدخني، العفوية، والترصفات الرصيحة، الجنسية والتعليقات النابية،
والغمغمة العامية، الكلمات أو اللهجات واستخدام املرتاخية، والوقوف الجلوس ووضعيات الفجة،
ولكن بسيطة أفعال يف اآلخرين شعور مراعاة وعدم و«املزاح»، البدنية والدعابات والصياح،
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وقضم واملضغ، والصفري، الدندنة، مثل صغرية بدنية أفعال يف الذات مع واالندماج مدلول، ذات
والغازات. الريح وإطالق والتجشؤ، األظافر،

اليومية» الحياة يف الذات «عرض كتاب من جوفمان، إرفنج
١٢٨ صفحة ،(١٩٥٩ أنكور، داي (دابل

الخصوصية معضلة

يمكننا للخصوصية عيوب سبعة فهناك محًضا، خريًا ليست فالخصوصية ذلك مع
ومستغربة لطيفة فيكتورية قيمة باعتبارها الخصوصية إىل يُنظر أوًال: بإيجاز؛ تحديدها
الرقة من بلمحة «تتسم املؤلفني: أحد لسان عىل جاء كما فهي، التواضع، يف ومفرطة
وبخاصة عائليٍّا، اضطهاًدا الخصوصية حجاب يخفي قد جدية، واألكثر ثانيًا: الجريحة.»
هو املرأة إلخضاع املهمة األسباب أحد أن املرأة منارصو ويدعي للنساء، الرجال اضطهاد
إىل الدولة تنزع بينما ذلك، عىل عالوة والعائلة، املنزل نطاق يف لحرصهن النساء عزل
املوضع وهو الخاص، املجال انتهاك عن إحجاًما هناك أن نجد العام، املجال يف التحكم

ضدهن. العنف وممارسة النساء استغالل فيه يتكرر الذي

املرأة واضطهاد الخصوصية
كيفية تغيري أمام حاجًزا يقيم فإنه الحميمية، يف التدخالت الخصوصية قانون يقيد عندما
تعتربها التي ذاتها األشياء أن املصادفة قبيل من ليس ولعله … الحميمية هذه يف التحكم
اآلخر؛ بالجنس واالرتباط والعالقات، والجسم؛ املوضع، — النساء إلخضاع ركيزة األنثوية الحركة
مذهب مظلة تحت يندرج ما جوهر تشكل — والحميمية واملشاعر، واإلنجاب؛ والجماع واألنشطة،
قد بل — يحمي أن بإمكانه للخصوصية القانوني املفهوم فإن املنظور، هذا ومن الخصوصية،
يف النساء وتسخري الزوجات، واغتصاب البدني، االعتداء فيه يمارس الذي املكان — بالفعل حمى

املنزلية. األعمال
كتاب من ماكينون، كاثرين
والقانون» الحياة حول نقاشات تعديل: بال «األنثوية
١٠١ صفحة (١٩٨٧ برس، يونيفرستي (هارفارد
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املجرمني اكتشاف فرص يضعف قد مقدًسا مالذًا الخصوصية اعتبار ثالثًا:
اهتمامات يف الصدارة موضع األمنية التهديدات تحتل فاليوم عليهم، والقبض واإلرهابيني
سلطات يعيق قد الخصوصية عن الحمايس الدفاع يف اإلفراط أن يخىش البعض الناس،
الحر التدفق الخصوصية تعرقل قد رابًعا: بمسئولياتها، القيام عن القانون تطبيق
التجارية الكفاءة تعوق قد الخصوصية خامًسا: والرصاحة، الشفافية وتمنع للمعلومات،
املعلومات جمع عملية يفسد قد بالخصوصية املستحق غري فاالنشغال التكاليف، من وتزيد

اإلنتاجية. يقلل ثم ومن التجارية، القرارات اتخاذ ويؤخر الرضورية، الشخصية
وال مالئم غري فرديٍّا ا حقٍّ الخصوصية يعتربون املجتمعيني النقاد بعض سادًسا:
قضية هناك وأخريًا: املجتمع، قيم أو األخرى الحقوق عىل بالتعدي له يسمح أن يجب
األمريكي القانوني والفقيه القايض مثل أشخاص قبل من الخصوصية ضد مثارة قوية
عن فرد أي امتناع بأن — اقتصادية نظر وجهة من — يحتج الذي بوزنر ريتشارد
االنتقاد وهذا الخداع، من نوًعا يمثل قد مداهنة غري صادقة شخصية معلومات تقديم

تدقيًقا. أكثر فحًصا يستحق املهم
منخرًطا الفرد يعد هل الشخصية، املعلومات تداول تحجيم أو ملنع سعيه خالل من
غري صورة له ترسم املعلومات تلك كانت إذا وخاصة الخداع، أشكال من شكل أي يف

بحزم: بوزنر يقول محببة؟

التضليل، أجل من الشخصية املعلومات بإخفاء الناس لقيام األمر يصل عندما
أفضل ليست املعلومات هذه ملثل القانونية الحماية ملنح االقتصادية الحالة فإن

والبضائع. السلع بيع عملية يف بالتحايل للسماح االقتصادية الحالة من

أنه ذلك عىل يرتتب فلن االقتصادي، املنظور يدرك أن املرء استطاع لو حتى لكن
يكونون قد فاألفراد الشخصية، املعلومات لحجب االقتصادية القيمة تقدير يقبل سوف
مصلحتهم مقابل يف املعلومات تلك تداول تقييد يف مصلحتهم يقايضوا ألن استعداد عىل
قادر غري يكون وربما بوزنر، يظهر لم أخرى، بعبارة لها، الحر التدفق يف املجتمعية
الصحيحة، الحسابات بالرضورة هي «املتنافسة» للمصالح حساباته أن يظهر، أن عىل

ترجيًحا. األكثر حتى أو
مصلحة غري يف تكون ربما العملية بكلفة املتعلقة االعتبارات أن أيًضا بوزنر يدعي
ودقيقة، مخزية املعلومات تكون فحينما الشخصية، للمعلومات القانونية الحماية توفري
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تسهل الصحيحة فاملعلومات عام: بشكل متاحة لجعلها اجتماعي دافع هناك يكون
اجتماعيٍّا املفيد من يصبح ذلك عىل وبناءً املعلومات، تلك تخصه الذي الفرد عىل االعتماد
بإخفائها، للفرد السماح من بدًال املعلومات تلك عىل االطالع يف الحق املجتمع نمنح أن
إخفائها من الفرد يجنيها التي القيمة فإن الكاذبة، أو املخزية غري املعلومات حالة ويف
ال الصحيحة غري فاملعلومات عليها، االطالع من املجتمع يجنيها قد التي القيمة تتخطى

الفائدة. عديمة فهي السبب ولهذا األمام، إىل العقالنية القرار اتخاذ عملية تدفع

الخصوصية معنى

استخدمتها وقد ملعناها، واضح تمييز دون «الخصوصية» كلمة أستخدم كنت اآلن، حتى
إىل ملتجأ أو مالذ التماس من االهتمامات؛ أو الظروف من متنوعة مجموعة لوصف
ذاتها الخصوصية فكرة أن مطلًقا املستغرب غري ومن املبارشة، القرابة عالقات حميمية
خصوصيتنا حرمة أن عىل عام إجماع هناك وبينما املعالم، واضحة أو متماسكة ليست
املراقبة، شكل تأخذ التي الخاص، النطاق عىل الضارية الهجمات بفعل لالنتهاك تتعرض
أكثر تصبح الصورة فإن (الباباراتزي)، املشاهري مصوري وأنشطة اتصاالتنا، واعرتاض

الخصوصية. مظلة تحت متنوعة إضافية شكاوى تتزاحم عندما ضبابية
أو واضح معنى املوضوع هذا حول كتبت التي الهائلة املؤلفات عن ينتج لم
املرأة حقوق أجل من أخرى، أشياء بني من للمنافسة، ساحة توفر التي للقيمة ثابت
الشواذ وحرية الحمل، منع وسائل واستخدام اإلجهاض)، يف بالحق يتعلق ما (وخصوًصا
رسية مشكالت وبعض اإلباحية، أو الخليعة املواد مشاهدة أو قراءة وحق والسحاقيات،
الخصوصية استخدام عن ينتج ولم الفريوس، وحاميل اإليدز بمرىض املتعلقة املعلومات
قدر سوى أحيانًا، املتنافسة بل املتفاوتة، السياسية األفكار من الكثري وراء السعي يف

التحلييل. االرتباك من كبري

بالخصوصية االكرتاث عدم
فقد مالحظة، دون األحيان أغلب يف اليومية التجسس عمليات وتستمر املراقبة تكنولوجيا تتطور
الدعائية والرسائل الخصم، وبطاقات الفيديو، كامريات عىل الناس تعود أن منذ طويل وقت مىض
عرص يف سهولة أكثر الحياة أصبحت كم يقدر فإنه أحيانًا، املواطن يزعج األمر أن من وبالرغم …
لديه وليس متاح، وغري معروف، وغري مراقب، غري يكون أن عن يتخىل تردد، بال فهو، الكمبيوتر،
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باإلثارة.1 املولعة اإلعالم وسائل يغذي املشاهري حول للشائعات النهم :1-2 شكل

عنه، يدافع أن يستحق أمًرا هناك أن يرى ال وحتى تقلصت، قد الشخصية حريته بأن إحساس
حساب عىل عنه الدفاع يف يرغب يجعله ال األهمية من قليًال قدًرا إال الخاص لنطاقه يعري ال وهو
الناخبني أصوات يكسب أن يمكنه سياسيٍّا برنامًجا ليست الخصوصية إن بحياته، األخرى امليزات
من ينسحب بأن للمرء مسموًحا يعد ولم يدركون، مما أكثر آثاًرا خلفهم يرتكون والناس …
شخًصا ويصبح رسي بشكل أقنعته يبدل أن الفرد يستطيع وال … إزعاج دون ويحيا املجتمع
بشكل يفحص فجسده األنظار، عن يختفي أن أو أخرى هيئة يف يتنكر أن باستطاعته وليس آخر،
يُتغاىض يشء ال … تُوثق حياته وتغريات تُسجل، الحياة دروب عرب ورحلته إكس، بأشعة دوري
تافه، أمر وكل خطأ، وكل طائش، ترصف كل يُسجل وعندما … منه يُتخلص أو يتجاهل، أو عنه،
أعني من يهرب يشء وال عليه، ويحكم يقيم املرء يفعله يشء فكل العفوي، للفعل مجال يوجد ال
سيظلون الناس فإن دورية، فرتات عىل البيانات تُمَح لم فإذا … الحارض يخنق واملايض املراقبة،

بشدة. الجميع تخيف النظرة هذه أن يبدو ولكن الخاص، تاريخهم زنازين داخل قابعني
رسمي» بيان «الخصوصية: كتاب من سوفسكي، وولفجانج
٧-٨ الصفحات (٢٠٠٨ برس، يونيفرستي (برينستون

يمكن ال اجتماعية، أو سياسية، أو أخالقية، عامة، كقيمة الخصوصية قيمة
رأي هناك الوضوح، وراء وسعيًا غموضها، ازداد الفكرة اتسعت كلما ولكن إنكارها،
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التي املعلومات منع إىل حاجة، ربما بل رغبة، تكمن الخصوصية لب يف بأنه جديل
ثمة قليل، منذ ذكرنا كما ولكن رضانا، بدون لآلخرين معروفة تكون أن من بنا تتعلق
عىل واضحة املسألة وهذه الخصوصية، ساحة إىل متزايد بشكل دخلت أخرى قضايا
غري «الحقوق عن العليا املحكمة فتعبري األمريكية، املتحدة الواليات يف الخصوص وجه
«جريزولد» قضيتي يف التاريخية أحكامها منذ تستخدمه الذي كالخصوصية، املحددة»
الخصوصية يف الدستوري الحق دعمتا (اللتني «وايد» ضد و«رو» كونيتيكت» «والية ضد
الخصوصية مساواة عنه نتج الرتتيب) عىل واإلجهاض، الحمل، منع بوسائل يتعلق فيما
كانت وإن متعددة، أنشطة وراء السعي يف الحرية الشخصية: القرارات اتخاذ حرية مع
يف الحق عىل يشتمل الخصوصية مفهوم صار أخرى، وبعبارة خاص، مكان يف تتم عادة
املنظمة القوانني دامت ما ذلك، عىل عالوة واستخدامها، األجساد إىل الوصول يف التحكم
الشخصية الخصوصية عىل بعمق تؤثر املحددة الجنسية األفعال ولبعض لإلجهاض
عىل القدرة بداخلها تندمج التي الفئة نميز أن املفيد من يكون فقد الحكومية، والسلطة

القراراتية». «الخصوصية باسم شخصية، قرارات اتخاذ
فكرة الخاصة» «األماكن أو املكاتب، أو املنازل، اخرتاقات عن نتج فقد كذلك
بالخصوصية املتعلقة الخصيصة هذه تصور — فجة عبارة وهي — املوقع» «خصوصية

الشخيص. النطاق عىل الخفية، أو العلنية التعديات، تجتاحها التي

للخصوصية؟ تعريف من هل

ويستن آالن الربوفيسور وفكرة املراوغة، شديد أمًرا للخصوصية املقبول التعريف يبقى
أفراد، من «مطالبة بحق: مطالبة أنها عىل تصورها الخصوصية عن واملؤثرة الشاملة
يتم مدى أي وإىل وكيف، متى، بأنفسهم يقرروا أن بحق مؤسسات، أو مجموعات، أو
(أو بحق مطالبة الخصوصية واعتبار اآلخرين.» إىل بهم املتعلقة املعلومات توصيل
تحديد يف يفشل إنه بل وحسب، الخصوصية بقيمة جدًال يسلم ال أصيل) حق باألحرى
معلومة أي كتمان أو استخدام التعريف هذا يتضمن سوف ذلك، عن وفضًال محتواها،
تعترب التي التصورات إىل مشابه نقد يوجه أن املمكن ومن األفراد، أحد بخصوص

نفسية. حالة أو الحياة» من «مجاًال الخصوصية
للخصوصية بوصفه يتعلق فيما تأثريًا أكثر كان للخصوصية ويستن تعريف ذلك مع
ولكي بشخصه، املتعلقة املعلومات يف الفرد به يتمتع الذي «التحكم» مدى حيث من
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خرسخصوصيته قد الفرد إن يقال أن بد فال بالخصوصية، املعلومات يف التحكم يتساوى
املعلومات كشف عىل قادر غري الفرد هذا كان لو حتى التحكم، هذا ممارسة من ُمنع إذا

الخصوصية. لقيمة مسبق افرتاض يوجد أنه معناه وهذا الشخصية،
بهذا فإنني شخصية، معلومات عن كامل، وبإدراك طواعية كشفت، أنني لو وباملثل
ولكن التحكم، ذلك — عن أتنازل ولست — أمارس ألنني الخصوصية أفقد ال الشكل
لديَّ يكون قد أنه من الرغم عىل ألنه بدقة؛ الخصوصية يصف ال بالتحكم اإلحساس هذا
عليها الحصول لآلخرين يمكن فربما ال، أم املعلومات تلك سأكشف كنت إذا فيما تحكم
عن الكشف إن (أي التحكم من األقوى املعنى هو هنا املقصود كان وإذا أخرى، بطرق
تلك نرش منع عىل قادًرا أعد لم ألنني للتحكم؛ فقدانًا يشكل طواعية، ولو املعلومات،
للخصوصية. الفعيل، وليس «املحتمل»، الفقد يصف فإنه اآلخرين)، قبل من املعلومات
سوف خصوصيتي فإن وهكذا اآلخرين، من اهتمام أي أجذب ال قد فأنا ثم ومن
املعلومات تدفق يف تحكمي بني فارق ثمة ال! أم ذلك يف رغبت سواء حماية، تتلقى
التحكم هذا هل أحدد أن أجل ومن األمر، واقع يف بي اآلخرين علم وبني بي، الخاصة
عىل أيًضا، أعلم أن الرضوري فمن الفرضية، لهذه وفًقا خصوصيتي، الواقع يف يحمي

ال. أم مقيدة بمعايري محكوم املعلومة هذه متلقي هل املثال، سبيل
حكم (أو الطيف واسع تحكم من جانبًا الخصوصية اْعتُربت إذا ذلك، عىل عالوة
اختيار يف حريتي هو للمناقشة موضوًعا يمثل الذي األمر أن املفرتض فمن ذاتي)،
من يصبح التحكم عىل املبني التعريف فإن قليل، منذ أوضحنا كما ولكن الخصوصية،
خاللها من تمارس التي الطريقة وليس تتخذ الخيارات أي بسؤال متعلًقا املنطلق هذا

الخصوصية. لقيمة مسبًقا افرتاًضا يضع تعريف إنه أخرى، بعبارة الخيارات، تلك
املميزة السمات وصف محاولة يف تكمن اإلجابة لعل اإلشكاليات، هذه ضوء وعىل
تقول نظر وجهة يوجد باالعتبار، جديرة اختالفات تظهر أيًضا هنا ولكن للخصوصية،
عنارص ثالثة من تجمع وهي املحدودة»، الوصول «إمكانية من تتكون الخصوصية إن
«الغفلية»: ما؛ فرد عن املعروفة املعلومات «الرسية»: بذاتها؛ مستقلة ولكن متصلة

ما. فرد إىل املادي الوصول «العزلة»: ما؛ فرد إىل املوجه االهتمام
حق انتهاك عن متمايزة كحالة — الخصوصية فقدان فإن الرأي، لهذا ووفًقا
اهتماًما يبدون أو الفرد، عن معلومات عىل اآلخرون يحصل عندما تحدث — الخصوصية
أوًال: هي؛ املقاربة لهذه املزعومة واملزايا إليه، ماديٍّا وصوًال يكتسبون أو الفرد، بذلك
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بوضوح تظهر أنها وثانيًا: الخصوصية، لفقدان موضوعيٍّا تعريًفا وتسهل محايدة، أنها
يف الخصوصية مفهوم فائدة إىل تشري أنها وثالثًا: القيم، من كقيمة الخصوصية تماسك
أنها ورابًعا: القانونية)، الحماية تستدعي التي الحوادث تحدد إنها (إذ القانوني السياق
التي باألعىل، املذكورة املسائل تلك وتستبعد للخصوصية، «التقليدية» االخرتاقات تتضمن
من يكون بالخصوصية، تتعلق مسائل أنها الناس يفرتض ما كثريًا أنه من الرغم عىل
وحظر والروائح، (الضوضاء، جوهرها، يف قانونية أو أخالقية قضايا اعتبارها األفضل

(… وهكذا والشذوذ، الحمل، منع ووسائل اإلجهاض
يتحاىش لكي الخصوص، وجه عىل صعوبات، عىل ينطوي التحليل هذا حتى لكن
تقيد التي التعريفات يرفض فإنه الخصوصية، لقيمة مسبق افرتاض وضع التحليل هذا
إنه القائل الرأي يستبعد التحليل هذا فإن وبهذا تُفىش، التي املعلومات «جودة» ب نفسها
«خاصة»؛ لإلفشاء املعرضة املعلومات تكون أن بد ال الخصوصية، من جانبًا تشكل لكي
يقع الخصوصية فقدان أن ولو الفرد، بهوية مرتبطة أو للغاية شخصية تكون أن أي
مفهوم لصار الرسية)، (عنرص معروفة ما فرد بخصوص معلومة أي تصبح حينما

للغاية. ا هشٍّ الخصوصية
أحد تخص معلومات نرش حاالت من حالة كل توصف أن التشويه من لنوع إنه
باملعلومات مرتبطة الخصوصية تكون ما بقدر ذلك ومع للخصوصية، فقدان بأنها األفراد
األمر يتعلق عندما أخرى، بعبارة حتميٍّا، يبدو التحليل هذا فإن الفرد، بشأن املعرفة أو
إن ويقال تحكم، أو تقييد عامل وجود من بد ال ما، بفرد الخاصة املعلومات بمسألة

«شخصية». املعلومات تكون أن هو قبوًال األكثر العامل
إمكانية أحدهم اكتسب متى أو لالهتمام موضًعا الفرد كان متى بأنه واالدعاء
بالخصوصية الهتمامنا تجريٌد مجدًدا هو خصوصيته يفقد بالرضورة فإنه إليه الوصول
عزلتك عىل تطفلية الخرتاقات عرضة كونك أو عليك االنتباه فرتكيز معناه، من كبري لقدر
الظروف هذه يف الفرد بخصوصية اهتمامنا ولكن ذاتها، حد يف مستهجنة أشياء هي
فالشخص خاصة، نعتربها ما عادة أنشطة يف منخرًطا الفرد يكون عندما أقوى يكون
عالنية. يتبعنا شخص من أكثر «خاص» هو ملا تصورنا يتحدى أن املرجح من املتلصص
األساسية الدعامة تشكل التي القيم حماية خالل من بأنه البعض يجادل أحيانًا
تعويض أو العاطفي اإلجهاد إيقاع منع اإلنسانية، الكرامة امللكية، (حقوق للخصوصية
املرتبط والقانوني األخالقي الحوار عن التخيل بإمكاننا يكون فربما آخره)، إىل آثاره،
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حتى ثانيًا، للخصوصية، املفاهيمي التمييز سيضعف فإنه ذلك، صح ولو بالخصوصية،
االتفاق من محدود قدر هناك للخصوصية، االشتقاقية الطبيعة ينكرون الذين هؤالء بني

لها. املحددة الرئيسية بالسمات يتعلق فيما
معطيات عىل تُبنى ما كثريًا الخصوصية معنى بشأن الحجج أن هو ذلك من واألسوأ
ينضم ال أصيل، «حق» بأنها الخصوصية توصف حيثما ثم ومن األساس، من مختلفة
عادة األوىل فالحجة «حالة»، أنها عىل الخصوصية مع يتعاملون ممن كثري لقضيتها
أما تعريفها)، كان (أيٍّا الخصوصية إىل الحاجة بخصوص معياريٍّا ترصيًحا تكون ما
ذلك، عىل عالوة «الخصوصية»، بشأن وصفيٍّا ترصيًحا تصوغ فقط فهي الثانية الحجة
واملتأصلة؛ الوسيلية قيمتها بني الخلط إىل الخصوصية مرغوبية بشأن االدعاءات تميل
بواسطتها يمكن وسيلة آخرون ويعتربها ذاتها، حد يف هدًفا الخصوصية يعترب فالبعض

العاطفي. التحرر أو الحب، أو اإلبداع، مثل أخرى اجتماعية أهداف ضمان

الشخصية واملعلومات الخصوصية

أن يمكن هل أساسية، كقيمة الخصوصية تقويضألهمية بدون أخرى؟ طريقة هناك هل
هناك ليس الفردية؟ االدعاءات لظهور مساحة تعطي التي القضايا عزل يف اإلجابة تكمن
القانون يسميه بما ارتبطت الخصوصية مجال يف األصلية الشكاوى أن يف يذكر شك
خلوته، أو الفرد، عزلة عىل و«تطفل خاصة»، حقائق عن العام «اإلفصاح األمريكي
املحوسبة، الشخصية البيانات واستخدام جمع أصبح وحديثًا، الخاصة»، شئونه أو

للخصوصية. الرئيسية الهموم من اإللكرتوني، باملجتمع املرتبطة األخرى والقضايا
املدى بتقييد اهتماًما تتشارك — جوهرها يف — األسئلة هذه أن الواضح من يبدو
استخدامها إساءة أو عليها، التطفل أو األفراد، بأحد الخاصة الحقائق نرش يتيح الذي
املرء وجود املثال، سبيل (عىل محددة حاالت أن إىل إشارة هذا يعد وال التوايل، عىل
أو كخصوصية تصنف أن يجب ال الهواتف) مراقبة (مثل معينة أنشطة أو بمفرده)

التوايل. عىل للخصوصية، انتهاك
يربز الشخصية، املعلومات مستوى عىل الخصوصية مشكالت لتحديد السعي وعند
تحت والثاني: «شخيص»، كلمة من فهمه يمكن الذي ما األول: للغاية: واضحان سؤاالن
خالل من فقط «شخصيٍّا» اليشء يعد هل «شخصية؟ ما مسألة اعتبار يمكن ظروف أي
السياسية آرائي بأن ادعائي بذاتها؟ شخصية مسائل هناك أن أم كذلك؟ بأنه الفرد ادعاء
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تلك عن التحري من تحد أو تمنع محددة معايري عىل يعتمد أن بد ال شخصية مسألة
أتمسك أن يل يكفي ربما ولكن بخصوصها، بها مرصح غري تقارير كتابة أو اآلراء

لنفيس. بآرائي االحتفاظ حقي من أنه عىل تنص التي بالقاعدة

ورشاؤها الخصوصية بيع
احتكار حق يمنحك ال القانون خاصة، أو شخصية معلومات بخصوص صفقة تعقد ال أنت
قادرين األفراد يكون أن يجب الخصوصية: يميز ما هو هذا الحقائق، هذه بنرش قيامك مقابل
هذه حماية يف مساعدتهم إىل متلهفني نكون أن ويجب بهم، املتعلقة املعلومات يف التحكم عىل
فإن ولذا أمننا؛ نريد أو نقدر إننا ذلك، يفعلوا أن يف والحقوق النظم منحهم خالل من املعلومات
نظام هو الخاصة املعلومات يف التحكم منحنا خالل من األمن ذلك يمنحنا الذي الحكم نظام
نظامي يف يشء وال … العامة السلطات تسانده أن يجب نظام وهو العامة، القيم مع منسجم
أو بيعها، يستطيعون التي البيانات أنواع يف النهائي أو الكامل التحكم األفراد يمنح أن يمكن
من املبدأ حيث من يُمكِّن سوف بي» ٣ «بي ونظام رشاءها، يستطيعون التي الخصوصية أنواع
يجعل سبب يوجد وال … الفردي التحكم وكذلك الخصوصية لحقوق الصاعد التدفق يف التحكم
بك تتعلق حقائق هناك يكون فقد … الخاصة البيانات أنواع كل لحماية مضطرٍّا النظام هذا
لك يسمح ال ذاتك بخصوص ادعاءات هناك يكون قد أنه أهمية واألكثر بإخفائها، لك يسمح وال
التحايل يف باالنخراط لك يسمح أن يجب ال طبيب»)، أنا بي، «اتصل أو محاٍم»، («أنا برتديدها

لآلخرين. الرضر تسبب أن أو
كتاب من لسيج، لورانس
اإللكرتوني» للفضاء أخرى وقوانني «الشفرة
١٦٢-١٦٣ الصفحات (١٩٩٩ بوكس، (بيسك

ذكرنا وكما متغرية، كونها جانب إىل بالثقافات ترتبط املعايري هذه أن الواضح من
توجهات لها كان البدائية املجتمعات أن إىل تشري األنثروبولوجية األدلة فإن أعاله،
العرصية، باملجتمعات أنه يف يذكر شك هناك يكون ال وقد الخصوصية، نحو متفاوتة
يف الرتدد من أقل قدر بالتأكيد وهناك «خاص»، عليه يطلق ما تصورات تتأرجح سوف
كان بما مقارنة الخاصة للحياة متعددة بجوانب يتعلق فيما العرصية املجتمعات معظم
التي املعلومات من فئة توجد أال ماضية، سنة ٥٠ منذ ذاتها املجتمعات تلك يف الحال عليه
«الخصوصية» أن مفاده اعرتاض يثار ما عادة «خاصة»؟ بأنها توصف أن تستحق قد
خاصة ما سياق يف تعترب ربما نفسها املعلومات وأن ذاتها، حد يف للمعلومات سمة ليست

اإلطالق. عىل خاصة ليست أو للغاية خاصة ليست آخر سياق ويف ا جدٍّ
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للخصوصية مناهضة لحظات
مناهضة «لحظات عليه نطلق أن يمكن مما الطبيعي نصيبه من أكثر ولَّد قد األخري العقد أن يبدو
من واملزيد املزيد لرتك باالستعداد تتسم العام الرأي يف مزاجية حاالت وهي للخصوصية»،
الجماعي اإلرهاب صدمة كانت وقد الفردي، التحكم قبضة من خلسة تنسل الشخصية البيانات
الوحيدة، ليست ولكنها املزاجية، اللحظات لتلك الدافعة القوى إحدى املتحدة والواليات أوروبا يف
ووترجيت فضيحة مثل اللحظات من املزيد عن تمخضت األخرية العرش السنوات أن يبدو وال
شحذت درامية مواقف وهي أملانيا، يف السكان تعداد إلحصاءات املفرطة املطالب ضد الثورة أو
عىل املبنية واملمارسات املؤسسات وعززت الخصوصية، انتهاك ضد القوية العامة األفعال ردود

هذه. األفعال ردود
جرينليف، وجراهام رول بي جيمس
األول» الجيل العاملية: الخصوصية «حماية كتاب من
٢٧٢-٢٧٣ الصفحات (٢٠٠٨ إدجار، (إدوارد

النفيس محللها إىل خاصة معلومات إلفشاء ميًال أكثر جان تكون قد الحال، بطبيعة
هذه كشف عىل واعرتاضها رشيكها، أو عملها صاحب إىل أو منها مقرب صديق إىل أو
تظل املعلومات ولكن قوة، أكثر يكون أن املتوقع من الصحف إحدى بواسطة املعلومات
تصبح بأن للسماح استعدادها مدى هو يتغري وما الثالثة، السياقات يف «شخصية»
املعلومات نصف أن للمنطق منافيًا يكون وقد تستخدم، أن أو معروفة املعلومات هذه
«ليست حتى أو اإلطالق» عىل خاصة «ليست بأنها النفيس) (املحلل األول السياق يف
حقائق إىل ينصت النفيس الطبيب إن نقول أن يف نرغب أننا املؤكد ومن للغاية»، خاصة
الطبيب استدعي إذا أو رسية بطريقة املحادثة وُسجلت حدث وإذا تناقش، «شخصية»
حينها الزوجية، للخيانة ارتكابه أو مريضه شذوذ عىل املحكمة يف يشهد لكي النفيس
واضًحا، تغريًا السياق تغري لقد كشفت، أو ُسجلت شخصية» «معلومات إن نقول أن يجب
عىل الفرد اعرتاض نتوقع أن عندها املعقول من يصبح التي الدرجة عىل يؤثر ولكنه

نفسها. املعلومات «جودة» وليس تنرش، أو تستخدم التي املعلومات
بد فال العنرصين، كال يتضمن أن الشخصية» «املعلومات ل تعريف ألي بد ال لذا
باستخدام يتعلق فيما الفرد من املعقولة «التوقعات وإىل املعلومات «جودة» إىل يشري أن
أخرى، بعبارة الثاني، بالعنرص وثيًقا ارتباًطا يرتبط األول فالعنرص املعلومات»، تلك
ذاته. الوقت يف ومعياري وصفي مفهوم السياق هذا يف الشخصية» «املعلومات مفهوم
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تتعلق التي اآلراء أو االتصاالت، أو الحقائق، تلك الشخصية املعلومات تتضمن
ولذا حساسة، أو حميمية يعتربها أن منه نتوقع أن املعقول من سيكون التي بالفرد
و«الحقائق» تداولها، أو واستخدامها، جمعها، يقيد األقل عىل أو بها، االحتفاظ يف يرغب
من واسًعا نطاًقا أيًضا تتضمن ولكنها النصية، البيانات عىل مقصورة بالطبع ليست
واملقاييس الجينية البيانات وبقية النووي، الحمض صورة الصور؛ فيها بما املعلومات،
واألنواع والقزحية، الوجه بواسطة الهوية عىل والتعرف األصابع، بصمات مثل الحيوية،
واستغاللها. كشفها التكنولوجيا تستطيع التي بنا املتعلقة املعلومات من دوًما املتزايدة

أكرب؟ وضوح

الشخصية املعلومات فكرة تأسيس خالل من بأنه فوري اعرتاض هناك يصري ربما
وجه عىل معياريٍّا الواقع يف التعريف يصبح ما، فرد لتوقعات «املوضوعي» التحديد عىل
حماية يف — املرغوبية عدم أو — باملرغوبية املتعلقة التساؤالت يمنع وبذلك الحرص،
أو «شخصية»، أنها عىل املعلومات لتصنيف محاولة أي ولكن الشخصية»، «املعلومات
خاصة. معاملة تستحق املعلومات تلك بأن افرتاض عىل تنطوي «حميمية» أو «حساسة»،
املحتم من يكون موضوعي، معيار إىل باالستناد املعلومات تحديد رضورة وبقدر
التي واملعلومات «شخيص»، أمر أنه رشعيٍّا ندعي أن يمكن ما عىل التصنيف يعتمد أن
— اختبار أي تحت — املرجح من التي فقط هي بها االحتفاظ يف نرغب أن املعقول من
والفرد لها، الفعالة الحماية توفري إىل نسعى كنا إذا وخاصة تركيزنا، محور تكون أن
يسعى ولذا شخصية، معلومات — بسيارته مثًال، لنقل — املتعلقة املعلومات يعترب الذي
بأن شخص أي إقناع يف صعوبة يجد سوف محركها، بسعة الخاصة التفاصيل إلخفاء
ملا موضوعي اختبار وأي شخصية»، «معلومات ل كشًفا تشكل سيارته تسجيل وثائق

املعلومات. من الفئة تلك استبعاد عىل طبيعي بشكل يعمل سوف «خاص» هو
تؤثر بمعلومات مرتبًطا الفرد ادعاء يكون عندما صعوبة أكثر يصبح األمر ولكن
يف ما فرد يرغب أن املعقول غري من يكون لن املثال، سبيل فعىل الخاصة، حياته عىل
املقرتح التعريف وتطبيق الرسقة، بتهمة وإدانته بمحاكمته املتعلقة الحقائق كشف منع
قد شخصية املعلومات تلك هل لتحديد األوىل الدرجة من كاختبار الشخصية للمعلومات
العدالة تطبيق أن أرضية عىل يُبطل أن املرجح من ولكن رشعي، االدعاء أن إىل يشري
وما األحداث، تلك طبيعة من يغري قد الوقت فمرور ذلك ومع وعامة، مفتوحة عملية
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دائمة قيمة

يعامل أن سنوات، عدة بعد املعقول، من يصبح قد «عامة» مسألة ما وقت يف يعترب كان
خاصة. كمسألة

ربما القديمة الصحف من جمعت عامة معلومات يوًما يمثل كان ما نرش وباملثل
بأن التسليم يمكن فال ولذا شخصية، ملعلومات عدوانيٍّا كشًفا سنوات عدة بعد يعترب
ب مطالبته أو — يف الفرد حق بني موازنة إحداث عىل الطريق يقطع املوضوعي االختبار
للمجتمع املتعارضة املصلحة وبني ناحية، من لنفسه الشخصية بمعلوماته االحتفاظ —
الشخصية للمعلومات الطوعي الكشف خالل فمن أخرى، ناحية من مثًال التعبري حرية يف
بتحكم يحتفظ بأن مطالبته عن يتخىل ال الفرد فإن نرشها، أو استخدامها عىل املوافقة أو
لغرض املعلومات باستخدام الفرد يسمح ربما املثال، سبيل فعىل املعلومات، تلك يف محدد
(كالتوظيف آخر غرض يف تستخدم عندما سيعرتض ولكنه الطبي)، التشخيص (مثل ما

مثًال).
يكون والتي — ثالث طرف عنها ويعرب الفرد تخص التي باآلراء يتعلق وفيما
املعقول من سيكون — توظيف) لطلب املطلوبة اإلحاالت (مثل لوجودها مدرًكا الفرد
مباًرشا اهتماًما املهتمني لهؤالء فقط املواد تلك إىل بالوصول الفرد يسمح أن نتوقع أن
بشأنه أجريت قد تقييمات بأن الفرد يعلم ال وحينما توظيفه، عدم أو توظيفه بقرار
أو سيئة») «مخاطرة يمثل بأنه ائتماني تصنيف وكالة بيانات قاعدة يف يوصف (كأن
استخدام عىل اعرتاضه توقع املعقول من يكون فقد ُسجلت، أو اعرتضت قد اتصاالته أن
إذا وخاصة الخفية)، املراقبة حالة يف عليها، الفعيل (واالستحواذ كشفها أو املعلومات
وجودها. أدرك أنه لو دقيقة غري أو مضللة — احتماليٍّا أو فعليٍّا — املعلومات تلك كانت
عندما ولكن اإلطالق، عىل ضارة غري ذاتها حد يف تكون قد معلومة أي أن صحيح
خاص يشء إىل تتحول املعلومة فإن القدر، بنفس ضارة غري أخرى معلومة مع تدمج
يمثل يكاد ال — ذاته حد يف — وهو عام، بشكل متاح وونج اآلنسة فعنوان إذن فعليٍّا،
يحول وسوف املثال، سبيل عىل وظيفتها، وبني العنوان ذلك بني اربط «خاصة»، معلومة
رشعيٍّا اهتماًما الفرد لدى يولد مما لالستغالل عرضة تفاصيل إىل البيانات الدمج ذلك

بإخفائها.
السياق يف التفكري إىل الحاجة تهمل ال الشخصية للمعلومات املوضوعية الفكرة
املتطلبات تلبي إليها املشار املعلومات هل تقييم وعند البيانات، تلك فيه تقع الذي الكامل
إىل تحتاج سوف الفرد شكوى موضوع هي التي الحقائق فإن «للخصوصية»، األولية

59



الخصوصية

املتاحة البيانات يعتربوا أن للضحايا املعقول غري ومن جوانبها»، كل «من تفحص أن
معلومات إلخ) … السيارات لوحات وأرقام والعناوين، الهواتف، (كأرقام علني بشكل
أصبحت إذا عام، وبشكل تداولها، أو كشفها دون الحيلولة أو فيها التحكم يف يرغبون
عندها — أخرى ببيانات ارتباطها خالل من املثال، سبيل عىل — حساسة البيانات هذه

ذلك. جراء من مربرة شكوى تتجسد قد فقط
تأثريها يكون عندما الفردية وامليول السمات قوة كلية تستبعد ال املعقولية إن
العنارص تلك أهمية ينكر أن موضوعي الختبار يمكن ال وكذلك الحالة، بظروف مرتبًطا
عىل فالربيطانيون، شخصية، املعلومات يعترب أن للفرد املعقول من هل تحديد يف
أن حني يف رواتبهم، قيمة عن الكشف من الشديد بخجلهم مشهورون املثال، سبيل
عىل الثقافية العوامل تؤثر أن املحتم ومن بمراحل، خجًال منهم أقل االسكندينافيني
ينطبق األمر وهذا ال، أم شخصية املعلومات نعترب أن املعقول من كان إذا بما الحكم

بعينه. مجتمع أي داخل القدر بنفس
الطبي فامللف شخصية، — ذاتها حد يف — معلومة توجد ال األحوال، جميع ويف
أشياء كلها جنسية، عالقة عن املثري والكشف البنكي، الحساب وكشف االسم، مجهول
عندها املعلومة صاحب هوية عن يُكشف وعندما األفراد، بأحد تُربط حتى ضارة غري
يعد فما الحد؛ هذا نعرب عندما أيًضا ينطبق األمر وهذا شخصية، املعلومة تصبح فقط
موضوعي، اختبار برشوط يفي عندما إال بالحماية يحظى لن شخصية معلومة اآلن
خالل من يقيم أن بد ال وإنما اجتماعي، أو مفاهيمي فراغ يف يحدث ال األمر هذا ولكن

محددة. رشوط إىل االستناد
من نزر إال يوجد ال الخصوصية، وحدود ونطاق، معنى، عىل االختالف من الرغم عىل
يشكون من هم فقليل عليها، باملحافظة املتعلقة والتهديدات أهميتها يخص فيما الشك
بالخصوصية اإلقرار يتأمل التايل والفصل األساسية، القيمة تلك تآكل إيقاف رضورة يف

قانوني. كحق

هوامش

(1) © Getty Images.
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الثالث الفصل

قانوين حق

أراد ،١٨٤٩ عام ويف النقش، فن يف بارعني ألربت األمري وزوجها فيكتوريا امللكة كانت
وأرسال الشخيص، استخدامهما أجل من نقوشهما من بنسخ االحتفاظ امللكيان الزوجان
سرتانج، يسمى رجل وهو القرص، مطبعة مسئول إىل نقوشهما أكليشيهات من عدًدا
من جادج، اسمه رجل وهو ثالث، طرف يد يف وقعت املطبوعات تلك من عدًدا ولكن
حصل وبدوره، سرتانج، لدى يعمل «جاسوس» خالل من عليها حصل أنه الواضح
بشكل ستعرض أنها — نية بحسن — يعتقد وهو جادج من املطبوعات تلك عىل سرتانج
وبدأ للرسومات كتالوج َم ُصمِّ وبالفعل ألربت، واألمري فيكتوريا امللكة من بموافقة علني
الزوجني من موافقة توجد ال بأنه سرتانج علم وعندما املعرض، إلقامة يرتبان الرجالن
طباعة يف االستمرار قرر ولكنه فيه، املشاركة من انسحب املعرض، إقامة عىل امللكيني
امللكيني. الفنانني من بتوقيعات مصحوبًا للبيع الكتالوج طرح هي فكرته كانت الكتالوج،
قضائي أمر استصدار إىل األمري وسعى األمر، بذلك يسعدا لم امللكيني الزوجني لكن
عىل األمري حصل وبالطبع الكتالوج، تداول أو نرش وحظر املعرض إقامة منع أجل من
تنبع القضية تلك بها أحيطت التي «األهمية بأن استحياء، دون املحكمة، وأقرت أراد، ما

«… للمدعي الرفيعة االجتماعية املنزلة من
أن عىل كبريًا اعتماًدا اعتمدت القضية هذه يف صدرت التي األحكام أن ومع
يتيح الحكم هذا بأن رصاحة أقرت املحكمة فإن ألربت، لألمري ملًكا كانت األكليشيهات
األفكار وعزلة خصوصية «يحمي أن خاللها من القانون يستطيع نطاًقا أوسع قاعدة

معروفة». غري تبقى أن املؤلف يرغب التي للكتابة، املكرسة واملشاعر



الخصوصية

باألمر.1 يسعدا لم امللكيان الزوجان :1-3 شكل

األمريكية النشأة

بمنزلة وكان ١٨٩٠ سنة نرش الذي األسطوري املقال يف ا مهمٍّ عنًرصا القرار هذا كان
وارين دي صامويل املقال كتب بذاته، قائم كحق بالخصوصية القانوني لالعرتاف ميالد
بسنوات، ذلك وقبل املؤثرة، ريفيو لو هارفارد دورية يف ونرش برانديز، دي ولويس
غري قد كوداك إيستمان يد عىل الصور اللتقاط واملحمولة الرخيصة الكامريا اخرتاع كان
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قانوني حق

لقد اللعب، أثناء أو العمل، أو املنزل، يف لألفراد الصور التقاط باإلمكان صار لقد العالم؛
للغاية. قريبة للخصوصية النهاية بداية صارت

بوسطن، مدينة بمجتمع بارًزا وعضًوا محاميًا كان الذي وارين — املحاميان كتب
اإلعالم وسائل تطفل أزعجهما وقد ،١٩١٦ عام العليا باملحكمة ُعني الذي وبرانديز
واسع صعيد عىل يصنف ما — الصفراء» «الصحافة ب اصطالًحا تعرف التي الناشئة،
الدافع بأن يُعتقد ما وكثريًا اإلطالق، عىل تأثريًا املنشورة القانوني النقد مقاالت أكثر بأنه
يبدو التأويل هذا ولكن وارين، ابنة زفاف حفل عىل الصحافة تطفل كان غضبهما وراء
األكثر والدافع العمر! من السادسة تبلغ وارين ابنة كانت ،١٨٩٠ عام يف ألنه مرجح؛ غري
الراقي باملجتمع خاصة ثرثرة بمجلة نرشت املقاالت من سلسلة هو لغضبهما ترجيًحا

وارين. يقيمها التي الفاخرة العشاء حفالت وتصف ببوسطن،
بالخطر أيًضا (منذًرا وقاحتها عىل الصحافة الشهري املقال يدين حال، أي عىل
أن عىل ويؤكد الخصوصية)، عىل كوداك اخرتعها التي الجديدة البدعة تشكله الذي
أصدرتها التي األحكام عىل وبالبناء الخصوصية، يف بالحق ضمنيٍّا يقر العام القانون
وحقوق وامللكية، الثقة، بخرق الخصوص، وجه عىل يتعلق، فيما اإلنجليزية املحاكم
وتطبيقات حوادث مجرد كانت القضايا هذه بأن املقال كاتبا احتج والتشهري؛ النرش،
يحمي — بآخر أو بشكل — العام القانون أن الكاتبان وادعى الخصوصية، يف عام لحق
قيامه ويف متطفل، صحفي شاكلة عىل أشخاص يد عىل خصوصيته تُنتهك الذي الفرد
الكاتبان وقال لإلنسان، والفكرية الروحية االحتياجات بأهمية يقر القانون فإن بذلك،

شهري: ترصيح يف

من جعال الحضاري، التقدم عن ينتجان اللذين وتعقيدها، الحياة شدة إن
تحت اإلنسان، أصبح وقد العالم، عن العزلة من يشء حدوث الرضوري
والخصوصية العزلة إن حتى للدعاية، حساسية أكثر للثقافة، التهذيبي التأثري
قد العرصية واالخرتاعات املرشوعات ولكن للفرد، وأكثر أكثر رضوريني صارا
يمكن مما بكثري أكرب عقيل وألم لكرب خصوصيته، عىل بالتعدي أخضعتاه،

الجسدي. اإليذاء خالل من إحداثه

للشخص البدني الكيان حماية من تطور قد العام القانون بأن الكاتبان جادل
نتيجة ولكن وأحاسيسه، ومشاعره، أفكاره، حماية إىل به الخاصة املادية واملمتلكات

63



الخصوصية

ورشيكه وارين صامويل يد عىل ١٨٩٠ عام نرش الذي الرائد، املقال فرس :2-3 شكل
بالواليات العليا باملحكمة موقًرا عضًوا بعد فيما أصبح الذي الصورة)، (انظر برانديز لويس

الخصوصية.2 يف الحق يحمي العام القانون بأن االدعاء — األمريكية املتحدة

القانون فإن الصحافة، ومن العمل وطرق الحديثة االخرتاعات من الخصوصية لتهديدات
مدى أي إىل تحديد يف الفرد حق كان لقد الحماية، من املزيد يحقق أن إىل يحتاج العام
القانونية الناحية من محميٍّا اآلخرين؛ إىل وأحاسيسه ومشاعره، أفكاره، بإيصال يسمح
بإمكانهم الذين والرسائل، والفنية األدبية األعمال بمؤلفي يتعلق فيما فقط ولكن بالفعل،
أقرت التي اإلنجليزية القضايا أن من الرغم وعىل املواد، لتلك به املرخص غري النرش منع
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اعرتاًفا كانت الواقع يف القضايا تلك فإن امللكية، حماية عىل مبنية كانت الحق بذلك
منتهكة». غري «طبيعة ذات بخصوصية

١٩٠٢ عام ففي لالختبار، تفكريهما أسلوب خضع حتى طويل وقت يمض ولم
الدعاية أجل من موافقتها بدون استخدمت قد صورتها أن من قضية يف مدعية اشتكت
وكتب الدقيق أكياس عىل رسمت قد املدعية صورة كانت عليه، املدعى ينتجها لسلعة
استئناف محكمة قضاة أغلبية كان العائلة.» «دقيق تقول: كئيبة دعاية عبارة أسفلها
لها «ليس الخصوصية فكرة أن معتقدين وبرانديز، وارين أطروحة يرفضون نيويورك
اهتزاز إحداث دون اآلن دمجها يمكن وال … الترشيعي فكرنا يف ثابت مكان اآلن حتى
جراي القايض مثلها التي األقلية، فإن ذلك ومع «… املستقرة القانونية املبادئ يف عنيف
ضد حمايته يجب حق لديها املدعية بأن جيه جراي رصح وقد للفكرة، تحمست قد جيه،
املحكمة قرار عليه يبنى آخر مبدأ «أي التجارية: عليه املدعى ملصلحة صورتها استغالل

للمنطق». صادم أنه مثلما للعدالة بغيض أمر هو …

الشائعات ترويج خطيئة
فمن ووقاحة، بمثابرة تُماَرس تجارة، صارت وإنما والحاقدين، الكساىل تسلية النميمة تعد لم
اليومية، الصحف أعمدة يف وتبث الجنسية العالقات تفاصيل تُنرش الشهواني، الذوق إشباع أجل
عليها الحصول يمكن ال التي التافهة بالشائعات أخرى فوق أعمدة تُمأل الكساىل، شغل أجل ومن
هؤالء معاناة عىل التعديات تلك تحدثه الذي الرضر يقترص وال … العائيل املحيط عىل بالتطفل إال
الحال هو وكما النميمة، تجارة ويف إعالمية، أو صحفية النتهاكات ضحايا يكونون ربما الذين
الالئقة غري النميمة من يحصد محصول وكل الطلب، يوِجد العرض فإن التجارة، أفرع بقية مع
انخفاض — تداوله مع مبارش لتناسب وفًقا — عنه وينتج الشائعات، من ملزيد بذوًرا يصبح
عندما فإنه ظاهريٍّا، مرضة غري تبدو التي الشائعات وحتى واألخالقيات، االجتماعية املعايري يف
الناس شأن من تحقر الشائعات وهذه للرش، نواة تصبح واسع، صعيد وعىل بإرصار تُتداول
أفكار تقزِّم ثم ومن لألشياء، النسبية األهمية عكس خالل من تحقر فهي الحقائق، وتحرف
املساحة وتزاحم الصحف، يف مميز موقع الشخصية للنميمة يصبح وعندما وطموحهم، الناس
يف يخطئون الفكر وعديمي الجهلة أن عجب فال للمجتمع، حقيقية أهمية تمثل التي لألمور املتاحة
الضعيف الجانب لذلك مغرية الشائعات لكون أنه نفهم أن اليسري ومن النسبية، أهميتها تحديد
أحد فال جرياننا، لها يتعرض التي واالنكسارات للمصائب كلية يحزن ال الذي البرشية الطبيعة يف
أخرى، بأشياء القيام عىل قادرة عقول يف االهتمام موضع تغتصب أنها من يندهش أن يمكن
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أن إيثار لدافع أو يزدهر، أن لحماس يمكن وال الشعور، ة ورقَّ األفكار قوة فوريٍّا تدمر فالتفاهة
املفسد. تأثريها تحت ينجو

برانديز، دي ولويس وارين دي صامويل
الخصوصية» يف «الحق مقال من
١٩٦ ريفيو، لو هارفارد ،(١٨٩٠)

والية َسنِّ إىل السخط هذا قاد وقد العام، السخط من حالة املحكمة قرار أثار
ألغراض األفراد أحد صورة أو السم به املرصح غري االستخدام يجعل قانونًا نيويورك
حقائق تتضمن قضية ويف سنوات، ثالث بعد ولكن قانوني، غري أمًرا تجارية أو دعائية
انترصت لقد جيه، جراي القايض حجة جورجيا لوالية العليا املحكمة تبنت مشابهة،
معظم أدرجت الحني، ذلك ومنذ نرشها، من عاًما ١٥ بعد وبرانديز، وارين أطروحة
الشديد االعتماد من الرغم عىل ذلك ومع قانونها، يف الخصوصية» «حق األمريكية الواليات
يف ملموس تطور يحدث فلم اإلنجليزية، املحاكم أصدرتها التي األحكام عىل للكاتبني

بالقانون. تحكم التي األخرى البلدان يف أو إنجلرتا
حماية يف املطرد عه توسُّ عىل العام األمريكي القانون حافظ السنني وعرب
األرضار يف مرموق خبري وهو — برورس دين قدم ١٩٦٠ عام ففي الخصوصية،
«وإنما فحسب، واحًدا رضًرا يميز لم القانون أن لفكرة مبسًطا رشًحا — القانونية
ال ذلك عدا فيما ولكن مشرتك، باسم مًعا مرتبطة … مختلفة اهتمامات أربعة من مركب

اآلتي: النحو عىل طبيعتها فرس وقد بينها»، مشرتك يشء يوجد

عالقاته عىل أو املدعي انعزال أو عزلة عىل التطفل يف يتمثل األول الرضر
وهذا املدعي، انعزال أو عزلة يف املتعمد التدخل هو الخاطئ والفعل الخاصة،
يتضمن (الذي السمع واسرتاق املدعي ملكية عىل البدني التطفل يتضمن األمر
الهاتف)، ومراقبة التنصت، أجهزة وزرع والتصويرية، اإللكرتونية املراقبة
حدوث من بد ال (أ) متطلبات: ثالثة استيفاء من بد ال ذلك يتحقق ولكي
يكون أن بد ال (ج) عاقًال، إنسانًا التطفل يزعج أن بد ال (ب) فعيل، تطفل

خاص. يشء عىل جرى قد التطفل
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بني وقد املدعي، تخص محرجة خاصة لحقائق العلني الكشف هو الثاني الرضر
الرضر: لهذا عنارص ثالثة برورس

لن الناس من صغرية ملجموعة الحقائق (كشف عام إشهار حدوث من بد ال (أ)
(إشهار خاصة حقائق تكون أن بد ال املكشوفة الحقائق (ب) كافيًا)، يكون
الحقائق (ج) بالغري)، إرضاًرا يعد ال العامة بالسجالت املوجودة املسائل

الحساسية. مفرط غري عاقل لشخص مسيئة تكون أن بد ال املكشوفة

خاطئًا انطباًعا يرتك تشهري من يتشكل أنه برورس أوضح فقد الثالث الرضر أما
(مثل مقولة أو رأي ينسب عندما الرضر هذا يرتكب ما وعادة العامة، لدى املدعي عن
كتاب بها يزين لكي صورته تستخدم عندما أو عالنية املدعي إىل كاذبة) مقاالت أو كتب
اإلساءة «شديد التشهري يكون أن بد ال أخرى، ومرة به، عالقة أي للمدعي ليس مقال أو

العاقل». للشخص
مصلحة أجل من هيئته أو املدعي اسم عىل االستيالء رضر برورس ميز وأخريًا:
مالية؛ تكون أن بالرضورة ليس عليه املدعى عليها يتحصل التي والفائدة عليه، املدعى
عىل بالخطأ املدعي اسم ُوضع عندما املثال، سبيل عىل الفائدة، وتحصلت حدث فقد
املنترش القانوني، الرضر فإن اآلخر، الجانب عىل األب، باعتباره األطفال أحد ميالد شهادة
أغراضتجارية يف املدعي لهوية به املرصح غري االستخدام يتطلب ما عادة واليات، عدة يف
الذي الشهرة» «حق ب يسمى كان ملا يؤسس الرضر هذا إقرار إن اإلعالنات)، يف (عادة
دعائيٍّا، صورته أو اسمه استغالل يف يرغب كيف يقرر أن خالله من الفرد يستطيع
خالل من فقط ترتابط الخصوصية النتهاك األربعة األشكال فإن برورس، قاله ملا وطبًقا

وشأنه». يرتك أن يف املرء «حق يف تدخًال تشكل منها كل كون
يقوض ألنه فهمه أيسء قد البعض يعتربه الخصوصية لحقِّ الرباعي الفصل هذا
املنتهكة» غري «الطبيعة ب والخاصة وبرانديز وارين إليها توصل التي البديهية الحقيقة
فقد ذلك ومع اإلنسانية، الكرامة من كجزء األخالقية أساسياتها ويتجاهل للخصوصية
مفهوم د جمَّ قد أنه مع للرضر، األمريكي القانون يف مرموقة مكانة التصنيف هذا تبوأ
هاري القانوني الباحث به تنبأ الذي األمر وهو أنواع، أربعة يف بعيد حد إىل الخصوصية

كالفني:
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والتصنيفات املسميات أمام القانونية العقلية ضعف اعتبارنا يف نضع عندما
تكهن لدينا يصبح لربورس، املستحقة املكانة االعتبار يف الوضع ومع الفخمة،
حق بشأن التفكري من نوع أي عىل تهيمن سوف الرباعية الرؤية بأن مقبول

املستقبل. يف الخصوصية

املؤلفات من هائل عدد يف األربعة األرضار هذه عىل طرأت التي التقلبات ُسجلت وقد
الواقع، يف فقط، املتحدة الواليات عىل مقتًرصا التطور هذا يكن ولم الشهرية، األكاديمية
من محددة جوانب إقرار إىل ما، بدرجة تقريبًا، املتقدمة القانونية النظم كافة سعت
وإستونيا، والدنمارك، وتايوان، والصني، وكندا، أسرتاليا، تشمل النظم وهذه الخصوصية،
ونيوزيلندا، وليتوانيا، وإيطاليا، والهند، وأيرلندا، واملجر، وهولندا، وأملانيا، وفرنسا،
وتايالند، وإسبانيا، الجنوبية، وكوريا أفريقيا، وجنوب وروسيا، والفلبني، والنرويج،

الالتينية. أمريكا دول من العظمى والغالبية

دستوري حق

من خاللها من األمريكي القانون تَمكَّن التي الفعالة الوسائَل األربعة األرضاُر هذه ظلت
حدود عىل عالمة بآخر، أو بشكل تمثل، األرضار هذه صارت وأيًضا الخصوصية، حماية
هو وبرانديز لوارين الرئييس االهتمام مصدر كان وقد للخصوصية، الدستورية الحماية
برانديز أظهر سنوات، عدة بعد ولكن اإلعالم، وسائل تطفل اآلن عليه نطلق أن يمكن ما
يف املتحدة» الواليات ضد «أوملستد قضية يف شديدة معارضة حينها) قاضيًا صار (وقد
يف الحق الفرد منح قد الحكومة، «مناوئًا الدستور، أن برانديز أعلن وقد ،١٩٢٨ عام
من مربر غري تطفل كل فإن الحق، ذلك حماية أجل «من مضيًفا، وشأنه»، يرتك أن
انتهاًكا يعترب أن بد ال املستخدمة، الوسيلة كانت أيٍّا الفرد، خصوصية عىل الحكومة قبل
«كاتز قضية يف الرؤية هذه العليا املحكمة تبنت وقد الدستور»، من الخامس للتعديل
الخصوصية ذكر العليا املحكمة استحرضت الحني ذلك ومنذ املتحدة»، الواليات ضد

وشأنه. يرتك أن يف الفرد حق باعتبارها وتكراًرا مراًرا
العليا املحكمة قرار مع ١٩٦٥ سنة حدث فقد للجدل، إثارة واألكثر األهم التطور أما
القانون دستورية بعدم املحكمة قضت فقد كونيتيكت»، والية ضد «جريزولد قضية يف
ألن الحمل؛ منع وسائل استخدام بحظر يقيض والذي كونيتيكت والية أصدرته الذي
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«ميثاق من أقدم يعد الذي الحق ذلك الزوجية، الحياة خصوصية يف الحق انتهك القانون
سلسلة خالل ذلك ومع الخصوصية، لحق ذكر به ليس األمريكي الدستور إن الحقوق»،
األول، التعديل (وخاصة الحقوق ميثاق خالل من — العليا املحكمة أقرت القضايا، من
األخرى، الخصوصية حقوق بقية بني من — والتاسع) والخامس، والرابع، والثالث،
و«خصوصية السياسية»، و«الخصوصية االرتباط»، «خصوصية ب الخاص الحق ذلك
غري والتفتيش السمع اسرتاق ضد حدوًدا العليا املحكمة وضعت وأيًضا املشورة»،

القانوني.
للجدل إثارة األكثر القرار وايد» ضد «رو قضية يف العليا املحكمة حكم يعترب
اإلجهاض قانون أن باألغلبية، املحكمة، قررت حيث «الخصوصية»؛ بحق يتعلق فيما
ذلك بموجب الخصوصية، يف الحق ينتهك لكونه دستوري غري تكساس والية أقرته الذي
وقد الحامل، املرأة حياة إنقاذ أجل من أجري إذا إال مجرًَّما، اإلجهاض كان القانون،
فقط الجنني حياة تحمي لكي اإلجهاض تحظر قد املتحدة الواليات أن املحكمة أقرت
«بال بأنه ُوصف الذي — الحكم ذلك قوبل وقد الحمل، من األخرية الثالثة الشهور خالل
تاريخها» عرب املتحدة بالواليات العليا املحكمة فيها َفصلت التي األشهر القضية ريب
من الكثري قبل من شديد وباستهجان املرأة، قضية منارصي من متزامن برتحيب —
يف األمريكيات النساء حق فيه يتعلق رفيع خيط بمنزلة الحكم هذا ويعد املسيحيني،
الفقيه ويصور القضية، هذه يف وسطى حلوًال هناك أن يبدو وال القانوني، اإلجهاض

فيقول: الصدام، هذه شدة ومباًرشا رصيًحا تصويًرا دوركني رونالد القانوني

األمريكية النسخة هي له واملؤيدين لإلجهاض املناهضة املجموعات بني الحرب
القرن يف أوروبا اجتاحت التي الرهيبة الدينية األهلية الحروب من الجديدة
يف نفسها تجمع أو الشوارع عرب تزحف املتخاصمة فالجيوش عرش، السابع
صارخة األبيض، والبيت املحاكم، وقاعات اإلجهاض، عيادات عند مظاهرات
اإلجهاض إن أحيانًا، والبصاق التحقري عبارات ومتبادلة بعض، يف بعضها

أمريكا. يمزق

كبرية جلبة وأثار «الخصوصية» بشأن املحكمة أصدرتها التي األخرى األحكام وأحد
فيه قضت الذي ،١٩٨٦ عام يف هاردويك» ضد «باورز قضية يف الصادر الحكم هو
ضمان مواد يف عليها املنصوص الخصوصية حصانات بأن ضعيفة بأغلبية املحكمة
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ا، رسٍّ راضني بالغني بني تتم التي الجنيس الشذوذ ملمارسات مظلتها تمتد ال الحقوق
ناحية، من واإلنجاب والزواج، األرسة، بني رابط أي بوضوح يظهر «لم املحكمة: قالت

أخرى.» ناحية من الجنيس الشذوذ سلوك وبني

،١٩٧٣ عام وايد»، ضد «رو قضية يف املتحدة بالواليات العليا املحكمة قرار أثار :3-3 شكل
هذا.3 يومنا حتى مستعًرا يزال ال جدًال

قررت التي تكساس»، والية ضد «لورانس قضية يف بوضوح الحكم هذا نُقض وقد
لنطاق ضيًقا شكًال حدد قد السابق الحكم أن ،٣ إىل ٦ بأغلبية العليا، املحكمة فيها
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عرش، الرابع التعديل من املستنبط الفعيل، الحقوق ضمان أن األغلبية وارتأت الحرية،
هذا وتأثري والرتايض، بالحميمية يتسم جنيس سلوك يف االنخراط يف الحرية يتضمن
تجريم إىل وتهدف املتحدة الواليات يف صدرت التي الترشيعات كل إبطال يف يتمثل الحكم

راضني. بالغني بني ا رسٍّ الجنسية املثلية ممارسة

خريطة مجتمعات ا&راقبة يف أنحاء العالم 

بعض اإلجراءات الوقائية مع حماية ضعيفة
فشل منهجي يف إقرار اإلجراءات الوقائية

مجتمعات مراقبة شاملة
مجتمعات مراقبة مزمنة

العالم.4 حول الحماية من مختلفة درجات الخصوصية تُمنح :4-3 شكل

القضائية السلطات بقية أما ذاته، الوقت يف ومنورة مؤثرة األمريكية التجربة تعد
بتعريف الخاصة العنيدة املشكالت مع تتصارع زالت فما العام بالقانون العاملة
حرية وبخاصة األخرى، الحقوق وبني بينها والتوفيق نطاقها، وتحديد الخصوصية،
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عىل مبنية العام القانون مرجعية إن نقول أن العدل من التعميم، من وكنوع التعبري،
املدني بالقانون العاملة القضائية للسلطات القاري العرف يميل حني يف املصلحة،
املثال، سبيل عىل اإلنجليزي، القانون يتبنى بينما أخرى، بعبارة الحقوق، إىل لالستناد
أن نجد الخصوصية، بحماية يتعلق فيما ألخرى قضية من يختلف براجماتيٍّا منهًجا
هذا تقلص فقد ذلك ومع أسايس، إنساني كحق الخصوصية يتفهم الفرنيس القانون
والتوجيهات اإلعالنات وبقية اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية تأثري تحت التباين
اململكة تبني يف بوضوح العرضية الرياح هذه شدة وتتجىل بروكسل، من تنطلق التي
بعد سنوضح كما ،١٩٩٨ سنة أصدرته الذي اإلنسان حقوق قانون داخل لها املتحدة

قليل.

العام القانون محن

فأسرتاليا، الخصوصية؛ مأزق مع يتصارع زال ما الذي وحده وويلز إنجلرتا قانون ليس
بالقانون العاملة القضائية السلطات وبقية كونج، وهونج وكندا، وأيرلندا، ونيوزيلندا،

والحرية. الرتدد من مستنقع يف تتخبط زالت ما العام
ومحاوالت واللجان، املفوضيات، تعدد من الرغم عىل اإلنجليزي، القانون يظل
،١٩٧٢ عام ففي بالخصوصية، يتعلق فيما محدد وغري غامًضا الترشيعات؛ إصدار
اللجنة وخلصت الترشيع، إىل يستند للخصوصية عام قانون فكرة يانجر لجنة رفضت
اجتماعية طبيعة ذات جدلية «أسئلة ب املحكمة كاهل سيثقل الترشيع ذلك أن إىل
التوازن بتحقيق تتعلق ملشكالت القضاة يتعرض أن املتحمل من وسيصبح وسياسية»،
جريمة باستحداث اللجنة وأوصت التعبري، حرية مثل متنافسة ومصالح الخصوصية بني
عن بالكشف يقع جديد ورضر القانونية، غري املراقبة مسمى تحت جديدين ورضر
خرق قانون يف والتفكري قانونية، غري بطريقة اْكتُِسبَت معلومات باستخدام أو املعلومات
ممكنة كوسائل آخر) إىل طرف بها يفيض التي الرسية املعلومات يحمي (الذي الثقة
السلطات بقية يف مشابهة تقارير قدمت وقد الخصوصية، حماية خاللها من يمكن

العام. بالقانون العاملة القضائية
لكي للمحاكم فرصة املشاهري قضايا من الرهيب الكم قدم األخرية، السنوات يف
الرصيحة الحماية لغياب مؤقتًا حالٍّ يمثل أن الثقة خرق لعالج يمكن هل تفحص
الفصل يف القضايا هذه من بعًضا نستعرض وسوف العام، القانون بموجب للخصوصية
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نحو طريقه يف مرتنًحا يسري كان الخصوصية يف الحق أن كيف تظهر وهي الرابع،
صور بنرش واملتعلقة القضايا، تلك من واحدة يف النور، إىل يخرج لكي العليا املحكمة
كاثرين الشهرية واملمثلة دوجالس مايكل السينمائي النجم زفاف لحفل خلسة التقطت
يف هوفمان اللورد أعلن الرابع)، الفصل يف أيًضا القضية نناقش (سوف جونز زيتا

أن: اللوردات مجلس

من حجة يضعف التنفيذ حيز ١٩٩٨ لعام اإلنسان حقوق قانون دخول
الفجوات يسد لكي الخصوصية النتهاك عام رضر وجود من بد ال إنه يقولون
سد منهما القصد القانون من و٧ ٦ فالقسمان الحالية، التدابري يف املوجودة
ما، شخص حقوق بانتهاك بالفعل تتعلق القضية كانت فلو الفجوات؛ تلك
عامة، سلطة قبل من اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية من ٨ املادة تنظمها
… سوف عام رضر وخلق قانونيٍّا، تعويًضا الشخص ذلك يستحق فسوف
الدولة من االتفاقية تتطلب مدى أي إىل يحدد الذي الجديل السؤال ينهي
ينتمون ال أشخاص بها قام للخصوصية اخرتاقات عن تعويضات توفر أن

ممكنًا. ذلك كان إن العامة؛ للسلطات

يف اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من ٨ املادة يدمج (الذي القانون هذا
األرسية، الحياة احرتام حق حماية عىل ينص فهو التأثري، بالغ اإلنجليزي) القانون
القضاة من واحد نظر وجهة من األقل عىل — يعطي املعيار فهذا واملراسالت، واملنزل،
ومع اإلنجليزي»، القانون يف الخصوصية حق إلقرار األخري «الزخم — املخرضمني
الخصوصية تحليل فإن القضائية، الهيئات أعضاء كل فيها يشاركه ال قد قناعته أن
عىل تنص، أنها هو االتفاقية من ٨ املادة تأثري أن إىل يشري الحديثة القضايا يف املعروض
نالحظ فإننا وبالفعل، املادة، بهذه الواردة للحقوق األفقي التطبيق إمكانية عىل األقل،
قانوني رضر ميالد تجهض بأن ٨ للمادة للسماح استعداًدا الحديثة األحكام من عدد يف
غمده. إىل يعاد وهو السيف صليل يسمع املرء يكاد الخصوصية، النتهاك بذاته قائم

قد قانونية حماية إىل الحاجة بشأن املداوالت فإن بريطانيا، يف الحال هو وكما
ولم أسرتاليا، يف الفيدرايل واملستوى الواليات مستوى عىل القوانني إصالح لجان شغلت
أغلبية مال ،٢٠٠١ عام مهم قضائي حكم ففي أيًضا، القضية عن بعيدة املحاكم تكن
النتهاك القانوني بالرضر االعرتاف تجاه شديد بحذر بأسرتاليا العليا املحكمة قضاة
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تي بي ميتس جيم لينا مؤسسة ضد األسرتالية اإلذاعة «هيئة قضية ففي الخصوصية،
دعمها عن األسرتايل، القانون بقصور رصيح اعرتاف يف املحكمة، عربت املحدودة»، واي
انتهاك ضد العاملة القضائية السلطات يف العام القانون بموجب قضائي إجراء لوضع
املحكمة: قالت للخصوصية، له مربر ال انتهاًكا يمثل قد ملا تحديدها ويف الخصوصية،

التُقطت فقد األنظار، عن بعيًدا دوجالس آل زفاف إقامة محاوالت من الرغم عىل :5-3 شكل
إنجلرتا.5 يف األمد وطويلة مهمة لقضية موضوًعا وأصبحت لهما، رسية صور

املتعلقة املعلومات مثل ما، شخص بخصوص املعلومات من محددة أنواع
السهل من يكون ربما املالية، شئونه أو الشخصية، عالقاته أو بصحته،
محددة أنواع عىل أيًضا ينطبق الوصف وهذا خاصة، كمعلومات تمييزها
العرصية املعايري يطبق الذي العاقل، الشخص يفهم قد التي األنشطة، من
الذي واملتطلب مراقبة، غري تكون أن النشاطات بتلك قصد قد أنه لألخالق،
الشخص نظر يف بالغة إساءة السلوك أو املعلومات مراقبة أو كشف يجعل
ملا مفيد عميل اختبار الظروف، من الكثري يف هو، الحساسية معتدل العاقل

الخاص. صفة يستحق
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املحكمة أن إىل أشار فإنه الرئيسية، القضية بشأن حاسًما يكن لم الحكم أن ومع
لحوم مجزر القضية هذه يف املدعي (كان استحقاًقا أكثر مدٍع إليها يتقدم عندما العليا،
ربما الوحشية)، ممارساته عن لها، مصور تقرير يف األسرتالية، اإلذاعة هيئة كشفت

بالكلية. مستبعًدا أمًرا يكون ال قد الخصوصية انتهاك رضر أن تدرك
اإلقرار تجاه مهمة خطوة بنيوزيلندا االستئناف محكمة اتخذت ٢٠٠٥ عام يف
رونتينج»، ضد «هوسكينج قضية ففي الخصوصية، بانتهاك يتعلق عام قانوني برضر
الشارع، يف شهًرا ١٨ العمر من البالغتني املدعي لتوءمتي صوًرا عليهم املدعى التقط
شخصية الطفلتني والد أمهما، تدفعها التي األطفال عربة داخل تجلسان كانتا حيث
الصور، تلك نرش بمنع قضائي أمر الستصدار الزوجان سعى وقد معروفة، تليفزيونية
إلقامة سببًا يدرك لم النيوزيلندي القانون أن الدعوى نظرت التي املحكمة هيئة أقرت وقد
ولكن عام، مكان يف ملتقطة لصور العلني الكشف عىل بناءً خصوصية انتهاك دعوى
إىل ٣ (بأغلبية قررت فقد املدعي، التماس رفضت االستئناف محكمة أن من الرغم عىل
خالل من الخصوصية «انتهاك ضد قانوني تدبري إلقرار حاجة هناك صارت قد بأنه (٢
تفسريها عىل بناء الرؤية هذه املحكمة تبنت وقد والشخصية»، الخاصة املعلومات نرش
الرؤية هذه كون جانب إىل الثقة، خرق ضد القانوني للتدبري اإلنجليزية املحاكم لتحليل
األمم واتفاقية والسياسية املدنية للحقوق الدويل بالعهد نيوزيلندا التزامات مع متسقة
بني التوفيق عملية سهل قد حكمها أن أيًضا املحكمة اعتربت وقد الطفل، لحقوق املتحدة
هذا يف املتحدة للواليات الواسعة الخربة من االستفادة من نيوزيلندا ومكَّن متنافسة، قيم

املجال.
لنجاح أساسيني متطلَّبني جيه وبالنشارد بي جولت القاضيان حدد حكمهما، يف
للخصوصية، معقول توقع املدعي لدى يكون أن بد ال أوًال: الخصوصية؛ انتهاك ادعاء
يف للغاية ومسيئة مهينة تبدو بطريقة خاصة لحقائق إشهار حدوث من بد ال وثانيًا:

وموضوعي. عاقل شخص نظر
مفوض إىل يشتكي قد شخص أي أن عىل ١٩٩٣ لسنة الخصوصية قانون ينص
أحد خصوصية يف «تدخًال يمثل، كأنه يبدو أو يمثل، ما فعًال أن مدعيًا الخصوصية
إىل يحيلها فربما حقائق، عىل ترتكز الشكوى أن الخصوصية مفوض وجد وإذا األفراد»،
قد الذي ،١٩٩٣ لسنة اإلنسان حقوق قانون بموجب املعني القضائية الدعاوى مفوض
تكرار بمنع قراًرا املحكمة تصدر وقد الشكاوى، مراجعة محكمة أمام الدعوى يطرح
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أيًضا املحكمة وتمتلك الواقع، التدخل تدارك أو تصحيح تطلب أو منه املشتكى الفعل
بالتعويض. الحكم سلطة

فإن العام، القانون يف الخصوصية يف العام بالحق رصاحة تعرتف ال أيرلندا أن مع
التي الدستور من ٤٠-٣-١ املادة من الخصوصية يف دستوريٍّا ا حقٍّ استنبطت املحاكم
وتصونها، عنها، وتدافع للمواطنني الشخصية الحقوق تحرتم بأن الدولة تتعهد بموجبها
الخصوصية أن ١٩٧٤ عام يف باألغلبية العليا املحكمة قررت املثال، سبيل عىل وهكذا،
تتسع الدستورية املادة أن إىل الالحقة األحكام وأشارت الحقوق، تلك بني من واحد

واملراقبة. االتصاالت اعرتاض خالل من الخصوصية انتهاكات لبعض

أخرى توجهات

هذا أملانيا ففي الشخصية»، «حق مفهوم عىل الخصوصية نحو القاري التوجه يقوم
الدولة سلطات كل عىل تفرض ١ فاملادة األسايس، القانون بواسطة مضمون الحق
الحق شخص «لكل أن عىل تنص (١)٢ واملادة اإلنسان»، «كرامة وحماية احرتام واجب
النظام ينتهك أو اآلخرين حقوق عىل يعتدى ال دام ما لشخصيته الحر التطوير يف
يف للفرد ا عامٍّ ا حقٍّ لتشكال املادتان هاتان وتجتمع األخالقي»، القانون أو الدستوري
الخاص الحق هذا من انبثاًقا ما لفرد الخاصة الحياة احرتام يف الحق ويعد شخصيته،

بالشخصية.
الذي الشخصية حق من كجزء الخصوصية تحمي املحاكم فإن ذلك، عىل عالوة
ضد قانونيٍّا تدبريًا توفر لكي الجنح قانون أيًضا املحاكم وتطبق املدني، القانون يكفله
الحياة من دقيقة لتفاصيل املرخص غري النرش مثل: اإلنسانية للكرامة املؤذي السلوك
والحق املريض، موافقة بدون الطبية التقارير نرش عدم يف والحق ما، لشخص الخاصة
املرء، مراسالت فتح عدم يف والحق موافقته، أو علمه دون املرء محادثات تسجيل عدم يف
الوصف يف والحق موافقته، دون للمرء صور التقاط عدم يف والحق ال، أم قرئت سواء

الشخصية. للمعلومات الصحافة استخدام إساءة عدم يف والحق املرء، لحياة العادل
والنطاق «الحميمي»، النطاق للشخصية: نطاقات ثالثة األملانية املحاكم وتميز
وطريقة ومشاعره املرء أفكار الحميمي» «النطاق ويغطي «الفردي»، والنطاق «الخاص»،
الخصوصية، شديدة لطبيعته ونظًرا الجنيس، وسلوكه الطبية، ومعلوماته عنهما، التعبري
معلومات الخاص» «النطاق ويتضمن مطلقة، بحماية يتمتع املعلومات من النوع هذا فإن
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ولكنها العائلية) حياته أو املرء بأرسة املتعلقة الحقائق (مثل الرسية أو بالحميمية ليست
إذا مربًرا الحقائق تلك إفشاء يكون وقد كافية، حماية تجتذب ولهذا خاصة؛ ذلك مع
واالقتصادية، العامة، بالحياة يتعلق فهو الفردي» «النطاق أما العامة، للمصلحة كان
درجات بأدنى يحظى النطاق وهذا والوظيفية، االجتماعية عالقاته وكذا للمرء، واملهنية

الحماية.
عليها ينص ال الخصوصية أن ومع فرنسا، يف حماسية بحماية الخصوصية تتمتع
«الحرية مفهوم ١٩٩٥ عام يف الدستوري املجلس وسع فقد الفرنيس، الدستور يف رصاحة
رفعت الشكل وبهذا الخصوصية، يف الحق يشمل لكي الدستور من ٦٦ املادة يف الفردية»
املدني القانون من ٩ املادة فإن ذلك، عىل عالوة دستوريٍّا، ا حقٍّ لتصبح الخصوصية قيمة
أوَّلت وقد «… الخاصة حياته تُحرتم أن يف الحق شخص «لكل أن عىل تنص الفرنيس
العنوان الديانة، امليالد، تاريخ (االسم، الشخص هوية عىل يشتمل لكي النص هذا املحاكم
الجنسية، وعالقاته وعائلته، االجتماعية، وحالته بصحته، الخاصة واملعلومات إلخ) …
خاص، ملكان املتعمد االنتهاك فإن وأيًضا عام، بشكل حياته وطريقة الجنيس، وميله
املحكمة تقيض وقد جنائية، جريمة هو املحادثات، تسجيل أو الصور التقاط خالل من

التعديات. لهذه يتعرضون ملن بالتعويض
األساسية املقومات من كمقوم الخصوصية يف الحق يحمي فهو اإليطايل الدستور أما
القانون بموجب مطالبات إىل يؤدي قد الخصوصية انتهاك فإن وعليه الفرد، لشخصية
مفرًطا أذى يسبب فعًال بإهمال، أو بتعمد يرتكب، شخص أي أن عىل ينص الذي املدني،
بأنه أيًضا املدني القانون ويرصح األذى، عليه وقع من بتعويض ملزم آخر لشخص
يرض أو لكرامته جرًحا سيسبب النرش ذلك كان إذا ما شخص صورة نرش يحظر قد

بسمعته.
محدد حق ولكنه الخصوصية، يف الحق الهولندي الدستور من ١٠ املادة وتضمن
التعدي يربر ال التعبري حرية يف الحق بأن أقرت قد العليا املحكمة أن ومع برشوط،
تتعلق قضية أي يف واملالبسات الظروف كل تتدبر سوف فإنها الخصوصية، عىل
كان الدعوى موضوع املعلومات نرش أن عىل ما صحفي يربهن وقد بالخصوصية،
القانوني غري اإلرضار عن عامة مسئولية املدني القانون من ١٤٠١ املادة وتفرض مربًرا،
مؤذية شخصية معلومات عن الناتج الرضر تشمل لكي املادة تأويل جرى وقد باآلخرين،
التنصت أو ما، شخص منزل حرمة عىل التعدي عىل الجنائي القانون ويعاقب مربر، دون
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ترصيح بدون خاصة ملكية عىل لألفراد الصور التقاط أو الشخصية، املحادثات عىل
الطريقة. بهذه تُلتقط التي الصور نرش أو منهم،

يخلوان والحريات للحقوق الكندي وامليثاق الكندي الدستور من كالٍّ أن حني ويف
تأويل خالل من الفجوة هذه سدت قد املحاكم فإن للخصوصية، واضحة إشارة أي من
٨ (القسم املربرين غري االعتقال أو التفتيش من آمنًا املرء يكون أن يف الدستوري الحق
يف حق يوجد ال الخصوصية، من معقول قدر توقع يف الفرد حق لتضمني امليثاق) من
الدرجات محاكم ولكن األمريكية، الحدود امتداد عىل العام القانون يكفله الخصوصية
حرمة عىل كالتعدي الحالية، التقايض أسباب نطاق لتوسيع استعداًدا أظهرت قد األوىل
العام القانون قصور عولج لقد الضحية، خصوصية تحمي لكي اإلزعاج، أو املنازل
ففي الخصوصية، النتهاك قانوني رضر سن خالل من الكندية املقاطعات من عدد يف
رضر يعد وساسكاتشوان، ونيوفاوندالند، ومانيتوبا، الربيطانية، كولومبيا مقاطعات
والصياغة الرضر، لوقوع إثبات بدون الدعوى إلقامة مستوجبًا الخصوصية» «انتهاك

وأخرى. مقاطعة بني تختلف القانوني للرضر املحددة
املدني، بالقانون العاملة القضائية السلطات كإحدى كويبك، مقاطعة طورت وقد
القانون يف املدنية باملسئولية تتعلق عامة نصوص تأويل خالل من القانوني تدبريها
املدني القانون يف رصاحة مدرجة ليست الحالية الحماية فإن ذلك ومع السابق، املدني
وأنه وخصوصيته، سمعته تُحرتم أن يف الحق شخص لكل أن عىل تنص وهي الجديد،
أو الشخص ذلك بموافقة إال آخر شخص خصوصية عىل يعتدي أن أحد حق من ليس
للخصوصية املنتهك السلوك وأشكال قانونًا، به مرصًحا التعدي ذلك يكون أن أو ورثته،
ذلك، عىل عالوة السلوكيات، من مقبول حد إىل واسًعا نطاًقا تغطي القانون حددها التي
الحق شخص لكل بأن يرصح والحريات اإلنسان لحقوق كويبك ميثاق من ٥ القسم فإن
فرس وقد املواطنني، بني مباًرشا تطبيًقا مطبق النص وهذا الخاصة، حياته تُحرتم أن يف

إليها. وأضاف الحالية اإلقليمية القوانني ١٩٩٤ لسنة املوحد الخصوصية قانون

الدويل البعد

حق وهو بها، املعرتف اإلنسان حقوق أحد الخصوصية يف والكريم العادل الحق يعد
اإلعالن من ١٢ املادة املثال، سبيل عيل الدولية، االتفاقيات معظم يف عليه منصوص
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تنصان والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد من ١٧ واملادة اإلنسان لحقوق العاملي
أنه: عىل

مراسالته أو مسكنه أو أرسته أو الخاصة حياته يف تعسفي لتدخل أحد يعرض ال (١)
وسمعته. رشفه عىل لحمالت أو

الحمالت. تلك أو التدخل هذا مثل من القانون حماية يف الحق شخص ولكل (٢)

أنه: عىل اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية من ٨ املادة وتنص

ومراسالته. ومسكنه والعائلية الخاصة حياته احرتام حق إنسان لكل (١)
وبما للقانون وفًقا إال الحق هذا ملمارسة تتعرض أن العامة للسلطة يجوز ال (٢)
الرخاء أو الجمهور وسالمة القومي األمن ملصلحة ديمقراطي مجتمع يف الرضورة تمليه
واآلداب، العامة الصحة حماية أو الجريمة، ومنع النظام حفظ أو للمجتمع، االقتصادي

وحرياتهم. اآلخرين حقوق حماية أو

يف بعيد حد إىل سرتاسبورج يف اإلنسان لحقوق األوروبية املحكمة انخرطت وقد
،٨ للمادة مزعومة انتهاكات عن التعويض يطلبون أفراد من املقدمة الشكاوى يف الفصل
القضائية السلطات من للعديد املحلية القوانني يف قصور وجود عن شكواهم كشفت وقد
رصحت املتحدة»، اململكة حكومة ضد «جاسكني قضية يف املثال، سبيل عىل األوروبية،
العامة السلطات عىل واجبًا يفرض واألرسية الخاصة الحياة احرتام يف الحق بأن املحكمة
ضد «ليندر قضية ويف تخصه، شخصية معلومات من بحوزتها ما للفرد تقدم بأن
رفضه يمكن للمعلومات بالوصول الترصيح هذا بأن املحكمة قضت السويد»، حكومة
عن التحري بغرض مثًال، القومي، باألمن املعلومات تتعلق حينما به املطالبني ألحد قانونًا
مراجعة خاللها من يمكن مرضية عملية توجد أن رشيطة حساس، ملنصب مرشح فرد
القرارات من قرارين سنناقش التالية السطور وخالل املعلومات، تقديم عن االمتناع قرار

الهواتف. بمراقبة يتعلق فيما للمحكمة الرائدة

التطفل

الفصل يف رأينا وكما املجردتني، وعينيه أذنيه عىل يعتمد األيام هذه جاسوس يعد لم
مواجهة ويف نسبيٍّا، أسهل مهمته جعلت قد اإللكرتونية األجهزة من مجموعة فإن األول،
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سواء التقليدية، الحماية وسائل تثبت أن املرجح غري من التكنولوجية، التطورات هذه
تقيدهما ال والليزر الرادار ألن فعالة تكون لن فاألوىل تذكر؛ فعالية القانونية، أو املادية
التعدي قانون فإن الفرد، مللكية الفعيل االنتهاك غياب يف ألنه والثانية والنوافذ، الحوائط
فموضع اإللكرتونية، املراقبة حصار تحت الواقعة الضحية يساعد لن الغري ملكية عىل

خصوصيته. وليس املدعي ملكية هو الحماية
تتولد التي لتلك مشابهة تساؤالت الخاصة األماكن عىل املادية التعديات وتثري
يمكن وال التقليدية، أو اإللكرتونية سواء الخاصة، واملراسالت املحادثات اعرتاض عن
األشخاص أحد ملنزل بهما املرخص غري والتفتيش بالدخول يسمح أن متحرض ملجتمع
السلوك منع ويتطلب املحاكم، إحدى من وعادة مسبًقا، صادرة قانونية مذكرة دون
بواسطة الخاصة لألماكن تفتيًشا يرتكبونه من ومقاضاة عنه، والكشف اإلجرامي،
عن عميقة تساؤالت تثري مسألة وهذه األخرى، القانون تطبيق سلطات أو الرشطة
— الواضح فمن ذلك ومع الخصوصية، حماية من أبعد هو ما إىل تتوسع التي السياسة
املراسالت، واعرتاض اإللكرتونية، املراقبة أن — الحديثة الصناعية املجتمعات يف وخاصة
خاص نحو عىل للتحكم واضحة وترشيعية نظامية آلية وجود تقتيض الهواتف، ومراقبة
والتطبيق األجهزة، تلك باستخدام القانون يسمح سوف بمقتضاها التي الظروف يف

الجنائية. العدالة وتحقيق املجرمني مالحقة يف لها القانوني
خالل من الخفية املراقبة استعمال الديمقراطية الدول من العديد يف القوانني وتنظم
بما — القوة هذه استعمال قيود لتوضيح قضائي أمر يصدر ما وعادة قضائية، سلطة
فقط تتضمن ال لكونها نظًرا خاص؛ نحو عىل مرضة هي التي — الزمنية املهلة فيها
هؤالء ومعظم إليهم، يتحدث من مراقبة أيًضا وإنما املراقب، الشخص يقوله ما مراقبة

بريئة. محادثات يجرون أشخاًصا الغالب يف يكونون

واإلرهاب املراقبة

اشتد وقد اإلرهاب»، عىل «الحرب ب يسمى فيما فعاًال سالًحا الهاتف خطوط مراقبة تعد
من أسابيع ستة فخالل ،٢٠٠١ سبتمرب ١١ هجمات منذ — متوقع هو كما — استخدامها
«توفري خالل من أمريكا وتقوية توحيد قانون األمريكي الكونجرس سن التاريخ، ذلك
وكان «باتريوت»)، (قانون اإلرهابية» األنشطة ومنع العرتاض املطلوبة املناسبة األدوات
األنشطة، من نطاق مراقبة لرتخيص ُقدمت تدابري عدة بني من وحيد إجراء مجرد هذا
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اإلنرتنت، عرب اإللكرتونية واالتصاالت اإللكرتونية، والرسائل الهاتفية، املكاملات فيها بما
سلسلة بنود عىل موسعة تعديالت أجريت وقد القانون، تطبيق مسئويل من عدد بواسطة
وقانون الهواتف، مراقبة قانون مثل — سبتمرب من عرش الحادي قبل ما قوانني من
بشدة يقلل مما — األجنبية املخابرات مراقبة وقانون اإللكرتونية، االتصاالت خصوصية

للخصوصية. حمايتها من
هذا من متعددة جوانب املدنية الحرية ومؤيدو الخصوصية منارصو أدان وقد
املراقبة عىل القضائي اإلرشاف يقلل الترشيع أن حقيقة مخاوفهم بني ومن الترشيع،
املراجعة، من مستوى ألدنى الخاصة اإللكرتونية االتصاالت تعريض خالل من اإللكرتونية
«إذنًا اعتباره يمكن ما عىل بالحصول القانون تطبيق لسلطات أيًضا يسمح والقانون
إىل تحتاج ال استخباراتية بمراقبة عشوائية بأوامر يرخص فهو بياض»؛ عىل قضائيٍّا
الهدف. محادثات عىل فقط التنصت يجري أن تشرتط أو سيُفتش الذي املكان تحديد

ملكتب يخولها التي الصالحية القانون لهذا املميزة األخرى الخصائص ومن
القضائية املراجعة تجنب يف االستخباراتية سلطاته استخدام يف الفيدرايل التحقيقات
يقيض الذي للدستور الرابع التعديل يف عليه املنصوص املحتمل» «السبب توافر لرشط
العشوائي التفتيش مثل إساءات ويمنع سيُفتش، الذي املكان التفتيش مذكرة تحدد بأن
أخرى، بعبارة آخر، منزل بحق صادرة تفتيش مذكرة عىل بناء أبرياء أشخاص ملنازل
للدستور الرابع التعديل يقتضيه الذي التحديد رشط فإن اإللكرتونية، املراقبة حالة يف
الهاتف يحددوا أن قضائي أمر الستصدار بطلب املتقدمني القانون تطبيق مسئويل يلزم

مراقبته. يريدون الذي
املتحدة»، الواليات حكومة ضد «كاتز قضية يف ١٩٦٧ عام التاريخي حكمها يف
نوًعا يمثل عمومي تليفون كابينة خارج تنصت جهاز وضع بأن العليا املحكمة قضت
يوضع لم التنصت جهاز دام ما بأنه الحكومة جادلت وقد القانوني، غري التفتيش من
رفضت املحكمة ولكن املدعي، لخصوصية انتهاك أي يحدث فلم الكابينة، داخل بالفعل
أن ومع األماكن»، وليس الناس، يحمي الرابع «التعديل أن وأعلنت هذه، النظر وجهة
يجب الحماية بأن حكمها فإن الحني، ذلك منذ قليًال املوقف هذا عن تراجعت قد املحكمة
أم للخصوصية» معقول «توقع الظروف تلك يف الفرد لدى أكان سواء لة، ُمفعَّ تكون أن
االتصاالت عىل تنطبق أن يجب مشابهة حماية بأن بها يُتذرع التي الذريعة يظل ال؛
حداثة، األكثر وتجسيداته باتريوت، قانون فإن الحارض، الوقت يف ولكن اإلنرتنت، عرب

هذه. مثل تساؤالت عن الحديث جمدت قد به، املرتبطة واإلجراءات
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إىل بالعودة ملزمني والتجسس اإلرهاب قضايا يف املحققون كان القانون، سن قبل
جهاز أو الهاتف فيه املشتبه فيها يغري مرة كل يف قضائي إذن عىل للحصول املحكمة

يستخدمه. الذي الكمبيوتر
رسية محكمة من للهواتف» املتنقلة «املراقبة مذكرات باستصدار القانون ويسمح
تحديد بدون به، بمشتبه الخاصة اإللكرتونية واالتصاالت الهاتفية املكاملات اعرتاض ألجل
املستهدف الشخص يدخل عندما أخرى، بعبارة به، املشتبه اسم حتى أو محدد هاتف
يستطيعون القانون بتطبيق املوكلني فإن آخر، شخص منزل املتنقل التنصت مذكرة يف

املنزل. ذلك صاحب هاتف مراقبة
لالتحاد طبًقا رضورية؟ الخصوصية عىل الترشيعية االعتداءات هذه هل ولكن

املدنية: للحريات األمريكي

االتصاالت مراقبة يف بالفعل واسعة سلطة الفيدرايل التحقيقات مكتب لدى
أنه عىل املثال، سبيل عىل الحايل، القانون وينص واإللكرتونية، الهاتفية
بالجرائم يتعلق فيما الهواتف بمراقبة قضائية مذكرة عىل الحصول يمكن
ومعظم الطائرات، واختطاف تفجري فيها بما اإلرهابية، بالهجمات املتصلة
باتريوت بقانون واملدرجة الهاتف خطوط مراقبة بسلطات املتعلقة التغيريات
إرهابية، أنشطة يف تورطهم يف املشتبه األشخاص مراقبة عىل فقط تنطبق لن
مكتب يمتلك وأيًضا أخرى، بجرائم الخاصة التحقيقات عىل أيًضا ولكن
محتمل سبب تقديم بدون االتصاالت اعرتاض يف السلطة الفيدرايل التحقيقات
املخابرات مراقبة قانون بموجب استخباراتية «ألغراض وذلك جريمة؛ لوقوع
مراقبة قانون بموجب هاتف مراقبة مذكرة استصدار ومعايري األجنبية»،
ألغراض الهواتف بمراقبة املتعلقة تلك من تشدًدا أقل األجنبية املخابرات

جنائية.

للمكاملات إلكرتونيٍّا مسًحا والتتبع الحرص وأجهزة األرقام تسجيل أجهزة تجري
التي األرقام كل يراقب األرقام تسجيل جهاز فإن وهكذا، اإللكرتونية، واالتصاالت الهاتفية
اإللكرتونية، االتصاالت كل خالله من يسجل أو أريض هاتف خالل من بها االتصال يتم
إذن إصدار املناطق بإحدى محيل قاٍض أو فيدرايل لقاٍض باتريوت قانون ويرخص
مزود اسم به مدرج غري وتتبع حرص وسيلة أو أرقام تسجيل جهاز باستخدام قضائي
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اإلذن هذا تقديم يمكن وبالفعل، القضائي، اإلذن هذا إليه سيقدم الذي اإلنرتنت خدمة
ويقوم فقط اإلذن فالقايضيصدر املتحدة، الواليات يف إنرتنت خدمة مزود ألي القضائي
الدور يقيد وبذلك اإلذن، هذا إليها سيقدم التي املواقع بكتابة القانون بتطبيق املوكلون

وأكثر. أكثر القضائي

القبول أساليب

كانت الحالية، اإلرهاب مكافحة تدابري من الرهيب الكم هذا صدور من طويل وقت قبل
الفيدرايل، واملستوى الواليات مستوى عىل القوانني، من عدًدا سنت قد املتحدة الواليات
فقبل املكاملات، باعرتاض للحكومة السماح قبل استيفاؤها الواجب املعايري تضع التي
كان ،١٩٨٦ لسنة اإللكرتونية االتصاالت خصوصية قانون بموجب قضائي إذن إصدار
االعرتاض، ونقطة التحقيق، محل الجريمة طبيعة يبني أن القانون تطبيق مسئول عىل
يظهر أن أيًضا عليه وكان املحتملني، املستهدفني وأسماء ستُعرتض، التي املكاملات ونوع
واألذون فعالة، غري التقليدية التحقيق طرق أن يبني وأن املكاملات، العرتاض مقنًعا مربًرا
(مع يوًما ٣٠ إىل تصل قد ملدة املراقبة ترخص القانون هذا بموجب الصادرة القضائية
١٠ إىل ٧ كل املحكمة إىل تقرير تقديم من بد وال أخرى)، يوًما ٣٠ ل التمديد احتمالية

أيام.
موافقة بدون اتصاالتهم اللتقاط ما جهاز استخدام أو اآلخرين هواتف مراقبة تعد
ومن ذلك، عىل مسبًقا وافق قد املحادثة طريف أحد كان إذا إال فيدرالية، جريمة املحكمة
من عليها الحصول تم معلومات أي عن الكشف أو استخدام أيًضا الفيدرالية الجرائم
أيًضا الترشيع ويقدم اإللكرتوني، التنصت أو الهاتف لخطوط قانونية غري مراقبة خالل
املكاملات مراقبة ملمارسات الرسي واالستخدام اإللكرتونية الرسائل اعرتاض من حماية
محدوًدا مدخًال القانون تطبيق هيئات ملنح إجرائية آلية الرتتيبات هذه وتتضمن الهاتفية،
التعديل نصوص مع متوافقة رشوط تحت االتصاالت وتسجيالت الخاصة لالتصاالت
الرشعيني، غري االحتجاز أو للتفتيش عرضة يكون أال يف املرء حق يضمن الذي الرابع

مقنع. ملربر إال قضائية مذكرات إصدار يجب ال أنه عىل وينص
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حل؟ من هل

تنظم أن الديمقراطية املجتمعات من يتوقع تقدير، أقل عىل ولكن مثايل، نظام يوجد ال
واملعقولة املرشوعة التوقعات احرتام تضمن بطريقة التطفل شديدة املراقبة من النوع هذا
خفية، مراقبة عملية لتنفيذ قضائية مذكرة ستمنح هل املحكمة تقرر وحينما ملواطنيها،
املحكمة تضمن أن ويجب رشعيٍّا، هدًفا املقرتح التطفل هذا وراء بأن تقتنع أن بد ال
الحاجة بني موازنة املزعومة، الجريمة وجسامة فورية مع تتناسب التحقيق وسائل أن
وبقية املستهدف الشخص خصوصية عىل املراقبة تلك تعدي مدى مقابل يف املراقبة إىل
املستهدف الشخص أن يف معقول شك وجود من بد وال بها، يتأثرون قد الذين األشخاص
املعلومات أن إىل أيًضا املحكمة تطمنئ أن بد وال خطرية، جريمة ارتكاب يف متورط
ال املعلومات هذه وأن عليها، يُحصل أن املرجح من املراقبة عملية من بالهدف املتصلة

تطفًال. أقل أخرى بوسائل عليها الحصول يمكن
التابع القضائي الضبط مأمور أن يفرتض أن للمرء يحق قرار، إىل املحكمة لتصل
عىل تمثله الذي التهديد أو الخطرية الجريمة وجسامة فورية اعتباره يف يضع سوف لها
يف ستطبق التي والطريقة الخصوصية، اخرتاق فيه سيقع الذي واملكان العام، األمن

سيُستخدم. جهاز أي وطبيعة االخرتاق، عملية
الظروف يف للخصوصية» املعقول «التوقع اعتبارها يف تضع أن املحكمة وعىل
أحيانًا يُسمع الذي االقرتاح فإن الهاتف، خطوط بمراقبة يتعلق وفيما بالقضية، الخاصة
أن يتبني عندما تربيره يمكن ربما الهاتف ملستخدم للخصوصية املقبول التوقع أن هو
يعملون الذين الرشطة رجال املتنصتون يكون عندما ليس ولكن عادي، فرد املتنصت
من ولكن املخاطرة، تقبل عىل مبنية الفرضية هذه إن ويقال قانونية، سلطة بموجب
من كان فلو منطقية، بطريقة التمييز هذا مثل استنتاج يمكن كيف نرى أن الصعب
أن يجب فلماذا عادي، فرد عليها يتنصت لن الخاصة محادثتي أن أفرتض أن حقي

الرشطة؟ رجال هم املتنصتني أن يتبني عندما قوة أقل االفرتاض هذا يكون
«املراقبة حالة يف تطبيقها الواجب باملعايري تتعلق متكررة إضافية صعوبة وهناك
محادثة تعرتض عندما تقع األوىل فالحالة باملشاركة»، «املراقبة مقابل يف االتفاقية» غري
أطرافها، من أي موافقة عىل يحصل ولم املحادثة يف طرًفا ليس شخص بواسطة خاصة
يف طرف فيها يستخدم قضايا تتضمن باملشاركة» «املراقبة فإن اآلخر، الجانب عىل
طرف يسجل أو فيها، طرًفا ليس شخص إىل املحادثة يبث لكي تنصت جهاز ما محادثة
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أن يجب حني يف بأنه البعض يحتج ما وكثريًا اآلخر، الطرف موافقة دون ما محادثة يف
وخاصة — باملشاركة املراقبة فإن االتفاقية، غري املراقبة يف قانوني تحكم هناك يكون
يتجاهل االدعاء هذا ولكن مربراتها، لها — القانون تطبيق بغرض تستخدم عندما
الذي األسلوب حماية ذلك من واألهم املحتوى، بحماية االهتمام تدعم التي املميزة الفوائد
مفيدة مساعدة وسيلة باملشاركة املراقبة أن مع ذلك، عىل عالوة املحادثات، به تجري
غري املراقبة من الخصوصية عىل أقل خطًرا تشكل أنها الجائز ومن الجرائم، كشف يف
األمور يظهر أن يستطيع يٍّ رسِّ نحو عىل املحادثة يسجل الذي «الطرف فإن االتفاقية،
يسجل أنه يعرف فهو املوقف، يف املتحكم الشخص ألنه ملوقفه؛ تماًما مالئمة بطريقة

املحادثة». تلك

أوروبا

املفيد ومن الجانب، هذا يف خاص بشكل نشطة اإلنسان لحقوق األوروبية املحكمة كانت
واآلخر بأملانيا، يتعلق أحدهما املهمة، قراراتها من اثنني بني بإيجاز نقارن أن تثقيفيٍّا
االتحادية» أملانيا جمهورية ضد «كالس قضية يف الهاتف مراقبة كانت املتحدة، باململكة
عملية تمت املتحدة» اململكة ضد «مالون قضية يف ولكن األملاني، القانون مع متوافقة
بهواتف تعلقت القضيتني كلتا أن من وبالرغم شامل، ترشيعي إطار بدون املراقبة
الرقمية، الهواتف عىل لتطبيقها يكفي بما عامة تعترب طرحت التي املبادئ فإن تناظرية،
املراقبة. أشكال بقية عىل أيًضا تنطبق وربما املكتوبة، املراسالت اعرتاض إىل باإلضافة
اشرتاط بينها ومن االتصاالت، اعرتاض عىل صارمة قيوًدا األملاني القانون يضع
أساس بالفعل هناك يكون وأن كتابة، القضائية املذكرات استصدار طلبات تقدم أن
تخريبية أو إجرامية أفعاًال ارتكب أو يرتكب، أو الرتكاب، يخطط ما شخًصا بأن لالشتباه
فإن لهذا املفرتضني؛ معارفه أو املحدد املشتبه فقط تغطي ربما املراقبة وأن محددة،
من بد ال أنه عىل أيًضا القانون وينص بهما، مرصح غري العامة أو االستقصائية املراقبة
املراقبة، عملية من صعوبة أكثر أو فعالة غري ستكون األخرى التحقيق طرق أن إظهار
عن فقط يكشف أن يمكنه قضائي ضبط مأمور االتصاالت اعرتاض عملية عىل ويرشف
تدمري من بد وال املعلومات، بقية إتالف عليه يجب حني يف بالتحقيق، املتصلة املعلومات
غرض ألي باستخدامها يسمح وال لها، حاجة هناك تكون ال عندما املعرتضة املعلومات

آخر.
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وال املتطلبات، هذه تنتهي عندما فورٍّا االعرتاض عملية توقف أن القانون ويشرتط
من املطلوب بالهدف إرضار دون ممكن وقت أرسع يف املستهدف الشخص إبالغ من بد
لدى اتصاالته اعرتاض رشعية املستهدف الشخص يتحدى ربما وحينها االعرتاض، عملية
ضده. تحامل وجود ثبت إذا مدنية محكمة من بتعويضات يطالب وقد إدارية محكمة
واملراسالت، الربيد، رسية يحمي األسايس األملاني القانون فإن سبق، ملا باإلضافة
(٢)٨ للمادة وفًقا مربر التدخل هل تقرر أن املحكمة عىل يجب ولهذا واالتصاالت،
مجتمع يف ورضوريٍّا القانون» مع «متوافًقا لكونه اإلنسان لحقوق األوروبي امليثاق من
أقرت حني ويف والجرائم»، االضطرابات ملنع أو … القومي األمن «ملصلحة ديمقراطي
القضية بأن رصحت فقد املصالح، هذه حماية أجل من ترشيع إىل حاجة بوجود املحكمة
عىل تحتوي البنود هذه هل وإنما القانونية، البنود هذه مثل إىل الحاجة ليست الحقيقية

االستخدام. إساءة ضد كافية وقاية
األوروبي امليثاق من ٨ املادة خالف القانون أن الدعوى هذه مقدمو ادعى وقد
املستهَدف الشخص إبالغ برضورة يقيض الذي املتطلَّب إىل افتقر ألنه اإلنسان؛ لحقوق
لم اتخذ الذي اإلجراء بأن املحكمة قضت وقد املراقبة، عملية انتهاء عقب استثناء» «دون
انتهاء بعد املستهدف الشخص يُبَلَّغ أن رشيطة ،٨ املادة مع ذاته حد يف متعارًضا يكن
الغرض تعريض دون له إخطار توجيه املمكن من يصبح أن فور املراقبة عملية إجراءات

للخطر. اإلجراءات هذه من
محاكمته أثناء علم الذي — املدعي طالب املتحدة»، اململكة ضد «مالون قضية ويف
كانت الهاتفية محادثاته بأن مرسوقة ممتلكات يف باملتاجرة تتعلق الجرائم من عدد عىل
دون الرجل جادل وقد الرشطة، ضد امتثال أمر بإصدار — واملراقبة لالعرتاض عرضة
وامللكية الخصوصية يف لحقه رشعي غري انتهاًكا كانت الهاتف مراقبة بأن أوًال طائل:
األوروبي امليثاق من ٨ للمادة خرًقا تمثل املراقبة عملية بأن وثانيًا والرسية، الخاصة
اعرتاضاملكاملات، يف قانونية سلطة لديها ليس اململكة حكومة بأن وثالثًا اإلنسان، لحقوق
األوروبية املحكمة إىل شكواه الرجل رفع ألحد، القانون يخولها لم السلطة هذه أن بما
أقرت وقد له، املحكمة حكمت االستغراب، يثري ال نحو وعىل وهناك، اإلنسان، لحقوق
لهذا ونتيجة بالفعل، ُخرق قد اإلنسان لحقوق األوروبي امليثاق بأن باإلجماع املحكمة
قانون ُوضع وهكذا قانون، لسن حاجة هناك بأن الربيطانية الحكومة أقرت الحكم،
الفقري عموده مقبول، شامل إلطار القانون ويؤسس ،١٩٨٥ لسنة االتصاالت اعرتاض
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ذلك يرى حينما مراقبة مذكرات إصدار صالحية الدولة لوزير يخول قانوني بند هو
لحماية أو خطرية، جريمة كشف أو منع أجل من أو القومي، األمن ملصلحة رضوريٍّا

االقتصادية. الحالة
ومنع املجرمني عىل القبض يف تفيد الهاتف خطوط مراقبة أن واضًحا يبدو حني يف
هذه تطبيق يف يرغبون الذين هؤالء عاتق عىل تقع املسئولية فإن واإلرهاب، الجريمة
ذلك، لفعل قوية حاجة هناك أن يظهروا لكي التحقيق وسائل من املقيدة غري الوسيلة
هناك يكن لم وإذا عنها، مقبول بديل يوجد ال وأنه فعالة، تكون أن املرجح من وأنه
ألننا «ليس املمارسة هذه تربير عمليٍّا املستحيل من فسيصبح املزاعم، تلك إلثبات إمكانية
كفاءة من أعىل مكانة يف نضعها قيًما هناك ألن ولكن القانون، تطبيق عرقلة يف نرغب

الرشطي». األداء
اْكتُِسبت متى أنه يكفل أن شأنه من املشكلة هذه مع التعامل يف الحكيم األسلوب إن
شديد إضعاف إىل تؤدي بحيث الضمري، من خالية جائرة بطريقة املراقبة عملية مواد
يف بإدراجها يسمح أن يجب ال املكتسبة املعلومات فإن العدالة، تطبيق يف العامة لثقة

املحكمة. إليها تستند التي األدلة

هوامش
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التعبري وحرية اخلصوصية

ألحد مغادرتها أثناء كامبل ناعومي الشهرية األزياء لعارضة فوتوغرافية صور التقطت
«ذي الربيطانية الفضائح صحيفة ونرشت املجهولني، املدمنني جمعية برنامج اجتماعات
املخدرات، إدمان من عالًجا تتلقى كانت أنها تدعي مقاالت مع الصور مريور» دييل
الصحيفة ضد دعوى وأقامت مدمنة، كونها علنًا نفت قد الشهرية األزياء عارضة وكانت
ضدها، حكمتا واالستئناف املوضوع محكمتي من كالٍّ ولكن لها، سببتها التي لألرضار
أنها عىل اإلعالم وسائل أمام كذبًا بالتأكيد العارضة بقيام أنه املحكمة قرار يف وجاء
أن إال للعامة، الحقائق إظهار رشعية اإلعالم وسائل منحت فقد املخدرات تتعاطى ال
انتهاك عن تعويض عىل ناعومي وحصلت نجحت، قد اللوردات مجلس أمام دعواها

خصوصيتها.
وذلك خلسة، جونز زيتا وكاثرين دوجالس مايكل زفاف صور اْلتُِقَطت وباملثل
الكامريات «استخدام يحظر والذي كافة املدعوون تلقاه الذي الرصيح التحذير من بالرغم
تعاقد فقد االستقبال»، حفل أو الزفاف مراسم يف الفيديو كامريات أو الفوتوغرافية
«هالو!» مجلة أن إال زفافهما، لصور الحرصي النرش عىل «أوكيه!» مجلة مع العروسان
األخرية، املجلة ضد قضائية بدعوى النجمان فتقدم الصور، هذه نرش إىل سعت املنافسة

وكسباها.
قصور املناسبات، من عدد يف اإلنسان، لحقوق األوروبية املحكمة أظهرت وقد
حكم من ذلك عىل الدليل استقاء ويمكن للخصوصية، األوروبية املحلية القانونية الحماية

بعينه. واحد
الذين املشاهري مصوري بأن تفيد بشكوى موناكو، أمرية كارولني، األمرية تقدمت
بمجموعة انشغالها أثناء لها صوًرا التقطوا قد األملانية املجالت من عدد لدى يعملون
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للمطاردات معرضون كامبل ناعومي الشهرية األزياء عارضة أمثال من املشاهري :1-4 شكل
(الباباراتزي).1 املشاهري مصوري من املتواصلة

الخيل، وركوب املطاعم، أحد يف الطعام تناول ذلك يف بما اليومية، األنشطة من مختلفة
التنس، ولعب رفيقها، وتقبيل والتزلج، والتسوق، أطفالها، مع واللعب والتجديف،
فيما ملصلحتها األملانية املحاكم إحدى حكمت وقد ذلك، إىل وما الشاطئ، عىل والجلوس
التُِقَطت — عامة أماكن يف أُخذت أنها من الرغم عىل — التي الفوتوغرافية بالصور يتعلق

العزلة». تنشد «كانت بينما لها
يكفي بما خاصة كانت الصور بعض أن عىل املحكمة موافقة من بالرغم ولكن
مع جالسة وهي أو أطفالها، مع لها التُِقَطت التي الصور تلك (مثل الحماية لتستحق
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ببقية يتعلق فيما شكواها املحكمة رفضت فقد املطاعم)، بأحد منعزل مكان يف رفيقها
عىل تنطبق ٨ املادة أن أقرت التي األوروبية، املحكمة إىل دعوتها األمرية فحولت الصور،
حرية وحماية لألمرية الشخصية الحياة حماية بني املوازنة إىل سعت ولكنها الحالة، هذه
املحكمة قرار يف وجاء اإلنسان، لحقوق األوروبي امليثاق من ١٠ املادة كفلتها التي التعبري
أهمية وسمعته الفرد حقوق حماية فيها تتخذ قضية هو ونرشها الصور التقاط أن
«معلومات» عىل تحتوي صور بنرش وإنما «أفكار»، بنرش تتعلق ال إنها حيث خاصة،
التي الصور فإن ذلك، عىل وعالوة الشخص، ذلك عن الخصوصية شديدة بل شخصية،
يطاردهم الذين األشخاص يف ولَّد املضايقة من جو يف التُِقَطت الفضائح صحافة يف نرشت

االضطهاد. بل باالنتهاك، شعوًرا الباباراتزي
وحماية الخاصة الحياة حماية بني املوازنة يف الجوهري العامل أن املحكمة رصحت
يفيد ملوضوع املنشورة واملقاالت الصور قدمته الذي اإلسهام يف تمثل التعبري، حرية
تماًما، خاصة طبيعة ذات كانت األمرية صور أن املحكمة قررت فقد العامة، املصلحة
هذه تقدم لم وهكذا األحيان، بعض يف خلسة بل رضاها، أو بمعرفتها تُلتَقط لم وأيًضا
يف منخرطة تكن لم األمرية أن اعتبار عىل عامة، مصلحة ذي ملوضوع إسهام أي الصور
عىل عالوة الشخصية، بحياتها حرصيٍّا تتعلق املنشورة واملقاالت والصور رسمية، مناسبة
خاصة ظروف يف يشمل بما معلومات، عىل الحصول حق العامة يملك قد حني يف ذلك،
الخاصة، الظروف ذلك يف بما العامة، للشخصيات الشخصية بالحياة تتعلق معلومات
بمعرفة مرشوع شأن للعامة فليس الحالة، هذه يف الحق هذا مثل يملكون ال فإنهم
حتى الشخصية، حياتها يف بها تترصف التي الكيفية وال كارولني األمرية وجود أماكن
حققت قد املجالت ألن نظًرا وباملثل باملنعزلة، دائًما وصفها يمكن ال التي األماكن يف
املحكمة، نظر يف املصالح، تلك فإن واملقاالت، الصور تلك نرش وراء من تجارية مصالح

الشخصية. لحياتها الفعالة الحماية يف املدعية لحق تخضع أن يجب
بني املستمرة النزاعات لحل الحثيث السعي يف حديثًا اإلنجليزية املحاكم بدأت وقد
بحماية خاص لقانون التام الغياب من وبالرغم اإلعالم، ووسائل العامة الشخصيات
القانونية اإلجراءات مجموعة خالل من عالًجا صاغوا قد القضاة أن فيبدو الخصوصية،
دائًما أو ثابتًا عالًجا — األرجح عىل — يقدم لن املؤقت الحل هذا ولكن املتشابهة،

للمشكلة.
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الشهرة! مغازلة

والرياضة البوب وموسيقى والتليفزيون واإلذاعة السينما نجوم من — املشاهري يعترب
العائلة أفراد كان ولطاملا البابارتزي، ملصوري سهل صيد بمنزلة — األزياء وعروض
لوسائل ضحايا — ومأساوي ملحوظ حد إىل ويلز أمرية وأكثرهم — الربيطانية امللكية

اإلعالم.
الخصوصية، يف حقها عن طواعية تتنازل العامة الشخصيات بأن دائمة مزاعم هناك
يستمتعون املشاهري بأن زعم ثمة اآلتي: التربير أساس عىل عام بوجه الزعم هذا ويقوم
يقال ولكن عدائية، تكون حني منها يستاءون ولكنهم إيجابية، تكون حني بالشهرة
وثانيًا: اإلعالم، وسائل ملضايقات التعرض دون بالشهرة يتمتعوا أن املستحيل من إنه
حالة يف وهكذا، الحقائق»، «إظهار يف الحق اإلعالم لوسائل إن القائلة النظر وجهة نسمع
إدمانها بشأن كذبت إنها حيث االستئناف، محكمة قرار يف جاء ملا وفًقا كامبل، ناعومي

الحقائق. الصحافة كشف يف عامة مصلحة هناك فإن للمخدرات،
التطبيق هو الدهشة، يثري ال بما اإلعالم، وسائل تطرحها التي االدعاءات أول إن
صح ولو املواقف، هذه مثل عىل به» مات بالسيف عاش «من القائل: للمثل املخادع
الشخصيات ملعظم الشخصية الحياة حماية عىل اإلجهاز أجراس قرع بمنزلة لكان ذلك
منها مفر ال سمة وهي — العامة انتباه جذب إىل يسعون املشاهري أن فحقيقة العامة،
الخاصة حياتهم جوانب بعض إخفاء يف حقهم تدمر أن يمكن ال — املشاهري معظم لدى

العامة. أعني عن

زائفة؟ عامة مصلحة
— الخاصة بحياته التمتع يف صاحبها حق تصادر العامة الحياة إن القائلة: الحجة تتسم
— تناقله يتم ما بحسب — الصحفيني من العديد يستخدمها التي الحجة تلك وكذلك بالسخف،
صحيح أحدهم»، شخصية تقييم يف مفيًدا يكون قد يشء «أي أن: وهي العامة، املصلحة إثبات يف
بشخصية يتعلق يشء كل ليس ولكن أحدهم، شخصية تقييم يف مفيًدا يكون قد يشء أي أن
لفضح البغيضة املمارسة عن الدفاع ارتكز لقد املثال، سبيل عىل العامة، يهم موضوًعا أحدهم
مظهرهم يختلف الذين األشخاص كل ليس … عامة مصلحة يحقق ذلك أن عىل جنسيٍّا الشواذ
ال، أم شاذٍّا نفسه هو أكان سواء الشواذ، برهاب املصاب الشخص إن منافقني، مخربهم عن
هي «هذه» منصًفا، ليس جنسيٍّا، شواذ ألنهم إال ليشء ال جنسيٍّا، الشواذ تجاه بعدائية ويترصف
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اإلعالن فإن جنسيٍّا، شاذٍّا الشواذ برهاب املصاب الشخص ذلك كان إذا ولكن العامة، املصلحة
عىل االطالع يف العامة حق أو التعبري يف املعِلن حق حماية تحت ليس اإلضافية الحقيقة تلك عن
برهاب املصاب الشخص حق عىل صارًخا تعديًا يعترب األمر ذلك إن النقيض، عىل بل الحقائق،

الخصوصية. يف الشواذ
اإلنسان» حقوق «عن كتاب من جريفني، جيمس
٢٤٠-٢٤١ الصفحات (٢٠٠٨ برس، يونيفرستي (أكسفورد

املشهور الشخص أن فلنفرض ا، تامٍّ إقناًعا مقنعة ليست الثانية الحجة فإن أيًضا
أن املمكن من فهل بالرسطان، مريض أنه أو املكتسب املناعة نقص بفريوس مصاب
باسم املرضني هذين بأحد مريض أنه إنكار يف املرشوعة رغبته عىل اإلعالم تقيضوسائل
مهب يف تصبح الخصوصية حماية فإن كذلك، األمر كان إذا الحقائق؟ إظهار يف حقها
يعيشون الذين لهؤالء املعقولة التوقعات يمنعا أن يجب ال الكذب أو فالحقيقة الريح،

العامة. أنظار تحت
للشكوى. أسباب لديهم الذين هم فقط واملشاهري األغنياء ليس ولكن

األشخاصالعاديون

سرتيت، هاي برينتوود يف يسري بينما مساء وذات شديد، بإحباط يشعر بيك السيد كان
املراقبة كامريات إحدى أن مدرًكا يكن ولم مطبخ، بسكني رسغه يرشط أن حاول
لم بالطبع صورته، التقطت قد برينتوود، مدينة مجلس مبنى فوق املثبتة التليفزيونية،
كامريات عن املسئول ولكن رسغه، يرشط وهو الكامريا صورتها التي املشاهد تظهره
التي الرشطة أُبلغت الفور وعىل بسكني، ممسك شخص صورة إىل فقط انتبه املراقبة
لبيك، طبية رعاية ووفرت السكني، حرزت حيث الحادث، مرسح إىل الفور عىل وصلت
خضع أن وبعد العقلية، الصحة قانون بموجب احتُجز حيث الرشطة، قسم إىل ونقلته
ضباط واصطحبه إليه تهم توجيه دون رساحه أُطلق طبيب، يد عىل والعالج للفحص

منزله. إىل رشطة
التقطته الذي الفيلم من عليهما حصل صورتني املجلس نرش شهور، عدة وبعد
كامريات بني التعاون الخطر: «إزالة عنوانه: بمقال لرُيفقا التليفزيونية املراقبة كامريا
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وجه يُخَف ولم محتمل.» خطري موقف وقوع دون يحول والرشطة التليفزيونية املراقبة
صحيفة نرشت أيام وبعد آنًفا، ذكرناها كما الحادث ظروف املقال وصف وقد بيك،
عن بمقال مقرتنة األوىل صفحتها عىل الحادث صور من صورة نيوز» ويكيل «برينتوود
وبعد بيك، وجه يُخَف لم أخرى ومرة وفوائدها، التليفزيونية املراقبة كامريات استخدام
من مأخوذة لبيك صورة جانب إىل مشابهني، مقالني أخرى محلية صحيفة نرشت ذلك
موقف وقوع دون حيل بأنه مرصحة التليفزيونية، املراقبة كامريا صورته الذي الفيلم
وقد إليه، تهم أي توجيه بدون رساحه أطلق بيك أن الصحيفة وأضافت محتمل، خطري

الصورة. من بيك عىل القراء من الكثري تعرف
املراقبة كامريا صورته الذي الفيلم من املقتطفات من املزيد ُعرض بعد فيما
مشاهد، ألف ٣٥٠ مشاهديه عدد متوسط يبلغ محيل تليفزيوني برنامج يف التليفزيونية
شهر وبعد املدينة، مجلس من شفهي طلب عىل بناء بيك، هوية أُخفيت الوقت، هذا ويف
صورته، قد التليفزيونية املراقبة كامريات أن جريانه أحد من بيك اكتشف شهرين، أو
ذلك يف باإلحباط يشعر يزال ال كان فقد إجراءات، أي بيك يتخذ لم نرش، قد الفيلم وأن

الوقت.
بي شبكة تنتجه الذي — الجريمة» «نبض برنامج منتجي املدينة مجلس وأمد
ماليني ٩٫٢ مشاهديه عدد متوسط ويبلغ املحيل، التليفزيون عىل ويعرض يس، بي
رشوًطا املجلس فرض وقد التليفزيونية، املراقبة كامريا التقطته الذي بالفيلم — مشاهد
إحدى إعالنات أظهرت ذلك ومع الفيلم، يف شخص أي هوية إظهار عدم تتضمن عديدة
تقدم الربنامج، إعالنات يف رأوه أنهم أصدقاؤه أخربه وحني بيك، وجه الربنامج حلقات
يف أُخفيت قد صورته أن أكدوا الذين املنتجون فاتصل املدينة، مجلس إىل بشكوى بيك
عليه تعرف فقد بيك، وجه إخفاء من الرغم عىل الربنامج، إذاعة عند ولكن الربنامج،

عائلته. وأفراد أصدقاؤه
(استُبدلتا املستقل التليفزيون ولجنة البث معايري بلجنة بيك شكاوى ُقبلت وقد
تعدٍّ حدوث فيها ادعى التي أوفكوم) باسم اختصاًرا املعروف االتصاالت، بمكتب حاليٍّا
التي الشكوى فإن ذلك ومع أخرى، أشياء جانب إىل خصوصيته، عىل به مرصح غري

مثمرة. تكن لم الصحافة شكاوى لجنة إىل بها تقدم
فيما قضائية مراجعة إجراء بطلب للتقدم العليا املحكمة إذن بيك طلب ذلك بعد
هذا طلبه أن إال التليفزيونية، املراقبة بكامريات خاصة ملواد املدينة مجلس بإذاعة يتعلق
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وهكذا بالرفض، — االستئناف محكمة إىل باللجوء آخر إذن طلب إىل إضافة — قوبل
املشاهد املدينة مجلس عرض أن قررت التي األوروبية، املحكمة إىل بشكواه بيك تقدم
مما الشخصية، حياته يف صارًخا تدخًال يعترب التليفزيونية املراقبة كامريا التقطتها التي
ال املادة يف الشخصية» «الحياة مصطلح أن املحكمة قرار يف وجاء ،٨ املادة مع يتعارض

الذاتي. والتطور الهوية حق ليتضمن باستفاضة تفسريه من بد
إن إذ عامة، مناسبة منها ليجعل كافيًا عمومي شارع يف الصور هذه التقاط يكن لم
كان الصور والتقاط مشهورة، شخصية ليس وهو عامة، مناسبة يف موجوًدا يكن لم بيك
إىل اإلعالم لوسائل اللقطات هذه إتاحة أدت هذا، عىل عالوة الليل، من متأخرة ساعة يف
وسائل يف اللقطات عرض حجم كان لقد لها، بيك توقعه مما بكثري أكرب جمهور مشاهدة
قرارها املحكمة واختتمت ،٨ املادة له تكفلها التي للحقوق اخرتاًقا اعتُرب ما هو اإلعالم
كما اللقطات، عرض قبل بيك السيد موافقة عىل الحصول املجلس باستطاعة كان بأنه

وجهه. إخفاء عليه ينبغي كان
ال عام مكان يف الشخص وجود مجرد أن فكرة عىل ا مهمٍّ دليًال القضية هذه تعترب
حجم إن السلوك، هذا من املارة باقي يراه ما يخص فيما إال مشاًعا، سلوكه من يجعل
.٨ املادة بموجب بيك حقوق عىل تعدى ما هو املختلفة اإلعالم وسائل يف اللقطات عرض

املعلومات وكشف الخصوصية انتهاك

وعدسات الخداع، تطفلية: طرق استخدام املعلومات وراء السعي يتطلب ما غالبًا
أشكال من وغريها املراسالت، أو الهاتفية املحادثات واعرتاض الخفية، واألجهزة الزووم،
الذي التطفل بني الخلط إىل ميل وهناك األول، الفصل يف املذكورة واملراقبة التجسس
من ولكن التطفلية، باألساليب ُجمعت التي املعلومات ونرش الفضويل الصحفي يمارسه

األمرين. بني الفصل بمكان األهمية
تتلخص التي التايم»، مؤسسة ضد «دايتمان قضية يف هذه النظر وجهة تبني تم
املدعَي التايم ملؤسسة اململوكة «اليف» مجلة صحفيي من صحفينَي خداع يف وقائعها
لم الذي املدعي، عىل للتلصص مراقبة أدوات أخفيا حيث منزله بدخول لهما ليسمح
األمراض تشخيص عىل قادر أنه ويزعم اإلطالق عىل تعليًما يتلق لم سمكري سوى يكن
عىل العامة إطالع إىل اإلجراء هذا عن الناتج املقال أدى وبالطبع ومعالجتها، العضوية
كان ولكن — ترخيص دون الطب ممارسة — الكبرية اإلخبارية األهمية ذي املوضوع
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إىل بالنظر للصحفيني حصانة تمنح املوضوع أهمية هل االعتبار يف األخذ املحكمة عىل
املدعي؛ ملصلحة الحكم جاء االستئناف، يف األخبار، جمع يف املستخدمة املختلسة الطرق
للدستور األول التعديل أن املتهمني ادعاء عىل الرد يف وورد خصوصيته، النتهاك نظًرا
أن إىل املحكمة وأشارت أيًضا، للتحقيقات وإنما للنرش فقط ليس امتد قد األمريكي
املخالفات أو األرضار ضد حصانة الصحفيني يمنح أنه عىل أبًدا يُفرس «لم التعديل

املعلومات». جمع عملية أثناء املرتكبة
طبيعة لألرضار تقديرها عند اعتبارها يف املحكمة تأخذ لم ملحوظ، نحو وعىل
التعديل يف يرد «لم أنه إىل أشارت فقد أيًضا، النرش بل فحسب، التطفلية األفعال ودرجة
عنها ينتج قد التي املتعمدة الجرائم ضد بحصانة اإلعالم وسائل تمتع عىل ينص ما األول
الحق». وقت يف النرش طريق عن التطفل عن والناتجة املدعي عىل الواقعة األرضار زيادة
الناحية من يسبق املعلومات جمع «حق فإن األول، بالتعديل يتعلق فيما ولكن
يتحقق أن يمكن ال … الذي النرش] [لحق ممارسة أي العملية الناحية من ويلزم املنطقية
العام القانون ويرفض املعلومات»، جمع يف بالحق اعُرتف إذا إال منه الحقيقي املغزى
قضيتي بني املحكمة فصلت ثم ومن املعلومات، لجمع عامة مزايا أي اإلعالم وسائل منح
يف املعلومات جمع يف عليهما املدعى أساليب منطقية قيمت حيث واإلفصاح، التطفل
ومتجنبة األوىل، القضية يخص فيما املحكمة وضعته الذي العام القانون مبادئ ضوء

الثانية. القضية عىل حتميٍّا سيؤثر الذي األول التعديل مع تعارض ألي
التعدي يكون متى تقدير بموجبها يجري مستقلة معايري صياغة يف الحل ويكمن
قد متى تقييم لها وفًقا يجري معايري هناك مثلما تماًما مربرة، ما شخص عزلة عىل

العامة. املصلحة يف ويصب مربًرا خاصة حقائق عن اإلفصاح يكون

التعبري حرية

لحرية تصدق ال فرًصا اآلن حتى اإلنرتنت شبكة خلقت فقد اآلن، نارشون جميًعا إننا
شبكات أصبحت أيًضا يوم، كل مدون ألف ١٢٠ بمعدل يتكاثرون فاملدوِّنون التعبري،
موقع عىل عضو مليون ٣٠٠ فهناك الجديد؛ املجتمع شكل هي االجتماعي التواصل
الرغم عىل ذلك ومع سبيس، ماي موقع عىل عضو مليون ١٠٠ هناك حني يف فيسبوك،
التوفيق يمكن كيف قائمة، تزال ال األساسية املشكلة فإن املدهشة، التطورات هذه من

التعبري؟ وحرية الخصوصية بني
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متعة التكنولوجيا بقلم نيرتوزاك وسناجي

آوه، رائع، لقد
لكزني أحدهم!

كليك

إمممم، لكي أحصل عىل
لكزتي الرائعة، ال بد يل من
تنزيل برنامج «سوبر بوك

إكسرتيم».

«من أجل تنزيل سوبر بوك
إكسرتيم، ال بد أن تسمح لنا

باالطالع عىل بعض
معلوماتك …»

ماذا؟! «أظهر كل أنشطتي
عىل اإلنرتنت، وأنرش كل كلمات اNرور الرسية

عىل ملقم عام، وأظهر كل معامالتي البنكية عىل
اإلنرتنت، وأعرض كل سجالتي الطبية،

وأذكر كل األدوية التي أتناولها؟»

اللعنة، أود بشدة
رؤية تلك اللكزة!

هذا انتهاك
للخصوصية!

حسنًا، نزل برنامج
سوبر بوك إكسرتيم.

شخصية.2 بمعلومات البوح مقاومة الصعب من يكون ما كثريًا :2-4 شكل

(الذي وبرانديز وارين من كل مطلب يتناول أن اإللكرتوني العرص عىل يزال ال
يمنع أن القانون عىل يجب أنه عىل ينص والذي الثالث) الفصل يف مناقشته سبقت

الخاصة. للمعلومات املربر غري النرش عنها يسفر التي األرضار
عىل إما تقوم األرجح عىل إنها ديمقراطي؟ مجتمع يف التعبري حرية تربيرات ما
التعبري يف األفراد حق حماية عىل وإما الحرية، ممارسة عن الناشئة اإليجابية النتائج
يستلهم دائًما فهو — العواقب فلسفة عىل يقوم الذي — األول التربير أما أنفسهم، عن
التربير وأما التعبري، حرية عن ِمل ستيوارت وجون ميلتون جون من كل دفاع من األفكار

97



الخصوصية

من يتجزأ ال جزء الذات عن التعبري أن يرون فأصحابه — الحقوق عىل القائم — الثاني
ذاته. تحقيق يف الفرد حق

اإلنرتنت عىل النميمة
فإنها التقليدية، الصحافة يف أبًدا تظهر ال اإللكرتوني الفضاء عىل الشائعات كانت إن حتى
تلك الحياة إىل يعيد مما الواقع، يف عنها الفهم سوء سهولة فيه تزداد أوسع نطاق عىل تذاع
للسياق، وفًقا املرء عىل الحكم بالتزام الوفاء بدون التقليدي املجتمع تميز التي الخانقة الحميمية
بصفة لالسرتجاع قابلة وتكون تُسجل اإللكرتوني الفضاء عىل الشائعات تلك أن حقيقة وتزيد
املايض، يف بأخطائه العامة الفرد صورة تهديد خطورة من — العالم مستوى عىل ومتاحة دائمة
لجمهور القصري، املدى عىل تصل، اإلنرتنت عىل الدردشة مجموعات يف تنرش التي الشائعات
أبًدا، تتالىش ال اإلنرتنت نميمة ألن نظًرا ولكن الصغرية، البلدات يف الشائعات جمهور تماًما يعادل
يعرفون ال أشخاص يد عىل املستقبل يف تُسرتَجع أن املمكن فمن اإلنسان، ذكريات عكس عىل
وأيًضا أكرب، سياق يف األحاديث تلك يف املتضمنة املعلومات وضع من يتمكنوا لن ثم ومن صاحبها،
وذلك اإلنرتنت، عىل املنشورة الشائعات عىل الرد يصعب الصغرية، البلدات يف األحاديث عكس عىل

محدد. وغري مجهول املحتمل جمهورها ألن
كتاب من روزين، جيفريي
أمريكا» يف الخصوصية ضياع البغيضة: «النظرات
٢٠٥ صفحة ،(٢٠٠٠ هاوس، (راندوم

توماس يميز ولذلك تختلط، بل ثابت، نحو عىل تُدمج ما غالبًا املبادئ وهذه
كال تتضمن التي التالية األساسية األربعة املسوغات بني املثال، سبيل عىل إمريسون،
املجتمع أفراد مشاركة وضمان الحقيقة، وبلوغ لذاته، الفرد تحقيق الحجج: من النوعني
وسائل وتوفري سيايس، جانب عىل ينطوي الذي االجتماعي القرار صنع عمليات يف

املجتمع. يف والتغيري االستقرار بني التوازن عىل الحفاظ
عىل حرصيٍّا يكون يكاد اعتماًدا الخصوصية منارصو يعتمد أخرى، ناحية من
يحد التي الدرجة ولكن الثاني، الفصل يف ذكرنا كما الحقوق، عىل القائمة الحجج
الفرد خصوصية من ينال الذي الرأي عن التعبري من مرشوع نحو عىل القانون بها
الخصوصية، ضد التعبري حرية الثقلني: هذين بني رصاع أنها عىل تظهر ما دائًما
والقانون الخصوصية «قانون ألن ملاذا؟ الوهمية، باملالكمة أشبه الرصاع هذا ولكن
هذين من كل العكس، عىل األحيان، أغلب يف يتعارضان ال الصحافة حرية عىل املحافظ
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لحقوق األسايس للنظام حيويتان سمتان ألنهما وذلك اآلخر، أحدهما يدعم القانونني
األفراد».

أفضل؟ منهج من هل

للخصوصية، الجوهرية الطبيعة عىل اهتمامنا نركز إن ما االنقشاع يف الضباب يبدأ
الجدال سمة تتضح الشخصية، املعلومات حماية هو األسايس اهتمامنا أن يُعرف حني
يظهر الوافرة، املوضوع هذا ألدبيات املظلم العمق داخل من الحظ، ولحسن الحقيقية،
الكشف ألرضار مفصلة مناقشة بعد املثال، سبيل عىل ندرته)، من (بالرغم نور بصيص

الكتاب: أحد يقول للمعلومات، العلني

(يفضل تحديد عىل ركز ما إذا وفعالية عدًال أكثر الخصوصية قانون يكون قد
حماية إىل تحتاج التي املعلومات تبادل لعمليات الترشيع) بواسطة يكون أن
املسئولية لفرض واملتقلبة الحالية ممارسته مواصلة من بدًال البداية، منذ
التحديد إن … واسع نطاق عىل للعامة املادة إظهار حالة يف فقط القانونية
وكذلك معلومات، تبادل فيها يتم التي الحساسية شديدة للمواقف الدقيق
تلك ستُستخدم التي بالكيفية املتعلقة املناسبة للتوقعات الدقيق التحديد
إعاقة دون الخصوصية انتهاك علميات من ا يحدَّ أن بإمكانهما بها، املعلومات
الذي من إمعانًا أكثر تفكريًا االحتمال هذا يستحق األقل، وعىل التعبري، حرية
وبرانديز. وارين عنها تحدَّث التي الرضر فكرة عن بديًال بصفته اآلن حتى ناله

أكثر»، مثمًرا يل يبدو آخر، «منهج هناك يكون قد أنه رجح إمريسون توماس وحتى
أن: شأنه من

باهتمامات يقر بحيث املعادلة؛ يف الخصوصية جانب تطوير عىل أكثر يشدد
من املشتقة العوامل من لعدد األسايس اهتمامه يويل ولكن األول، التعديل
التي بالخصوصية املتعلقة والتوقعات الخصوصية بها تقوم التي الوظائف

املعارص. املجتمع تسود
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العوامل: هذه بني ومن

قانون يُعنى ما بقدر ثم ومن الخصوصية، نطاق تحديد يف الحميمية عنرص
الحماية تمتد سوف للعامة]، املعلومات بكشف يتعلق [فيما الخصوصية
تلك الشخص: حياة يف الشخصية بالتفاصيل املتعلقة األمور فقط لتشمل
أو اآلخرين عىل املرء يعرضها ال التي العواطف أو األفكار، أو األنشطة،
وأداء الجنسية، العالقات هذا ويتضمن إليه، الناس أقرب عىل فقط يعرضها

ذلك. إىل وما األرسية، والعالقات الجسم، وظائف

معادلة تحقيق إىل السعي أن إىل تشري التي اإليجابية العالمات بعض هناك ثم ومن
الذي التقليدي املنهج يف التشكك بعض ولَّد قد التعبري وحرية الخصوصية بني صعبة

املعالم. واضح غري للخصوصية مفهوم ظل يف ضعًفا يزداد

من؟ حرية

بطريقة السؤال لنصغ أو، املستمع؟ مصالح أم املتحدث مصالح التعبري حرية تحمي هل
املجتمع؟ مصلحة أم الفرد مصلحة عىل مبني املربر هل جاذبية، أكثر

الفرد حق عن ويدافع بالحقوق، يهتم الفرد، مصالح عىل يركز الذي األول، املربر
عىل وتعمل تحميها التي األخرى القيم وبعض الذات، وتحقيق والكرامة، االستقالل، يف
فهو املجتمع، عىل يركز الذي األخري، املربر أما الرأي، عن التعبري حق ممارسة تطويرها
أو الديمقراطية نظريات إحدى إىل يستند إنه إذ النفعية؛ أو العواقب فلسفة عىل قائم
دون املعلومات تبادل تشجيع أو كتسهيل التعبري، حرية لدعم الحقائق إظهار تشجيع

الذات. حكم يف املشاركة لزيادة األخرى والوسائل املعلومات، ونرش قيود،
الفرد، مصالح أو حقوق من أنها عىل والخصوصية التعبري حرية إىل يُنظر ما غالبًا
فهو للقلق إثارة األكثر أما أحيانًا، نفسه الوقت يف كله، املجتمع مصالح أو حقوق ومن
بني «توازن» أي تحقيق يجعل مما آخر، يشء والخصوصية يشء، التعبري حرية أن
يف تشرتك جميًعا فإنها الفرد، بمصالح يتعلق وفيما ما! حد إىل صعبًا أمًرا كلتيهما
وتلك للخصوصية االجتماعية الوظائف بني التمييز يصعب الواقع، يف ذاتها، املخاوف
حقوق من باعتبارهما كلتيهما مع والتعامل آنًفا، ذكرنا كما التعبري، بحرية الخاصة

القضية. تبسيط تجاه مهمة خطوة سيكون الفرد
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واملبدأ السياسة

حول جداالت عام بشكل هي الجمهور حماية إىل تسعى التي التعبري حرية نظريات إن
مصالح إىل تميل التي النظريات تلك أما للمجتمع، الحرية هذه أهمية عىل تقوم السياسة،
ذاته تحقيق يف الفرد حق تقدم املبدأ حول جداالت فإنها أخرى، ناحية من املتحدث،
تحظى التعبري حرية أن دوركني رونالد القانوني الفقيه رجح وقد املجتمع. مصالح عىل
املتحدثني، لحقوق املبدأ، حيث من حامية، تعترب حني أكرب بحماية — األرجح عىل —
كان وإذا األهداف، عىل وليس الحقوق عىل تقوم الواسع، معناها يف الخصوصية، وكذلك
تحقيق عملية يف التوافق من املزيد تيسري عىل األقل عىل يعمل سوف فإنه صحيًحا، ذلك

التعبري. وحرية الخصوصية بني التوازن
االسرتاتيجية هذه ستوفر األوىل فللوهلة ذلك، من تعقيًدا أكثر األمر فإن ولألسف،
آخرين أفراد إيذاء إىل تؤدي التي املعلومات نرش أن الدعاء منطقية قاعدة الذكر سالفة
الذي ذا فمن ذاته، تحقيق يف النارش أو املتحدث حق تدعم إنها جديٍّا يقال أن يمكن ال
سيحدد الذي ومن للمخدرات؟ شهرية أزياء عارضة إدمان خرب نرش عند ذاته» «حقق

الهدف؟ هذا لتحقيق مفيدة اآلراء من معينة أنواع هل
عىل الذات تحقيق بني التمييز يف قصور «بها الحجة هذه سبق، ما عىل عالوة
مبدأ دعم عىل قادرة غري فهي ثم ومن واالحتياجات، الرغبات وباقي الفكري املستوى
لألفكار الحر النرش مبدأ عىل تقوم الحجة هذه أن جانب إىل التعبري»، لحرية مختلف
صعوبة هو إرباًكا واألكثر الحايل، السياق يف نفعها من يقلل مما املعلومات، وليس
شبه نحو عىل تقوم أنها يبدو التي الصحافة، حرية عن الدفاع يف الحجة هذه توظيف

فرًدا. باعتباره النارش أو املحرر أو الصحفي وليس املجتمع، مصالح عىل تام
حد إىل يهتمون الصحف ومالكي محرري بأن القول إن املتحدث؟ دوافع عن وماذا
يف الشديد التدقيق «إن بارنديت: إريك يقول وكما محله، غري يف افرتاءً ليس بالربح ما
ضد الحصانة من ضئيل قدر سوى يبقي لن الربح بدافع املنشورة اآلراء ملنع الدوافع
الجيدة فالقراءة بالرضورة؛ بذلك يهتم ال القراء جمهور أن عىل عالوة القانون.» أحكام

التثقيف. أم الطمع هو الكاتب دافع أكان سواء الجيدة القراءة هي
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الحقيقة

عن للتعبري قمع أي أن فكرة عىل الحقيقة عن الشهرية ِمل ستيوارت جون حجة تعتمد
لألفكار، الحر بالتداول إال تظهر أن يمكن ال الحقيقة وأن للعصمة» «ادعاء يعترب الرأي
االنتهاكات سيمنع هذا أن نرى االعتبار، يف الحجة لهذه املنطقية النتيجة أخذ عند ولكن
ِمل فرضية عن وبعيًدا بصدق، األقل عىل التعبري، حرية ممارسة أثناء ترتكب التي
من تجعل نظريته فإن املنطق، هيمنة يف وثقته موضوعية، «حقيقة» هناك بأن اململة
عدة جانب (إىل الشخصية املعلومات بنرش الخاصة القانونية األحكام تربير ا جدٍّ الصعب
منفعة التعبري حرية أن عىل تؤكد فهي الرضر)، يسبب الذي التعبري من أخرى أشكال
انطالًقا الحقيقة، واكتشاف املعرفة دعم خاللها من يجري عملية أفضل ألنها اجتماعية؛
كل دراسة بعد إليها يُتوصل التي تلك هي منطقية وأكثرها األحكام أسلم أنَّ فرضية من
السوق هذا وجود من بد ال إمريسون، وبحسب والداحضة، الداعمة والحجج الحقائق
لقمع وسيلة من ما ألنه «ذلك جديد رأي أي زيف أو رضر مدى يكن مهما لألفكار الحر

معه». الحق قمع دون الباطل

الزيف مقابل الحقيقة
امليدان، يف توجد أيًضا الحقيقة فإن األرض، يف لتعبث طليقة تُركت قد املذاهب رياح كل أن مع
يتصارعان؛ والزيف الحقيقة لندع واملنع، اإلجازة خالل من قوتها يف ونشكك فيها لنطعن وإننا

ومفتوحة؟ حرة مواجهة يف ستعاني أنها ويظن يوًما الحقيقة عرف الذي ذا فمن

أعداءها، لتالقي بحماس تهب ال تُتنسم، وال تُمارس ال ومنعزلة، هاربة قيمة أمتدح أن أستطيع ال
مشقة دون ليس ولكن الخلود، تاج وراء تسعى أن يجب حني يف السباق، من خلسة تتسلل ولكن

وحماسة.

ميلتون، جون
(١٩١٥ (ماكميالن، (١٦٤٤) أريوباجيتيكا

يتشكك الخصوصية؟ حماية مع تتناسب هذه الحقيقة إظهار حجة هل ولكن
«منفعة الحقيقة تضمن أال وسيلية؛ وغري مطلقة الحقيقة كانت إذا فيما شاور فريدريك
إظهار أن عن التساؤل فإن وسيلية، الحقيقة كانت إذا الكرامة؟ أو السعادة مثل أكرب»
حقيقة وليس موضوعية مسألة األكرب املنفعة هذه دعم عىل يعمل الحقائق من املزيد
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«حجة هي حقيقة إىل املستندة الحجة فإن شاور، نظر وجهة من منطقية، جازمة
بأن يؤمنون الناس تجعل بصددها نحن التي القيمة إن تقول حجة معرفة»، إىل مستندة

حقيقي. حولهم يدور ما

الديمقراطية

وهذا عليه، والحفاظ الديمقراطي الذاتي الحكم دعم يف أساسيٍّا دوًرا التعبري حرية تلعب
األمريكي السياسية النظريات واضع صاغه كما الحقيقة، إىل املستندة للحجة امتداد

ميكلجون: ألكسندر

ليس فهو الذاتي، الحكم برنامج رضوريات من التعبري حرية مبدأ ينبثق
األمريكي االتفاق من استنباط هو وإنما مجرد، بشكل العقل أو للطبيعة قانونًا
االقرتاع خالل من فيها يُبَت العامة املسائل كل أن عىل ينص الذي األسايس

العام.

الكيفية استيضاح يجب الحقيقة، إىل املستندة الحجة مع الحال هو وكما ذلك مع
بامليول مثًال تتعلق خاصة حقائق إفشاء خالل من الذاتي الحكم بها يدعم أو ييرس التي

األساس؟ من الرأي» عن «تعبري هذا هل ما، لشخص الجنسية
سبيل عىل الذاتي، بالحكم متعلقة املعلومات هذه مثل تكون قد الحاالت، بعض يف
أساس عىل املنتخبة حكومتهم خالل من يعملون الذين املواطنون ينظر حني املثال،
يكون جريمة، ليشكل يكفي بما للمجتمع مناهض أنه عىل معني فعل إىل ديمقراطي
منصبًا الفرد يشغل حني باملثل الذاتي، الحكم مصلحة يف ومعاقبتهم الجناة عىل القبض
أي فإن وينفذها، السياسية آراءهم ويمثل املواطنني، ملصلحة خالله من يعمل ا، عامٍّ
ذا يعترب وظيفته ألداء صالحيته مبارش نحو عىل ويمس الشخص ذلك به يقوم نشاط
تشدقوا سياسيني عىل األمثلة من العديد هناك أن املؤسف ومن للمجتمع، مرشوع شأن
واختبار فساًدا، أكثر بل داعرون أشخاص أنهم ذلك بعد واتضح األرسية»، «القيم ب
ولكن الحاالت، هذه مثل يف الرأي عن التعبري حرية يدعم أن يمكن العامة املصلحة
يف الالمحدودة التعبري حرية لتربير الديمقراطية إىل املستندة الحجة توظيف ينبغي ال

الخصوصية. مجال
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الصحافة حرية

نظر وجهة من الصدد، هذا يف التام بالنضج الديمقراطية إىل املستندة الحجج تتسم
لحرية تهديد أكرب شكلت التي هي الصحافة عىل املسبقة القيود فإن وبالكستون، ميلتون
الثامن القرن يف عاش الذي القانوني الفقيه بالكستون، ويليام السري رصح فقد التعبري،

قائًال: عرش،

يف يكمن هذا ولكن الحرة، الدولة لطبيعة ا جدٍّ رضورية الصحافة حرية تعترب
القضايا نرش عند للنقد التعرض عدم يف وليس النرش عىل قيود فرض عدم
أمام آراء أي عن يعرب أن يف إنكاره يمكن ال حق لديه حر إنسان كل الجنائية،
غري ملواد نرشه حالة يف ولكن الصحافة، حرية تدمري يعني ذلك ومنع العامة،

طيشه. عواقب يتحمل أن بد فال للقانون، مخالفة أو ضارة أو الئقة

أوسع معنًى حريتها عىل املفروضة والقيود الصحافة فكرة من كل اكتسبت لكن
والدوريات الصحف ليتجاوز يمتد «الصحافة» مصطلح فإن لذا ملحوظ، نحو عىل اليوم
وباملثل واإلنرتنت، والراديو، التليفزيون، املنشورة: اإلعالم وسائل من كبريًا عدًدا ويشمل

املسبقة». «القيود حظر بقانون مقيًدا الصحافة حرية نطاق يعد لم
الحقيقة، إىل املستندة للحجة تطبيق بمنزلة التعبري لحرية السيايس التربير يعترب
الرشوط يحدد الذي العصمة» «ادعاء هي قبل، من ذكرناها التي الثانية، ِمل وأطروحة
بالفعل هو حقيقي أنه نعتقد ما أن تصديق تجاه بالثقة الشعور نستطيع بموجبها التي
الجدال حرية األفراد منح هي ذلك لتحقيق أمنًا الطرق أكثر أن الحجة هذه وترى كذلك،
عىل قدرتنا من يحد الحرية لهذه والتعرض والتفنيد، للدحض بإخضاعها األفكار يف

عقالنية. معتقدات إىل الوصول
التي السياسية للعملية مثايل نموذج عىل قائمة أنها بدا إن حتى مؤثرة، فكرة هذه
توليد عىل بالفعل قادرة الحرة الصحافة إن الحكم، يف الفعالة العامة باملشاركة تتسم

ممارسته. وتيسري الوعي هذا
تؤسسان أنهما يف والديمقراطية الحقيقة إىل املستندتني الحجتني جاذبية وتكمن
أو مصالح عىل القائمة الحجج تلك تفتقده نحو عىل التعبري لحرية مستقلة قواعد
لهذه ِبصلة تمتُّ ال التي املواد من الكثري تنرش اإلعالم وسائل ولكن املتحدث، اهتمامات
تستحق ال اإلعالم وسائل أن هذا يرجح هل الواسع، الخيال باب من ولو النبيلة، املساعي
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انتهاك إىل خاصة معاملة الصحافة معاملة تدعم التي الحجج تميل خاصة؟ معاملة
باالستعانة بسهولة األمر هذا عىل قوية حجة تقديم ويمكن القضائية، القواعد إحدى
من النقيض عىل القانون، وليس األدب قواعد إىل الصحافة فيها تيسء التي بالحاالت
الحجة هذه تقديم ويمكن كامبل، ناعومي قضية يف مريور» دييل «ذي صحيفة وضع
أن املعقول ومن الخاصة، التقارير بنرش املتعلقة السياسية العملية أهمية إىل لإلشارة
وحتى والسياسيني، واملسئولني، للوزراء، الشخصية الحياة تتناول التي التقارير أن يُدعى
نرشها، وسيلة وليس الرسالة، طبيعة تكون وهنا خاصة، معاملة تستحق امللكية العائلة
يف أم الصحافة يف تتم التعبري حق ممارسة هل يميز ال املنهج وهذا االهتمام، محط هي
«الصحافة». تعريف مشكلة تجنب يف تتمثل إضافية بميزة يتسم املنهج هذا إن حانة،

األول التعديل

األول الخاصبالتعديل القضائي األمر خلفية عىل التعبري حرية تُناقش املتحدة الواليات يف
عن التعبري حرية من يحد … قانون أي صياغة للكونجرس يجوز «ال بأنه يقيض الذي
العديد األمريكيون واملعلقون األمريكية املحاكم وضعت وقد الصحافة»، حرية أو الرأي،
قائم هو ما ومنها الحقوق، عىل مبني هو ما منها التعبري، بحرية الخاصة النظريات من
املختلفة، بأشكالها التعبري حرية ممارسة تفسري إىل تهدف التي العواقب، فلسفة عىل
الخصوصية بني التوفيق جهود تواجه التي املشكالت تصور أن من بالرغم ذلك ومع
قد األمريكي القانون أن يبدو يشء، يف الجدية من ليس بذاته قائم كأمر التعبري وحرية

التعبري. الخصوصية/حرية لنظرية إطاًرا وضع
سؤاًال: يثري وهذا األول، للتعديل هادف تفسري تبني إىل ميل هناك خاص، وبوجه
الديمقراطية عملية يف إلسهامها نظًرا الحماية تستحق التي النرش أو التعبري صور ما
عىل — ميزت التي القرارات من العديد يف األول التعديل توظيف جرى لقد السياسية؟
املحكمة طبقت الواقع يف العاديني، واألفراد العامة الشخصيات بني — التداعيات اختالف
ضد تايمز «نيويورك باسم املعروفة التشهري قضية يف تبنِّيه جرى الذي املبدأ العليا
ما (انظر هيل» ضد التايم «مؤسسة باسم املعروفة الخصوصية قضية عىل سوليفان»

فيها: لبس ال بكلمات فلسفتها عن املحكمة عربت األول الحكم يف ييل)،

تجاه العميق القومي االلتزام خلفية عىل املرفوعة الدعوى هذه ندرس إننا
وقوية، حرة، تكون أن ينبغي العامة املوضوعات بأن يجادل الذي املبدأ ذلك
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عىل بغيض نحو عىل وحادة والذعة عنيفة هجمات تتضمن قد وأنها وعلنية،
العموميني. واملسئولني الحكومة

يف املواطنني كل حق حماية املنهج، هذا يف هو، األول التعديل الغرضاألسايسمن إن
الديمقراطية، الحكومة عمل يف بفعالية املشاركة من يتمكنوا لكي السياسية القضايا فهم
املعرضون األشخاص يستطيع التي اإلجراءات من كبريًا نطاًقا الصيغة هذه وتتيح
نجد األحيان أغلب يف أنه إىل يشري العميل فالواقع ذلك ومع اتخاذها، املربر غري للتشهري
لنفس الصفراء الصحافة انتباه يجذبون من هم العامة اهتمام محط يكونون من أن
تستحق حد أي إىل هو عنه باإلجابة النظرية تطالب الذي الصعب والسؤال السبب،
يف دقيًقا تحقيًقا بدوره يتضمن وهذا الخاصة، حياتها جوانب حماية العامة الشخصيات
يف العامة، الشخصية حياة من مرشوع نحو عىل عنها الكشف يمكن التي السمات ماهية
الوضع الصحة؟ الجنسية؟ الحياة السمات هذه تتضمن وهل السيايس، الجدل دعم إطار

املايل؟
املتطوعة العامة الشخصيات بني التمييز إىل تسعى النظرية هذه أن من الرغم عىل
الشخصية وااللتزامات للحقوق بالثقة جدير غري دليًال يوفر تطبيقها فإن املتطوعة، وغري
لوجود عامة كحجة ُطبقت إذا إال به، املرحب غري التشهري تتضمن التي القضايا يف
قد لها نظًرا التي املعلومات أنواع تحديد محاولة غياب ظل يف ذاتها، التعبري حرية
وطأة تحت ذلك بعد الحماية هذه أُلغيت لو (حتى حماية تلقي كافة األفراد يتوقع
تقييد يف الفرد مصلحة إلدراك األساسية األهداف أحد يتالىش العامة)، املصلحة اعتبارات

تدعمها. التي والثقة واألمانة املصداقية املعلومات؛

املتضاربة املصالح موازنة

لضم الكافية برحابتها تتسم التعبري حرية عن متماسكة نظرية صياغة املمكن من هل
الحجة إن املختلفة؟ تطبيقاتها لرشح الكايف وبتميزها الحرية ممارسة تعقيدات كل
والنظريات ِمل نظرية تتلقاه الذي ذلك من أكرب دعًما تتلقى الديمقراطية إىل املستندة
يتعلق فيما األعم الدليل األحوال أفضل يف توفر جميًعا ولكنها الذاتي، الحكم إىل املستندة

اإلعالم. وسائل يف الشخصية للمعلومات العلني النرش عىل الرشعية بالضوابط
لألطراف املختلفة املصالح تحدد والتي املصالح عىل تقوم التي النظريات تثري
الخصوصية نظريات (مثل الصعوبات من العديد املعلومات؛ نرش حاالت يف املتضمنة
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«الشخصية» مصالح بني التمييز املفيد من أنه من الرغم وعىل املصالح)، عىل القائمة
املنشورة باملواد املتأثرة بالسمعة» «املتعلقة واملصالح الشخصية الحقائق بنرش املشاركة
توضيح يف تخفق املنهجية هذه الثقة، بخرق املتأثرة «التجارية» املصالح أو املسيئة،

التعبري. لحرية املتصارعة االدعاءات وجه يف الحماية تستحق التي املعلومات نوعية
«املوازنة» إىل املصلحتني، بني توسطت التي األمريكية، العليا املحكمة لجأت وقد
مثل األخرى واملصالح التعبري حرية وراء من املصلحة بني خاللها من يقارن التي
أو «مؤثرة» املصالح هذه مثل أن وجد فإذا ذلك، إىل وما العام، والنظام القومي، األمن
تتسبب سوف التعبري حرية بأن وقائًما» واضًحا «تهديًدا هناك أن وجد أو «جوهرية»،

التعبري. حرية عىل قيود فرض املحكمة تؤيد فسوف العامة، للمصلحة بالغ رضر يف

القيود ديناميكيات

يجب التعبري حرية يف العامة املصلحة أن فرضية لرشح العبارة هذه إمريسون يستخدم
ملست اآلن وحتى االجتماعية»، واألهداف القيم يضم شموًال أكثر «هيكل مع تتوافق أن
دون يفلت الخصوصية حق وتركت التعبري، لحرية معينة مربرات تطبيق إمكانية عدم
أخرى، بعبارة الخصوصية؟ تُحمى كيف القيمتني، تعارضبني هناك يكون وحني رضر،

الشخصية؟ املعلومات لحماية خاضعة التعبري حرية تكون أن ينبغي ملاذا
إمريسون يرجح التعبري؟ لحرية املطلقة الحماية تخفيف يمكن ظروف أي يف ولكن
لشخص موجهة اإلساءة تكون حينما األوىل: الحالة حاالت: ثالث يف يتم األمر هذا أن
حينما الثانية: والحالة األشخاص، من ملجموعة وليس وخاص، مبارش نحو عىل بعينه
ينبغي ال الخصوصية من نطاق عىل تشتمل حيث وشخصية؛ خاصة املصلحة تكون
يرتك املجتمع كان إذا فيما فيتمثل الثالث: االعتبار أما فيه، التدخل األفراد باقي أو للدولة
مثًال. دعوى إلقامة قانونيٍّا سببًا لديه أن إدراك خالل من للفرد، املصلحة حماية عبء

ذلك، عىل عالوة إصالحه، يمكن وال مباًرشا األرجح عىل األذى يكون حالتني، أول يف
ه تَُوجَّ أن ما حد إىل املستبعد فمن دعواه، إقامة عبء يتحمل من هو الفرد كان إذا
مصلحة دامت «ما إمريسون: ويقول التعبري، حرية يقمع قوي جهاز إىل الدولة موارد
رفع خالل من يتم االعتبار ورد محددة، االعتبار اسرتداد ورشوط صادقة، الخصوصية
حد إىل الرأي عن التعبري تقييد تجاه املوازنة تميل أن الوارد غري فمن قضائية، دعوى

بعيد.»
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أيًضا مقنعة هي مقنعة؛ إمريسون منهجية تظل األول، التعديل خلفية عىل وحتى
التعبري، حرية حماية بسبل يتعلق فيما اإلنجليزي للقانون الدستوري الصمت سياق يف

الكبار: القضاة أحد تعبري حد وعىل

بني التوازن تحقيق يف مشكلة هناك أن عىل الكفاية فيه بما التأكيد يمكن ال
قانونًا، املعروفة االستثناءات تلك عدا فيما األخرى، واملصالح التعبري حرية
حقوق حماية بميثاق اللتزامه وفًقا الربملان يرشعها جديدة استثناءات أي أو
التعبري حرية موازنة نتيجة يف شك يوجد فال األساسية، والحريات اإلنسان

الرابحة. البطاقة دائًما هي التعبري فحرية األخرى، املصالح ضد

حرية من قانونيٍّا استثناءً يكون قد الخصوصية «حق بأن ذلك مع املحكمة تقر
غري فيها النرش كان استثنائية «حاالت هناك أن آخرون قضاة رصح وقد التعبري»،
العدالة»، سري يعرقل أو أبرياء ألشخاص شديدة إساءة يف سيتسبب وكان تماًما قانوني
وزمن الصحافة، يف الحكومة تدخل بمنع معنيٍّا كان «بالكستون أن آخر قاٍض وأعلن

مردوخ». السيد لزمن بصلة يمت ال بالكستون

العامة املصلحة

موضوعي معيار لصياغة كثريًا املحاكم جاهدت لقد العامة؟ باملصلحة األمر يتعلق متى
ستبدو كانت التي االعتبارات بني ومن للجدل، املثري الحكم هذا إصدار يف إليه تستند
مكان يف كان هل عامة؟ شخصية الضحية وهل املعلومات؟ تعطى ملن باألمر: صلة ذات
تم وكيف النرش؟ عىل الضحية وافقت وهل العام؟ باملجال تتعلق املعلومات وهل عام؟
وهل الضحية؟ هوية عن يُْكشف أن الرضوري من كان وهل املعلومات؟ عىل الحصول

املعلومات؟ لنرش النارش دافع كان وماذا خطريًا؟ االعتداء هذا كان
أو العامة املصلحة عن الدفاع راية رفع إىل فقط النارشون يحتاج املتحدة، الواليات يف
للحقائق املربر غري النرش عىل املفروضة القيود يخرتقوا لكي الخرب استحقاق مدى إظهار
نقطة «عند أنه املحكمة أعلنت «سايديس»، قضية ففي اإلعالم، وسائل يف الشخصية
الخصوصية»، يف الفرد رغبة عىل املعلومات عىل الحصول يف العامة املصلحة تسود ما،
ليشمل يمتد بما األرضار» لقانون الثانية الصياغة «إعادة يف تعريف له االمتياز وهذا
موازنة بعد إليه التوصل جرى استنتاج وهو للعامة»، مرشوعة أهمية «ذات معلومات
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إخفاء يف الفرد وحق الحقائق عىل االطالع يف العامة بحق الخاصة املتضاربة املصالح
مسألًة باعتباره األمر، هذا يف يبت من والقايضهو العامة. نظر عن به الخاصة الحقائق
يف جاء وقد واقعية، مسألة باعتبارها — األحيان معظم يف — املحلفني هيئُة أو قانونية،

اآلتي: الصياغة إعادة عليه تشتمل الذي االختبار نص

تقاليد أخذ ينبغي املرشوعة، العامة املصلحة تشكل التي العنارص تحديد عند
ينضم مناسب هو ما كل أن السابق التحليل أظهر االعتبار؛ يف املجتمع وأعراف
تقديم عملية من النرش يتحول عندما حد وضع وينبغي املجتمع، أعراف إىل
عىل ومؤسفة مثرية تطفل عملية إىل عليها االطالع للعامة يحق التي املعلومات
الناس، عوام من عاقل فرد أي يعلن بصددها والتي لألفراد، الشخصية الحياة

بها. له شأن ال أنه محرتمة، مبادئ ولديه

بآثار املحاكم وعي زيادة مع بالنرش جديرة تعترب التي املعلومات فئات زادت لقد
هيمنة تتبدى وهنا للتقارير، الدقيق اإلعداد عىل بالرقابة يتعلق فيما التعبري حرية
اشتهرتا قضائيتني دعويني خالل من هذا ويتضح مفهوم، نحو عىل الجنسية، املسائل
محاولة األمريكية البحرية سالح يف سابق جندي أحبط األوىل القضية يف كاليفورنيا؛ يف
— سيبل أن عن كرونيكل» فرانسيسكو «سان صحيفة وكشفت فورد، الرئيس الغتيال
أقام ولكنه حقيقيٍّا، أمًرا ذلك وكان الشواذ، مجتمع يف بارًزا عضًوا كان — الجندي
خاصة حقائق عن العام اإلفصاح جراء به لحقت التي لألرضار نظًرا قضائية؛ دعوى
أقاربه، عن الجنيس شذوذه حقيقة دائًما يخفي كان — ادعائه بحسب — ألنه وذلك به؛
يف بالفعل كانت املعلومات أن هو األول السبب لسببني: دعواه املحكمة رفضت وقد
إن حيث النرش، تستحق كانت املنشورة الحقائق أن هو الثاني والسبب العام، النطاق
للشواذ النمطية الصورة محاربة يف بالرغبة مدفوًعا كان املعلومات هذه عن اإلفصاح
التحيز وملناقشة البطولة»، روح إىل ويفتقرون وضعفاء «جبناء أنهم عىل تصورهم التي
كان لسيبل الشكر توجيه يف الرئيس تحفظ أن الصحف إحدى (تناولت للرئيس املحتمل

األخري). هذا شذوذ بسبب
التحاد رئيسة أول أن الصحف إحدى يف مقال أظهر فقد الثانية، القضية أما
ذكًرا األصل يف كانت دياز، واسمها كاليفورنيا، جامعة يف الكليات بإحدى الطالب
لجنسها تغيريها مسألة بأن أقرت املحكمة ولكن للجنس، تحويل لعملية وخضعت
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(حيث عام جدل يف دياز انخراط من الرغم عىل بأنه كذلك وأقرت شخصية، معلومة
تتصل ال أفشيت التي املعلومة فإن الطالب)، صناديق استخدام بإساءة املعهد اتهمت
أن عىل املحكمة أكدت وقد إخبارية، أهمية ذات ليست فإنها ثم ومن القضية، بهذه
لكي الحقائق عىل العامة «اطالع هو األول التعديل يكفلها التي الحماية من الغرض
وأضيف الذاتي». بالحكم املتمتعني لألشخاص املهمة األمور يف مستنرية قرارات يتخذوا
أو استقامتها مع تتعارض ال جنيس تحول لعملية خضعت قد أنها «حقيقة أن ذلك إىل
حياتها استباحة تجيز ال بذاتها الطالب التحاد رئيسة أول أنها حقيقة وأيًضا أحكامها،

الخاصة».
يف كامنة اإلجابة تكون قد إذن؟ الُحكَمني هذين بني التوفيق تحقيق يمكن كيف
يهدف دياز أعدته الذي التقرير أن الصحيفة ادعت فقد دياز، عن يتحدث الذي املقال
أن املقال أسلوب من الواضح من كان ولكن املجتمع»، يف املرأة دور «تغري تصوير إىل
القرارين كال تميز التي املهمة والسمة الصارخ»، «اإلفشاء عند توقف قد الكاتب هدف
املمكن فمن ثم ومن املختلفني، الحياة أسلوبَي تصوير إىل تهدف كانت املقاالت أن هي
للمرأة املتغري الدور تصوير إىل ا حقٍّ يهدف دياز عن تحدث الذي املقال كان لو أنه الزعم

نرشه. بمنع املطالبة الدعاوى رفضت املحكمة لكانت املجتمع، يف

املشاهري

أحد عن شائعات تتناول التي املقاالت فأكثر باملشاهري، مهووس عالم يف نحيا إننا
تكتظ الصحف أكشاك أن جانب إىل شديدين، وإعجابًا اهتماًما تثري تفاهة؛ املشاهري
فهل عامة، بصورة التافهة الوقتية، الحقائق بهذه املتواصل لإلمداد املكرسة باملجالت
للقانون املعدلة الصيغة نص يف ورد قد أنه من الرغم عىل الخصوصية؟ تلغي النجومية
العالقات مثل الفنانة، حياة يف الشخصية التفاصيل بعض هناك يكون «قد أنه األمريكي
قضية يف الصادر الحكم فإن لنفسها»، بها تحتفظ أن للممثلة حتى يحق التي الجنسية،
هذه بعُد تتبنَّ لم املحاكم هذه أن عىل يدل سوسايتي» هاي مجلة ضد مارجريت «آن
لها فوتوغرافية صورة بنرش يتعلق فيما املمثلة تعويض ُرِفَض القضية هذه يف الكياسة،
ومن السينما» محبي من العديد بال تشغل «المرأة كانت الصورة ألن وذلك عارية؛ وهي

األشخاص». من الكثري اهتمام محط الصورة «صارت ثم
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التي األخبار يخص فيما الصحافة حكم عىل توافق املحاكم أن يُدَّعى ما عادة
يف — يكون قد الصحافة حكم «احرتام أن الكاتبات إحدى وتؤكد النرش، تستحق
األهمية ذات املعلومات نرش بشأن لالستقصاء والصحيحة املناسبة االستجابة — الواقع
وتشري نزاع، موضوع املسألة هذه كون وراء السبب يتجاهل الرأي هذا ولكن اإلخبارية»،
قدرتهم عىل تعتمد اقتصاديٍّا البث محطات ك وُمالَّ النارشين «استمرار أن إىل الكاتبة هذه
هي الصحافة مجال يف السوق منافسة بأن وتجادل الناس»، يشرتيه منتج تقديم عىل
معرفتها يف العامة يرغب التي األساسية القطاعات مع «تجاوبًا الصحف يف تولد التي

فيه». تعيش الذي املجتمع مسايرة أجل من
اإلعالم لوسائل التجارية الدوافع وراءه تختفي قناع إال هو ما العامة املصلحة مبدأ إن
املمارسة صورة يف تتخفى التجارية الدوافع هذه أن ذلك من واألسوأ شديدة، بسهولة
كل نستحقها، التي اإلثارة عىل نحصل حيث االختيار؛ يف املستهلك لحرية الديمقراطية
أشخاص عىل املثرية األخبار هذه مثل نرش آثار يتجاهل الصفراء الصحافة شكيل من
لتكون يكفي بما الحظ سيئة الشخصيات هذه ألن وذلك عامة؛ شخصيات أنهم تصادف

لألنظار. محطٍّا

األعراف عىل قياًسا االختبار

«االختبار عليه يطلق ما املحكمة وضعت بالغ»، حد إىل «مسيئة تعترب التي األمور لتحديد
ومشتبه كعاهرة املدعية مايض كان ريد»، ضد «ميلفن قضية يف لذا األعراف»؛ عىل قياًسا
مبنيٍّا كان الذي األحمر» «الرداء اسم يحمل فيلم يف ُعِرض قد مثرية قتل قضية يف بها
ُقِبَلت قد املدعية كانت تربئتها، أعقبت التي أعوام الثمانية خالل ويف األحداث، هذه عىل
األصدقاء من مجموعة عىل وتعارفت وتزوجت، املحرتمني»، املجتمع «أفراد من كفرد
حتى أيدت قد تكن لم (التي كاليفورنيا محكمة وأيدت ماضيها، يجهلون كانوا الذين
عليه املدعى الخرتاق بها تقدمت التي الدعوى الخصوصية) الخرتاق دعوى أي الحني ذلك

بها. خاصة معلومات عن بالكشف لخصوصيتها
املدعي تحول أخرى، ناحية من للنرش»، آر إف مؤسسة ضد «سايديس قضية ويف
يلقي كان عمره، من عرشة الحادية يف إنه حيث معجزة؛ طفًال السابق يف كان الذي
لدراسة وقته كرس شخصمنعزل إىل هارفارد، جامعة يف الرياضيات مادة يف محارضات
نيويوركر مجلة نرشت وقد الرتام، محطات تذاكر وجمع أوكاماكاميسيت قبيلة هنود
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مستعار، اسم تحت ثرييرب، جيمس بقلم أبريل» كذبة اآلن؟ هم «أين بعنوان مقاًال
املنفردة والغرفة وسلوكياته، الجسمانية املدعي صفات عن املقال يف الصحيفة وكشفت
املجلة صحفي أخرب سايديس بأن املجلة اعرتفت وقد الحالية، وأنشطته بها يعيش التي
كلما وظيفته يغري وكان الشهرة من خوف يف عاش أنه املقابلة معه ليجري تعقبه الذي
دعوى الجزئية نيويورك محكمة رفضت وقد بماضيه، له زميل أو العمل صاحب علم
قرار إيجاد من تتمكن لم أنها أساس عىل سايديس بها تقدم التي الخصوصية اخرتاق
أو حياة عن صحيًحا تقريًرا تنرش مجلة أو صحيفة من الخصوصية حق اخرتاق «يؤيد
النظر»، محل القضية يف تتوافر لم التي الخاصة الظروف بعض يف إال … شخص أفعال
قرارها بنت أنها بدا ولكن الخصوصية، دعوى رفض الثانية الدائرة أيدت االستئناف ويف

مغمورة. أو مشهورة شخصية املدعي وكون املقال إساءة بني املوازنة عىل
لتقييم مناسبة محاولة سايديس أو ميلفن قضية يف هناك يكن لم ذلك مع
املجتمع»، «تقاليد مصطلحات إن ألصحابها، أفشيت التي املعلومات «خصوصية» مدى
— األحكام هذه تجعل املنشورة، املادة تتضمنها التي و«اإلساءة» اإلخبارية»، و«األهمية
مجال يف مفيدة غري شخصية» معلومات عن «الكشف بقضايا املتعلقة — غريها والكثري
لضبط العليا املحكمة جهود عىل تماًما ينطبق اليشء ونفس كبرية، دستورية أهمية ذي
خصوصية عىل تؤثر التي املنشورة باملواد يتعلق فيما األول بالتعديل الخاصة الحدود
بأن املحكمة حكمت هيل»، ضد التايم «مؤسسة قضية يف املثال، سبيل عىل املدعي،
(وعائلته) املدعي ألن نظًرا سقطت؛ قد املدعي من املرفوعة الخصوصية اخرتاق دعوى
ملرسحية وصًفا عليه املدعى نرش وقد األساس، من مضلل صحفي لتقرير موضوًعا كانوا
احتجزتهم حني وأرسته املدعي عاناها التي املحنة عن تحكي رواية عن مأخوذة جديدة

كرهائن. منزلهم داخل الهاربني املساجني من مجموعة
أنه باألغلبية العليا املحكمة قررت التشهري، حاالت يف طبقته الذي االختبار وبتبني
تقريًرا نرش قد عليه املدعى أن (بمعنى حقيقي نية سوء وجود عىل دليل هناك يكن لم ما
املدعى لتجريد كافيًا يكن لم وحده فالكذب ستسقط، الدعوى فإن عمد)، عن كاذبًا
ألن ونظًرا ا، مهمٍّ الخرب كان إذا األول، التعديل بموجب له املكفولة الحماية من عليه
العامة»، املصلحة تهم مسألة هي بالفعل وقع بحادث تتصل جديدة مرسحية «افتتاح
نية، سوء وجود إثبات يستطع لم ألنه سقطت قد املدعي من املرفوعة الدعوى فإن
معلومات عن العام باإلفصاح الخاص بالجانب ا حقٍّ يهتم لم الحكم أن يبدو ذلك ومع

ال! أم حقيقية تشهري دعوى الدعوى أكانت سواء شخصية؛
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املستقبل

غًدا، بالخصوصية خاص شامل قانون تفعيل جرى وإذا مطلقة، سحرية حماية توجد ال
انتهاك ضحايا لحقوق القضائي بالتفسري يتعلق فيما جديدة مشكالت هذا يخلق فسوف
لتتالىش املصاعب هذه كانت وما به، مرحب غري نحو عىل الشخصية الحياة خصوصية
تحدد بحيث الخصوصية حماية تحقيق نحو العام القانون نهج املحاكم اتبعت ما إذا
يوميٍّا اإلعالم وسائل فحص يستمر سوف فحينئذ حدة، عىل قضية لكل املناسب القانون

العامة». «املصلحة تهم األخبار هل لتحديد — تركيًزا أكثر بعقول ربما —
كما — هي املهمة والقضية أبًدا، تتوقف لن عادل توازن تحقيق نحو املساعي إن
مبتدعة؟ عامة مصلحة مذبح عىل الفرد بمصالح ى سيُضحَّ هل — الغالب يف األمر يبدو
الكشف عىل املفروضة القانونية، غري وحتى القانونية، للضوابط املعارضني األشخاص إن
كأمر الضحية بأمر االهتمام تصوير إىل يميلون للعامة خاصة معلومات عن املرغوب غري
الحقائق، إظهار نحو الحثيث اإلعالم وسائل سعي عن يختلف األمر وهذا ومتشدد، غريب
التجارية، املؤسسات ككل للصحف، املحرك الدافع يكون بالطبع الحاالت، من العديد يف
بما اهتمامهم بقدر الصحيفة يف ينرش بما يهتمون ال الذين األسهم، حاميل مصالح هو
تقاوم أن ينبغي بأنها كثريًا تقر الصحافة ألن نظًرا وكذلك امليزانية، كشف يف يبدو
موضع يف ليست فإنها أصحابها، مشاعر يراعي ال نحو عىل خاصة حقائق عن اإلفصاح

بالنقد. مولعة أو زائفة بأنها املخاوف هذه بوصف لها يسمح
يمثل يعد لم هذا ولكن التعبري، لحرية أعداء الخصوصية مؤيدي بني من يكون قد
أصحاب التعبري حرية مؤيدي بني من بأن ادعاء هو ما بقدر عليهم مرشوعة حجة
من فكم بها، االستهانة يمكن ال الصحافة لوبي قوة فإن ذلك ومع جشعني، صحف
الصفراء الصحافة الستعداء مستعدون املحك، عىل املهنية حياتهم تقف الذين السياسيني،
ويف املثرية»؟ «الصحافة عليه يَُطلق صار ما تنرشها التي األخبار عىل قيود فرض بتأييد
الحياة تفضح التي الصحفية التقارير إدانة إىل الصحافة فيه ترسع الذي الوقت ذات
األسف، ومع الترشيع، أمام الثغرات كل تسد فإنها العامة، املصلحة اسم تحت الشخصية
قليًال تظهر ما غالبًا فإنها األرسية، بالقيم تتشدق الصفراء الصحف معظم أن حني يف

لضحاياها. أو للعائالت االحرتام أو االهتمام من
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هوامش

(1) © Getty Images.
(2) © 2008 Geek Culture/joyofteck.com.
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البيانات محاية

كان األخرية السنوات ويف كبرية، تجارة أصبحت وإنما فحسب، قوة املعلومات تعد لم
ثلث عن يزيد ما إىل يصل حيث نموٍّا، الدولية التجارة جوانب أرسع هو الخدمات قطاع
املجتمعات اعتماد أن معرفة الطبيعي ومن النمو، يف مستمرٍّا يزال وال العاملية، التجارة
استخدام يؤدي وبالطبع لها، رئيسية سمة يعد املعلومات حفظ عىل الحديثة الصناعية
واستخدامها وحفظها املعلومات جمع يف ورسعة كبرية كفاءة إىل الكمبيوتر أجهزة

ونقلها. واسرتجاعها
مستمرٍّا تدفًقا تتطلب والخاصة الحكومية للمؤسسات الروتينية األعمال إن
جزءًا تعد التي الخدمات من يحىص ال لعدد الفعالة اإلدارة أجل من عنا للمعلومات
االجتماعي الضمان وخدمات الصحية الخدمات وتقديُم املعارصة، الحياة من يتجزأ ال
البيانات من كبرية كميات توافر يفرتض ومنعها؛ الجرائم واكتشاف والتأمني واالئتمان
التي — املعلومات هذه حوسبة وعملية لتقديمها، األفراد استعداد ثم ومن الشخصية،

استخدامها. سوء مخاطر من تزيد — للغاية حساسة تكون ما غالبًا
مؤخًرا بريطانيا ُمنيت املثال، سبيل فعىل لإلهمال، نتيجة الواقع، يف ضياعها، وربما
معلومات عىل تحتوي ذاكرة رشيحة ُفقدت ٢٠٠٨ عام ففي األمنية؛ الفضائح من بعدد
الخاص االستخبارات مكتب مسئويل أحد ترك آخر موقف ويف املجرمني، آالف عن
يف العراق يف األمني واملوقف باكستان يف القاعدة تنظيم تخص وثائق الوزراء بمجلس
تحتوي كمبيوتر أسطوانات باختفاء الخزانة وزير اعرتف ٢٠٠٧ عام ويف القطارات، أحد

أرسة. ماليني و٧٫٢ شخص ماليني ٢٥ ل شخصية معلومات عىل
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النشأة

التهديدات حيال متزايًدا قلًقا العرشين القرن ستينيات يف املعلومات تكنولوجيا فجر شهد
وأثار الشخصية، للبيانات املنضبط غري واالستخدام والحفظ الجمع طرحها التي امللموسة
البلدان من العديد يف دعوات اإللكرتونية األنشطة يراقب الذي األكرب األخ من الخوف
األرايض يف البيانات لحماية قانون أول وصدر املحتملة، التطفل ألنشطة قوانني لوضع
،(١٩٧٣) السويد يف وطنية ترشيعات ذلك وتبع ،١٩٧٠ عام هيسن والية يف األملانية

.(١٩٧٨) وفرنسا ،(١٩٧٧) وأملانيا ،(١٩٧٤) املتحدة والواليات
املجلس اتفاقية رئيسيتان: دوليتان معاهدتان ُولِدت األولية الرشنقة هذه ومن
الشخصية، للبيانات اآللية باملعالجة يتعلق فيما األفراد لحماية ١٩٨١ عام األوروبي
حماية تنظم التي والتنمية االقتصادي التعاون ملنظمة ١٩٨٠ عام يف التوجيهية واملبادئ
واضحة قواعد الوثائق هذه وشكلت الحدود، عرب الشخصية البيانات وتدفق الخصوصية
حماية لترشيعات الرئييس املبدأ وكان اإللكرتونية، البيانات إلدارة الكاملة العملية تنظم
املادة هو والتنمية، االقتصادي التعاون ملنظمة التوجيهية املبادئ صدور منذ البيانات،
وجود عدم حالة يف تُجمع أن ينبغي ال محدد بفرد املتعلقة البيانات أن عىل تنص التي

اإلطار). (انظر املعني الشخص موافقة عىل الحصول وعدم حقيقي هدف
املحكمة عليه أطلقت الذي املبدأ تلخص فهي التجريد، يف أعىل مستوى وعىل
ديمقراطي مفهوم عن يعرب تصور وهو املعلوماتي»، املصري «تقرير األملانية الدستورية

أسايس.

والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئ

البيانات جمع حدود مبدأ
أن يجب القبيل هذا من بيانات وأي الشخصية، البيانات لجمع حدود هناك يكون أن يجب
البيانات. صاحب موافقة أو بعلم مناسبًا، يكون وحيثما وعادلة، مرشوعة بوسائل عليها يُحصل

البيانات جودة مبدأ
ووفق فيها، لتستخدم جمعت التي باألغراض وثيقة عالقة عىل الشخصية البيانات تكون أن يجب

ثة. ومحدَّ وكاملة دقيقة الشخصية البيانات تكون أن ويجب األهداف، هذه رضورة
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الغرض تحديد مبدأ
جمع وقت يتجاوز ال موعد يف لها الشخصية البيانات تُجمع التي األغراض تُحدد أن يجب
األغراض من غريها أو األغراض هذه تحقيق عىل الالحق االستخدام يقترص أن ويجب البيانات،

الغرض. فيها يتغري مناسبة كل يف أيًضا وتُحدد معها تتعارض ال التي

االستخدام حدود مبدأ
املحددة تلك غري أخرى ألغراض تستخدم أو تتاح أو الشخصية البيانات عن يُكشف أال يجب

إال: ٩ للفقرة وفًقا
أو البيانات، صاحب بموافقة (أ)

القانون. بسلطة (ب)

األمنية الحماية مبدأ
فقدان مثل املخاطر، ضد معقولة أمنية ضمانات طريق عن الشخصية البيانات حماية يجب
عنها. الكشف أو تعديلها أو استخدامها أو تدمريها أو عليها به املرصح غري الدخول أو البيانات

االنفتاح مبدأ
املتعلقة والسياسات واملمارسات التطورات حيال االنفتاح من عامة سياسة هناك يكون أن يجب
البيانات وطبيعة وجود لرتسيخ بسهولة متاحة الوسائل تكون أن يجب الشخصية، بالبيانات
إقامته ومكان البيانات يف املتحكم هوية وكذلك الستخدامها، الرئيسية واألهداف الشخصية،

املعتاد.

الفرد مساهمة مبدأ
يف: الحق للفرد

لديه البيانات يف املتحكم هل بشأن تأكيد عىل غريه أو البيانات يف املتحكم من الحصول (أ)
ال. أو به تتعلق بيانات

به. املتعلقة بالبيانات إعالمه (ب)

معقولة. زمنية فرتة غضون يف أوًال:
وجدت. إن مفرطة، ليست بتكلفة ثانيًا:

معقولة. بطريقة ثالثا:
له. ومفهومة واضحة وبصورة رابعا:
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عىل قادًرا يكون وأن و(ب)، (أ) الفقرتني بموجب مقدم طلب ُرفض إذا باألسباب إعالمه (جـ)
الرفض. هذا يف الطعن

تصحيحها أو البيانات محو يمكنه الطعن، ُقبل وإذا به، املتعلقة البيانات يف يطعن أن (د)
تعديلها. أو إكمالها أو

املساءلة مبدأ
املبادئ تُطبِّق التي لإلجراءات االمتثال بشأن للمساءلة خاضًعا البيانات يف املتحكم يكون أن يجب

سابًقا. املذكورة
والتنمية االقتصادي التعاون ملنظمة التوجيهية املبادئ
الشخصية البيانات وتدفق الخصوصية حماية تنظم التي
(١٩٨٠ سبتمرب ٢٣ يف (اعتمدت الثاني الجزء الحدود، عرب

حقوق من بذلك يرتبط (وما تنفيذه فرض أدق، بتعبري أو الهدف، بهذا االلتزام
سنت التي ذلك، نحو أو قضائيٍّا، نظاًما األربعني يف مختلًطا كان والتصحيح) الوصول
املذكورتني الدوليتني املعاهدتني عىل األنظمة هذه معظم وتعتمد البيانات، حماية ترشيع
باملعالجة يتعلق فيما األفراد لحماية األوروبي املجلس اتفاقية من ١ املادة وأشارت سابًقا،

هو: منها الغرض أن إىل الشخصية للبيانات اآللية

محل أو جنسيتهم كانت مهما األفراد، ولجميع طرف كل إقليم أو بلد يف
يف حقهم خصوًصا األساسية، وحرياتهم حقوقهم احرتام ضمان إقامتهم،
بهم املتعلقة الشخصية للبيانات اآللية باملعالجة يتعلق فيما الخصوصية،

البيانات»). («حماية

االستخدام حدود مبدأ سيما ال املبادئ، هذه أهمية عن التعبري يف املبالغة يمكن وال
إىل وجنبًا نزيهة، معلومات استخدام لعملية حيوية قواعد فهي الغرض، تحديد ومبدأ
عادلة وسائل طريق عن الشخصية البيانات عىل يُحصل أن يجب أنه مبدأ مع جنب
أيًضا بل عنها، والكشف البيانات هذه مثل استخدام لحماية إطاًرا توفر فإنها ومرشوعة؛
الحصول مبدأ (يف اإللكرتوني الربيد رسائل اعرتاض مثل التطفلية، األنشطة من للحد
عنها الكشف أو الشخصية البيانات استخدام ويجب عادلة)، بطريقة املعلومات عىل
بها، مبارشة املتصلة األغراض لبعض أو أجلها من البيانات جمعت التي لألغراض فقط
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يف التحكم نحو طويًال شوًطا يقطع رئييس مبدأ وهذا البيانات، صاحب وافق إذا إال
يوجد حيث تجديًدا يتطلب لكنه اإلنرتنت، شبكة عىل الشخصية البيانات استخدام إساءة
الواليات يف وضوًحا (أكثر فقط جزئي بشكل ذلك يحدث حيث عاجًال وتبنيًا بالفعل،

املتحدة).
والتكنولوجيا البيانات، حماية ترشيعات سن وراء جزئي دافع مجرد هو اإليثار
سمة الشخصية للبيانات الدويل فالنقل الدولية؛ الحدود تحطم للمعلومات الجديدة
عالم يف (أ) الدولة يف الشخصية للبيانات املمنوحة فالحماية التجارية، الحياة لروتني
يوجد ال التي (ب) الدولة يف كمبيوتر جهاز عىل تسحب عندما قيمة بال تصبح رقمي
ما كثريًا بيانات حماية قوانني لديها التي الدول فإن ثم ومن استخدامها، عىل قيود فيها
االتحاد سعى الواقع يف القوانني، هذه لديها ليست التي البلدان إىل البيانات نقل تُحرِّم
«مالذات عىل للقضاء واضًحا سعيًا العديدة التوجيهية مبادئه من واحد يف األوروبي
تجارة من باستبعادها البلدان تخاطر البيانات، حماية ترشيع دون ومن تلك، البيانات»

رسيًعا. تتوسع التي املعلومات

الشخصية البيانات معالجة بشأن التوجيهية األوروبي االتحاد مبادئ

٣ املادة

بالوسائل جزئيٍّا أو كليٍّا الشخصية البيانات معالجة عىل التوجيهية املبادئ هذه تطبيق يجب (١)
التي الشخصية للبيانات األوتوماتيكية الوسائل بدون تحدث التي املعالجة وعىل األوتوماتيكية،
امللفات. حفظ نظام من جزءًا تمثل أن منها يُرجى التي أو امللفات حفظ نظام من جزءًا تعد

يقع نشاط سياق يف الشخصية: البيانات معالجة عىل التوجيهية املبادئ هذه تطبيق يجب ال (٢)
والدفاع العام باألمن املتعلقة املعالجة لعمليات حالة أي وعىل … املجتمع قانون نطاق خارج
أمن بأمور املعالجة عملية تتعلق عندما للدولة االقتصادية املصلحة ذلك يف (بما الدولة وأمن
العادي الشخص قبل من الجنائي، القانون مجاالت يف الدولة بها تضطلع التي واألنشطة الدولة)

بحت. منزيل أو شخيص نشاط سياق يف

٦ املادة

أن: يجب الشخصية البيانات بأن األعضاء الدول تلتزم أن يجب (١)

وقانونية. عادلة بصورة تُعالج (أ)
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مع تتفق ال بطريقة ذلك بعد تُعالج وال ورشعية وواضحة محددة ألغراض تُجمع (ب)
تعترب لن علمية؛ أو إحصائية أو تاريخية ألغراض للبيانات املعالجة من واملزيد األغراض، تلك

املناسبة. الضمانات األعضاء الدول تقدم أن رشيطة متعارضة،
أجلها. من عولجت و/أو جمعت التي باألغراض ومرتبطة زائدة وغري كافية تكون (جـ)

أن لضمان املنطقية الخطوات كل اتخاذ ويجب تُحدَّث، الرضورة وعند دقيقة، تكون (د)
تُمسح أجلها، من وعولجت جمعت التي األغراض يخص فيما الكاملة، غري أو الدقيقة غري البيانات

تصحح. أو
الرضوري عن يزيد ال لوقت البيانات صاحب عىل بالتعرف تسمح بطريقة تحفظ (هـ)
األعضاء الدول عىل ويتعني أجلها، من تُعالج التي أو أجلها من البيانات ُجمعت التي لألغراض
أو التاريخية لالستخدامات أطول لفرتات املخزنة الشخصية للبيانات املناسبة الضمانات وضع

العلمية. أو اإلحصائية

١٩٩٥ أكتوبر ٢٤ يف األوروبي واملجلس للربملان التوجيهية املبادئ

البيانات حماية أساسيات

عن الشخصية البيانات جمع يجب أنه مبدأ حول البيانات لحماية قانون أي يتمحور
هونج قانون لتعبري وفًقا وذلك الحالة»، ظروف ظل يف وعادلة «مرشوعة وسائل طريق
بمنزلة سيكون الذي ١٩٩٥ عام يف الصادر (الخصوصية) الشخصية للبيانات كونج
عنها الكشف أو استخدامها فيمكن عنها، والكشف البيانات هذه استخدام أما هنا، مثال
مباًرشا، اتصاًال بها املتصلة األغراض بعض أجل من أو أجلها من ُجمعت التي لألغراض

البيانات. صاحب يوافق أن إال
الجزء الواقع يف تعد التي الستة البيانات» حماية «مبادئ تدعمها القوانني هذه
لم ما البيانات جمع األول املبدأ يحظر فباختصار الترشيعية، اآلليات من الرئييس
سوف الذي البيانات مستخدم نشاط أو بوظيفة مبارشة يرتبط قانوني لغرض تُجمع
ويجب الغرض، بهذا يتعلق فيما إفراط بال ولكن كافية تكون التي البيانات، يستخدم
من يتطلب وهذا والعادلة، املرشوعة الوسائل خالل من فقط الشخصية البيانات جمع
من البيانات تستخدم سوف الذي بالغرض البيانات صاحب إبالغ البيانات مستخدم
إجباريٍّا البيانات تقديم كان سواء لهم، البيانات نقل يجوز الذين األشخاص وفئات أجله،
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البيانات صاحب وأن البيانات، تقديم يف الفشل وعواقب البيانات، لصاحب طوعيٍّا أو
وتصحيحها. البيانات إىل الوصول طلب يف الحق لديه

دقيقة املحفوظة البيانات تكون أن البيانات مستخدمي من الثاني املبدأ يتطلب
استخدام عن يتوقف أن البيانات مستخدم عىل يجب ذلك، يف شك هناك كان وإذا ومحدثة،
للغرض رضوري هو مما أطول لفرتة البيانات عىل اإلبقاء ينبغي وال الفور، عىل البيانات
ال البيانات، صاحب موافقة دون من أنه عىل ينص الثالث واملبدأ أجله، من جمعت الذي
الستخدامها جمعت الذي الغرض غري آخر غرض ألي الشخصية البيانات استخدام يجب

جمعها. وقت فيه
أمنية إجراءات اتخاذ البيانات مستخدمي عىل يجب أنه عىل فينص الرابع املبدأ أما
ضد وافية بحماية تتمتع أن ضمان عليهم ويجب الشخصية، البيانات لحماية مناسبة
آخرين من العريض أو به املرصح غري االستخدام أو املحو أو املعالجة أو الوصول
من تقديمه املطلوب باإلعالن يتعلق الخامس واملبدأ بذلك، القيام صالحية يفتقرون
وممارساته وسياساته يملكها، التي الشخصية البيانات نوع حيال البيانات مستخدم
«بيان خالل من عادة هذا ويتحقق الشخصية، البيانات مع بالتعامل يتعلق فيما
وتأمينها، بها، االحتفاظ وفرتة البيانات، دقة عن تفاصيل يتضمن الذي الخصوصية»
تصحيح وطلبات البيانات إىل الوصول بشأن املتخذة اإلجراءات عن فضًال واستخدامها،

البيانات.
الشخصية البيانات إىل الوصول يف البيانات صاحب بحق يتعلق األخري واملبدأ
البيانات، مستخدم بها يحتفظ التي الشخصية البيانات من نسخة وطلب به، الخاصة
أن يف الحق لديه البيانات صاحب الشخص فإن دقيقة، غري البيانات أن اتضح وإذا

تصحيحها. البيانات مستخدم من يطلب
مفوض إىل شكوى تقديم به املرصح غري الكشف أو التطفل لضحية يحق
عىل القدرة املفوض ولدى املبادئ، هذه خرق عن الشخصية للبيانات الخصوصية
االمتثال وعدم للقانون، االمتثال عىل البيانات تلك مستخدم إلجبار تنفيذ» «إخطار إصدار
وينص سنتني، ملدة والسجن بالغرامة اإلدانة عند عليها يعاقب جريمة يعد اإلخطار لهذا
العاطفية. األرضار عن التعويض ذلك يف بما تعويض، عىل الحصول عىل أيًضا القانون
الخصوصية ملفوض املخولة السلطة يف يتمثل القانون من حاسم عنرص وثمة
البيانات ملستخدمي عملية» «إرشادات تقديم أجل من املمارسة قواعد عىل للموافقة
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املفوض من اآلن حتى صدرت التي اإلرشادات وتلك سواء، حد عىل البيانات وأصحاب
وعالوة املختصة، الجهات مع ومطولة مفصلة مشاورات عن نتجت أساسية وثائق هي
من جزء بأي التقيد يف البيانات مستخدم فشل أن عىل القانون ينص حني يف ذلك، عىل
هذه مثل يف االدعاء فإن الجنائية، أو املدنية للدعاوى عرضة يجعله أن يجوز ال القانون

مقبوًال. دليًال يعد القوانني اتباع يف أخفق قد البيانات مستخدم بأن املحاكمات

الشخصية»؟ «البيانات ما

أو الشخصية»، «البيانات مفهوم هي البيانات لحماية قانون أي يف االنطالق نقطة إن
يف عديدة مرات املصطلح هذا استخدم وقد الشخصية»، «املعلوماُت القوانني بعض يف
القوانني بني اختالفات وجود من الرغم عىل تحديًدا؟ يشتمل ماذا عىل ولكن الكتاب، هذا
املادة وتستخدم العبارة، لهذه ما حد إىل النطاق واسع مفهوم يف تشرتك فإنها املحلية،

اآلتية: الصيغة األوروبي لالتحاد التوجيهية املبادئ من ٢(أ)

(«صاحب تحديده يمكن أو محدد طبيعي بشخص تتعلق معلومات أي
تعريفه يمكن الذي الشخص هو تحديده يمكن الذي والفرد البيانات»)،
أو هوية رقم إىل الرجوع خالل من سيما وال مبارشة، غري أو مبارشة بطريقة
العقلية أو الفسيولوجية أو املادية لهويته املحددة العوامل من أكثر أو واحد

االجتماعية. أو الثقافية أو االقتصادية أو

الهوية تحديد بطاقة أو املتصفح سجل ملفات تجمعها التي البيانات عن ماذا ولكن
إىل بالرضورة تشري ال إنها املالبس؟ أو املنتجات يف املوضوعة الراديو موجات باستخدام
الحماية تستحق فإنها ما، شخص حول القرارات اتخاذ تسهل ألنها نظًرا ولكن فرد،

الشخصية. البيانات اسم تحت
نحو عىل يتضمن القائم الترشيع يف الشخصية البيانات تعريف أن من الرغم عىل
أن يمكن ما يشكل أن عنها الكشف أو عليها الحصول شأن من التي املعلوماِت واضٍح
املشكالت، هذه يتجاهل الواسع مداه فإن للخصوصية، انتهاًكا صحيح نحو عىل يسمى
تتطلب رسية أو شخصية معلومات — األساس يف — أنها هي الخاصة نظري وجهة
والترشيعات التوجيهية، املبادئ أن حني يف لكن الخصوصية، مسمى تحت الحماية
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كما تماًما، تتجاهله ال فإنها املعلومات، من النوع هذا تهمل البيانات، لحماية املحلية
سنرى.

املعلومات وراء ما إىل يمتد بيانات حماية نظام أي أن حقيقة من الرغم عىل
يوفر فإنه وطبيعتها، جوهرها من بدًال منها)، مفر ال ربما (التي وإجراءاتها الخاصة،
اإللكرتونية. الخصوصية تحديات وخاصة للتحديات، فعالية أكثر لتسوية مفيدة معالم
للبيانات نقل أي أن عىل األوروبي لالتحاد التوجيهية املبادئ من ٢٥ املادة تنص
كاٍف مستوى عىل تحصل أن يجب نقلها بعد ستعالج التي أو تُعالج التي الشخصية
يُقيم الحماية كفاية مدى إن إليه. ترسل الذي القضائي النطاق جانب من الحماية من
واملقصد املنشأ وبلد املقرتحة، املعالجة ومدة والغرض البيانات، طبيعة إىل بالرجوع
ونطاق وطبيعة املعنية، القضائية الوالية يف القطاع نظام أو العام والنظام النهائي،
يف سوق أكرب يف األعمال مستقبل عىل فوريٍّا خطًرا يمثل األمر وهذا األمنية، اإلجراءات

يأتي. فيما املشكلة هذه عن سأتحدث املتحدة. الواليات العالم،

الحساسة البيانات

ثم ومن غريها، من حساسية أكثر جوهرها يف الشخصية املعلومات من معينة أجزاء ثمة
املبادئ من ٨ املادة املعلومات؟ من األنواع هذه تكون أن يمكن ماذا أقوى، حماية تتطلب
الشخصية البيانات معالجة حظر األعضاء الدول من تتطلب األوروبي لالتحاد التوجيهية
والعضوية الفلسفية، أو الدينية واملعتقدات السياسية، واآلراء العرقي، لألصل «الكاشفة
ذلك ومع الجنسية»، الحياة أو بالصحة املتعلقة البيانات ومعالجة العمالية، النقابات يف
املحيل الترشيع يكن لم ما — ذلك يف بما االستثناءات من لعدد يخضع القيد هذا فإن
عىل البيانات صاحب من الواضحة املسبقة املوافقة — ذلك خالف عىل رصاحة ينص
وواجبات حقوق حماية أجل من الرضورة عند ذلك ويجوز البيانات، هذه مثل معالجة
البيانات. لصاحب الحيوية» «املصالح لحماية أو العمل، قانون مجال يف البيانات متحكم
اململكة قانون ويصف األخرى، األوروبية الدول ترشيعات يف ذلك صدى تردد
باألصل متعلقة كانت إذا «حساسة» بأنها املعلومات ١٩٩٨ لعام البيانات لحماية املتحدة
معتقدات، من ذلك شابه ما أو دينه أو السياسية، آرائه أو البيانات، لصاحب العرقي
أو الجنسية، حياته أو العقلية، أو الجسدية صحته أو العمالية، النقابات إىل االنتماء أو
ُمتهم أو مرتكبة جريمة أي عىل محاكمات أي أو بها، ُمتهم جريمة أي أو مرتكبة جريمة

بارتكابها.
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امللتوي الكاحل عن فبيانات واضًحا، تفسريًا تتطلب القائمة هذه مثل قائمة أي إن
إصابتك بيانات من واضح نحو عىل حساسية أقل املستشفى إثره عىل أُدخلت الذي
السليم الحس من عادي مستوى يضمن أن ينبغي لكن املكتسب، املناعة نقص بفريوس

األمور. هذه مثل بني التفرقة
أمر الطبية السجالت خصوصية عىل املحافظة فإن الشديدة، لحساسيتها ونظًرا
الخدمات يف العاملني غري من الكبري العدد حيال متزايدة مشكلة وهناك للغاية، حيوي
اللتزام خاضعني دائًما ليسوا فهم املرىض، بيانات إىل الوصول يمكنهم الذين الطبية

الثقة. بواجبات صارم
حماية يف لفشلها فنلندا حكومة اإلنسان لحقوق األوروبية املحكمة عاقبت مؤخًرا
غري الوصول مخاطر ضد املستشفيات إحدى بها تحتفظ التي الطبية املريض بيانات
اإلنسان حقوق قانون بموجب الخصوصية يف الحق بني الصادر الحكم وربط به، املرصح
بضمان إيجابيٍّا واجبًا تشمل ٨ املادة أن املحكمة ورأت الشخصية، املعلومات وحماية
الفنلندي القانون يخالف املستشفى يف امللفات حفظ فنظام الشخصية، البيانات أمن
به، املرصح غري الوصول من الشخصية البيانات تأمني املستشفيات من يتطلب الذي
ضعف فريوس ضد تعالج كانت املستشفى يف ممرضة وهي البالغ، مقدمة اشتبهت فقد
من اإليدز بفريوس مصابة أنها اكتشفوا قد العمل يف زمالءها أن يف املكتسب، املناعة
املستشفى قواعد أن من الرغم وعىل بها، الخاصة الرسية الطبية السجالت قراءة خالل
كانت الواقع، يف املرىض، سجالت فإن العالج، ألغراض إال امللفات هذه إىل الوصول تحظر

املستشفى. يف العاملني جميع متناول يف
كانت آمن غري املستشفى يف الطبية السجالت نظام كون حقيقة أن املحكمة رأت
باملمرضة. الخاصة الطبية البيانات عن املربر غري الكشف عن مسئولة لجعلها كافية

عىل املخزنة الحساسة البيانات فقدان يقف القلق إثارة من املستوى نفس وعىل
٢٠٠٨ عام أواخر يف املثال، سبيل فعىل لإلهمال، نتيجة ذاكرة رشائح أو أسطوانات
تابع مريض ١٨٠٠٠ قرابة عن شخصية معلومات عىل تحتوي مدمجة أسطوانات ُفقدت
بأنها املستشفى واعرتفت لندن، شمال مستشفى من الوطنية الصحية الخدمات لهيئة

الخطأ! طريق عن بالربيد أُرسلت عندما األسطوانات فقدت
املكتسب؛ املناعة نقص بفريوس املصابني أولئك أو اإليدز، مرىض سجالت إن
انتهاك لتربير طرحت التي الحجج من عدد فهناك ذلك ومع للغاية، حساسة سجالت
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انتشار احتواء أجل من أنه تحديًدا، بينها، ومن املرىض، لهؤالء الطبية املعلومات رسية
بالصحة املعنية السلطات إىل الحاالت عن اإلبالغ لألطباء الرضوري من يكون قد املرض
للسلطات عنه التبليغ يجب مرض هو اإليدز مرض الدول، بعض يف الواقع، يف العامة،
إن املرض. هذا ظهور عند السلطات بإبالغ يتعلق قانوني واجب هناك ثم ومن الصحية،
يتم أن اإليدز وانتشار أسباب يف للبحث أُريد إذا للغاية مهم دقيقة معلومات وجود رشط
وبالنظر رسية، البيانات هذه مثل كون لعدم مقنع سبب يوجد ال ولكن فعال، نحو عىل
عىل املسئولية تكون أن ينبغي عنها، الكشف عن تنتج أن يمكن التي املؤملة العواقب إىل

الرسية. عىل الحفاظ يف املرىض حقوق تفوق الفوائد أن إلثبات الصحية السلطات
عكسية، نتائج يف يتسبب ربما البيانات لهذه كافية حماية توفري يف الفشل الواقع، يف
سوف وذلك الفريوس، عن الكشف اختبارات إجراء عن يمتنعون سوف ببساطة فكثريون
انتشار زيادة يف مبارش غري إسهاًما يسهم نفسه الوقت ويف املعلومات، مصادر يجفف

املرض.
التنفيذ يف بالثقة الطبية البيانات تأمني يف األخرى األولية الفشل حاالت توحي وال
يف األطباء من اثنان حديثًا أجراها دراسة كشفت وقد البيانات، حماية لقانون السليم
محمية غري ذاكرة رشائح يحملون األطباء أرباع ثالثة أن بلندن املستوى رفيع مستشفى
األسماء عىل تحتوي ذاكرة رشائح املستشفى أطباء يحمل ما فعادة رسية، بيانات بها
وخمسة طبيب ١٠٠ بني فمن العالج، وتفاصيل السينية، األشعة وملفات والتشخيصات
عىل تحتوي رشيحة ٧٩ منها ذاكرة، رشائح طبيبًا ٩٢ يحمل مستشفاهم، يف يعملون

رس. بكلمات محمية فقط الرشائح تلك من ٥ كانت رسية؛ معلومات

الرقمية البيانات

واسرتجاعها للبيانات الفوري الحفظ الكمبيوتر وشبكات ألجهزة الواسع االنتشار ل يُسهِّ
جهود أن هو إذهاًال واألكثر اليدوية، الحفظ أنظمة عالم عن كبرية نقلة وهي ونقلها،
الواقع يف واضح، نحو عىل بالفشل باءت محتواها أو عملياتها أو اإلنرتنت عىل السيطرة
نطاق عىل بهما يُتباهى والترشيعات للقوانني ومقاومتها بها تتسم التي الفوىض حالة
تحديد مشكلة عن النظر وبرصف وجاذبيتها، قوتها مصدر يمثالن باعتبارهما واسع
طبيعة فإن خاصة، املرء محادثات تكون أن نتوقع أن املعقول من فيه يكون الذي الوقت
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تتطلب فإنها ثم ومن مختلفة، وتوقعات مشكالت تولد اإلنرتنت طريق عن االتصاالت
مختلفة. حلوًال

مشابهة تبدو قد (١ الفصل يف (املذكورة الرقمي الهاتف أنظمة مراقبة أن حني ويف
تحديات يطرح اإلنرتنت شبكة استخدام فإن اإللكرتوني، الربيد واستقبال إلرسال
مراقبة اليسري من أنه حني يف املثال، سبيل فعىل والترشيعات، القوانني عىل مستعصية
األنشطة من مجموعة تشجع اإلنرتنت ثقافة فإن رسائيل، اعرتاض أو الهاتفية مكاملاتي
عىل السيطرة أو اإلرشاف يف يرغبون الذين ألولئك تقاوم ال فرًصا مراقبتها تمثل التي

والحساسة. الخاصة البيانات

والخصوصية البيانات حماية

االثنني بني العالقة بالخصوصية؟ البيانات حماية عالقة ما تسأل: أن لك يحق ولكن
عىل — تمثل الثانية إن بل بوضوح، متداخلتان إنهما مبارشة، بطريقة واضحة ليست
عىل املعتمد مجتمعنا يف حتى — ولكن األوىل، تحرك التي املصلحة — روتيني نحو
جمع خالل من النتهاكات تتعرض التي الفرد خصوصية دائًما ليست — املعلومات
يجري أنه ملجرد ذلك ليس نقلها، أو حفظها أو استخدامها أو الشخصية البيانات
تتضمن بأنها البيانات حماية قوانني يف واسع نطاق عىل الشخصية» «البيانات تعريف
أجل من أنه هو البسيط والجواب «خاصة»، بالرضورة ليست «الشخص» عن معلومات
تقع ا حقٍّ الرسية أو الخاصة الطبيعة ذات املعلومات فإن البيانات، من الفئة هذه حماية

أبينا. أم شئنا اإلنرتنت شباك يف
تحديد مشكالت من عدًدا أن إىل اإلشارة كليٍّا املستبعد من ليس الواقع، يف
حماية مظلة تحت أكثر عميل نحو عىل حلها يمكن ربما واجهتنا التي الخصوصية

البيانات.
فقد الرابع، الفصل يف نوقشتا اللتني كارولني واألمرية بيك قضيتي يف فكر
املتعلقة ٨ املادة مظلة تحت واقعتان أنهما اإلنسان لحقوق األوروبية املحكمة رأت
يف خلسة التصوير مرشوعية يف األساسية املشكلة كانت األوروبي، امليثاق يف بالخصوصية
لخصوصية شاملة حماية لتوفري موضوعة ليست البيانات حماية قوانني إن عام، مكان
بوسائل الشخصية البيانات جمع يجب أنه — روتيني نحو عىل — تشرتط ولكنها الفرد،

للخصوصية. عرضية حماية الترشيع هذا يتيح ثم ومن وعادلة، مرشوعة
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«علينا أن نكون رصحاء مع العامة، وعلينا أن نكسب ثقتهم،
وعلينا أن نقنعهم أننا نعمل من أجل ا6صلحة العامة. حينها يمكننا

أن نخرتق خصوصيتهم.» 

بنك ا6علومات

يف مراوغ نحو وعىل — تردد بدون يُربر الشخصية البيانات واستخدام جمع :1-5 شكل
العامة.1 املصلحة أجل من أنه — األحيان من كثري

األمريكية املعضلة

الواليات فإن بها، الخاصة املعلومات سوق حجم —ضخامة بسبب ربما أو — من بالرغم
عىل األوروبية؛ التوجيهية للمبادئ وفًقا البيانات حماية ترشيعات اعتماد قاومت املتحدة
النهج مع تناقضصارخ يف بها الخاص الذاتي التنظيم نهج إن الخاص، القطاع يف األقل
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تتجنب التي السياسية الثقافة إىل جزئيٍّا ذلك ويُعزى األوروبي، االتحاد لنموذج الشامل
لعام االئتمانية األزمة سياق يف للعيان الواضح الوضع وهو القوية، التنظيمية الهيئات

مستقل. فيدرايل خصوصية مفوض تعيني عىل املوافقة تصور الصعب فمن ،٢٠٠٨
بالهدوء، موحيًا إطاًرا املتحدة الواليات صممت أوروبا، مع تجارية حرب ولتجنب
الرشكات بأن األوروبي االتحاد إلقناع الربنامج هذا ُصمم وقد اآلمن»، «املالذ اسم يحمل
النحو عىل للخصوصية الكافية الحماية تقدم سوف الخطة عىل املصادقة األمريكية
اإلطار)، (انظر األوروبي لالتحاد التابعة البيانات لحماية التوجيهية اإلرشادات يف املحدد

.٢٠٠٠ عام يف األوروبي االتحاد االتفاق هذا عىل ووافق
إنهم حيث األمريكية، الرشكات من لآلمال مخيبًا صغريًا عدًدا الربنامج هذا اجتذب
أن األوروبية املفوضية الحظت وقد عليهم، يفرضها التي رة املتصوَّ األعباء لهم يُرق لم
سياسة يف ذكرت أنها مع املتطلبات، لهذه االمتثال يف تفشل األمريكية الرشكات من عدًدا
فإن ذلك، إىل وباإلضافة السبعة، للمبادئ تمتثل أنها للجمهور تقدمها التي الخصوصية
غري نحو عىل ترتجمها أنها أو املبادئ جميع تشمل ال عموًما هذه الخصوصية بيانات

صحيح.

اآلمن املالذ مبادئ
وكيفية أجلها، من املعلومات تجمع التي باألغراض األفراد إعالم املؤسسة عىل يجب اإلشعار: (١)
قد التي الثالثة األطراف وأنواع شكاوى، أو استفسارات أي وجود حال يف باملؤسسة االتصال
من الحد أجل من لألفراد املؤسسة تقدمها التي والوسائل والخيارات لها، املعلومات عن تفصح

عنها. واإلفصاح املعلومات استخدام

ستستخدم هل قبول) (عدم الختيار الفرصة لألفراد توفر أن املؤسسة عىل يجب االختيار: (٢)
يتناىف (حينما ذلك وكيفية ثالثة ألطراف عنها يكشف أو يقدمونها التي الشخصية املعلومات
به الشخص يُعلم آخر غرض أي مع أو أصًال جمعت أجله من الذي الغرض مع االستخدام هذا

بإشعار).

مبادئ مع يتفق بما ثالثة ألطراف الشخصية املعلومات كشف للمؤسسة يحق املعلومات: نقل (٣)
واالختيار. اإلشعار

أو تستخدمها أو تصونها أو الشخصية املعلومات تنشئ التي املؤسسات عىل يجب األمن: (٤)
املعقولة واالحتياطات املقصود االستخدام يف موثوقيتها لضمان معقولة إجراءات تتخذ أن تنرشها
والتدمري. والتعديل والكشف به املرصح غري والوصول االستخدام وسوء الضياع من لحمايتها
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الشخصية املعلومات معالجة للمؤسسة فقط يحق املبادئ، هذه مع تماشيًا البيانات: سالمة (٥)
املؤسسة عىل يجب األغراض، هذه أجل من الالزم وبالقدر لها، ُجمعت التي باألغراض املرتبطة

وحديثة. وكاملة دقيقة البيانات أن لضمان معقولة خطوات تتخذ أن

املعلومات إىل الوصول عىل معقولة قدرة لألفراد يكون أن يجب للمعلومات: الوصول (٦)
املعلومات تلك تعديل أو تصحيح عىل قادرين يكونوا وأن عنهم، املؤسسة تمتلكها التي الشخصية

دقيقة. غري كانت إذا

املالذ ملبادئ االمتثال لضمان آليات للخصوصية الفعالة الحماية تتضمن أن يجب التطبيق: (٧)
الشكوى، يف للمبادئ االمتثال عدم بسبب تأثروا الذين البيانات أصحاب األفراد وحق اآلمن،

املبادئ. هذه اتباع يتم ال عندما للمؤسسة والعواقب

آمن؟ غري مالذ

عىل حرب مجرد تكون أن اليوم اآلمن املالذ وثيقة تعدو ال الحازمة، للمواد افتقارها بسبب ربما
ببساطة يبدو … املتحدة الواليات يف الشخصية البيانات تستورد التي املؤسسات فمعظم ورق،
قضايا يف الرشكات لعمالء املشورة يقدم الذي املستشارين أحد يل وقال الوثيقة، هذه تتجاهل أنها
حتى التطبيق يف تراخيًا هناك أن افرتاض عىل بالضبط، ذلك يفعلوا بأن يويص إنه الخصوصية

عادة. عقوبات أي يسبب لن االمتثال عدم إن

خطر» يف «الخصوصية كتاب من رول، بي جي
١٣٨ صفحة ،(٢٠٠٧ برس، يونيفرستي (أكسفورد

لتنفيذ آلية وجود عدم يف يتمثل اآلمن» «املالذ سياسة تنفيذ يف كبري قصور هناك
النظام. هذا اعتمدت التي الرشكات تلك من الشكاوى

اإلنرتنت عىل الشخصية البيانات حماية

برصية ألياف شبكة قريبًا سيضم أنشأناه الذي الرقمي العالم إن األبواب. عىل املستقبل
وأعمال التليفزيونية، القنوات من تقريبًا النهائيٍّا عدًدا — رقمية أجزاء شكل يف — تحمل
وقواعد التفاعلية الرتفيه وبرامج الفيديو وألعاب املرصفية واألعمال املنزل من التسوق
سرتبط هذه النطاق عريضة االتصاالت وشبكة التجارية، واملعامالت الحاسوبية البيانات
املعلومات تتحول وعندما املعلومات، مصادر من هائل بعدد واملدارس والرشكات املنازل
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شبكة عىل وخاصة االستخدام، لسوء تعرِّضها فإن رقمية، أجزاء شكل إىل الشخصية
بديهي. أمر اإلنرتنت،

الشبكات جميع تربط الوظائف متعددة والسلكية سلكية اتصاالت شبكة أنتجنا لقد
أجهزًة املايض يف كان ما ذلك، عىل وعالوة منفصلة، السابق يف كانت التي املوجودة
الوظائف، متعددة أجهزة اآلن أصبح الحجم، وكبرية للتحرك، قابلة غري الوظيفة، أحادية
إلرسال الفرصة يل يتيح بي الخاص فون آي جهاز إن الحجم: وصغرية ومحمولة،
وما الصحف، وقراءة التليفزيون ومشاهدة والبيع والرشاء اإللكرتوني الربيد واستقبال

ذلك. شابه
مور»، «قانون ب يسمى ملا فوفًقا مذهلة؛ برسعة تنمو الكمبيوتر أجهزة قدرة إن
بعد أخرى، وبعبارة سعره، يتأثر وال شهًرا، ١٨ كل الكمبيوتر جهاز قدرة تتضاعف

مرة. ١٠٠٠ ستزيد بأجهزتنا الخاصة والحفظ املعالجة قدرات فإن عاًما، ١٥ فرتة

الهوية وإخفاء الهوية

بالرضورة ليست ولكنها مهمة، قيمة — األول الفصل يف ناقشناه كما — الهوية إخفاء
بوليه، إيف يسميه عما تعرب هي ذلك من بدًال إليه، أسعى الذي املطلق الهوية إخفاء
يتعلق فيما الهوية» تحديد إمكانية «عدم والقانون، املعلومات معالجة بحوث مركز مدير
أو الهوية» تحديد إمكانية «عدم يستبدل أن ينبغي وربما معني، شخص إىل برسالتي
مطلًقا، يكون أن الحق لهذا بالطبع يمكن وال الهوية، إخفاء بمفهوم املستعارة» «الهوية
واملقاضاة الجريمة وكشف والدفاع القومي األمن متطلبات مع توازن تحقيق فيجب
مقدمو لألفراد يُقدمها التي املستعارة» «الهويات استخدام خالل من ممكن وهذا عليها،
عندما الفعلية املستخدم هوية عن الكشف إىل يحتاجون قد الذين املتخصصة الخدمات

ذلك. القانون يتطلب
الهوية إخفاء وأهمية قيمة — مفهوم نحو عىل — تهمل التقليدية الحسابات إن
األفكار من املوضوع هذا استقرار عدم ويعترب الجديدة»، «الخصوصية سمات من كسمة
غياب أفكار عىل حية كشهادة اإلنرتنت شبكة وتبدو الحداثة، بعد ما فرتة يف الرئيسية
بعد ما رموز كتابات يف تظهر التي الذات وتعددية ومصادفة املوحدة، العاملية الحقيقة

الكان. جاك مثل الحداثة
الرئيسية، الجذب عوامل من تعد اإلنرتنت عىل الهوية بها تتميز التي السالسة إن
تجارية، ألغراض سيما ال املرِسل، تحديد أجل من متزايد ضغط هناك يكون قد ولكن
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عرب التجارية األعمال من مزيد يجرى حيث الرقمي التوثيق أهمية تنمو أن املرجح ومن
اإلنرتنت.

البيانات حماية مستقبل

للتعامل مجهز غري فهو شافيًا، دواء يعد ال آنًفا املذكور الحايل البيانات حماية نظام إن
اإلنرتنت خالل من الخصوصية تواجه التي التحديات من يحىص ال الذي العدد مع
تحديد ونظام الراديو، موجات باستخدام الهوية تحديد مجال يف التكنولوجي والتقدم
رائًعا، وصًفا التطورات هذه بوليه ووصف ذلك، شابه وما املحمول، والهاتف املواقع،

كثريًا. للقلق املثرية التطورات هذه إلدارة املبادئ من جديدة مجموعة يقدم حيث
فضًال اإللكرتونية، االتصاالت خدمة بيئات يف الوظائف وتعدد الواسع، فاالنتشار
وجود وعدم واملعدات، والخدمات الشبكات ملنتجي الدويل والطابع التفاعلية، قدراتها عن
ووفًقا اإلنرتنت، عىل الخصوصية يهدد الطرفية؛ ووحداتها الشبكة وظائف يف شفافية
التشفري مبدأ تتضمن التي والعرشين الحادي القرن مبادئ من عدًدا بوليه يقرتح لذلك
إىل الوصول ضد الحماية توفري يف األهمية بالغ أمر وهو للعكس، القابل الهوية وإخفاء
الكمبيوتر ملستخدم التكلفة ميسورة التشفري برمجيات أصبحت وقد اتصاالتنا، محتوى

العادي.
وضع تحسني مع يتفق بما التكنولوجية التوجهات تشجيع إىل يشري آخر مبدأ ثمة
أن واألجهزة الربمجيات من ذلك يتطلب وربما القانونية، الناحية من املحميني األشخاص
الحماية ميزات تشمل أن ويجب البيانات، حماية بقواعد لالمتثال الالزمة األدوات توفر

عام. كمعيار القصوى
الختيار الشخصية البيانات يعالجون الذين أولئك عىل ينطبق أيًضا االلتزام وهذا
ممكنة، درجة أدنى إىل الخصوصية يهدد الذي الخطر لتقليل مالءمة األكثر التكنولوجيا
ووضع األول، الفصل يف املذكورة الخصوصية، تعزيز تقنيات تطوير ودعم تشجيع يجب
معقولة. بأسعار الخصوصية تعزيز تقنيات وإتاحة االعتماد، ونظم التطوعية الشهادات
الكاملة السيطرة املستخدمون يمتلك أن فيجب بشفافية، األجهزة تعمل أن ينبغي
التأكد عىل قادرين يكونوا أن ينبغي املثال سبيل عىل واملستقبلة، املرسلة البيانات عىل
اْستُلمت، التي امللفات وما بهم، الخاصة الكمبيوتر أجهزة عىل أحاديثهم من بسهولة
املنبثقة النوافذ منع حاول شخص أي إن واملتلقون. لها املرسلون ومن منها، والغرض
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تفسري يمكن وال يصاحبها، الذي اإلحباط ومدى العملية هذه صعوبة مدى سيعرف
الكمبيوتر. عىل بتثبيتها مطلقة موافقة أنه عىل املتصفح سجل ملفات قامع تفعيل نسيان
نتمتع التي املستهلك حماية قوانني تُعادل حماية تتطلب اإلنرتنت عىل حياتنا إن
معلوماتهم وتسجيل جمع تحمل اإلنرتنت متصفحي من يُتوقع ملاذا املادي، العالم يف بها
وما الخدمات، إىل املتفاوت والوصول الدعائية، اإللكرتوني الربيد ورسائل الشخصية،
من مجموعة أمام الباب يفتح أن اإلنرتنت عىل املستهلك حماية لترشيع يمكن ذلك؟ شابه
وقواعد البحث، ومحركات اإلنرتنت، خدمات مقدمي واجبات تحديد ذلك يف بما الخدمات،
املرشوعة، غري التجارية واملمارسات املنافسة ملنع إجراءات اتخاذ عن فضًال البيانات،
والربامج األجهزة عىل اإلنتاجية املسئولية تتجاوز ال ملاذا بوليه، يقول كما ذلك، عىل وعالوة

البيانات؟ حماية معايري انتهاك لتشمل واملالية املادية األرضار وراء ما
مثل االجتماعية الشبكات مواقع يف هائًال انفجاًرا ٢٫٠ ويب ظهور ولَّد لقد
لتبادل فليكر وموقع يوتيوب، مثل الفيديو ملفات تبادل ومواقع سبيس، وماي فيسبوك
هناك وبالطبع مستخدموها، يكتبها التي اإللكرتونية املوسوعة وويكيبيديا؛ الصور،
بجهلهم ينعمون االجتماعية الشبكات أعضاء يكون ربما الخصوصية، ستتكبدها عواقب
ينبغي الحال، وبطبيعة واسع، نطاق عىل الشخصية معلوماتهم نرش عىل املرتتبة بالنتائج
عليهم فيجب البيانات، هذه إىل الوصول تقييد كيفية عىل إطالعهم الخدمات مقدمي عىل
ويحتاج الحساسة، البيانات إدخال وخيار العامة، الشخصية البيانات عرض خيار تقديم
الشخصية، بياناتهم نسخ حيال معدومة أو ضئيلة حماية وجود معرفة املستخدمون

باآلخرين. أو بهم ترتبط البيانات هذه وهل
فيسبوك موقع يتيح املثال سبيل عىل بالخصوصية، تحيط أخرى أخطار هناك
تطبيقات مع األلعاب وممارسة الشخصية حساباتهم إىل أدوات إضافة للمستخدمني
تتعلق مشكالت يولد األمر هذا ولكن فيسبوك، موقع مغادرة دون ثالث طرف
يمكن التطبيق فإن بفيسبوك، خاص تطبيق املستخدم يثبت فعندما بالخصوصية،
عن معلومات التطبيق ذلك يطلب وربما املستخدم، عليه يطلع يشء أي عىل يطلع أن
التطبيق مالك إيقاف يمكنه يشء هناك وليس شبكته، وأعضاء أصدقائه، وعن املستخدم،

استخدامها. وإساءة عليها واالطالع الشخصية املعلومات هذه جمع من
عن االمتناع عىل التطبيقات مطوري تحث فيسبوك استخدام اتفاقية رشوط إن
يف االنخراط عن ملنعهم أو لكشفهم وسيلة أي فيسبوك موقع يملك ال ولكن بذلك، القيام
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مطلوبان

بتهمة التآمر ورسقة الهويات

مكافأة ١٠٠٠ جنيه إسرتليني

اتصل بنقيب الرشطة ا0ختص بالهويات عىل عنوان الربيد
fingerprints@no2id.net

ــراون وجاكــي ســميث.  ــات جــوردون ب ــة الهوي ألول شــخص يســتعيد ويســلم بصمــة خاصــة بمجرمــي رسق
فلصــا الخصوصيــة ســيئا الســمعة هــذان يخططــان لرسقــة بصمــات ســكان بريطانيــا بأكملهــا. وهــذه الجريمــة 

الهوجاء ستكون أكرب جريمة رسقة هويات يف القرن.

اقرتب بحذر!
صحيفة االتهامات

متهمــان بتعريــض أمننــا الشــخيص للخطــر الناتــج عــن اإلهمــال عــن طريــق حفــظ بصمــات أصابعنــا يف قاعــدة 
بيانات مركزية ويخاطران بحدوث اخرتاق كارثي آخر للبيانات.

متهمان بتعمد تقويض حقنا يف امتالك معلوماتنا الحيوية والتحكم فيها.

متهمان بالتآمر مع بروكسل وواشنطن يف التخطيط لرسقة غd مسبوقة لبياناتنا الشخصية.
متهمان بالكذب الجســيم عن طريق الطلب منا كشف كل يشء عن حياتنا الشخصية ويتسببان يف أرضار جنائية تتعلق

بحقوقنا يف الخصوصية وحقنا يف الوصول للمعلومات.
بالتعــاون مــع رشكائهمــا وا0تآمريــن معهمــا ينــوي ســميث وبــراون الحصــول عــىل بصمــات األشــخاص األبريــاء 
ــم  ــالم زعي ــب إع ــة. ويج ــل والرشط ــاب العم ــوك وأصح ــاح للبن ــل األرب ــة مقاب ــلم الغنيم ــوف تُس ــوة. وس بالق

العصابة بأن بصماتنا ليست ملكية حكومية.
ــة  ــع بطريق ــة األصب ــىل بصم ــول ع ــب الحص ــز. ويج ــا الفائ ــة يختاره ــة خdي ــأة 0ؤسس ــدم ا0كاف ــوف تُق س
مرشوعــة، ويمكــن أن توجــد عــىل كأس بــdة، أو مقبــض بــاب، أو أي يشء ذي ســطح صلــب. ويجــب تقديــم دليــل 

دامغ لتأكيد هوية هذين اللصq. وسوف تتاح بعدها بصمات األصابع علنًا.

للبصمات مركزية بيانات قاعدة بوضع الربيطانية الحكومة مقرتحات القت :2-5 شكل
كبرية.2 معارضة الشخصية البيانات من وغريها
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تعديل حديثًا جرى الكندي مفوضالخصوصية جانب من ضغوط وبسبب األنشطة، هذه
الوصول للتطبيقات يمكن ال بحيث باملوقع الخاصة الخصوصية عىل الحفاظ سياسة
رصيح إذن عىل الحصول دون املستخدمني أصدقاء لحسابات الشخصية املعلومات إىل
الشبكات مواقع عىل الشخصية ملفاتهم املستخدمون يَعترب عام وبوجه صديق، كل من
لرشكات تجارية قيمة ذات ولكنها الذات، عن التعبري أشكال من شكل بمنزلة االجتماعية

الهوية. ولصوص املتنافسة، الشبكات ومواقع التسويق،
تكشف فهي الخصوصية؛ عىل خطرية آثار لها البيانات يف التنقيب عملية إن
نظر وجهات من للبيانات تحليل عملية إنها العملية، هذه لوال لتظهر تكن لم معلومات
التكاليف خفض أو الدخل لزيادة استخدامها يمكن معلومات يف وتلخيصها مختلفة،
من البيانات بتحليل للمستخدمني املعلومات يف التنقيب برمجيات وتسمح كليهما، أو
تبحث فإنها أخرى بعبارة املحددة، العالقات وتقييم وتصنيفها، متعددة، نظر وجهات
الكبرية. العالئقية البيانات قواعد يف املجاالت من العديد بني االرتباطات أو األنماط عن
العلمية، أو الطبية، أو التجارية، السياقات يف للغاية الكبرية قيمته من الرغم عىل
أنماط، وجود عدم حالة ففي الخصوصية، عىل كبريًا خطًرا يمثل البيانات يف التنقيب فإن
يف التنقيب يكشف عندما ولكن بعيد، حد إىل لها قيمة ال الخام البيانات أجزاء فإن
التي املخاطر فإن يُكتشف، لم إذا ضار غري يكون قد الذي السلوك من نمًطا البيانات

الفور. عىل واضحة تصبح الخصوصية تواجه

هوامش

(1) © Sidney Harris/CartoonStock.com.
(2) © Privacy International.
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اخلصوصية هناية

املدير ماكنييل، سكوت قال هكذا هذا.» مع نتكيف أن علينا الخصوصية؛ ماتت «لقد
وفاة أعلنت فقد هذا؛ يرى الذي الوحيد ليس وهو مايكروسيستمز، صن لرشكة التنفيذي
أن أرى فإنني ذلك ومع واملتنبئني، املتشائمني من متزايد تجمع لسان عىل الخصوصية
لن القلعة فإن األبواب، عىل الغزاة أن ومع ألوانه، سابًقا زال ما الجنازة قداس إقامة

فاصلة. معركة بدون تسقط

حاسمة إشارات

حية الخصوصية تزال ما الخصوصية دعاة من الكثريين نظر وجهة فمن ذلك مع
الخصوصية منظمة مثل مجموعات تزال فما عاجل، تجديد إىل بحاجة ولكنها وتتنفس،
اإللكرتونية، الخصوصية معلومات ومركز اإللكرتونية، الحدود ومؤسسة الدولية،
تشنها التي الرشسة الغارات ضد منهكة حملة تخوض متعددة، أخرى ومجموعات

.٢٠٠١ سبتمرب ١١ أحداث منذ للغاية صعبة الحملة صارت ولقد املراقبة، أجهزة
التعرض من ٢٠٠٩ عام بداية يف املخاوف تصاعدت فقد ومتنوعة، كثرية األمثلة
بأنه الترصيح بعد التليفزيونية املراقبة كامريات بواسطة اليوم طوال الشاملة للمراقبة
استعانت ،٢٠١٢ عام لندن يف املقامة األوليمبية األلعاب دورة يف األمن ضمان أجل من
متخصصة رشكة وهي األوروبية، الجوي والدفاع الفضاء برشكة الربيطانية الحكومة
الذي الديناميكية، البرصية الشبكات باسم يعرف نظام لتطوير الدفاعية، األنظمة يف
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كامريات شبكة ألي بعد عن بالوصول للرشطة تابعة مركزية تحكم لغرفة سيسمح
األبعاد، ثالثية مفصلة خريطة شكل عىل املعلومات وإظهار لندن يف تليفزيونية مراقبة
الشبكات جانب إىل السيارات لوحات أرقام تحديد كامريات النظام يتضمن وسوف
عملية يسهل مما السيارات، ومواقف التسوق مراكز يف تعمل التي كالشبكات الخاصة،
املتقدمة الصناعي الذكاء أنظمة تساعد وسوف كافة، املدينة أرجاء يف بهم املشتبه تتبع
غرفة إىل الواردة التليفزيونية املراقبة كامريات تلقيمات تصفية خالل من الرشطة رجال
يف عادة يستهلك الذي الوقت من تقلل وبذلك منها، الصلة ذي غري واستبعاد التحكم

وأخرى. كامريا بني التنقل
الخصوصية عىل تشكلها التي املخاطر عىل كهذه أنظمة عن املتولد القلق ويرتكز
التي واالنتهاكات املراقبة أشكال وبقية اإللكرتونية للمراقبة املتنوعة األشكال خالل من
تتأجج الذي القدر بنفس املقلق الهجوم ذلك أيًضا هناك ولكن األول، الفصل يف ناقشناها
الفصل يف ناقشناها التي املثرية الشائعات وراء الساعية اإلعالم وسائل بواسطة دوًما ناره

املوجزة. الختامية التعليقات بعض يستحق األمرين وكال الرابع،

الِبتَّات من تصنع ذكريات
الباردة، الحرب عالم عن مختلًفا العالم صار يشء، كل العاملية الويب وشبكة مور قانون غريَّ لقد
شئوننا تعد ولم واقعة، حقيقة اليوم صارت كتاباته يف ماكلوهان عنها تحدث التي العاملية والقرية
أيديولوجية بتغيريات املمزوجة التكنولوجية فالتغريات علينا، حكًرا أو وحدنا تخصنا الخاصة
قادرين نكون لن وأننا دراماتيكي، نحو عىل ازدادت قد الشفافية أن تعني للسلطة احرتام وقلة
وإذا يفعلونه، ما لتبعات مدركني الناس صار وإذا املنظور، املستقبل يف الضبابية إىل العودة عىل
الخاص الجمهور وأن ذاتها، الفعل لحظة من عمًرا أطول ستكون فعل أي ذكرى أن تذكروا
عىل قادرين يصبحون فسوف تقرؤها، أو تسمعها التي الحالية املجموعة من بكثري أكرب ما بقصٍة
االسرتاتيجيات من دقيقة مجموعة أجل من التفاوض جيد؛ نحو عىل الناس يفعله ما يفعلوا أن
عىل السياق أن تماًما يدركوا أن عليهم ولكن السياق، عىل اعتماًدا املعلومات عن بالكشف الخاصة
«الرقمية» بالذكريات يتعلق فيما وخاصة الواقعي، العالم عن ما بطريقة يختلف اإلنرتنت شبكة

املستقبل. يف طويل لوقت تستمر التي

كتاب من شادبولت، وإن أوهارا كيه
القهوة» ماكينة داخل «جاسوس
٢٣٠ صفحة (٢٠٠٨ (وانوورلد،
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والسكينة التكنولوجيا

بأشكال مصحوبًا ذلك يكون وسوف التسارع، يف التكنولوجي االبتكار إيقاع يستمر سوف
ديمقراطية قيمة الخصوصية ولكن الخاصة، حياتنا عىل التعدي من مكًرا وأكثر جديدة
وخاصة — الكثريين أن لصحيح إنه ورصاع، معركة بدون تُدحر أن من وأقوى أساسية
مقابل بخصوصيتهم التضحية إىل يميلون — املتخيلة أو الحقيقية التهديدات مواجهة يف
املراقبة كامريات انتشار أن املثال، سبيل عىل لهم، يتضح عندما حتى األمان؛ أو األمن

الجريمة. انتشار منع يف محدود نجاح سوى يحقق لم التليفزيونية
خالل من الساكن: الرتاكم بواسطة يحدث ما غالبًا الخصوصية تآكل فإن ولهذا
أو رضورية أنها عىل تصور التي لإلجراءات الصامت والدعم االكرتاث، وعدم الالمباالة،
قانون يمثل لن هذا الرقمي عاملنا يف بأنه نتظاهر أن يجب وال ضارة، وغري حميدة تبدو
فالخصوصية ذلك، عن تكون ما أبعد فالحقيقة مشكلة؛ أي للخصوصية املنتهك السلوك
فإن ذلك ومع الهجمات، من واسع لنطاق عرضة تظل أن لها مقدر اإلنرتنت شبكة عىل
القانون، بواسطة بالرضورة ليس التحكم، من لدرجة كذلك عرضة اإللكرتوني الفضاء
تشكل التي واألجهزة الربمجيات تلك «الكود»؛ أو األسايس، تكوينه خالل من ولكن
فيه تسود مكانًا يخلق أن إما بإمكانه الكود ذلك بأن لسيج ويجادل اإللكرتوني، الفضاء
تجعل بالتأكيد التجارية االعتبارات فإن وبالفعل مستبد، لتحكم خاضع مكانًا أو الحرية
الفضاء ذلك أصبح وقد والقوانني، للقواعد متزايد بشكل خاضًعا اإللكرتوني الفضاء
ويف الواقعي، العالم يف يحدث مما أقوى بدرجة السلوك يف التحكم فيه يجري مكانًا
األساس يف يتعلق فاالختيار تحديدها؛ لنا مرتوك مسألة هذه أن عىل لسيج يؤكد النهاية
سيتحكم الذي ومن اإللكرتوني، الفضاء يف يتحكم أن يجب األكواد من نوع أي بالبنية:
إىل بحاجة ونحن الكود، هي املحورية القانونية القضية فإن املنطلق، هذا ومن فيه،

الكود. هذا تحيي أن يجب التي واملبادئ القيم اختيار
لكي السياسية اإلرادة تتطلب سوف االنتهاكات هذه ضد دفاعاتنا فإن أيًضا
البيانات حماية فقوانني املناسبة، السلوك وقواعد القوانني — بفعالية ونطبق — نرشع
ترشيع وإىل مستمرين، وتجديد مراجعة إىل — موجودة تكون حيثما — تحتاج الحالية
أو الخصوصية حماية مكتب ويتطلب األساس، من موجودة غري كانت إذا عاجل،
التهديدات وبقية للترشيعات الفعالة املراقبة يسهل لكي كافيًا تمويًال املعلومات مفوض
مفوض ويستطيع واملعلومات، لإلرشاد املناسبة والتدابري والقواعد للخصوصية، املوجهة
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كحارس عنه غنى ال دوًرا يلعب أن املناسبني، والدعم التمويل ذو الكفء، الخصوصية
الشخصية. لبياناتنا

ومستخدمي الخدمات، ومزودي الربامج، ومصممي األجهزة ُمصنعي بني والتعاون
املعلومات لحماية الطرق بأفضل الخاصة واملعلومات اإلرشاد جانب إىل الحاسب،

الخصوصية. لحماية اسرتاتيجية ألي أساسية عنارص كلها تعد الشخصية،
مكافحة يف الخصوصية تعزيز تقنيات أهمية عىل الكفاية فيه بما التشديد يمكننا وال
التكنولوجيا؛ يبتكرون فالبرش األول، الفصل يف ناقشناها التي الخصوصية انتهاك تقنيات
املضادة واآلليات النارية، فالجدران خصوصيتنا، تحسني أو إفساد عىل قادرة فهي ولذا
خصوصيتنا، عن للدفاع األمامي الخط تشكل األخرى الحماية وسائل وبقية لالخرتاق،
تفضيالت منصة بروتوكول خالل من به الخاصة الخصوصية تفضيالت عن املرء وتعبري
أخرى حيوية أداة هي املثال، سبيل عىل األول) الفصل (راجع بي»، ٣ «بي الخصوصية

الربوتوكول؟ هذا يعمل كيف ولكن املتالشية، خصوصيتنا حماية أدوات من
عىل بريد»، «برايفييس بتطبيق الخاصة الخصوصية تفضيالت إعدادات لوحة إن
يصادف وعندما للخصوصية. الشخصية تفضيالتك بضبط لك تسمح املثال، سبيل
فسوف بك، الخاصة الخصوصية تفضيالت مع يتماىش ال إلكرتونيٍّا موقًعا التطبيق
إعدادات ثالثة وهناك اإلنرتنت، متصفح يف العنوان رشيط يف حمراء إنذار أيقونة تظهر
فسوف ما، وضعية تختار وعندما واملرتفع، واملتوسط، املنخفض، اإلعداد مسبًقا: مهيأة
أيقونة إطالق يف ستتسبب التي املحددة األشياء بجوار اختيار أو تأشري عالمة تظهر
إىل الدخول عند فقط اإلنذار أيقونة املنخفض اإلعداد يطلق اإلعداد، لهذا وفًقا اإلنذار
بقوائم تحتفظ أو الطبية، أو الصحية املعلومات تستخدم قد التي اإللكرتونية املواقع
إضافية إنذارات املتوسط اإلعداد ويتضمن منها، اسمك حذف تستطيع ال بريد أو تسويق
ال املوقع كان إذا أو بك، الخاصة الشخصية تعريف معلومات املواقع تعرض حينما
اإلعداد أما بخصوصك، بها يحتفظ أن للموقع يمكن التي املعلومات بتحديد لك يسمح
املواقع ملعظم الدخول عند إنذارات ومنها اإلنذارات، من عدد أكرب يطلق فهو املرتفع

التجارية.
يمكن أدوات وبرفقتها حاليٍّا، تظهر التفضيالت هذه لتسهيل تكنولوجية طرق بدأت

بمسئولياتهم. أنفسهم يعرِّفوا أن خاللها من البيانات لجامعي
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الضاغطة، الجماعات وأعضاء الحكومية، غري واملنظمات الضغط، جماعات وتؤدي
الشديدة بالهجمات التوعية زيادة يف حيوية وظيفة نوع، كل من الخصوصية ومنارصو

الخصوصية. لها تتعرض التي
وحفظ، جمع، عىل اإلنرتنت وشبكة البيانات لقواعد املهولة القدرة تمثل حني ويف
كبرية مخاطر الشخصية معلوماتنا من تحىص ال كمية ومقارنة وربط، ومراقبة، ونقل،

الوقت. ذات يف لنا وحليًفا خصًما تعترب التكنولوجيا فإن واضح، نحو عىل

الباباراتزي مالحقة

— االشتهاء هذا تغذية تستمر وسوف والقال، للقيل الناس اشتهاء يفرت أن املتوقع غري من
الشخصية، للمعلومات املرخص غري الكشف خالل من — خارجها أو اإلنرتنت شبكة عىل
التواصل شبكات ومواقع واملدونات، والرقمية، املطبوعة بأشكالها اإلعالم وسائل وتمثل
طواعية املقدمة سواء اإلنرتنت، شبكة عىل الخاصة املعلومات مصادر وبقية االجتماعي،

التحكم. أو التنظيم أشكال من شكل ألي رشسة تحديات طلب، بدون أو

ديانا األمرية لقيت التي للسيارة مالحقتهم بعد عليهم ُقبض الذين املصورون :1-6 شكل
بداخلها.1 مرصعها
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التطفيل سلوكهم أن ومع الباباراتزي، خطورة تقلص عىل اإلشارات بعض وتظهر
ملنع كاف غري القانون بأن االنتشار واسع اعرتاًفا هناك فإن ثماره، بنرش يمتزج ما عادة

نتائجه. تحجيم أو التطفيل السلوك
أنشطة تجريم إىل األول الحل يسعى القضية، لتلك األقل عىل حلول أربعة ُقدمت
يقدم (التي كاليفورنيا والية سنت املثال، سبيل فعىل املتطفلني، واملصورين الصحفيني
يحدد الباباراتزي» ممارسات «ضد قانونًا للخصوصية) رصيحة حماية دستورها
التقاط خالل من للخصوصية و«التأويلية» «املادية» االعتداءات عن تقصريية مسئولية
أو شخصية «أنشطة يف منخرط لشخص التسجيل أو الفيديو، تسجيل أو الصور،

أرسية».
أشكاًال تتبنى أن عىل اإلعالم وسائل تجرب أو تقنع أن للهجوم الثانية املوجة وتحاول
والساعية بريطانيا، يف وبخاصة املمتدة، الجهود هذه تالِق ولم الذاتي، التنظيم من متنوعة
— الترشيعية التحكمات عن االستعاضة ثم ومن التوافقية، التسوية لهذه الوصول إىل

محدود. نجاح سوى
عىل العمدي للتطفل األمريكي الرضر بقانون شبيه ترشيع فهو الثالث النهج أما
تلك عن مميزة هنا القانونية واملسئولية الخاصة، شئونه عىل التطفل أو املدعي، عزلة
لهذا كنتيجة اكتسبت التي املعلومات عن — وقع إذا — العلني بالكشف تلحق ربما التي

التطفل.
موضع أشد إىل الرضبات توجيه عىل تقوم فهي الرابعة املبتكرة االسرتاتيجية أما
للصور الحرصية النرش حقوق من حرمانهم خالل فمن املادي، دخلهم الباباراتزي، يؤلم
فهذه الصور، ونرش للتلصص الدافع مقاومة بإمكانهم يصبح ربما يلتقطونها، التي
فضائح صحيفة أعادت إذا هذا وعىل بيعها، يستطيعون حرصية ملكية تكون لن الصور
أتعاب لدفع تضطر أن بدون البوب، موسيقى نجوم ألحد خلسة ملتقطة صورة نرش
يتعرضلكساد سوف الصور من النوع الخاصبهذا السوق فإن التقطها، الذي للمصور

مسدود. طريق إىل الباباراتزي يصل وهكذا كبري،
السلطات يف الغرابة، من يخل لم وإن السلطة، من رفيع خط بالفعل وهناك
أو األخالقية غري للمواد ملكية حقوق منح يحرم وهو العام، بالقانون العاملة القضائية
البند هذا تفعيل يجري أن املرجح غري من ولكن التشهريية، أو التجديفية أو الخداعية
يستحث قد الذي األخالقي الفساد نطاق يوسع أن بإمكانه االقرتاح وهذا اآلن، القانوني
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مصطنعة، ذاتها حد يف الفكرة ولكن النرش، حقوق من املصور حرمان عىل املحكمة
إطار داخل صنفت الخصوصية أن فلو املفهوم، حيث من معضلة وتمثل عملية، وغري
الخصوصية يف الحق يكون لن القضايا معظم يف القانون سيحميه ما فإن النرش، حقوق
ربما بمقتضاها التي الظروف يف التحكم يف الحق الشهرة: يف املدعي حق يكون ما بقدر
يمكن الباباراتزي ملشكلة التأديبية املقاربة هذه وجاذبية تشرتى، أو املرء صورة تباع
املنظور منها تولد التي األساسية العنارص من امللكية حقوق كانت وبالفعل تفهمها،
يقر أمريكي قضائي حكم أول فإن الثالث، الفصل يف بيَّنا وكما للخصوصية، القانوني
هيئة: أو اسم عىل االستيالء برضر يتعلق كان الخصوصية يحمي العام القانون بأن
تحقيق أجل من — دعائية ألغراض يكون ما عادة — املدعي لهوية عليه املدعى استخدام

عليه. للمدعى تجارية مصلحة
غري العالجات تؤدي وسوف الحماية، تستحق ذاتها حد يف الخصوصية ولكن
بحرص، ومصاغ رصيح، ترشيع هو املثايل والحل عكسية، نتائج إىل النهاية، يف املبارشة،
فرد عزلة عىل الطائش، أو املتعمد العدواني، التطفل ضد وجنائية مدنية عقوبات يريس
مع األخري الجزء هذا موازنة من بد وال شخصية، ملعلومات املرخص غري والنرش ما،

الرابع. الفصل يف ناقشنا كما التعبري، حرية
نستخدمها التي التطبيقات أن نفرتض أن لنا يحق فال باملنزل، أو بالعمل كنا وسواء
من والقانون التكنولوجيا من كل إىل نتطلع أن بد وال تماًما، آمنة اإلنرتنت شبكة عىل
من جزءًا وتبتكر الداء تجلب التكنولوجيا إن مرة من أكثر قيل وقد الحماية، توفري أجل
فإن العنيد، املتطفل لردع كافية أداة يكون ما نادًرا القانون أن حني ويف أيًضا، الدواء
االتحاد قانون يتبناها التي للمعلومات العادلة املمارسات جانب إىل الحماية، برامج تطور
وسليًما، منطقيٍّا معياريٍّا إطاًرا يوفر أخرى، قضائية سلطات عدة وقوانني األوروبي،
للمواضع عمليٍّا تحليًال يقدم اإلطار وهذا الشخصية، البيانات ونقل واستخدام، لجمع،
املرشوعة والتوقعات املعلومات، تلك تجميع وطريقة املعلومات، فيها تستخدم التي الفعلية
قادمة طويلة لفرتة الخصوصية مناقشة عىل تهيمن سوف التي األسئلة هي وهذه لألفراد،
األسئلة تلك مع بها سنتعامل التي والكيفية اليقني، الغموضوعدم يلفه الذي مستقبلنا يف

ال. أم األبد إىل «خصوصية» يف سنعيش هل تحدد ربما

هوامش

(1) © Handout/Getty Images.
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واحد عالم أجل من للخصوصية العاملية املعايري
املدني املجتمع إعالن

٢٠٠٩ نوفمرب ٣ إسبانيا، مدريد،

عليها املنصوص اإلنسان حقوق من أسايس حق الخصوصية أن املدني املجتمع يؤكِّد إذ
والسياسية، املدنية بالحقوق الخاص الدويل والعهد اإلنسان، لحقوق العاملي اإلعالن يف

والوطنية. والدساتري اإلنسان بحقوق املتعلِّقة الصكوك من وغريها
أحكام بتطبيق يقيض الذي بواجبها األوروبي االتحاد يف األعضاء الدول يذكِّر وإذ
الخاصة التوجيهية واملبادئ ١٩٩٥ لعام البيانات بحماية الخاصة التوجيهية املبادئ

.٢٠٠٢ لعام اإللكرتونية باالتصاالت
بواجبها االقتصادية والتنمية التعاون منظمة يف األعضاء البلدان من غريها يذكِّر وإذ
التعاون ملنظمة التوجيهية املبادئ يف عليها املنصوص باملبادئ ك بالتمسِّ يقيض الذي

.١٩٨٠ للعام الخصوصية بشأن االقتصادية والتنمية
ملواطنيها املدنية الحقوق بحماية يقيض الذي بواجبها كافة البلدان يذكِّر وإذ
لحقوق الدويل وبالقانون الوطنية وقوانينها دساتريها بأحكام عمًال وذلك فيها، واملقيمني

اإلنسان.
الخصوصية يف الدستورية الحقوق بتعزيز تقيض التي األحكام تنفيذ ب يرتقِّ وإذ

األوروبي. االتحاد يف البيانات وحماية



الخصوصية

للمساءلة، الخاضعة وغري الرسية الرقابة مجال يف الهائل التوسع بقلٍق يلحظ وإذ
التي املراقبة تكنولوجيا خدمات ومقدِّمي الحكومات بني املتنامي التعاون عن فضًال

االجتماعية. الرقابة من جديدة أشكاًال تنشئ
بشأن التحقيقات مواصلة إىل الهادفة الجديدة االسرتاتيجيات أن أيًضا يلحظ وإذ
االتصاالت ية لرسِّ كبريًا تهديًدا تشكل القانوني غري واملحتوى والتأليف النرش حقوق

القانونية. األصول ومراعاة الفكرية والحرية
بعض وحصول اإلنرتنت عىل القائمة للخدمات املتزايد الدعم أيًضا يلحظ وإذ

مستقلة. رقابة دون الشخصية البيانات من ضخمة كميات عىل الرشكات
قد بالخصوصية تعنى التي واملؤسسات الخصوصية قانون أن من يحذِّر وإذ
فيها بما الرقابة، مجال يف الجديدة املمارسات تام نحو وعىل االعتبار يف األخذ يف فشلت
املقاييس استدالالت من وغريها النووي الحمض بيانات وقواعد السلوكي االستهداف
باملجموعات الخاصة واملخاطر والخاص العام القطاع بني البيانات وانصهار الحيوية،

واألقليات. واملهاجرون األطفال ذلك يف بما الضعيفة،
يف بما الصلة، ذات الحريات د يهدِّ الخصوصية حماية يف الفشل أن من يحذِّر وإذ
نهاية ويف التمييز، وعدم املعلومات إىل النفاذ وحرية التجمع وحرية التعبري حرية ذلك

الدستورية. الديمقراطيات استقرار املطاف،
ملفويض والثالثني الحادي السنوي الدويل املؤتمر انعقاد فرصة املدني املجتمع ينتهز

لكي: والخصوصية، البيانات حماية

التي املعلومات بشأن العادلة للممارسات العاملي لإلطار دعمه ًدا مجدَّ يؤكِّد (١)
حقوًقا وتمنح ويعالجونها الشخصية املعلومات يجمعون الذين عىل التزامات تفرض

الشخصية. معلوماتهم ُجمعت للذين
يف قرارات، تصدر التي البيانات لحماية املستقلة للسلطات دعمه ًدا مجدَّ يؤكَّد (٢)

سيايس. تأثري أو تجارية ميزة أي وبدون شفافية بكل قانوني، إطار سياق
من التي الخصوصية بتعزيز املتعلقة الحقيقية للتقنيات دعمه ًدا مجدَّ يؤكِّد (٣)
أثر تقييم شأنها من التي املفيدة وللدراسات إلغائها أو املعلومات جمع من الحد شأنها

الخصوصية. بمعايري التقيد يضمن بما الخصوصية،
عن فضًال ١٠٨ رقم أوروبا مجلس اتفاقية بعد تقر لم التي البلدان يحث (٤)

ممكن. وقت أرسع يف بذلك القيام عىل ٢٠٠١ العام بروتوكول
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مستقلة وسلطة الخصوصية لحماية شامًال إطاًرا بعد تنشئ لم التي البلدان يحث (٥)
ممكن. وقت أرسع يف بذلك القيام عىل البيانات لحماية

التنفيذ ضمان عىل الخصوصية لحماية قانونيٍّا إطاًرا أنشأت التي البلدان يحث (٦)
واإلقليمي. الدويل الصعيد عىل التعاون وأيًضا ال الفعَّ والتطبيق

معلوماتهم استعمال أو إفشاء فور األفراد إبالغ ضمان عىل البلدان يحث (٧)
أجلها. من ُجمعت التي األهداف يخالف بما مالئم، غري نحو عىل الشخصية،

عدم شأنها من التي التقنيات مالءمة مدى عن شاملة أبحاث بإجراء يويص (٨)
وعدم الخصوصية تحمي الوسائل هذه ممارسة هل تحديد بغية البيانات هوية تحديد

الهوية. عن الكشف
الجماهريية، بالرقابة خاصة جديدة أنظمة تطبيق أو تطوير تعليق إىل يدعو (٩)
الحيوية املقاييس واستدالالت للجسم الكامل والتصوير الوجوه عىل التعرف فيها بما
وشفاف كامل لتقييم تخضع لم ما الراديو، موجات باستخدام الهوية تحديد ورقاقات

ديمقراطية. ومناقشة مستقلة سلطات من
الكاملة املشاركة مع الخصوصية، لحماية جديد دويل إطار إنشاء إىل يدعو (١٠)
ودعم األساسية اإلنسان حقوق واحرتام القانون سيادة عىل يقوم الذي املدني للمجتمع

الديمقراطية. املؤسسات
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