
 إلدوارد سنودن لحرية والتقديرا
 4102 (سبتمبرايلول ) 8قراءة عالمية في يوم 

 
 
 حرية والحقوق المدنية، من أفرادال جميع الذين تهمهم قضيةلألدب  دعو مهرجان برلين العالميي

 تضامنًا مع قراءة على النطاق العالمي،لمشاركة في الى ا ،إعالموسائل و تعليمية  معاهدومؤسسات و 
 .وص تتناول موضوع المراقبةنص من خالل إلقاء 4102( سبتمبرأيلول ) 8د سنودن في يوم وار إد
 

طويلة  ةسلسلأول مقال من بين البريطانية  "ارديانالغ"نشرت صحيفة  4102 حزيران )يونيو( 6 في يوم
، وفي لميعلى النطاق العا وشركات   ها حكومات  راقبة الجماعية التي تمارسالمفيها  تشفك ،مقاالتمن ال

 ةالبريطانيالتجسسية  كز االتصاالت الحكوميةاومر  (ASN) ة األمن القومي األمريكيةوكال المركز منها
(QHCG) . في أضابيرها مستمرا هذه الوكاالت ازنهتتخالتي و سرية للغاية المعلومات لا نشرال يزال و .

بوهين. رقميا كمشجرى تعقبهم  وهي معلومات تظهر أن ماليين من المواطنين والمواطنات األبرياء قد
، رسائلنا النصية القصيرة، نترنتمحادثاتنا عبر اإل مكالماتنا الهاتفية، ها يوميًا فيعلومات التي نتبادلالم

ـ أي كل ما يشكل حياتنا اليومية ـ يجري جمعه التواصل االجتماعي استخدامنا لوسائلو  ،في اإلنترنت بحثنا
 وتحليله وتخزينه.

 
إدوارد  هذا اإلنتهاك المرعب للخصوصية: إسم هذا الشخص هو عن كشفالرد قد قام بكان شخص مف

العامل السابق في وكالة األمن القومي، متحررا أكثر فأكثر من أوهامه وشاعرا بالخطر فقد أدرك سنودن. 
يد أنه ال ير  ،للحصول على المعلوماتالمستخدمة  المراقبة واألساليب غير المشروعة مدىفي مواجهة 

مثل هذا األمر وال أن  ألدعم مستعداً  لست إنني". قولهفيه تسجيل كل ما يفعله ويفي عالم يتم  العيش
الطريق  نفسه مضطرا إلى انتهاجسنودن  ، وجدهداخللتغيير النظام من  محاوالت فاشلةبعد  أعيشه بنفسي"

أن ينفخ في البوق. كان سنودن : للقانون لجذب االنتباه إلى هذه اإلنتهاكات الفظة أمامه المتاحالوحيد 
ة وترك الواليات تخلى عن حياته المريح . ومع ذلكمرة أخرى يعرف أنه قد ال يرى أصدقاءه وعائلته وبلده

سرية لوكالة األمن القومي ة كومبيوترات محمولة، فيها بعض المستندات الأربع سوى معه المتحدة، وليس
 .األمريكية

 
مما  ،ذات شعور بالمسؤوليةبفضل التعاون الدقيق مع صحف أي العام وصلت الى الر هذه المعلومات 

قراطية وحقوق اإلنسان في عصر حول الديمكان ال بد منه منذ زمن طويل  عالمي جدلإلى  أدى



 بطريقة ال أخالقية. زبائنهامؤسسات تستغل بيانات  على تركزت األنظارهكذا و  .االتصال الرقمي
 حرية بدون حماية البيانات الشخصية. ثمة توجد وأدركوا أنه لنفي العالم كله انتبهوا مواطنات ومواطنون 

إلى  حكومات جميع الدول اضطرت حياة بدون مراقبة دائمة. وكنتيجة لذلكبالحق في  وراحوا يطالبون
 ية.ة األمن القومي األمريكمع وكال بتعاونه إلى االعتراف وبعضها اضطر مراجعة أنظمتها للمراقبة،

 
أي اتهامات  خرين منليحمي آ إدوارد سنودن عن هويته تفارير السرية كشفبعد فترة قصيرة من نشر ال

هذا يساند لألدب  جان برلين العالميمهر  باطلة، قائاًل: "ال أريد أن أختبئ. أعرف أني لم أرتكب خطأ."
القراءة العالمية تضامنًا مع  شاركة فيوللم طنات والمواطنين لفعل الشيء ذاتهويدعو كل الموا التصريح

 للبشرية. قدم خدمة كبرى رجل  
 

جوهرية أهمية  إدوارد سنودن كشوفاتل عتراف بأنالحكومة األمريكية الى اإل هذه القراءة العالمية ندعو مع
مبرر وفقا لقاعدة الحق تصرفه وأن  لحفاظ على الديمقراطية في عصر االتصال الرقمي,فيما يخص ا
واإلجراءات  أن تسحب كل التهموهذا يعني أنه ينبغي على واشنطن لمية غير المدونة. األخالقي العا
 كرجل حر.  سنودن ليستطيع العودة إلى بلده إدوارد القانونية ضد

 
همية تقديرًا أل السياسي إلدوارد سنودن، اللجوءمنح التحاد األوربي إننا نطلب من الدول األعضاء في ا

 ضده. الموجهة  حكومة األمريكية التهمن تسحب الإلى أ ،كشوفاته
 

رافا ت، إعجائزة نوبل للسالم مرشحًا لنيل أن تعتبر إدوارد سنودن لجنة تحكيم جائزة نوبل نرجووأخيرًا 
 .لديمقراطية والحرية والسالم لنا جميعامن أجل ا الشخصية هوده الفريدة والمتجردة عن المصلحةجب

 
  :على الموقع اإللكتروني (يوليوتموز ) 21 في يوماللغات  بالعديد من سيتم نشر نصوص القراءة
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 :التالي العنوان اإللكتروني بنا علىُيرجى االتصال  في حال رغبتك بالمشاركة
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