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 1الخصوصية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 شيماء البلوشيترجمة: 
 
 
 
 

ي الخصوصي ،الخصوصيةتاري    خ حول 
وضعها ية، و ، ونقد الخصوصةوخصوصية المعلومات، والحق لدستوري ف 

ي  مع التطور الالحالي  جمة لل د.  ؛كنولوج  (. ننوه موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل )  جوديث ديكو  نص متر

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف   عن هذا الرابطبأن التر

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة،  الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة  بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 حكمة. 

 

 

                                                           
1 DeCew, Judith, "Privacy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/privacy/>. 

https://www2.clarku.edu/faculty/facultybio.cfm?id=396
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/privacy/
https://plato.stanford.edu/entries/privacy/
https://plato.stanford.edu/entries/privacy/
https://plato.stanford.edu/entries/privacy/
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ُيستخدم ُمصطلح اخُلُصوِصيَّة ِمرارًا يف اللغة االعتيادية، كما ُيستخدم يف النقاشات الفلسفية، السياسية، 
حتليل، أو حىت معىن منفرد هلذا املصطلح. وملفهوم اخُلُصوِصيَّة والقانونية. وابلرغم من ذلك، ال يوجد تعريف، أو 

جذور اترخيية عميقة يف نقاشات العلوم االجتماعية واألنثروبولوجية حول كيفية تقدير ُُمَتلف الثقافات 
 خُلُصوصيتها، واحملافظة عليها. ابإلضافة ِإىل ذلك، فلمفهوم اخُلُصوِصيَّة منشأ اترخيي يف نقاشات فلسفية

أساسية، ال سيما متييز أرسطو َبنَي اجملال العام للنشاط السياسي واجملال اخلاص املرتبط ابلعائلة واحلياة املنزلية. 
ومع ذلك فَإنَّ االستخدام التارخيي هلذا املصطلح ليس متطابًقا، واليزال ُهَناَك لبس حول معىن، وقيمة، وحّيز 

 مفهوم اخُلُصوِصيَّة.

عن اخُلُصوِصيَّة مع تطور ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة يف القانون االمريكي منذ ظهرت أطروحات مبكرة 
من قاعدة أخالقية. يساعد هذا املنشور َعَلى التفريق َبنَي  انطالقام، حيث ُعللت ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة 1890

رات املعيارية دفاًعا عن قيمتها ينبغي ِِحَايَته كُخُصوِصيَّة، واالعتبا االعتبارات التوصيفية للُخُصوِصيَّة لوصف ما
يف هذه النقاشات للُخُصوِصيَّة كاهتمام ذو قيمة أخالقية، بَيَنما يشري إليها يتطرق البعض وحدود ِِحَايَتها. 

آخرون كَحّق أخالقي أو قانوين البد أن حيمَيه اجملتمع أو القانون. ومن الواضح أن إبمكان شخص ما أن 
 دون أن يعد ذلك انتهاكا. -إن وجدت  -وِصيَّة شخص آخرَيُكون المبالًيا جتاه ُخصُ 

هناك العديد من االعتبارات اجلدلية للُخُصوِصيَّة. ِوفًقا حلجة متداولة ال يوجد َحّق يف اخُلُصوِصيَّة، 
، ألن أي مصلحة مت ِِحَايَتها كشيء خاص ميكن تفسريها بواسطة مصاحل أو ةاستثنائيوال تُعد ابلضرورة قيمة 

(. يّدعي انقدون آخرون أن Thomson,1975رى، أبرزها حقوق امللكية واألمن املادي )حقوق أخ
 اقتصاداياهتمامات اخُلُصوِصيَّة ليست متميزة ألن املصاحل الشخصية اليت حتميها غري مؤثرة 

(Posner,1981وليست مبنية َعَلى أساس ،) ( قانوين كايفBork,1990 كما يوجد ُهَناَك النقد ،)
قد  ألنهللُخُصوِصيَّة مضر ابلنساء وكذلك آبخرين،  ياستثنائللُخُصوِصيَّة، وهو أن منح أي وضع النسوي 

ُيستخدم كغطاء للسيطرة والتحكم ابلنساء، وإلزامهن ابلصمت، وإخفاء سوء املعاملة 
(MacKinnon,1989 غري أن معظم الباحثني يدركون أن اخُلُصوِصيَّة مفهوم ذو قيمة ومعىن. برزت.)

قاشات الفلسفية بشأن تعريفات اخُلُصوِصيَّة يف النصف الثاين من القرن العشرين، وبدت متأثرة بشكل عميق الن
البعض عن اخُلُصوِصيَّة كوهنا حتكما يف املعلومات الشخصية  دافع بتطور ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة يف القانون.

(Parent,1983بَيَنما دافع عنها آخرون كَمطلب للكرامة اإل ،)( نسانيةBloustein,1983 أو ،)
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(. يدافع منظرون آخرون عن اخُلُصوِصيَّة Gerstein,1978;Inness,1992كضرورة للحميمية )
(، أو Fried,1970:Rachels,1975بوصفها ضرورية لتطوير عالقات شخصية متنوعة وذات معىن )

كقيمة مُتّكننا من تقييد إمكانية وصول اآلَخرين إلينا 
(Gavison,1980;Allen,1988;Moore,2003،)  أو كمجموعة من األعراف األساسية

يع ما سبق Schoeman, 1992لتحسني التعبري الفردي والقدرة َعَلى االختيار ) (، أو كخليط من َجَِ
(DeCew, 1997 د النقاش حوَل مفهوم اخُلُصوِصيَّة كوهنا أمرًا نُقّدره بشدة ألهنا توفر لنا حيزًا حرًّا (. يتعقَّ

رُّف بعيًدا عن تدخل اآلَخرين، مع ذلك يبدو أن للُخُصوِصيَّة جانًبا سلبًيا عندما ُتستخدم كغطاء للسيطرة للتص
 َعَلى النساء، وامتهاهنن، وإيذائهن جسداي.

( اجلذور التارخيية ملفهوم اخُلُصوِصيَّة، مبا فيها تطوُّر ِِحَايَة 1ستناقش املقالة كل هذه املواضيع، حتديدا :
فحسب،  اختزاليةِصيَّة يف الضرر والقانون الدستوري، والردود الفلسفية َعَلى الرأي القائل أبن اخُلُصوِصيَّة اخُلُصو 

( اجملال الواسع للتعريفات الفلسفية 3( نقد اخُلُصوِصيَّة كحق. 2أو أهنا مفهوم متماسك ذو قيمة جوهرية. 
مي رؤى بديلة حول معىن اخُلُصوِصيَّة وقيمتها )وما إن للُخُصوِصيَّة او الدفاع عن اخُلُصوِصيَّة كمفهوم، وتقد

( التحدايت اليت تواجه اخُلُصوِصيَّة يف عصر التقنيات احلديثة. وبشكل عام، فَإنَّ 4مّتصلة ابلثقافة(.  َكانت
مها أغلب الُكتاب يدافعون عن قيمة ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة رغم الصعوابت املتوارثة يف تعريفها واحتمال استخدا

 Paulإلخفاء االعتداءات. تُقدِّم جمموعة املقاالت املعاصرة حول اخُلُصوِصيَّة دلياًل قواي يدعم هذه النقطة 
et al., 2000) ،يبحث املؤلفون املشاركون يف ِعّدة جوانب حِلَّق اخُلُصوِصيَّة ودورها يف الفلسفة األخالقية .)

 كذلك مبعاجلة املربرات واحلجج التأسيسية حلقوق اخُلُصوِصيَّة.النظرية القانونية، والسياسة العامة. ويقومون  

 

 اتريخ اخُلُصوِصيَّة .1
  
 ُخُصوِصيَّة املعلومات 1.1 •
 احلَّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة  2.1 •
 االختزالية ضد التماسكية  3.1 •
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 نقد اخُلُصوِصيَّة  .2
 اختزالية تومسون  1.2 •
 النقد االقتصادي لبوزنر  2.2 •
 ك رأي بور  3.2 •
 النقد النسوي للُخُصوِصيَّة  4.2 •

 . أراء حول معىن وقيمة اخُلُصوِصيَّة3

 اخُلُصوِصيَّة والتحكم ابملعلومات  1.3 •
 اخُلُصوِصيَّة والكرامة اإلنسانية  2.3 •
 اخُلُصوِصيَّة واحلميمية  3.3 •
 اخُلُصوِصيَّة والعالقات االجتماعية  4.3 •
 اخُلُصوِصيَّة وإمكانية الوصول احملدودة  5.3 •
 حيز اخُلُصوِصيَّة  6.3 •
 هل اخُلُصوِصيَّة نسبية ؟ 7.3 •

 . اخُلُصوِصيَّة والتكنولوجيا 4

 البعد االجتماعي للُخُصوِصيَّة  1.4 •
 اخُلُصوِصيَّة والتعارض مع قيم أخرى  2.4 •
 املراجع  •
 الوسائل االكادميية  •
 بوتية مراجع َعَلى الشبكة العنك •
 مدخالت ذات صلة •
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 .اتريخ اخُلُصوِصيَّة1

، oikosواجملال اخلاص املنزيل )أويكس( ، polisيعترب متييز أرسطو َبنَي اجملال العام السياسي )بولس(  
عام كمجالني ُمتلفني للحياة، مرجعا كالسيكًيا للداللة َعَلى النطاق اخلاص. وُيستخدم هذا التمييز َبنَي ال

واخلاص كإشارة ِإىل نطاق سلطة احلكومة ُمَقاِبل نطاق التنظيم الذايت كما وصفه جون ستيوارت مل يف مقاله 
عن احلرية. يظهر هذا التمييز أيًضا يف مناقشة لوك للُملكية يف مقالته الثانية عن احلكومة. يف احلالة الطبيعية 

يع هبات وخريات االرض مشرتكة ومبعىن م ا تُعَترب عامة. ولكن الفرد مَيَتِلك نفسه وجسده، ويستطيع فَإنَّ َجَِ
جبهده أن حيصل َعَلى ممتلكات خاصة به. شرحت مارجريت ميد وعلماء أنثروبولوجيا آخرون األساليب اليت 

، أو تقييد إمكانية الوصول ِإىل املراسم السرية االنعزالحتمي هبا الثقافات املختلفة ُخُصوصياهتا عرب التسرت، 
(Mead, 1949( أظهر مسح قام به آالن ويسنت .)َعَلى دراسات حول احليواانت أن الرغبة يف 1967 )

يصطلح َعَلى تسميته خاصا يتفاوت يف  اخُلُصوِصيَّة ال تقتصر َعَلى اإلنسان فقط. وابلّرغِم من َذِلك، فَإنَّ ما
 ِصيَّة ِإىل جمال منفصل عن احلكومة،هذه السياقات املتعددة. وعلى سبيل املثال ال احلصر قد تشري اخُلُصو 

 معاِرف ُُمرمة، العزلة أو إمكانية الوصول احملدودة.نطاق غري مناسب لتدخالهتا، آراء و 

 

 ُخُصوِصيَّة املعلومات  1.1

بدأت املناقشات املكتوبة ملفهوم اخُلُصوِصيَّة ابختاذ شكل أكثر تنظيما مع ظهور املقال الشهري لصامويل وارن 
( مستشهدين "ابلتغريات Warren and Brandeis, 1890يز "احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة" )ولويس براند

أبن القانون احلايل  االثنانالسياسية، االجتماعية، واالقتصادية" واالعرتاف "حَبّق املرء يف أن يرتك وشأنه"، انقش 
ُحف وفر وسيلة حِلَمايَة ُخُصوِصيَّة الفرد، وحبثا طبيعة ومدى تلك احِلَمايَ  ة. مشددْين ِإىل حد كبري َعَلى الصُّ

جديدان يف جمال اإلعالم والصحافة يف ذلك احلني.  ابتكارانالورقية والتصوير الفوتوغرايف الذْين كاان يُعدان 
وركزا َعَلى التعدي َعَلى اخُلُصوِصيَّة الذي نتج عن اإلفشاء  مشريين كذلك ِإىل االنتهاكات يف سياقات أخرى،

ومات تتعلق حبياة املرء اخلاصة. شعر وارن وبرانديز أنه من املمكن ِِحَايَة الكثري من احلاالت مبوجب العلين ملعل
َحّق أكثر عمومية يف اخُلُصوِصيَّة حيمي حدود مشاركة الفرد ألفكاره وعواطفه مع اآلَخرين. منبهني َعَلى أن 

بل لتحقيق الطمأنينة اليت تالزم ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة، ذكر املقال ليس ُماولة حِلَمايَة املنتجات، أو امللكية الفكرية، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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وارن وبرانديز أن احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة يستند َعَلى مبدأ "ُحرمة الفرد" والذي كان جزءا من َحّق احلصانة، "َحّق 
(. اعتقد كل منهما، أن مبدأ Warren and Brandeis 1890, 195, 215الفرد يف هويته" )

يَّة، كان جزءا من القانون العام وِِحَايَة مبدأ " منزل املرء قلعته"، ولكن التكنولوجيا احلديثة جعلت من اخُلُصوصِ 
املهم االعرتاف بشكل واضح ومنفصل من احِلَمايَة حتت مسمى اخُلُصوِصيَّة. واقرتحا أن قيود احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة 

لتشهري، ولن متنع نشر معلومات عن مسؤويل احلكومة ميكن حتديدها عن طريق قياسها مع قانون القذف وا
حني لسباق الرائسة،مثال. وهبذا أرسى كل من وارين وبرانديز أساس مفهوم اخُلُصوِصيَّة الذي أصبح يُعَرف  َرشَّ

ُ
امل

 فيما بعد ابلتحكم يف املعلومات الشخصية.

املقال مل حتصل َعَلى االعرتاف حَبّق اخُلُصوِصيَّة، سرعان مابدأت ورغم أن احلاالت األوىل بعد نشر هذا 
اجلماهري وُماكم الوالايت واحملاكم الفيدرالية بتأييد وتوسيع احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة. كتب وليام بروسر يف عام 

ديد للُخُصوِصيَّة م عن نشوء أربع اهتمامات ُمتلفة يف اخُلُصوِصيَّة، يف ُماولة لتنظيم ووصف احَلّق اجل1960
بشكل أكثر وضوحا لتأييده يف قانون الضرر. مل يدعي بروسر تقدمي تعريف دقيق للُخُصوِصيَّة، معرتفا بوجود 
لبس وتناقض يف تطور ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة يف القانون، ومع ذلك وصف بروسر أربع حقوق مؤكدة للُخُصوِصيَّة 

 : 

 زاله أو َعَلى عالقاته اخلاصة.( التطفل َعَلى عزلة الفرد، أو انع1

 ( الكشف العلين حلقائق خاصة ُمرجة بشأن الفرد.2 

 ( التشهري الذي يرتك انطباعا خاطئا عن الفرد لدى العامة.3

 (.Prosser 1960, 389( االستيالء َعَلى هوية الفرد او هيئته من أجل مصلحة ما )4 

خُلُصوِصيَّة اتسع ِإىل ما ُهَو أبعد من التطفل البدين، أشار بروسر ِإىل أن التطفل يف احَلّق االول يف ا
ولفت االنتباه ِإىل أن وارن وبرانديز أبداي اهتماما ابحَلّق الثاين يف اخُلُصوِصيَّة بشكل رئيسي. اال أن بروسر شعر 

يَّة. يف رأي االربعة النتهاكات اخُلُصوصِ  ابألشكالأن االنتهاكات احلقيقية واملطالبة العامة أدت ِإىل القبول 
( هل يصادر الظهور العلين احَلّق 1بروسر، مل حتصل ثالثة أسئلة هامة َعَلى إجاابت واضحة يف ذلك احلني: 

( هل مرور وقت طويل يؤثر 3( هل تظل احلقائق اليت تعد جزءا من السجل العلين خاصة 2يف اخُلُصوِصيَّة 
الحظ أن

ُ
وارن وبرانديز كتبا أراءمها املعيارية حول ما شعرا أنه جدير  َعَلى ُخُصوِصيَّة إفشاء املعلومات. من امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ابحِلَمايَة مبوجب تشريع للُخُصوِصيَّة، بَيَنما بروسركان يصف ما استطاعت احملكمة حقيقة ِِحَايَته يف السبيعن 
بسبب  .سنة اليت تلت نشر مقال وارن وبرانديز. ابلتايل ليس من املفاجيء أن خيتلف تعريفهم للُخُصوِصيَّة

إقرار احملكمة العليا الواضح بشأن كون اخُلُصوِصيَّة سببا رئيسيا يف ِِحَايَة التعديل الرابع، فَإنَّ اخُلُصوِصيَّة بوصفها 
حتكما يف املعلومات الشخصية أصبحت يف نظر الكثري تتضمن احِلَمايَة ضد التفتيش الغري مصرح به، التنصت، 

( نقاشا معاصرا 2008ستخدام االّتَصاالت الشخصية. يقدم توماس نيجال )املراقبة التلفزيونية، رصد وسوء ا
 للُخُصوِصيَّة، الكتمان، التشهري، واالنكشاف. 

بصرف النظر عن احِلَمايَة الراسخة خُلُصوِصيَّة الضرر للتحكم ابملعلومات الشخصية يف احملاكم، والقبول 
( وآخرون بشكل 2008سفة والعامة، انقش أبرهام نيومان )العاملي لقيمة ُخُصوِصيَّة املعلومات من قبل الفال

 دول متعددة يف آسيا قد طورت نظاما ُمدودا حِلَمايَة اخُلُصوِصيَّة يركزمقنع كون الوالايت املتحدة االمريكية، و 
على التنظيم الذايت للمصانع والشركات حبيث تكون املعلومات الشخصية متاحة بسهولة. َعَلى النقيض، تبىن 

الحتاد االورويب رؤية بديلة تركز َعَلى ِِحَايَة املستهلك واخُلُصوِصيَّة الفردية ضد املصاحل االقتصادية للشركات ا
ومسؤويل القطاع احلكومي. تطور هذا النموذج األخري من مبادئ شاملة حول ُخُصوِصيَّة البياانت ُسنت يف 

م والذي تبنته بشكل او آبخر 1995اإلحتاد االورويب عام التوجيهات اإلرشادية حِلَمايَة البياانت اليت أطلقها 
امتد األسلوب األورويب حِلَمايَة اخُلُصوِصيَّة سريًعا عرب العامل  كل الدول السبع والعشرون يف االحتاد االورويب.

سياسة عدم  الصناعي، وقاد النقاش العاملي، بَيَنما تبقى الوالايت املتحدة االمريكية استثناء كبريا، معولة َعَلى
التدخل خُبُصوص ِِحَايَة املعلومات الشخصية ومزيج من التوجيهات حول اخُلُصوِصيَّة. يتضمن هذا املزيج 
تنظيمات اخُلُصوِصيَّة عن سجالت التالميذ، أتجري أشرطة الفيديو، قانون ِِحَايَة ُخُصوِصيَّة االطفال َعَلى 

  (HIPPA,2006)الصحية اخلاصة ابملرضى ، نظام ِِحَايَة املعلوماتCOPPA ,2000)الشبكة )
 وغريها الكثري.

قام االحتاد األورويب بتمكني مفوضي اخُلُصوِصيَّة الفردية أو جمموعة الوكاالت ذات اخلربات التقنية، 
وإعطائهم سلطة حكومية، متكنت من تشكيل ائتالف ضاِغط لِتعزِيز ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة الفردية، تقضي بعدم 

شابه. يتناقض هذا حبدة  لومات الشخصية أو استخدامها يف أغراض مل يتم إقرارها من قبل الفرد، وماَجع املع
مع التوجه االمريكي الذي يسمح جلهات مثل شركات التأمني وأرابب االعمال إبمكانية وصول وافرة ِإىل 

الدعم احلكومي لتشريعات أكثر معلومات شخصية مل تشملها إرشادات اخُلُصوِصيَّة املنفصلة، ابلنظر ِإىل غياب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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عموما، وقفت الوالايت املتحدة االمريكية ابستحقاق وراء  مشوال للُخُصوِصيَّة ويف ظل نظام سياسي منقسم.
اجلدال حول حاجة الشركات واحلكومات ِإىل الوصول حبرية ِإىل البياانت الشخصية لتحقيق النمو االقتصادي 

االورويب إشارة مرتابطة مفادها أن اخُلُصوِصيَّة قيمة حساسة يف جمتمع معلومايت  واألمن العام، بَيَنما أرسل االحتاد
صلب ألن املواطنني لن يشاركوا يف بيئة شبكية إال إذا شعروا أن ُخُصوصيتهم مكفولة ضد الشركات واسعة 

 االنتشار واملراقبة احلكومية.

 

 احلَّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة  1.2

اف بوضوح من ِقبل احملكمة العليا حَبّق ُمتلف للُخُصوِصيَّة، مستقل عن ُخُصوِصيَّة مت االعرت  1965يف عام 
املعلومات والتعديل الرابع. يُعَرف اآلن ابحَلّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة. مت اإلعالن عن هذا احَلّق ألول مرة يف 

(، اليت ألغت  381 U.S. 479)  Griswold v. Connecticutقضية غريسولد ضد كونيتيكت
االهتامات املوجهة لطبيبة من كلية يل للطب ومديرة عيادة لتحديد النسل بتقدمي معلومات، أو إرشادات، 
ووسائل منع احلمل للمتزوجني. وصف القاضي وليام دوغالس احَلّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة أبنه ِِحَايَة لنطاق 

اجلنسية للمتزوجني. رغم اجلدل الذي دار حول رأي دوغالس  من اخُلُصوِصيَّة يشمل مؤسسة الزواج والعالقة
سرعان ما استخدم احَلّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة إللغاء احلظر عن الزجيات املختلطة، السماح لألفراد حبيازة 

أشهر مواد إابحية يف نطاق املنزل، والسماح بتوزيع وسائل منع احلمل لألفراد، سواء كانوا عزااب أو متزوجني. 
 Roeيف قضية روو ضد وايد ) 1973تطبيق هلذا احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة ُهَو السماح للَحّق يف االجهاض عام 

410 U.S. 113  v. Wade والقرارات الالحقة يف هذا اخُلُصوص. بَيَنما يطلق دوغالس َعَلى هذا )
جلي، كان ُهَناَك تصور عام أنه َحّق من الدستور، تعجز احملكمة عن تعريفه بشكل  منبثقااحَلّق حقا انقصا 

حيمي اهتمامات املرء الشخصية يف استقاللية قراراته فيما خيص عائلته وأسلوب حياته. حتديد القرارات 
يف قضية ابورز ضد هاردوك  1986الشخصية اليت حيميها هذا احَلّق يعتمد َعَلى بنية احملكمة. يف عام 

Bowers v. Hardwick (478 U.S. 186 ) اخُلُصوِصيَّة حظر قوانني مناهضة اللواط يف  تشململ
 جورجيا، رغم تضمنها ممارسات ِحيمية. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ُحف الشعبية، حيث بدت قضية  تواصلت االنتقادات للَحّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة، ُخُصوصا يف الصُّ
دليل َعَلى  (sBowerمتعثرة، وكثريون رأو أن القرار يف قضية ابورز )( Roe v. Wadeروو ضد وايد )

  .Lawrence vيف قضية لورنس ضد تكساس 2003زوال احَلّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة. لكن يف عام 
Texas (538 U.S. 918  حكمت احملكمة العليا يف لصاحل ،)أن قانون تكساس الذي  4ُمَقاِبل  5

تهاكا للِحَمايَة املتساوية املكفولة َبنَي جيرم االخنراط يف املمارسة احلميميية َبنَي شخصني من نفس اجلنس يعد ان
األفراد واالهتمامات احليوية يف احلرية واخُلُصوِصيَّة احملمية مبوجب الدستور، وابلتايل مت نقض احلكم يف قضية 

رأي  عن( دفاعا نظراي 2002. تقدم جني كوهني )( Bowers v. Hardwickابورز ضد هاردوك )
يف اخُلُصوِصيَّة. حيث تدافع عن مقاربة أتسيسية حَلّق اخُلُصوِصيَّة واحلميمية،  ضمين خُبُصوص احَلّق الدستوري

غىن عنه لإلدراك  جمادلة أن َحّق اخُلُصوِصيَّة حيمي االستقاللية الفردية وأن ِِحَايَة احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة دستوراي ال
 مالعديد من الدول اليت حتمي اهتمامات فياحلديث للمنطق وأتويلها لالستقاللية. يف الوقت احلاضر ُهَناَك ا

يعرف االن ابخُلُصوِصيَّة الدستورية، دون إاثرة للجدل الذي يبدو أنه أكثر شيوعا يف الوالايت املتحدة االمريكية. 
 َعَلى سبيل املثال، مت استخدام اخُلُصوِصيَّة الدستورية لإلطاحة بقوانني مناهضة املثلية، وِِحَايَة َحّق الفرد يف

اختيار شريك احلياة. إال أن عدة دول يف أورواب، حتمي الزجيات املثلية، مثل هولندا اليت تسمح هبذه الزجيات 
 . 2017يقارب العشر سنوات، وأخريا أملانيا اليت مسحت هبا عام  منذ ما

 

 االختزالية ضد التماسكية  1.3

ها ِإىل فئتني رئيسيتني، من املمكن تسميتهما أحد الطرق لفهم الدراسات املتزايدة حول اخُلُصوِصيَّة ُهَو تقسيم
االختزالية والتماسكية. ينتقد االختزاليون اخُلُصوِصيَّة بوجه عام، بَيَنما يدافع التماسكيون عن القيمة اجلوهرية 

( مصطلحا ُمتلفا بعض الشيء لتسهيل فهم هذا 1984واملتماسكة للُخُصوِصيَّة. أدخل فرديناند شومان )
 فًقا لشاومان، يعتقد عدد من املؤلفني أبن: االختالف. وِ 

"... ُهَناَك شيء ما جوهري، متكامل، ومميز خُبُصوص االهتمامات اليت أدرجت معا بشكل 
تقليدي حتت تشريع "قضااي اخُلُصوِصيَّة". يف معارضة هلذا املوقف، انَقش البعض أبن القضااي 

مرتبطة ببعضها بشكل سطحي. حاج اليت صنفت كمسائل خاصة متنوعة ومتباينة، لذا فهي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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أنه عندما يتم الدفاع أخالقيا عن مطالبات اخُلُصوِصيَّة، فَإنَّ املسوغات جيب أن تشري  آخرون
يف النهاية ِإىل مبادئ ميكن تصنيفها بشكل مستقل عن أي اهتمام ابخُلُصوِصيَّة. بناء َعَلى 

وِصيَّة. سأشري ِإىل املوقف الذي شئ مميز أخالقيا بشأن اخُلصُ  أنه ال ذلك، يتواصل اجلدال،
يدعي أن ُهَناَك قامسا مشرتكا لكل مطالبات اخُلُصوِصيَّة ابلنظرية "التماسكية ". أما املوقف 
الذي يزعم أنه جيب ان يتم الدفاع عن مطالبات اخُلُصوِصيَّة أخالقيا بواسطة مبادئ مميزة 

 للُخُصوِصيَّة ستسمى بنظرية "التميز".

الذين ينكرون كال من النظرية التماسكية ونظرية التميز أن كل فئة من  جيادل الباحثون
مطالبات اخُلُصوِصيَّة حتتوي َعَلى قيم متنوعة ومشرتكة مع قضااي اجتماعية أخرى وأن هذه 
القيم تستنفد مطالبات اخُلُصوِصيَّة. يدفعنا هذا املوقف املعقد ِإىل إقصاء النقاشات عن 

ببساطة عن اهتماماتنا ابملعايري االخالقية والتصنيفات القانونية اخُلُصوِصيَّة والدفاع 
(Schoeman 1984, 5.") 

 

يسمى هؤالء الباحثون األخريون الذين يرفضون كال من نظرية شومان التماسكية ونظرية التميز 
اخُلُصوِصيَّة قابل للتحليل واالختزال ِإىل مطالبات من نوع يسمى ابهتمامات  ابالختزاليني، حيث يرون أن ما

آخر، مثل إحلاق األذى العاطفي أو مصاحل امللكية. ينكر االختزاليون وجود أي فائدة تذكر يف اعتبار اخُلُصوِصيَّة 
 مفهوما منفصال. ولذا يستنتجون أن ال شيء متاسكي، متميز، أو نري حول اهتمامات اخُلُصوِصيَّة.

املقابل، أكد مزيد من الباحثني وجود شيء أساسي ومميز ومتماسك حول املطالبات املختلفة اليت يف 
مسيت ابهتمامات اخُلُصوِصيَّة. حتمل اخُلُصوِصيَّة يف هذا الرأي قيمة كمفهوم متماسك وجوهري، ويعرتف معظم 

أنه من املهم االعرتاف أبن التماسكيون  االفراد هبا كمفهوم انفع. يُطَلق َعَلى مؤيدي هذا الرأي التماسكيون.غري
لذي يربط مطالب ا لديهم أراء متنوعة، ومتداخلة يف بعض األحيان، حول ماهية ما مُيَيِّز اخُلُصوِصيَّة، وما

 اخُلُصوِصيَّة املختلفة ببعضها.
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 نقد اخُلُصوِصيَّة  .3

  اختزالية تومسون 1.1

صاحبة أشهر نظرة اختزالية  (1975sonJudith Jarvis Thomرمبا تكون جوديث تومسون )
للُخُصوِصيَّة. مع مراعاة قلة االتّفاق َعَلى تعريف اخُلُصوِصيَّة، حبثت تومسون يف عدد من احلاالت اليت 
أُعُتِقد أبهنا انتهاكات للَحّق يف اخُلُصوِصيَّة. بيد أن تومسون تعتقد أنه ميكن تفسري كل هذه القضااي 

قوق امللكية أو حلقوق الفرد كَحّق عدم التنصت. يف النهاية يبدو احَلّق بشكل كاف ومتساو كانتهاكات حل
يف اخُلُصوِصيَّة يف رأي تومسون جمموعة من احلقوق فحسب. وهي حقوق دائمة التداخل، وميكن شرحها 
بشكل اتم بواسطة حقوق امللكية أو احَلّق يف األمان اجلسدي. تعترب تومسون أن احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة 

حاجة للعثور َعَلى ما تشرتك فيه جمموعة حقوق اخُلُصوِصيَّة. ِوفًقا لتومسون فَإنَّ  "مشتق" مبعىن أنه ال
اخُلُصوِصيَّة مشتقة يف أمهيتها ومربراهتا، وأن أي انتهاك للُخُصوِصيَّة جيب أن يُفهم كانتهاك حَلّق أكثر 

 ,Scanlon, 1975; Innessسون )أساسية. يقدم العديد من املعلقني حججا قوية ضد انتقاد توم
1992.) 

 

 النقد االقتصادي لبوزنر  1.4

( اعتبارا انتقاداي للُخُصوِصيَّة، مقرتًحا أبن Richard Posner, 1981يستعرض ريتشارد بوزنر )
ليست مميزة. وهذا اعتبار فريد من نوعه ألنه يناقش كون اخُلُصوِصيَّة أنواع املصاحل اليت حتميها اخُلُصوِصيَّة 

ُممية أبساليب غري فعالة اقتصاداي. وخُبُصوص املعلومات، يرى بوزنر أن اخُلُصوِصيَّة جيب أن حتمى فقط 
ية جيعل عندما َيُكون الوصول ِإىل املعلومات ُمَقالًّ من قيمتها ) مثال إطالع التالميذ َعَلى رسائل التوص

هذه الرسائل أقل مصداقية، ومن مث تفقد قيمتها، لذا جيب أن تبقى سرية(. وابلرتكيز َعَلى اخُلُصوِصيَّة عند 
التحكم ابملعلومات الشخصية، جيادل بوزنر أن الكتمان والكشف االنتقائي عن املعلومات عادة ما 

خاصة، لذا فَإنَّ ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة  اقتصاديةيستخدم للتضليل والتالعب ابآلَخرين، أو من أجل فائدة 
الفردية هي أقل قبواًل مما يظنه اآلخرون ألهنا ال حتقق أقصى قدر من الثروة. إَجاال، يدافع بوزنر عن 

 ُخُصوِصيَّة الشركات واملنظمات بوصفها أكثر أمهية من اخُلُصوِصيَّة الشخصية، الهنا ذات فائدة اقتصادية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 رأي بورك 1.5
للَحّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة الذي أسس  انتقادا( Robert Bork, 1990رت بورك )يوجه روب

م. يرى بورك أن القرار الصادر يف قضية غريسولد ضد كونتيكت 1965بواسطة احملكمة العليا عام 
(Griswold v. Connecticut ،ُهَو ُماولة من احملكمة العليا للتحيُّز يف قضية اجتماعية وثقافية )
 .William Oمثال لقانون دستوري سيء. يركز بورك يف هجومه َعَلى القاضي وليام دوغالس )و 

Douglas ورأي أغلبية القضاة يف قضية غريسولد. تعترب نقطة بورك االساسية أن دوغالس مل يستنبط )
ساس له يف الدستور احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة من القانون الطبيعي أو من قوانني سابقة بل ابتدع حقا جديدا ال أ

أو ميثاق احلقوق. كان بورك ُمقا يف أن كلمة "ُخُصوِصيَّة" مل تظهر مطلقا يف تلك الواثئق. بيد أن دوغالس 
جادل أن َحّق اخُلُصوِصيَّة من املمكن أن َيُكون قائما َعَلى ضماانت مستمدة من التعديل األول، الثالث، 

يعا، فَإنَّ احِلَمايَة اليت وفرهتا هذه التعديالت لعبت دورا يف ِِحَايَة الرابع، اخلامس، والتاسع. ابألخذ هبا َجَِ 
حيز أساسي من ُخُصوِصيَّة املواطنني، واشتملت َعَلى ِِحَايَة قدرة الفرد يف اختاذ قرارات شخصية متعلقة 

أمام  ( التعديالت املشار إليها مل تغطي القضية1على خالف ذلك، جيادل بورك أبن  حبياته العائلية.
( أن َحّق 3هو احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة، وإىل أي حد قد ميتد.  ( مل توضح احملكمة مطلقا ما2احملكمة. 

اخُلُصوِصيَّة ال حيمي سوى ما أراد أغلبية القضاة شخصيا أن تشمله احِلَمايَة. إَجاال، فَإنَّ بورك يتهم 
لتايل جتاوز حدودهم كقضاة خبلق قانون دوغالس وأغلبية القضاة يف احملكمة ابستحداث َحّق جديد، واب

 جديد بدال من أتويله. يدافع الكثريون عن رأي بورك، يف السياسة والصحافة الشعبية.
 

( أن احَلّق الدستوري يف 1975( و جوديث تومسون )1983جيادل ابحثون مثل وليام ابرنت )
دارة على أنه َحّق يف احلرية. َعَلى النقيض اخُلُصوِصيَّة ليس يف الواقع حقا للُخُصوِصيَّة، بل قد يوصف جب

متاما، يعتقد معلقون آخرون أبن رأي دوغالس معيب يف دفاعه، مستخدما لغة ضبابية حول َحّق 
اخُلُصوِصيَّة املبهم والصادر من الدستور والتعديالت، ومع ذلك ُهَناَك نظرية اترخيية ومفاهيمية متماسكة 

 ;Inness, 1992، اجُتزئت عرب قضااي اخُلُصوِصيَّة الدستورية )للُخُصوِصيَّة، ختتلف عن احلرية
Schoeman, 1992; Johnson, 1994; DeCew, 1997). 
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كرد َعَلى اهتام بورك أبن ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة الدستورية ال تتعلق ابخُلُصوِصيَّة بل ابهتمامات احلرية أو 
يَنما منلك حرايت فردية متعددة مثل حرية التعبري، فَإنَّ كثريا االستقاللية، فقد مت قبول احلجة القائلة أبنه بَ 

منها اليبدو شخصيا بشكل خاص أو متعلقا أبمناط من االهتمامات اليت قد نعتربها مسائال ُخُصوِصيَّة. 
 إذا، احلرية مفهوم أوسع من اخُلُصوِصيَّة وقضااي اخُلُصوِصيَّة ومطالبها هي جمموعة فرعية من املطالبات يف

احلرية. أتييدا هلذا الرأي، شدد فالسفة و معلقون قانونيون أن اخُلُصوِصيَّة حتمي احلرية، و ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة 
 ,Allen, 2011; DeCewمتكننا من حتديد ذواتنا وعالقاتنا مع اآلَخرين وهذه مكاسب مهمة )

1997; Reiman, 1976, 2004; Schoeman, 1984, 1992.) 
 

أييت من  -غىن عنها للحرية  فهم اخُلُصوِصيَّة كضرورة وقيمة ال –يدعم هذا الرأي  اعتبار مؤثر 
 األدب، هنا اقتباس من ميالن كونديرا. 

 
( Prochazkaم، بثت الشرطة أحاديثا لربوشازكا )1971م أو رمبا 1970"ولكن يف يوم من عام 

(، الذي كان حيب رفقته يف Vaclav Cernyيف ُماولة للنيل منه ) مع الربوفسور فاكالف سريين )
احلديث والشراب( يف حلقات إذاعية. كان فعال جسورا وغري مسبوق من الشرطة. وقد جنح، فورا فقد 
بروشازكا مصداقيته، فاملرء يقول كل األشياء، يف مكانه اخلاص، يذم أصدقاءه، يلقي نكات بذيئة، يتصرف 

ها مطلقا يف العلن، يثريامشئزاز أصدقاءه أبحاديثه الشائنة، وهلم َعَلى حنو سخيف، يتفوه هبرطقات لن يقر 
جرا. كلنا نتصرف مثل بروشازكا، نشتم أصدقاءان عندما نكون مبفردان، االزدواجية َبنَي العلن واخلفاء هي 
جتربة، ميارسها كل شخص. بل إهنا أساس احلياة الفردية، الغريب أن هذه احلقيقة الواضحة بقيت الواعية، 
غري ملحوظة، وغامضة لألبد كأحالم مغناة عن بيت زجاجي. أن تفهم أهنا القيمة اليت تستوجب احِلَمايَة 
أكثر من أي قيمة أخرى، أمر اندر احلدوث. ولكن شيئا فشيئا أدرك الناس أن الفضيحة احلقيقية ليست 

وا لصعقة كهرابئية( أن اخلاص كلمات بروشازكا النابية بل حياته اليت سلبت منه. لقد أدركوا )وكاهنم تعرض
 The sin quaوالعام عاملان ُمتلفان وجوهراين وأن احرتام هذا األمر شيء ال ميكن االستغناء عنه ) 

nonتعبث ابلستارة الفاصلة َبنَي هذين العاملني، إن من ميزقوهنا جمرمون  ( لرجل يود أن يعيش حرًا، ال
م جديرون ابالزدراء )ابلتأكيد، وعندما يفعلون ذلك خدمًة لنظام ك  ,Kundera, 1984ريه، فَإهنَّ

261.") 
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ليس من الصعب رؤية التشابه َبنَي سيناريو كونديرا واملراقبة االلكرتونية والكامريات املثبتة يف الشوارع 
لَفان، الشائعة يف عصران اليوم. ُهَناَك املزيد من األدلة التفصيلية َعَلى أن اخُلُصوِصيَّة واحلرية مفهومان ُمت

حيث احلرية مفهوم شاسع، واخُلُصوِصيَّة أساسية حِلَمايَة احلرية. منتلك صيغا عديدة للحرية ال تبدو ذات 
صلة مبا قد نقيمه كأمر خاص وغري مالئم لتدخالت الدولة ألسباب شخصية. َحّق السفر من والية ِإىل 

ف مَتَاًما عن حرية اختاذ القرار حول أخرى دون جواز سفر، َعَلى سبيل املثال، يبدو وجها للحرية خيتل
 Buckمثل استخدام موانع احلمل، اختيار االجهاض، التعقيم ) –االهتمامات الشخصية واحلميمية 

v. Bell, 274 U.S. 200, 1927 عملية قطع القناة الدافقة ملنع إنتاج احليواانت املنوية ( و- 
(316 U.S. 535, 1942, Skinner v, Oklahomaقرار ملزم بتعقيم األفراد  ، إسقاط

الذين ارتكبوا ثالث جرائم(. من الواضح أن احملكمة العليا االمريكية اعرتفت هبذا، ابلقول أن قضااي 
اخُلُصوِصيَّة الدستورية تتمحور حول اهتمام آخر ابخُلُصوِصيَّة أال وهو " االهتمام الفردي يف اختاذ أنواع 

 (.Whalen v. Roe, 429 U.S. 589, 1977معينة من القرارات اهلامة" )
 

 النقد النسوي للُخُصوِصيَّة 4.2

ال توجد صيغة واحدة للنقد النسوي للُخُصوِصيَّة، مع ذلك ميكن القول أن كثريًا من النسوايت خيشني اجلانب 
ين. مييل الكثري املظلم للُخُصوِصيَّة، و استخدامها كغطاء خيفي اهليمنة، اإلذالل، واالعتداءات َعَلى النساء وآخر 

ِإىل الرتكيز َعَلى اخلاص ُمَقاِبل العام، بدال من اخُلُصوِصيَّة الدستورية أو املعلوماتية وحسب. وإذا كان التفريق 
َبنَي النطاق العام والنطاق اخلاص جيعل احليز اخلاص خاليا من أي مراقبة فَإنَّ النسوايت مثل كاثرين ماكينون 

(9Catharine MacKinnon, 198 ُمقات فيما يذهنب إليه أن اخُلُصوِصيَّة قد تشكل خطرا َعَلى )
النساء عندما تستخدم كغطاء خيفي القمع، واإليذاء اجلسدي عن طريق تكريس إخضاع النساء يف نطاق املنزل 

 والعائلة وتشجيع عدم التدخل من قبل الدولة. 

الرغم من أن اخُلُصوِصيَّة قد تستخدم (، ويف رأي أكثر منطقية، أنه َعَلى 1980وفقا ألنيتا آالن )
كغطاء إلخفاء االضطهاد، فَإنَّه من غري املقبول رفض اخُلُصوِصيَّة أبسرها بناء َعَلى اعتداءات متت يف احليز 
اخلاص. الرفض الكامل للُخُصوِصيَّة جيعل كل شيء عاًما، وجيعل ابب املنزل والعائلة مفتوحا َعَلى مصراعيه 

وابلّرغِم من َذِلك فَإنَّ للنساء مصلحة من اخُلُصوِصيَّة اليت قد حتميهن من برامج التعقيم االلزامية ملراقبة الدولة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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فحص املواد املخدرة للنساء احلوامل وإرسال النتائج ِإىل جهاز الشرطة، وعلى سبيل  اختباراتيف الدولة، او 
اوي الفصل َبنَي اخلاص والعام وحتوله ِإىل املثال، إعطائهن حقوق ضد االغتصاب الزوجي. وابلتايل فَإنَّ هت

يعترب مالئما. ما حُيري النسوايت ُهَو كيفية فهم اخُلُصوِصيَّة كفكرة قيمة توفر حيزا خاليا من  نطاق عام واحد ال
مراقبة وتدخل الدولة، دون العودة ِإىل الفصل التقليدي َبنَي العام واخلاص والذي تسبب يف إقصاء املرأة عن 

 العامة، وحصرها يف نطاق املنزل والعائلة، وهو املوضع الذي قد يقعن فيه ضحااي للعنف واالستغالل. احلياة
التحدي ابلنسبة للنسوايت ُهَو إجياد طريقة تتوىل هبا الدولة العنف املنزيل بشكل جاد، بعد أن كان ُيسمح به 

دساس يف أكثر أجزاء حياة املرأة ِحيمية. سابقا حتت مسمى اخُلُصوِصيَّة، ويف ذات الوقت منع الدولة من االن
 وهذا يعين رسم حدود جديدة لتسويغ تدخل الدولة وابلتايل فهم التباين َبنَي اخلاص والعام أبساليب جديدة.

 

 . أراء حول معىن وقيمة اخُلُصوِصيَّة 3

 اخُلُصوِصيَّة والتحكم يف املعلومات  1.3 

( وجهات نظر ضيقة ركزت َعَلى اخُلُصوِصيَّة من 1983( وابرنت )1970)أيد معلقون معاصرون مثل فرايد 
م يف املعلومات الشخصية، وهو اعتبار كان قد دافع عنه وارن وبرانديز ووليام بروسر. ابالضافة  حيث التحكُّ

يصال ِإىل ذلك يصف آالن ويسنت اخُلُصوِصيَّة أبهنا القدرة َعَلى حتديد كيف، ومىت، واىل أي مدى نقوم إب
(. رمبا َيُكون أفضل مثال معاصر قد وضع بواسطة وليام ابرنت Westin, 1967معلوماتنا ِإىل اآلَخرين )

(William Parent يفسر ابرن دفاعه عن رأي يف اخُلُصوِصيَّة يتسق مع اللغة العامة وال يتداخل أو .)
مَيَتِلك فيها اآلخرون معلومات شخصية  يشتبك ابملعىن األصلي ملصطلحات أخرى هامة. ويعرفها ابحلالة اليت ال

الذين يقدرون الفردية  لألشخاصغري موثقة. يؤكد ابرنت أنه يُعّرف حالة اخُلُصوِصيَّة، ابعتبارها قيمة أخالقية 
واحلرية، وليس احَلّق األخالقي أو القانوين للُخُصوِصيَّة. يصنف ابرنت املعلومات الشخصية كحقائق )وإال 

طريق التشهري، االفرتاء، والقذف(، وهي حقائق ال يود األشَخاص يف الغالب اإلفصاح  ميكن تغطيتها عن
عنها، مثل احلالة الصحية، الدخل الشهري، الوزن، وامليول اجلنسية. ال توثق املعلومات الشخصية حبسب 

ُحف، سجالت احملكمة، وغريها من الواثئق ا لعامة. و مبجرد ابرنت إالعنما تنتمي للسجالت العامة، مثل الصُّ
أن تصبح املعلومات جزًءا من السجل العام فَإنَّ نشرها بعد مدة طويلة وجلمهور أكرب ال يُ َعد انتهاكا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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رى ابرنت أن يللُخُصوِصيَّة، وال التطفل أو املراقبة التلفزيونية إذا مل يتم احلصول َعَلى معلومات غري موثقة. 
، ومن األفضل حلاالت اليت ال يتم احلصول فيها َعَلى معلومات جديدةيف ا التدخالت ال صلة هلا ابخُلُصوِصيَّة

استيعاهبا كاختصار للغفلية، االنتهاكات، والتحرش. ابإلضافة ِإىل ذلك، فَإنَّ ما مت وصفه أعاله ابحلَّق 
ُصوِصيَّة. الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة، يفهم بصورة أكرب َعَلى حد تعبري ابرنت أبنه اهتمام ابحلرية، وليس اخلُ 

إَجاال، ال تُفَقد اخُلُصوِصيَّة يف رأي ابرنت سوى عندما حيصل اآلخرون َعَلى معلومات شخصية غري مسّجلة 
( نقدا مفصال ملوقف ابرنت. ورغم أن تعريف ابرنت يعد DeCew 1997رمسًيا عن الفرد. تقدم ديكو )

يمة جوهرية، لكنه إشكايل لعدة أسباب. إن قيما ألنه يعتقد فعال أبن اخُلُصوِصيَّة مفهوم متماسك حيمل ق
اعتباره ضيق جًدا، فهو يسمح ابالستخدام الوصفي للمصطلح وليس االستخدام املعياري. يف مثال آخر، إذا 
كانت املعلومة الشخصية جزًءا من سجل عام، فَإنَّ أشد أنواع التطفل لؤما لن يعد انتهاكا للُخُصوِصيَّة. كما 

 (.Scanlon 1975, 317( )DeCew 1997ضعف أخرى يف رأي ابرنت )توجد مناقشات لنقاط 

 

 اخُلُصوِصيَّة والكرامة اإلنسانية 2.3

 1964يف مقال كتب خصيصا للدفاع عن ورقة وارن وبرانديز وردا َعَلى وليام بروسر، انقش بلوستاين )
Edward J. Bloustein ) .وجود قاسم مشرتك َبنَي القضااي القانونية املختلفة اليت حتمي اخُلُصوِصيَّة

وفقا لبلوستاين، فشل كل من وارن و برانديز يف تقدمي وصف إجيايب للُخُصوِصيَّة، ولكنهما كاان ُمقني ابإلقرار 
ن املمكن يف رأي بلوستاين بوجود قيمة منفردة تربط كل اهتمامات اخُلُصوِصيَّة، قيمة نسميها "ُحرمة الفرد". م

تقدمي نظرية عامة خُلُصوِصيَّة الفرد للتوفيق َبنَي تفرعاهتا املختلفة، و"حرمة الفرد" هي القيمة االجتماعية احملمية 
ابخُلُصوِصيَّة. فهي ُتظهر جوهر الفرد وإنسانيته وهذا يضم كرامة الفرد ونزاهته، استقالليته، وحريته. احرتام هذه 

ما يؤسس ويوحد مفهوم اخُلُصوِصيَّة. ومبناقشة األنواع األربعة حلقوق اخُلُصوِصيَّة اليت أقرها بروسر، القيم ُهَو 
يدافع بلوستاين عن أمهية كل نوع منها ألهنا حتمي الفرد ضد التدخالت وامتهان الكرامة اإلنسانية. ابستخدام 

يف قانون الضرر الذي وصفه بروسر و ِِحَايَة هذا التحليل يربط بلوستاين بوضوح َبنَي حقوق اخُلُصوِصيَّة 
اخُلُصوِصيَّة حتت مسمى التعديل الرابع. كالمها يف رأيه جيعالن الفرد عرضة للتمحيص بطريقة قد تؤثر َعَلى 
استقاللية الفرد وإحساسه بذاته، منتهكة كرامته اإلنسانية وشخصيته املعنوية. إن قيمة احِلَمايَة ضد االذى 

ّق حرية الفرد، وكرامته اإلنسانية هي اخليط املفاهيمي املشرتك الذي جيمع قضااي اخُلُصوِصيَّة الذي قد يلحَ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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املختلفة اليت حتظر إفشاء املعلومات السرية، التصنت، التصنت َعَلى املكاملات اهلاتفية، املراقبة التلفزيونية. إَجاال 
لكرامة اإلنسانية. يتفق بلوستاين َعَلى ضبابية فَإنَّ أفضل طريقة لفهم اخُلُصوِصيَّة هي انسجامها مع ا

 املصطلحات، ولكنه يدافع عن حتليله بوصفه متماسكا مفاهيميا.

 

 اخُلُصوِصيَّة واحلميمية  3.3

ترتبط اخُلُصوِصيَّة ابحلميمية بشكل عميق وهذا رأي شائع. هناك اتّفاق على أنه ال وجود للحميمية بدون قيمة 
(. يعرف Fried, 1970; Gerety 1977; Gerstein, 1978; Cohen, 2002 اخُلُصوِصيَّة )

فرايد اخُلُصوِصيَّة بصورة ُمدودة أبهنا التحكم يف املعلومات الشخصية، وأهنا ضرورية للتطور الذايت للفرد واجلانب 
األخالقي واالجتماعي لشخصيته وقدرته َعَلى تكوين عالقات ِحيمية تتضمن االحرتام، احلب، الصداقة، 
والثقة. اخُلُصوِصيَّة قًيمة ألهنا متنح التحكم يف املعلومات عن املرء نفسه، ومن مث تسمح ابحلفاظ َعَلى درجات 
متفاوتة من احلميمية. ويف احلقيقة ال حيصل األفراد َعَلى احلب، الصداقة، والثقة إال عند متتعهم ابخُلُصوِصيَّة 

ية كربى لدى فرايد، وهذا يفسر أن أي هتديد للُخُصوِصيَّة ُهَو واالنسجام مع بعضهم. تكتسب اخُلُصوِصيَّة أمه
هتديد لنزاهتنا كأفراد. وعند تصنيف اخُلُصوِصيَّة كسياق هام للحب، الصداقة، والثقة، يبين فرايد اعتباره َعَلى 

ة اإلدراك االخالقي لألفراد واختالف شخصياهتم، وعلى مفهوم كانط للفرد ذو احلقوق األساسية واحلاج
تتبع قيمه اخلاصة بال اعرتاض أو تعدي من اآلَخرين. تتيح اخُلُصوِصيَّة هامًشا من احلرية حيدد فيها لتحديد و 

 الفرد عالقاته مع اآلَخرين وعالقته بذاته. وهي هبذا مرتبطة أشد االرتباط ابالحرتام واحرتام املرء لنفسه.

ط اخُلُصوِصيَّة، حيث تعترب احلميمية يف ( أيًضا أبن احلميمية تشرت 1978كما يناقش جريستاين )
التواصل والعالقات َبنَي األشَخاص ضرورية من أجل جتربة كاملة يف احلياة. إن ممارسة احلميمية دون تدخل أو 

ويؤكد أن اخُلُصوِصيَّة  اآلراء( هذه 1984مراقبة ضروري ملمارسة العفوية دون إحساس ابخلجل. يؤيد شومان )
ابملعلومات احلميمية عن الفرد نفسها و لديها العديد من املزااي االخرى، ليس للعالقات  تقدم وسيلة للتحكم

( احلميمية كسمة 1992مع اآلَخرين فحسب بل وعلى صعيد تطوير الذات أيضا. حددت جويل إينيس )
َلى السلوك، ال تستند احلميمية عَ  تعريفية للتدخالت اليت أطلق عليها بصورة صحيحة انتهاكات اخُلُصوِصيَّة.

بل َعَلى الدافع يف رأي إينيس. تقر إينيس أن النشاط احلميمي أو املعلومات احلميمية تستوحي معناها من 
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احلب، اإلعجاب، أو االهتمام. إن اخُلُصوِصيَّة هي ما حتمي قدرة الشخص َعَلى االحتفاظ مبعلوماته احلميمية 
 ونشاطه لتلبية حاجته للحب واالهتمام.

  

 ُصوِصيَّة والعالقات االجتماعية اخلُ  4.3

يدافع عدد من املعلقني عن وجهات نظر ترتبط عن كثب ابالعتبارات اليت تؤكد َعَلى ضرورة اخُلُصوِصيَّة 
للحميمية، ومشددين أيًضا َعَلى أمهيتها لتطوير شىت العالقات االجتماعية مع اآلَخرين. يعرتف رايتشلز 

(s 1975Rachel بعدم وجود إجابة و )لذي جيعل اخُلُصوِصيَّة مهمة لنا، ألهنا قد  احدة َعَلى سؤال ما
مصاحلنا، أو حِلَمايَة الفرد من اإلحراج، أو من العواقب الوخيمة اليت قد  تكون ضرورية حِلَمايَة ممتلكاتنا أو

ومسون ترتتب َعَلى تسرب املعلومات، َعَلى سبيل املثال. ابإلضافة ِإىل ذلك، ينتقد رايتشلز بصراحة رأي ت
االختزايل، ويصر َعَلى أن اخُلُصوِصيَّة َحّق متميز، واخُلُصوِصيَّة يف رأيه ضرورية للحفاظ َعَلى تنوع العالقات 
االجتماعية، وليس احلميمية منها فقط. تتيح لنا اخُلُصوِصيَّة القدرة َعَلى التحكم يف هوية ُمتلقي معلوماتنا، 

الوصول إلينا، وبذلك تسمح لنا اخُلُصوِصيَّة بتغيري سلوكياتنا ابختالف  نوعية هذه املعلومات، ومن ميلك إمكانية
األشَخاص الذين نتعامل معهم يف وسيلة للحفاظ َعَلى عالقاتنا االجتماعية اليت لن َيُكون الكثري منها ِحيماً. 

اخُلُصوِصيَّة َعَلى التحكم يشدد رايتشلز يف جزء مثري لالهتمام يف حتليله للُخُصوِصيَّة َعَلى أوجه ال تقتصر فيها 
قدرتنا يف السيطرة َعَلى كٍل من املعلومات وإمكانية الوصول ابلتحكم يف عالقاتنا تسمح لنا ابملعلومات فقط. 

 ابآلَخرين، وهلذا ترتبط اخُلُصوِصيَّة بسلوكنا وأنشطتنا كذلك.

 

 اخُلُصوِصيَّة وحمدودية إمكانية الوصول  5.3

احثني اخُلُصوِصيَّة من حيث إمكانية الوصول. ويصف بعض املعلقني اخُلُصوِصيَّة متيز جمموعة أخرى من الب
( أن اخُلُصوِصيَّة  Sissela Bok ,1982كوصول حصري للمرء نفسه ِإىل حيزه الذايت، جتادل سيسيال بوك )

ماتنا الشخصية، سواء كان وصول مادي، أو ملعلو  –حتمينا من إمكانية الوصول غرياملرغوب فيه من قبل اآلَخرين 
( إبسهاب عن هذه النظرة Ruth Gavison 1980أو ملوضع اهتمامنا. دافعت آراء روث جافيسون )

الواسعة للُخُصوِصيَّة، حبجة أن االهتمام ابخُلُصوِصيَّة يتعلق مبخاوف بشأن سهولة وصول اآلَخرين لنا وعلمهم 
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ذب انتباه اآلَخرين. لذا من املمكن فهم اخُلُصوِصيَّة مدى وصول اآلَخرين املادي إلينا، وإىل أي حد قد جنبنا، و 
َعَلى وجه أفضل كاهتمام ابلوصول احملدود ويستطيع املرء أن حيصل َعَلى ُخُصوِصيَّة مثالية عندما يتعذر مَتَاًما 

ة ولكن َعَلى اآلَخرين الوصول ِإىل معلوماته. ابإلمكان احلصول َعَلى اخُلُصوِصيَّة عن طريق ثالثة طرق مستقل
ال يوجه فرد اهتمامه لفرد ما، "العزلة" أن مرتابطة، "السرية" أن الميلك فرد معلومات عن فرد ما، "الغفلية " أ

عقدة واليت 
ُ

ال ميلك فرد وصوال ماداي لفرد ما. ترى جافيسون أن مفهوم اخُلُصوِصيَّة ُهَو جمموعة هذه املفاهيم امل
عترب هذا مفهوما متماسكا، بسبب وظائف اخُلُصوِصيَّة املتعلقة به، هي ُجزء من مفهوم إمكانية الوصول. وي

 ,Gavison 1980مثل "تعزيز احلرية، االستقاللية، الفردية، والعالقات اإلنسانية، وإجياد جمتمع حر)
347.) 

نة ( اخُلُصوِصيَّة كداللة َعَلى درجة حصا1980مبراجعة متأنية هلذه اآلراء املختلفة، متيز أنيتا آالن )
العقلي، معلوماهتم الشخصية، ِإىل إدراك اآلَخرين ومراقبتهم. وهي ترى أن التسرت، السرية، وضعهم األشَخاص، 

الكتمان، الغفلية، والعزلة كلها أشكال للُخُصوِصيَّة. وهي تصر كذلك َعَلى أن املثل الليربالية كالفردية، ومشاركة 
رغم تشابه آراءها مع آراء جافيسون، اال أن آالن تقرتح ِصيَّة. و املواطنني كأفراد متساوين تتطلب وجود اخُلُصو 

أن رأيها يف إمكانية الوصول احملدودة أوسع من جافيسون. ألن آالن تعتقد أن النساء يفقدن ُخُصوصيتهن يف 
فيه  اجملالني اخلاص والعام بسبب كوهنن إانث فقط. مشرية ِإىل أن اخُلُصوِصيَّة ليست خريا أخالقيا ال جدال

وال شرا أخالقيا مفرتضا، مع ذلك تدافع عن مزيد من احِلَمايَة الشاملة خُلُصوِصيَّة النساء يف األخالق والقانون. 
وابستخدام أمثلة كالتحرش اجلنسي، إخفاء هوية الضحية يف جرائم االغتصاب، احلرية االجنابية، تشدد آالن 

النساء. من املمكن النظر ِإىل اعتبار آالن كرد َعَلى النقد النسوي َعَلى األمهية األخالقية حِلَمايَة ُخُصوِصيَّة 
للُخُصوِصيَّة، أن اخُلُصوِصيَّة وإن كانت حجااب لالعتداءات، فهي ذات قيمة عالية ابلنسبة للنساء، حبيث جيب 

( اعتبارا 2003بناء َعَلى آراء جافيسون، آالن وآخرون يقدم آدم مور )تعزيزها وليس التخلص منها. حديثا و 
للُخُصوِصيَّة ُهَو "التحكم يف الوصول". ِوفًقا ملور اخُلُصوِصيَّة َحّق نسيب ثقافيا ونوعيا ابلنسبة لدرجة التحكم 

جيادل مور  ،بَيَنما يدافع عن نسبية اخُلُصوِصيَّة الثقافية والنوعية، املواضع، واملعلومات. و لألجساديف الوصول 
ميلكون درجة معينة من التحكم يف إمكانية الوصول  وأن األشَخاص الذين ال -ية أن اخُلُصوِصيَّة قيمة موضوع

سيعانون بطرق ُمتلفة. يزعم مور أن اخُلُصوِصيَّة مثل التعليم، الصحة، احلفاظ َعَلى العالقات االجتماعية، جزء 
 أساسي لرفاهية اإلنسان. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  20

 

 حيز اخُلُصوِصيَّة  6.3

َبنَي املنظرين الذين يعتقدون أن اخُلُصوِصيَّة مفهوم متماسك. السؤال  هناك قضية أخرى أوجدت خالفا، حىت
ُهَو عما إذا كان احَلّق الدستوري يف اخُلُصوِصيَّة وحاالت اخُلُصوِصيَّة الدستورية املوضحة واليت تتضمن القرارات 

اهدة مواد إابحية يف العائلة، حتديد النسل، االجهاض، والزجيات املختلطة، ومشالشخصية حول منط احلياة و 
املنزل، حتدد فئات حقيقية من قضااي اخُلُصوِصيَّة أو جمرد إاثرة أسئلة من نوع ما عن احلرية. يستثين ابرنت 

احلياة كقضااي  سلوبأو بشكل جلي املخاوف حول قدرة الفرد َعَلى اختاذ قرارات شخصية مهمة بشأن العائلة 
ستوري يف اخُلُصوِصيَّة يركز َعَلى احلرية فقط، كما يّتفق مع هذا الرأي ُخُصوِصيَّة أصيلة، قائال أن احَلّق الد

. Henkin 1974( )Gavison 1980( )Thomson 1975d( )Bork (1990آخرون )
( اخُلُصوِصيَّة من حيث إمكانية الوصول وتستثين من التعريف ِِحَايَة االختيار الفردي 1988تعرف آالن )

عتربه شكال من أشكال احلرية. وتشري ِإىل أن هذه احِلَمايَة هي ُخُصوِصيَّة املستقل من تدخل احلكومة وت
"قراراتية" وحتديد فئتها يعتمد َعَلى التعريفات والتسميات بشكل حبت. أخريا تعتقد آالن أن التدخل يف قرارات 

 Whalenالعليا اآلن )تتعلق ابإلجناب واجلنسانية تثري قلقا أخالقيا وتسيء إىل قْيم الفردية. تدعي احملكمة 
v. Roe, 429 U.S. 589, 1977 أن ُهَناَك بعدان ُمتلَفان للُخُصوِصيَّة: التحكم ابملعلومات )

 الشخصية للمرء نفسه، والتحكم يف قدرة املرء َعَلى اختاذ قرارات هامة.

اخُلُصوِصيَّة يف متابعة هلذا النوع من االستدالل، يدافع عدد من املنظرين عن وجهة النظر القائلة أن 
هلا حيز واسع، يشمل األنواع املتعددة من قضااي اخُلُصوِصيَّة اليت وصفتها احملكمة، رغم عدم وجود تعريف 
بسيط للُخُصوِصيَّة. يستقصي أغلب هؤالء املنظرون الروابط َبنَي االهتمامات ابخُلُصوِصيَّة وتشابه أسباب كوهنا 

يَّة لتطوير مفهوم حتديد الذات، وإجياد املعىن. حيث تساعد اخُلُصوِصيَّة قيمة مثينة. يربز البعض ضرورة اخُلُصوصِ 
املرء َعَلى التحكم ابملعلومات الشخصية وكذلك التحكم أبجسادان واالختيارات الشخصية حول مفهومنا عن 

يع Kupfer, 1987الذات ) مسائل اخُلُصوِصيَّة، مع مالحظة (. يشدد البعض َعَلى أمهية احلميمية يف َجَِ
العالقات احلميمية والقرارات املتعلقة بتصرفات  وأيًضاأمهيتها حِلَمايَة املعلومات احلميمية عن املرء، الوصول إليه، 

(. يؤكد البعض كذلك َعَلى أمهية معايري اخُلُصوِصيَّة اليت تسمح للمرء ابلتحكم يف Inness, 1992املرء )
إليه، واملعايري اليت حتسن من تعبري الشخص عن نفسه وتطور عالقاته االجتماعية. تقدم  إمكانية الوصول



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

م االجتماعي بواسطة إمكانية وصوهلم ِإىل معلومات  اخُلُصوِصيَّة أيًضا ِِحَايَة من جتاوزاِت اآلَخرين والتحكُّ
التحكم يف (. يدافع البعض اآلخر عن "Schoeman, 1992شخصية أو حتكمهم يف صنع القرار )

إمكانية الوصول" كاعتبار للُخُصوِصيَّة يتضمن التحكم إبمكانية الوصول املادي كجزء من مفهوم اخُلُصوِصيَّة 
(. يقرتح آخرون إمكانية فهم اخُلُصوِصيَّة Moore, 2003إضافة ِإىل الوصول ِإىل األماكن واملعلومات )

التحكم ابملعلومات الشخصية ب( التحكم ابلوصول  -َعَلى وجه أكمل ككتلة مفاهيم تشمل اهتمامات حول أ
العقلي ج( التحكم يف قدرة املرء َعَلى ُصنع قرارات هامة حول العائلة وأسلوب احلياة من أجل التعبري  -البدين

عن الذات وتكوين عالقات متنوعة. ترتبط هذه املصاحل الثالث ببعضها البعض لوجود هتديد ماثل يف كل من 
هتديد سلطتنا يف تقرير خياراتنا  ثة كالتهديد بتسريب املعلومات، او ابلتحكم يف أجسادان، أوالسياقات الثال

حياتنا وأنشطتنا، وهذه التهديدات جتعلنا عرضة للتتبع، االخضاع، واستغالل اآلَخرين. إذن  أبسلوباملتعلقة 
ات الثالث بتوفري مستوى ما من تقوم حبجبنا يف كل سياق من السياق ألهنامتلك اخُلُصوِصيَّة قيمة أخالقية 

 التحرر من التتبع، من االحنياز، اإلكراه َعَلى الطاعة، االستغالل، ومن أحكام اآلَخرين. -احلرية واالستقاللية 

لذي حتميه اخُلُصوِصيَّة  وابلّرغِم من َذِلك واجه الفالسفة صعوبة يف تقدمي توجيهات واضحة عن ما
إَجاع أن املسوغ الذي يعطي اخُلُصوِصيَّة أمهيتها ُهَو ِِحَايَة مصلحة الفرد : املعلومات وملاذا تعد شيئا هاما. ُهَناَك 

 ;Allen, 2011الشخصية، املساحة الشخصية، ِِحَايَة احلرايت واالستقاللية يف جمتمع دميوقراطي حر )
Moore, 2010; Reiman 2004; Roessler, 2005 دافع شومان ببالغة عن أمهية .)

يَّة حِلَمايَة التعبري عن الذات، واحلرية االجتماعية. وامتدت أدبيات حديثة لتشمل هذا الرأي مشددة اخُلُصوصِ 
َعَلى قيمة اخُلُصوِصيَّة ليس حِلَمايَة املصاحل الفردية فحسب، بل ولقيمتها االجتماعية الغري قابلة لالختزال. 

تعادهتا وتوسيع املراقبة التلفزيونية، ِإىل لفت انتباه قادت ُماوف حول الوصول ِإىل االّتَصاالت اإللكرتونية واس
 ;Reiman, 2004) عواجملتماملنظرين حنو فقدان اخُلُصوِصيَّة الفردية، وِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة ابلنسبة للدولة 

Solove, 2008; Nissenbaum, 2010.) 

قيمة جمتمعية كذلك... اخُلُصوِصيَّة قيمة  كتبت برسيال رجيان مثاًل: "ال تعترب اخُلُصوِصيَّة قيمة فردية فقط بل
يع األفراد يقدرون درجة معينة من اخُلُصوِصيَّة ولديهم تصورات مشرتكة عنها. وهي قيمة  مشرتكة حيث أن َجَِ
عامة ومقدرة ليس من قبل الفرد فقط أو جمموع األفراد بل من قبل النظام السياسي الدميوقراطي كذلك. سرعان 

يَّة قيمة َجعية، حيث تقوم قوى السوق والتكنولوجيا بتوحيد درجة اخُلُصوِصيَّة اليت حيصل ما تصبح اخُلُصوصِ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  22

يع األفراد" ) (. ِوفًقا لدانيال سولوف "من املمكن فهم اخُلُصوِصيَّة بشكل Regan, 1995, 213عليها َجَِ
مقتصرا َعَلى الفرد فقط... أفضل عند صياغتها بواسطة معايري اجملتمع، وسندرك ملاذا ال تعد اخلصوصية حقا 

بل هي حتمي الفرد بسبب النفع الذي تضفيه َعَلى اجملتمع". إضافة إىل ذلك "جيب أن تفهم قيمة اخُلُصوِصيَّة 
(. يؤمن سولوف أن اخُلُصوِصيَّة تدعم .Solove, 2008, 98, 171fnمن إسهاماهتا يف اجملتمع" )

لب مركزي للحكم يف الدميوقراطيات. أحد السبل لفهم هذه وتشجع االستقالل االخالقي للمواطنني وهذا متط
متلك فقط قيمة خارجية و داخلية للفرد بل متلك قيمة وسائلية متتد ِإىل اجملتمع،  التعليقات، أن اخُلُصوِصيَّة ال

 ;Fried 1970; Rachels, 1975ُهَو اإلقرار أبهنا تنبثق من أطروحات فلسفية مبكرة )
Schoeman; 1984, 1992 ابحرتام استقاللية الفرد يف اختاذ قرارات  ارتقائها( حول قيمة اخُلُصوِصيَّة يف

متعلقة ابلتطوير الذايت، النزاهة الفردية، والكرامة اإلنسانية، وتعزز من قيمة اخُلُصوِصيَّة يف أدوار وعالقات 
تساعد معايري اخُلُصوِصيَّة َعَلى اجتماعية متنوعة تساهم يف بناء جمتمع فاعل. ِوفًقا هلذه االطروحة املعاصرة، 

تنظيم العالقات اإلجتماعية مثل العالقات احلميمية، العائلية، املهنية ومنها عالقة الطبيب ابملريض، احملام أو 
. وهكذا فَإنَّ اخُلُصوِصيَّة تعزز من التفاعل االجتماعي َعَلى مستوايت خلإ. . احملاسب ابلعميل، املعلم والتلميذ

قا لسولوف، فَإنَّ أي جمتمع ال حيرتم ُخُصوِصيَّة الفرد واآلَخرين يتحول ِإىل جمتمع "خانق" متعددة. ووف
(Solove 2008; see also Kundera, 1984.) 

 

 هل اخُلُصوِصيَّة نسبية ؟ 7.3

 (، ِإىل أنه من املمكن أتويل مسألة نسبية اخُلُصوِصيَّة ثقافيا بواسطة طريقتني. السؤال1984يشري شاومان )
السؤال الثاين عن  األول ُهَو هل تعترب اخُلُصوِصيَّة قيمة جلَِميع الشعوب أم أن قيمتها مرتبطة ابلفروقات الثقافية.

يع الثقافات  مدى وجود جوانب للحياة خاصة بطبيعتها وليس بشكل تقليدي فقط. يتفق أغلب الكتاب أن َجَِ
سعي واحلصول عليها. وعلى االرجح ختتلف يف مستوى تقدر قيمة اخُلُصوِصيَّة، ولكن ختتلف يف أساليبها لل

( و 1988(. يتحسس كل من آالن )Westin, 1967; Rachels, 1975تقييمها للُخُصوِصيَّة )
أقل بكثري حول  اتفاق( من أتثري االلتزامات الثقافية املتنوعة َعَلى إدراك وفهم اخُلُصوِصيَّة. ُهَناَك 2003مور )

دل البعض أن املسائل املتعلقة بدواخل الفرد خاصة بطبيعتها، ولكن تصنيف هذا السؤال الثاين، حيث جيا
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اجملال بدقة وسهولة اليزال أمرا ُمريا. وإحدى الصعوابت يف حتديد النطاق اخلاص ُهَو أن اخُلُصوِصيَّة فكرة 
 معني.نسبية ثقافيا ومتوقفة َعَلى عوامل مثل االقتصاد والتكنولوجيا املتوفرة يف نطاق ثقايف 

 

 اخُلُصوِصيَّة والتكنولوجيا . 4

الواضح حِبَمايَة اخُلُصوِصيَّة يف القانون بدافع من توسع تقنية  لالعرتافصدرت النقاشات املبكرة لوارين وبرانديز 
ُحف الورقية املوزعة َعَلى نطاق واسع، وظهور التصوير الفوتوغرايف . كذلك امتد املعلومات مثل تطور الصُّ

. من ةاإللكرتونيالتعديل الرابع حِلَمايَة اخُلُصوِصيَّة ضد التقصي واالحتجاز ليشمل التصنت اهلاتفي والرقابة 
الواضح أن كثريًا من الناس الزالوا ينظرون ِإىل اخُلُصوِصيَّة كقيمة مهمة ومهددة أكثر من ذي قبل بسبب تقدم 

ئلة وسجالت معلوماتية َعَلى الشبكة العنكبوتية حتفظ معلومات التكنولوجيا. حيث توجد قاعدة بياانت ها
يعلم معظم االفراد َعَلى وجه التحديد املعلومات املخزنة عنهم، ومن  املرء املالية، مشرتايته، مكاملاته اهلاتفية وال

كيفية استخدام يستطيع الوصول إليها. قدرة اآلَخرين َعَلى دخول وربط قاعدة البياانت، السيطرة احملدودة حول  
 البياانت، أو مشاركتها أو استغالهلا جيعل حتكم املرء يف معلوماته الشخصية أصعب من ذي قبل. 

هناك عدة قضااي أخرى متثل الصراع َبنَي اخُلُصوِصيَّة والتكنولوجيا. فلننظر ِإىل التقنيات احلديثة اآلتية: 
ساس حِلَمايَة األشَخاص من املتحرشني واملسوقني مثال كاشف اهلوية للمتصل عرب اهلاتف، والذي صمم يف األ

فحص املواد املخدرة واسعة  اختباراتعرب اهلاتف يلقي ُماوفا حول ُخُصوِصيَّة املتصل واملتصل به. جترى 
يع ت االنتشار َعَلى املوظفني إما عشوائيا أو إجباراي، وال عترب احملكمة العليا أن السياسات اليت تتطلب من َجَِ

رحلة املتوسطة والثانوية القبول هبذه االختبارات لالنضمام ِإىل النشاطات الالمنهجية انتهاكا للتعديل طالب امل
الرابع، رغم أهنا رفضت إجراء هذه االختبارات من قبل الشرطة َعَلى النساء احلوامل. ولكن استخدام اجملسات 

، قررت احملكمة يف قضية 2001ال. بيد أنه يف عام احلرارية َعَلى احلوائط الكتشاف زراعة املارجيواان يبدو مقبو 
أن أجهزة التصوير احلراري  Kyllo v. U.S.  (533 U.S. ( 27كايلو ضد الوالايت املتحدة االمريكية 

اليت تكشف عن معلومات غري معروفة مسبقا بدون إذن تفتيش يعد انتهاكا حَلّق اخُلُصوِصيَّة والتعديل الرابع. 
الذين يستخدمون املسار السريع، والنتيجة هي  لألشخاصقبة التلفزيونية عادة أبخذ صور وتقوم أجهزة املرا

حترير ُمالفات مرورية ملتجاوزي السرعة احملددة ترسل ابلربيد، صور مشاهبة تؤخذ عند قطع االشارة احلمراء يف 
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يف اتمبا، يف أماكن مثل  سان دييغو وأماكن أخرى تقود كذلك ِإىل ُمالفات مفاجئة. استخدام املاسح الضوئي
ن أدت إيتم مطابقتها مع قاعدة بياانت للجاحنني الطلقاء، اليت و  نوادي القمار، االحداث الرايضية الكربى،

ِإىل إلقاء القبض عليهم، تطرح أيًضا مسألة أخرى حول ُخُصوِصيَّة األشَخاص األبرايء الذين مت تصويرهم دون 
لتمكني  (GPS)سيارات املستأجرة بواسطة نظام حتديد املواقع العاملي علم منهم. يتم كذلك تعقب سائقي ال

هذه الشركات )وليس الشرطة( من فرض ُمالفات لتجاوز السرعة احملددة. يدرس مسؤويل دائرة اهلجرة يف 
 أسرتاليا اقرتاحات بوضع أجهزة تعقب لطاليب اللجوء قبل إرساهلم للمجتمع احمللي يف انتظار جلسات االستماع.

( Carnivoreوكشف اإلعالم مؤخرا عن موقع إلكرتوين يعود ملكتب التحقيقات الفيدرايل يدعى كارنيفور )
تَبنَي أبنه أيخذ عينات من مراسالت مستخدمي الشبكة العنكبوتية بشكل عام وليس من يشتبه هبم فقط. 

َلى اعرتاض كل عمليات االّتَصال إيكيلون كذلك شبكة ُمصنة عاملية لألقمار الصناعية، يقال أنه نظام قادر عَ 
مثل املكاملات اهلاتفية، الفاكس، الربيد االلكرتوين. وميلك نظام إيكيلون ما يقارب من عشرين مركز تصنت 
عاملي. سيتمكن املسافرون عرب اجلو قريًبا من اجتياز اجلمارك سريعا ابستخدام أجهزة استشعار حديثة حتدد 

عني، وأيخذ مسؤويل اخلطوط اجلوية األمريكية بعني االعتبار استخدام "البطاقات هوية املسافر عن طريق قزحية ال
الذكية" لتحديد هوية املسافرين عن طريق بصمات األصابع. ُهَناَك انتشار كبري للمقاييس احليوية اليت تستخدم 

يَنما تتقدم الوجوه، العيون، بصمات االصابع، وأجزاء أخرى من اجلسم لتحديد هوية أشخاص معينني. بَ 
( شىت 2003تقنيات مطابقة املعلومات مع قواعد أخرى للبياانت بشكل سريع. يناقش أنطون ألرتمان )

املسائل اليت تتعلق ابخُلُصوِصيَّة واملعايري االخالقية اليت نشأت مع االستخدام املتزايد للمقاييس احليوية.للمزيد 
 Ethics and Informationىل جملة حول املسائل اليت ذكرت آنفا من املمكن النظر إِ 

5, 3 (2003) Technology. 

من املمكن تقدمي حجة مقنعة للتغلب َعَلى اخرتاقات اخُلُصوِصيَّة يف بعض احلاالت اليت تتصادم فيها 
اخُلُصوِصيَّة والتكنولوجيا احلديثة. َعَلى سبيل املثال، تبدو اختبارات فحص املواد املخدرة والكحول للطيارين 

املعاصرة عن طرق من رة مَتَاًما من أجل السالمة العامة. ومع تطور تقنيات حديثة ودقيقة، تبحث املؤلفات مرب 
 Agre and) شأهنا أن حتقق توازان َبنَي احرتام اخُلُصوِصيَّة ومسوغات استخدام هذه التقنيات

Rotenberg, 1997; Austin, 2003; Brin, 1998; Etzioni, 1999, and Ethics 
, 6, 1, 2004nd Information Technologya .)( يهتم دانييل سولوفDaniel 
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Solove 2006 ابلنقد املوجه للُخُصوِصيَّة يف كوهنا تعاين من إشكال يف املعىن والقلق من أن التكنولوجيا )
القانون حنو فهم متماسك يسعى سولوف لتوجيه  احلديثة صنعت جمموعة أضرار جديدة للُخُصوِصيَّة.

للُخُصوِصيَّة، عن طريق تطوير تصنيف لتحديد جمموعة واسعة من مشكالت اخُلُصوِصيَّة َعَلى وجه شامل 
ومكتمل. . جيادل مور أن مطالب اخُلُصوِصيَّة ينبغي أن حتمل أمهية أكرب عندما تصارع قيما اجتماعية أخرى. 

يرى أن اتفاقيات التوظيف اليت ختدش ُخُصوِصيَّة املوظف ينبغي أن ويدافع َعَلى سبيل املثال عن الرأي الذي 
يُنَظر هلا بعني الشبهة، ويناقش كذلك أبن القوانني والتشريعات اليت متنع التعديل الوراثي للبشر سوف تسَحّق 

أكثر (. كما عن الرأي القائل أن حرية التعبري ليست Moore, 2000) حقوق اخُلُصوِصيَّة الفردية بال مربر
، أن الدراسات  2001(. و من الواضح، بعد أحداث سبتمرب Moore, 1998أمهية من اخُلُصوِصيَّة )

حول اخُلُصوِصيَّة ركزت بشكل متزايد َعَلى كيفية حتقيق التوازن َبنَي ُماوف اخُلُصوِصيَّة واحلاجة لألمن العام يف 
ابألمن قائال أنه حيقق املعادلة اخلاطئة وَعَلى االرجح عصر اإلرهاب. جيادل مور الرأي الذي يبادل اخُلُصوِصيَّة 

( مبجموعة متنوعة من 2003يزودان مارش و إيتزيوين )(. و Moore, 2000سوف يقوض القيمتني )
مع تسليط الضوء َعَلى اجلوانب  2001املقاالت حول حتقيق التوازن َبنَي احلقوق واألمن العام بعد سبتمرب 

سوف  ة لتوسيع سلطتها يف حرهبا ضد اإلرهاب، ومىت ميكنها املخاطرة بتجاوز سلطتها.اليت حتتاج فيها احلكوم
تؤدي مراجعات التشريع الوطين احلكومي "ابتريوت " حول مدى تزايد الرقابة االلكرتونية السرية بدون إذن 

. 2001سبتمرب  قضائي ِإىل مزيد من السجال حول أمهية ِِحَايَة اخُلُصوِصيَّة ضد سلطة الدولة عقب أحداث
مثال حديث ُهَو استحواذ إدوارد سنودن َعَلى معلومات سرية من وكالة األمن القومي وتسريب هذه املعلومات 
بدون إذن. )البعض ينظر ِإىل سنودن كبطل بَيَنما ينظر اليه آخرون كخائن(. رغم أن الدولة حتتاج ِإىل قوى 

أن تكون صوات قواي حِلَمايَة احلرايت املدنية وحقوق االفراد، مبا  جيب ةالتنفيذيحِلَمايَة مواطنيها اال أن السلطة 
 فيها اخُلُصوِصيَّة. 

 

 البعد االجتماعي للُخُصوِصيَّة 1.4 

بَيَنما يستمر الُكتاب ابلقلق حول اخُلُصوِصيَّة والتكنولوجيا َعَلى وجه اخُلُصوص وأتثريمها َعَلى املواطنني، يتزايد  
أعاله. للمزيد من  3.6ماعي للُخُصوِصيَّة الذي قدم عنه بشكل مبدئي يف هناية فقرة االهتمام ابلبعد االجت

 Beateنشرت دراسة حديثة ُحّررت بواسطة بيت روسلر ) :املقاالت املعاصرة حول هذا املوضوع
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Roessler( ودوروات موكروسينسكا )Dorota Mokrosinska)  :األبعاد االجتماعية ، بعنوان
( الشهري: Schoeman( وهي تتبعية لعمل شومان )2015) منظورات متعددة االختصاصاتللُخصُوِصيَّة: 

لكن مع الرتكيز َعَلى البعد االجتماعي للُخُصوِصيَّة. تدرك  ،(1984)األبعاد الفلسفية للُخصُوِصيَّة: ُمتارات 
ذلك ألن اخُلُصوِصيَّة قيمة مركزية املؤلفتان أن تطور التكنولوجيا أاثر نقاًشا نشطا حول البياانت واخُلُصوِصيَّة، و 

ميكننا من خالهلا رؤية حرية الفرد واستقالله يف جمتمعات دميوقراطية حرة. اجلديد ُهَو التطور املقلق للتكنولوجيا 
(، 2008(، سولوف )1995تتطفل َعَلى األفراد واجملتمع. اختذ كل من رجيان )اليت تغزو اخُلُصوِصيَّة و 

طوات االوىل يف حتليل األبعاد االجتماعية وقيمة اخُلُصوِصيَّة يف اجملتمعات الديومقراطية، ( اخل2010ونسنباوم )
( يركز املؤلفون حاليا َعَلى دور اخُلُصوِصيَّة يف املمارسات السياسية 2015جبانب آخرين يف هذا املنشور )

. نشأت أيًضا اهتمامات ابخُلُصوِصيَّة واالجتماعية، يف القانون، اإلعالم، االّتَصاالت، الرعاية الطبية، والسوق
يف ختصصات جديدة ختطت الفلسفة، القانون، والعلوم السياسية حيث بلغت العلوم الصحية، اهلندسة، 
دراسات اإلعالم، علم اإلجتماع، وعلوم نظم املعلومات. شجعت كل من روسلر وموكروسينسكا َعَلى إجياد 

ختلفة للحياة اإلجتماعية، ابحثتني عن سبل تؤكد َعَلى الصلة حلول للخالفات املعاصرة يف امليادين امل
اإلجتماعية للُخُصوِصيَّة لتساعد يف ُماولة حل هذه اخلالفات. ومع تزايد التنظيمات املتعلقة ابخُلُصوِصيَّة، 

 يَّة.تشّجع روسلر وموكروسينسكا الباحثني َعَلى التصدي للتحدايت اليت تنشأ عن البعد اإلجتماعي للُخُصوصِ 

أيضا وعلى سبيل املثال يناقش رجيان، جاري ماركس، وسولوف املعىن االجتماعي و قيمة اخُلُصوِصيَّة، 
العام يف العائلة، مع التسليم أبن التقاليد العائلية هي -ديكو و مور احلد اخلاص  كّل من  ويف الطرف اآلخر قّيم

 ,Roessler and Mokrosinskaري األويل )ضمن أكثر االشياء أمهية يف هذا اجملال االجتماعي البش
(. يف مثال آخر، تشري روسلر ومكروسينسكا جبانب جريومني فان دن هوفني، أانبيال ليفر وآخرون 2015

البياانت الشخصية، واخُلُصوِصيَّة كقيمة سياسية، خاصة يف ظل التوتر َبنَي ِإىل البياانت اجلينية، أسواق 
وحرية التعبري. تنظر دراسات أخرى يف هذه اجملموعة ِإىل الرقابة َعَلى الشبكة العنكبوتية والدور اخُلُصوِصيَّة 

الدميوقراطي للُخُصوِصيَّة ووسائل التواصل االجتماعي. بَيَنما تطرح هذه املقاالت عدة أسئلة، وتقوم بعزل 
الجتماعية، وعندما تكون اجلماعات وليس املعضلة االساسية اليت تنشأ عند تناول اخُلُصوِصيَّة يف السياقات ا

(. أخريا، تساعد Roessler and Mokrosinska, 2015األفراد فحسب ركيزة لتنظيم اخُلُصوِصيَّة )
اجملموعة الثالثة من املقاالت القراء َعَلى فهم تنظيمات اخُلُصوِصيَّة يف االحتاد االورويب وكندا. وتؤكد أنيتا آالن 
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ُصوِصيَّة املتعلقة ابلرعاية الصحية وما تلحقه من أضرار ومتييز عنصري وجنسي السمر َعَلى قصور لوائح اخلُ 
والنساء. يناقش آخرون كالًّ من حالة التوحد وحالة التشتت يف تنظيمات اخُلُصوِصيَّة َعَلى الصعيد الفيدرايل 

ابلنسبة للخالفات الراهنة حول  يف الوالايت املتحدة االمريكية، وعرب الوالايت، وضمن تشريعات اخُلُصوِصيَّة.
اخُلُصوِصيَّة يف جماالت التقنية احلديثة رمبا توجد عدة إجاابت راسخة حول أفضل طريقة للرد َعَلى أسئلة نشأت 
من الصدام َبنَي اخُلُصوِصيَّة وقيم هامة أخرى. ومع ذلك ، "أحرز املؤلفون خطوة هامة يف األحباث املتعلقة 

 أن االعرتاف ابألبعاد االجتماعية للُخُصوِصيَّة له دور جوهري يف طريقة فهمنا للُخُصوِصيَّة ابخُلُصوِصيَّة مربهنني
 (.Roessler and Mokrosinska, 7والتقارب وتقريبها من املواضيع اجلدلية احلالية املتعلقة هبا ")

 

  اخُلُصوِصيَّة والتعارض مع قيم أخرى 2.4

ة وتقدم التكنولوجيا، حققت دراسة حديثة إسهاًما مهًما لألدبيات حول مع اتساع النقاشات حول اخُلُصوِصيَّ 
بواسطة آدم مور  اخلُصُوِصيَّة، األمن واملساءلة :األخالقيات، القانون والسياسةهذا املوضوع، وهي دراسة: 

 ( معلنا يف بيان حاسم دفاعه عن اخُلُصوِصيَّة حىت وإن بدت متعارضة مع قيم هامة أخرى. تتيح2016)
التكنولوجيا احلديثة مثال مزيدا من إمكانية استخراج البياانت، إعادة حتديد جمموعات البياانت جمهولة املصدر، 

والتعرف َعَلى الوجوه.. وكل هذه  يالتنبؤ احلرارية، قارئ ألواح املركبات، تقنيات التحليل  كامريات االستشعار
كجزء من ُخُصوصياتنا، ولكنها أصبحت معلومات   إبمكاهنا الكشف عن معلومات كنا نظن سابقا أهنا ُممية

عامة أكثر مما كنا نتخيل. قد جتعلنا هذه التقنيات نقلق حول التأصيل األخالقي، القانوين، واالجتماعي 
والعالقات املتبادلة َبنَي اخُلُصوِصيَّة، األمن، واملساءلة. يستخدم مور وشريكه يف أتليف " املقدمة" مايكل كاتل 

ُخُصوِصيَّة مستندا َعَلى التحّكم، أن "احَلّق يف اخُلُصوِصيَّة ُهَو احَلّق يف التحكم يف إمكانية الوصول تعريفا لل
( مشددا َعَلى أن " القدرة َعَلى Moore, 3واالستخدام لألماكن، األجساد، واملعلومات الشخصية " )

صية حساسة، ُهَو جزء أساسي لرفاهية التحكم إبمكانية الوصول ألجسادان، قدراتنا، وقواتنا، وملعلومات شخ
بصورة أساسية القدرة َعَلى السيطرة َعَلى حياهتم،  لألفراد(. يوفر األمن Moore, 5اإلنسان وازدهاره ")

مشاريعهم، ممتلكاهتم، وأن يكونوا متحررين من التدخالت غري املربرة من قبل أفراد آخرين، شركات، أو 
من واخُلُصوِصيَّة كقيم متوازية تعزز كل منهما األخرى. بيد أنه من املهم حكومات.  من هذا اجلانب تبدو األ

التساؤل عّما قد يربر التدخل اخلارجي، مؤداي ِإىل تعارض َبنَي اخُلُصوِصيَّة واألمن. ميلك األفراد آراء ُمتلفة 
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مام األفراد واجملموعات حول كون مسألة متعلقة ابألمن العام قوية يف وقت ما ِإىل درجة ما كافية لتجاوز اهت
( عن اعتبار قوي، حجته أن نظرية Kenneth Einar Himmخُبُصوصيتهم. يدافع كينيث إينار هيما )

العقد االجتماعي الكالسيكية تقتضي خضوع املواطنني لسلطة الدولة للحصول َعَلى األمن وهي قيمة تلتزم 
حة، الشرطة، أجهزة االستخبارات، معاهد الصحة العامة، الدولة أخالقيا حِبَمايَتها. كذلك توفرها القوات املسل

ولكن قلة قد تقبل ابالدعاءات املتطرفة (. Moore, ch. 8اجلماعات )أو النظم القانونية األمن لألفراد و 
القائلة أبن األمن دائما ما يتجاوز اخُلُصوِصيَّة، ويف "وسطنا املتمكن تقنيا واملخيف يف ذات الوقت، حتقيق 

ن َبنَي االحتياجات املشروعة، واحلقوق القّيمة، والقيم اجلوهرية ُهَو صراع مستمر يف اجملتمع والدميوقراطية التواز 
(. بَيَنما ندرك أن ُهَناَك فئات ُمتلفة للمساءلة األخالقية، االجتماعية والقانونية، Moore, 7التداولية" )

والقانونية، من الواضح أن املسائلة قد حتل ُمل اخُلُصوِصيَّة  مَتَاًما كما نناقش املسؤولية األخالقية، االجتماعية،
كما ميكن للُخُصوِصيَّة يف مناسبات أخرى أن تتجاوز املساءلة يف صيغها املتعددة. يشري املؤلفون ِإىل أن ُهَناَك 

ساءل اجلَِميع عن سببا جيًدا الستنتاج فكرة كون اخُلُصوِصيَّة، األمن، واملساءلة كلها قيم أخالقية. ومع ذلك يت
 ضها. املعادلة املالئمة لدمج هذه القيم يف حال تعار 

حِبَمايَة  التزاماولوصف عدد من اإلسهامات يف هذا املؤَلف، جتادل أنيتا آالن أن األفراد مَيَتِلكون 
دا (. وبَيَنما من املمكن أن َيُكون هذا صحيحا، فَإنَّه ليس من الواضح أبMoore, ch. 1ُخُصوصياهتم )

ما إذا كان األفراد قادرين ابلفعل َعَلى ِِحَايَة ُخُصوصياهتم يف وجه ُماوف األمن القومي أو مقتضيات املساءلة. 
تؤكد دوروات موكروسنسكا َعَلى أن اخُلُصوِصيَّة قيمة دميوقراطية، وهذا يعزز من قيمتها عندما تتنافس مع حرية 

وِصيَّة َعَلى حني اخلالفات العميقة جانبا إلمتام االتفاقات التعبري وأي مسائل سياسية أخرى. تساعد اخُلصُ 
السياسية يف أنظمة دميوقراطية. تتقدم موكروسينسكا ابسرتاتيجية تسوي اخلالف َبنَي اخُلُصوِصيَّة وحرية التعبري 

( كما أشري سابقا، جيادل كينيث هيما "أن قيمة األمن تفوق قيمة Moore, ch. 4عند تعارضهما )
ا أساسيا أو مطلقا بل قيمة وسائلية حلقوق أخرى فحسب" اخُلصُ  وِصيَّة أمهية، وأن اخُلُصوِصيَّة يف رأيِه ليست َحقًّ

(Moore, 12, and ch. 8 دفاع هيما قائم َعَلى رأي له يقول أبن األمن ضروري من أجل البقاء .)- 
لرأي، يدافع آدم مور عن اخُلُصوِصيَّة ُمَقاِبل ردا َعَلى هذا اوهو واجبنا والتزامنا األكثر قيمة. خالفا لذلك، و 

األمن حبجج عديدة، رمبا أوثقها ُهَو إظهار اخُلُصوِصيَّة "كمعقل ضد تزايد االستبداد يف الدول الغري مساءلة 
(. يناقش آالن روبل َجع البياانت عن طريق وكالة األمن القومي يف Moore, 13, and ch. 9أمنًيا" )
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يَنما يقوم برايس كاليتون ابول ابلرتكيز َعَلى مماراسات الرقابة التلفزيونية يف الباب احلادي عشر، الباب العاشر، بَ 
مسرتجعا ُماوف روبل حول املساءلة والشفافية يف أساليب َجع البياانت واملراقبة التلفزيونية مشددا َعَلى أمهية 

ؤلفون من التنفيذ القانوين والتطبيقات للكثري من َحّق اخُلُصوِصيَّة يف عصر التكنولوجيا احلديثة. يتخوف امل
املمارسات اليت تندرج حتت قانون )ابتريوت( مدعمة بنقاش اندين سرتواسن عن كون هذه التطبيقات إما غري 

( استمالت هذه النقاشات حول تقنية املعلومات القراء حنو Moore, ch. 12شرعية أو غري فعالة )
 ود َبنَي اخُلُصوِصيَّة، االمن واملساءلة وقيمتهم النسبية.املناظرات احلالية حول احلد

مل آخر حول دور اخُلُصوِصيَّة كمفهوم، والتوتر املرتبط هبا يف املناقشات حول تقدم التكنولوجيا ع
(. حيث يضيف العمل Francis & Francis, 2017 )اخلُصُوِصيَّة : ماحيتاج اجلميع أن يعرفه  هو: 

ممتازة للدراسات واملواضيع اليت مشلها هذا املقال. يعترب الكتاب رصينا وشامال، مناقشا نظرة عامة، حديثة، و 
اخُلُصوِصيَّة وارتباطاهتا مبفاهيم األمن واستقاللية اختاذ القرار، مقْيما وضع اخُلُصوِصيَّة يف عصر تقين متغري. 

موعات أخرى مع اهتمام مفصل ابملعلومات يتناول الكتاب أسئلة اخُلُصوِصيَّة املتعلقة ابألفراد، العائالت وجم
الشخصية، الرعاية الصحية، التعليم، التوظيف، واملسائل املالية، التنفيذ القانوين، الشبكة العنكبوتية، ووسائل 
التواصل االجتماعي، وأمهية اخُلُصوِصيَّة للدميوقراطية. يُقّدم الكتاب ُمعاجلة متوازنة للرؤى البديلة يف كل من 

االت. مؤكدا َعَلى تنوع الطرق اليت حتمي اخُلُصوِصيَّة يف عدة جماالت من حياتنا. مَيَتِلك املؤلفان خربات هذه اجمل
يف الفلسفة والقانون، وهي ضرورية بشكل متزايد يف أي نقاش حول قيمة اخُلُصوِصيَّة يف هذه السياقات 

 املتعددة. 
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