
الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293العالم24

للنظر  ال��ي��وم  بريطانية  محكمة  تستعد 
ف���ي اس��ت��ئ��ن��اف االدع������اء ال���س���وي���دي ضد 
قرار اإلف��راج عن مؤسس »ويكيليكس«، 

جوليان أسانج، بكفالة. 
وسيمثل أسانج أمام محكمة العدل العليا 
ف��ي ل��ن��دن ال��ت��ي ستقرر إم��ا اإلف����راج عنه 
ابقائه  أو  ش��روط صارمة  بكفالة ضمن 

في السجن في زنزانته االنفرادية. 
واش�����ت�����ك�����ى م����ح����ام����ي م�����ؤس�����س م���وق���ع 
أن��ه  م���ارك ستيفنز، م��ن  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، 
الكفاية  فيه  بما  التواصل  من  يتمكن  لم 
املعتقل منذ أكثر من اسبوع.  مع موكله 
يتعرض  ال��ذي  »التنكيل«  مجددًا  وانتقد 
له اسانج، قائاًل إن »التلميح إلى احتمال 
هربه أمر سخيف تمامًا«، في إشارة إلى 
طلب املحكمة من موكله ايداع ضمانتني 
قيمة كل منهما عشرين ألف جنيه تدفع 

ف���ي ح��ال��ة اخ��ت��ف��ائ��ه ع�����الوًة ع��ل��ى ال��ك��ف��ال��ة 
امل��ح��ددة ب��� 200 أل���ف ج��ن��ي��ه. وأوض����ح أن 
ألف استرليني أمر صعب«،  »جمع 200 
أن��ص��ار أس��ان��ج تمكنوا من  إل��ى أن  الفتًا 

جمع نحو نصف مبلغ الكفالة املطلوب. 
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بشير البكر 

م��ن��ذ ال��ن��ه��ض��ة اإلي��ط��ال��ي��ة، ال��ت��ي اخ��ت��رع��ت 
م��ن��ص��ب ال��س��ف��ي��ر، ُت���ش���ّك���ل ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
اختصاصًا يتخفى خلف مصلحة الدولة. 
وت����غ����ذى ه�����ذا األم������ر م����ن ال���ن���ظ���ام امل��ط��ل��ق، 
ل��ي��س��م��ح ب��ك��ل ال����دن����اءات وال��ش��ن��اع��ات بني 
األم�������م، وم���ن���ح ت��ف��س��ي��رًا ل��ل��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى 
ق����ت ال�����ق�����ارة ال���ع���ج���وز. 

ّ
ال�����ح�����رب، ال����ت����ي م����ز

وح���ني اس��ت��ق��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ن��ف��ّذت 
دبلوماسية جديدة. 

س��ف��ي��ر ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ف���ي ف��رن��س��ا ما 
ُيطَلق عليه  بني سنتي 1776 و1785-ك���ان 
رائ��دًا حقيقيًا  اْعُتِبر  »كوميسير«-  حينها 
يتوجب  وك���ان  األم��ي��رك��ي��ة.  للدبلوماسية 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���س���ف���ي���ر، ب��ن��ي��ام��ني ف��ران��ك��ل��ني، 
أن ي��ت��ف��اوض ف���ي ب���اري���س ح����ول م��ع��اه��دة 
ص���داق���ة وت���ج���ارة ض���د ال���ع���دو ال��ب��ري��ط��ان��ي 
امل��ش��ت��رك. وف��ّك��ر ف��ي ط��ري��ق��ه ع��م��ل��ه، فكتب: 
»لقد تأملُت قاعدًة، خالل فترة طويلة )...(. 
بأي  أنشغل  أاّل  ف��ي  تتمثل  ببساطة،  إنها 
خجاًل  أح��م��رُّ  تجعلني  أن  يمكنها  قضية 

حني تصبح عمومية«.    
أث����ن����اء ال���ن���ق���اش���ات امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���دس���ت���ور 
األميركيون  الجمهوريون  أعاد  األميركي، 
ال�����ت�����أك�����ي�����د ع�����ل�����ى ت���ف���ض���ي���ل���ه���م ل���ت���وس���ي���ع 
املفاوضات الدبلوماسية وترويج األخبار. 
وق���د الح���ظ م��ؤرخ��و ت��ط��ور ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
أن�������ه خ����الف����ًا ل���ل���ن���ص���وص ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
األوروبية، فإن النصوص األميركية كانت 
كانت  األخ��ب��ار  ع��ري��ض.  لجمهور  موجهة 
ال��ظ��روف سوف  أن  وق��ن��اع��ة  بنية  مكتوبة 
تضعها ذات ي���وم ت��ح��ت ع��ي��ون امل��واط��ن��ني 
وال��ع��ال��م ب���أس���ره. وق���د ت���م ال��ت��أك��د م���ن ه��ذا 
األمر اليوم، من خالل البرقيات التي بثها 

»ويكيليكس«.
ت��س��ري��ب��ات »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ت��ع��ي��د ال��ت��ذك��ي��ر 
ب��ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة أس��اس��ي��ة أخ����رى ت��ع��ود 
إل���ى إرث األن�����وار ال���ذي ن��ه��ل م��ن��ه الرئيس 
األم��ي��رك��ي وودرو وي��ل��س��ون ح��ني ق���ّدم إلى 
ال��ك��ون��غ��رس، ي���وم 8 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 1918، 
»أرب��ع��ة ع��ش��ر ن��ق��ط��ة«، ف��ي مقدمتها حظر 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��س��ري��ة. ورغ����م ان���ه اعتبر 
الدبلوماسية السرية سبب ويالت الحرب 
الكونية األول���ى، إال أن��ه بعد م��رور بضعة 
ت��ف��اوض، في سرية، ح��ول معاهدة  أشهر، 
ف��رس��اي ف��ي خ��ل��وة م��ع ال��رئ��ي��س الفرنسي 
ج����������ورج ك���ل���ي���م���ن���ص���و ورئ������ي������س ال�����������وزراء 
البريطاني لويد جورج، ومن أجل الديكور 
رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة اإلي����ط����ال����ي ف���ي���ت���وري���و 
إمانويلي أورالن��دو، بعيدًا عن كل الوفود 
األخ�������رى، ب���ل وب���ع���ي���دا ح��ت��ى ع���ن محيطه 

الخاص. 
األح������داث ع���ن���ي���دٌة. إن ال���ت���ف���اوض، ع��م��وم��ًا، 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بشكل خ���اص، ال تخاض 
في وضح النهار، وتحت مرأى طرف ثالث. 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون األم���ر ويتأقلمون  ي��ع��رف 
م��ع��ه وي���م���ارس���ون���ه. س��ب��ق ل��س��ف��ي��ر ل��وي��س 
ال����راب����ع ع���ش���ر، ف���ران���س���وا دي ك��ال��ي��ي��ري��س، 
أن ك��ت��ب س��ن��ة 1716: »ال��س��ري��ة ه��ي س��الح 
املفاوضات«. أما الوزير الفرنسي للشؤون 
الخارجية ما بني الحربني، جيل كامبون، 
كان  »مهما  أن��ه   1926 سنة  استنتج  فلقد 
ق��ص��ر ف���ت���رة ت��ح��م��ل��ن��ا م��س��ؤول��ي��ة م��ص��ال��ح 
اليوم الذي  ال��خ��ارج، نكتشف أن  البلد في 
ل��ن ت��ع��ود ف��ي��ه أس����رار ف��ي امل���ف���اوض���ات، لن 

تكون فيه مفاوضات على اإلطالق«.   

ه��ذا  يطلقها  ال��ت��ي  فالتصريحات  وه��ك��ذا 
ال���ط���رف أو ذاك، وامل��وج��ه��ة ق��ب��ل ك���ل ش��يء 
ال��ع��ام، تنحرف إلى  ل��ل��رأي  ملنح ض��م��ان��ات 
ت���ص���ع���ي���دات ت��س��م��م ال����ح����االت ال��ص��راع��ي��ة 
مسار  عبر  التحكم  صعبة  جعلها  لدرجة 
التفاوض. ويرى هوبير فيدرين ان ارساء 
ال��ث��ق��ة ب���ني ال��دب��ل��وم��اس��ي��ني ام����ر ج��وه��ري. 
وت���ف���ت���رض ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة، ش���أن���ه���ا ش���أن 
امل���ف���اوض���ات ال��ت��ج��اري��ة، م��ن��اق��ش��ة الحجج 
بصراحة ال تستثني اوجه األمور السلبية 
القائمة، وه��ي ره��ن ارس��اء الثقة، وضمان 

بقاء النقاش في سياقه وطي الكتمان.
من خالل الحد من فائدة تأثيرات الصورة 
والتصريحات، فإن السر يتيح للمفاوض 
األق��ل،  لوقت قصير على  أن يخرج نفسه، 
ال��ع��م��وم��ي وم���ن امليكانزمات  ال��ض��غ��ط  م��ن 
ي���ف���رض���ه���ا  أن  ي����م����ك����ن  ال������ت������ي  امل������أس������وي������ة 
يكون  أن  فما  األسباب،  لهذه  االستقطاب. 
م���ك���ان ال���ت���ف���اوض م���ع���روض���ًا أم�����ام أط����راف 
ث���ال���ث���ة، ف����إن ال��ع��م��ل ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت��ف��اوض 
ينتقل إل��ى مكان آخ��ر. املكان يصبح قاعة 
م��س��رح ت��ج��ري ف��ي��ه م��س��رح��ي��ة م��ح��ددة في 
ال���ك���وال���ي���س. ول���ك���ن ه����ذا ال��ت��ق��ل��ي��د امل��ت��ع��ل��ق 
بالسرية يصطدم، بطريقة متصاعدة، بأمر 
معاصر للشفافية، يحركه محرك مزدوج. 
امل�����ح�����رك ال���س���ي���اس���ي ي���ظ���ل ف�����ي ال���خ���ط���وط 
ال���ك���ب���رى، ه���و ذاك ال�����ذي ت���م ال��ت��ف��ك��ي��ر فيه 
أثناء األن��وار: الحق في معرفة املحكومني 
املحرك  ه��ذا  الحاكمني.  وواج��ب مسؤولية 
ي�����زداد ق����وة م���ع ازدي������اد امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي 
ت��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ال���دي���م���وق���راط���ي���ة. وإل�����ى ه��ذا 
املحرك، ازداد من اآلن فصاعدًا، محرك آخر: 
واالتصال،  املعلومة  تكنولوجيات  اتساع 
التي تخفف من سرعة وْق��ع قطيعة السر. 
األم��ر  »ويكيليكس«  وّض��ح��ت قضية  وق��د 

بشكل مدّوي.      
ل������ح������د ال��������س��������اع��������ة، ت�����ت�����ض�����م�����ن ف���ض���ي���ح���ة 
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« ن���ت���ي���ج���ة وت������ق������ّدم إح�����دى 
ال���ع���واص���م  ال���ن���ت���ي���ج���ة ه�����ي أن  امل����خ����اط����ر. 
الدبلوماسية وأماكن املفاوضات املتعددة 
األطراف يجب عليها أن تبحث عن أفضل 
ت�����وازن ب���ني ال���ف���ائ���دة امل��ح��ت��ف��ظ ب��ه��ا ل��ل��س��ر، 
طرف  ت��ج��اه  للشفافية  املثبتة  وال��ش��رع��ي��ة 

ثالث.   
ال��ت��ح��دي ل��ي��س ج���دي���دًا، وق���د ك���ان ح��اض��رًا 
امل��ت��ع��دد  االت�����ف�����اق  ف���ش���ل  م����ع  س���ن���ة 1995، 
األط���راف ح��ول االس��ت��ث��م��ارات، ث��م ف��ي سنة 
1999، في فشل مفاوضات التجارة العاملية 
ف���ي س��ي��ات��ل، ح��ي��ث دان امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي، 
مبدئيًا، شرعية مفاوضات تمت في سرية. 
الخطر هو أن الشفافية، ولفائدة فضيحة 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«، ت��ج��د ن��ف��س��ه��ا م��وص��وم��ة 
باستخفاف. يأتي من ينتقد »ديكتاتورية 
ال��ش��ف��اف��ي��ة«، ب��ي��ن��م��ا ه���ي ت��ش��ك��ل، ت��ح��دي��دًا، 
ق على السلطة السياسية، شرطًا  حني ُتطبَّ

للمجتمع الديموقراطي.
التي  ل��ل��ت��ج��اوزات  ترياقًا  تمنح  الشفافية 
تتيُحها سرية السلطة: صراعات مصالح، 
عشوائية التعيينات والعقوبات، وتحويل 
واختالس الفائدة الجماعية من قبل فوائد 
يقوم  التي  واالختالسات  الفساد  خاصة، 
ب��ه��ا أف�����راد ح��ك��وم��ي��ون. ك���ل ه����ذه األش���ي���اء 
تتالشى حني  ولكنها  السرية،  في  تزدهر 
تعرضها ميكانيزمات الشفافية أمام ضوء 
األمر  ك��ان ج��ورج واشنطن يعرف  النهار. 
جيدا، وهو الذي جعل من إخبار املواطنني 

موضوع خطابه الرئاسي األخير.

التسريبات تهّدد مفهوم بناء الثقة السياسّية
سوف  »ويكيليكس«  وثائق  تسريب  ان  االعتقاد  يسود 
ويدعو  نجاعته.  ويبدد  الدبلوماسي  العمل  يعوق 
عدم  إلى  فيدرين  هوبير  األسبق  فرنسا  خارجية  وزي��ر 
قد  التسريبات  ان  ويرى  والشفافية.  السرية  بني  الخلط 
الحرية  بخسارة  نغامر  واننا  سياسية،  بعمليات  تطيح 
املنظمة، إذا تركنا األمور على غاربها، من غير عقال أو 

رقابة. ويعتبر مفهوم الشفافية قائم بذاته وهو يعود 
وودرو  الرئيس  له  روج  وقد  اميركا،  استقالل  فترة  إلى 
ويلسون بعد الحرب الكونية األولى، وعده سبب الويالت 
التي انجرت على البشرية، لكنه سرعان ما تراجع عنه، 
السمة  تكون  قد  التي  السرية،  الدبلوماسية  إلى  وعاد 

االساس للعمل الدبلوماسي

»ويكيليكس« والدبلوماسّية السرّية 

اليوم الذي لن 
تعود فيه أسرار في 

المفاوضات، لن تكون 
فيه مفاوضات

 اتساع 
تكنولوجيات المعلومة 
تخفف من سرعة
وْقع قطيعة السر

أسانج بانتظار قرار إطالقه

»ديكتاتورية 
الشفافية« تشكل 

شرطًا للمجتمع 
الديموقراطي

ويلسون حظر 
الدبلوماسية 

السرية إال أنه 
استخدمها في 

معاهدة فرساي

أوباما وكلينتون خالل حفل استقبال للدبلوماسيني في واشنطن االثنني املاضي )جايسن ريد ــ رويترز(

وف���������ي ال�������وق�������ت ال������ق������ري������ب. م�������ن ه����ن����ري 
ك��ي��س��ي��ن��ج��ر إل�����ى ه���وب���ي���ر ف����ي����دري����ن، ال 
ت���وج���د دب���ل���وم���اس���ي���ة ال ت���ع���رف ف���ائ���دة 
وش���رع���ي���ة ال���ك���ت���م���ان ف����ي امل����ف����اوض����ات. 
ف���ي م��ك��ان م��ن��ع��زل ت��خ��اض م��ف��اوض��ات 
ضرورية، ولكنها غير مقبولة في نظر 
الرأي العام. وهذا ينسحب على املسار 
ال����س����ري ل���ل���م���ف���اوض���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي أوص��ل��ت إل���ى ات��ف��اق 
ب���دأت  م���ا أن  ال���ع���ام 1993.  ف���ي  أوس���ل���و 

امل���ف���اوض���ات ح��ت��ى ت��م��ت ح��م��اي��ت��ه��ا من 
االرت���ج���اج���ات ال��خ��ارج��ي��ة ب��ف��ض��ل ه��ذه 
السرية. وهكذا جرى في النروج، ما بني 
24 و26 تموز 1994، اجتماعًا تفاوضّيًا 
س��رّي��ًا، ف��ي وق��ت كانت امل��ع��ارك تشتعل 
في جنوب لبنان. لكن ال الفلسطينيني 
أرض  عن  املعزولني  اإلسرائيليني،  وال 
امل��ع��رك��ة، اض���ط���روا ل��وق��ف امل��ف��اوض��ات. 
كيف يمكن تخيل استمرار مفاوضات 

رسمية في مثل هذا السياق؟          

يتم، وبكثير من  كما في مكان منعزل 
ال��ص��ب��ر، ت���ب���ادل ت���ن���ازالت وي��ت��م تخيل 
ُي��ْن��َظ��ر إل��ي��ه��ا وكأنها  ح��ل��ول، ُي��م��ك��ن أن 
إق��������رار ب���ال���ض���ع���ف أو ب���ال���خ���ي���ان���ة. ف��ي 
من  نأمل  أن  يمكن  أيضًا  منعزل  مكان 
خصم أن يعترف بحجج اآلخر، بينما 
سيرفض ذل��ك ف��ي ال��ض��وء. ف��ي السرية 
ت��ت��ك��ون ال���ث���ق���ة، وه����ي ع��ن��ص��ر رئ��ي��س��ي 
ف�����ي ك�����ل م������ف������اوض������ات.   ال����س����ر ي��ح��م��ي 
»ت��أث��ي��رات الجمهور«.  م��ن  امل��ف��اوض��ات 


