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نىرس للترجمة يلذم ثرجمة مللال
ُ
من داخل عملية كرصنة الىاجض آب  :كيف اشحخذمت ثكنىلىجية إشرائلية
للحجصض ؟
نشرثه صحيفة  :فاينانشل ثايمز البريطانية
بحاريخ  03:جشرين ألاول 9302
ثرجمه ملركزنىرس للذراشات :آ .رفيذة
دوٌ مً زواهدا ئلى الظػىدًت متهمت بالخجظع غلى اإلايؼلحن والصحفُحن.
في وكذ طابم مً هره الظىت  ،بدأ هاجف فاوطتن زووىهدو في السهحن في أوكاث ؾحر الػادة  .وواهذ جسد
َ
اإلاياإلااث ً
دائما غبر جوبُم واحع اب -فخازة ج ِسد مً زكم اطىىدهافي  ،وجازة أزسي جأحي غلى ػيل مياإلات
فُدًى – ئال أن اإلاخـل ًفـل الخى كبل أن ًخمىً زووىهدو مً السد .وغىدما غاود ؤلاجـاٌ لم ًىً
أخد لُخللى اإلاياإلات .
وان لدي الظُد زووىهدو -وهى مىاهً بسٍواوي ٌػِؽ في لُدش -طبب ًدغى ئلى الؼً .ووىهه غلىا في
حماغت مػازكت زواهدًت في اإلاىفى ،فلد غاغ لظىىاث غدًدة في زىف مً ألاحهصة ألامىُت الخابػت لىطى
ئفسٍلُا ،مظلى زأطه.
وفي غام  ،7102جم اغخلاٌ شوحخه وهي مىاهىت بسٍواهُت أًلا -و جم اخخجاشها إلادة ػهسًٍ في زواهدا .و
ً
ً
غىدما غادث لدؼُِؼ حىاشة والدهاً .لىٌ زووىهدو ئن زحاال مجهىلحن ببرالث طىداء غمدوا طابلا ئلى
الاطخفظاز مً شمالئها في الػمل غً الوسٍم الري حظلىه هدى ميان غملها في مسهص لسغاًت ألاهفاٌ .وللد
ظهس اطمه ػائػت ألغداء خيىمت زواهدا بػىىان "أولئً الرًً ًجب أن ًلخلىا غلى الفىز".
وزالٌ الػلدًً اإلااكُحن غلى جىلي بىٌ واؾامي مىـب زئِع زواهدا ،ازخفى الػؼساث مً اإلايؼلحن أو
ً
للىا خخفهم في ظسوف ؾاملت في مسخلف أهداء الػالم .وزدا غلى ذلًً ،لىٌ الساؾبىن في اهخلاد الىظام
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أو الخىظُم كده -والظُد زووىهدوغلى طبُل اإلاثاٌ – أنهم كد حػلمىا جىخي الحرز ،غً هسٍم ئزفاء
جىاحدهم غلى ؤلاهترهذ واطخسدام زدماث السطائل اإلاؼفسة مثل جوبُم الىاحع آب.
ُ ً
وبدظب الصحُفت البرًواهُت واهذ مياإلااث واحظاب الفائخت أهثر ػإما .وهره الاجـاالث اإلادغىمت بخلىُت
َّ
ُ َ
ُّ
ػامل ُومولؼ وكى ٍي لدزحت
ع
ٍ
«بُؿاطىض » Pegasusؿ ِىػذ في ئطسائُل ،ولِع زواهدا ،وهى بسهامج ججظ ٍ
ً
ُ ّ
َّ
ُ ّ
ـممه وجبُػه ػسهت " NSO Groupمجمىغت أن أض
أن الحيىمت ؤلاطسائُلُت جـ ِىفه طالخا .وبُؿاطىض ج ِ
ٌ
ٌ
أطهم بسٍواهُت زاؿت جدمل اطم
أو " وملسها في هسحظلیا باطسائُل ،وهي ػسهت مملىهت ملجمىغت
ٍ
 "Novalpina Capitalهىفالبِىا وابِخاٌ " ُ
هىاجف مثل هاجف
وؿ ِّمم بُؿاطىض لُجد هسٍله ئلى دازل ال
ٍ
ً
زووىهدو ،والبدء في ئزطاٌ مىكؼ ومساطالث وزوى طفس مالىه -غالوة غلى أؿىاث ألاشخاؾ الرًً
مىدؼسة خىٌ الػالم.
ًُلابلهم مالً الهاجف -ئلى زىادم
ٍ
ً
ومىر غام ّ ،7107
ؿممذ مجمىغت "ئن ئض أو" هسكا مخىىغت الطخػماٌ بسمجُت "بُؿاطىض" في الهىاجف
ً
اإلاظتهدفت ،وكد فػلذ ذلً أخُاها غبر ئزطاٌ زابى زبِث في زطالت هـُت ،أو غبر مىكؼ ئلىترووي ٌُػاد

جىحيهه لخلىٍث الجهاش .لىً بدلىٌ ػهس أًاز مً هره الظىتّ ،
هىزث الؼسهت هسٍلت حدًدة غبر اطخؿالٌ
ً
ثؿسة أطاطُت في واحظاب الري ٌظخػمله  0.1ملُاز شخف خىٌ الػالم ،وذلً ليؼس "بُؿاطىض" زلظت.
ً
ال خاحت وي ًجُب اإلاظخسدم غلى الهاجف ،ئذ ٌظخػمل البرهامج الؼىائب في هظام حؼؿُل الجهاش فىزا
لخدىٍله ئلى أداة للخجظع الظسي.
ً
ً
أػهس خىٌ اطخؿالٌ مىـاجه .وأوضح الخدلُم،
وأؾلم واحظاب الثؿسة طسَػا ،وفخذ جدلُلا اطخمس لظخت ٍ
ُ
ً
حسي طسا ،للمسة ألاولى هواق -وهبُػت -غملُاث اإلاساكبت التي أحستها مجمىغت "ئن ئض أو".
أ
الري ِ
في ألاًام ألازحرة ،بدأ مسخبر "طِخحزن الب" ،الري ًدزض جلىُاث اإلاساكبت السكمُت خىٌ الػالم في حامػت
جىزوهخى وٍخػاون مؼ واحظاب ،بابالؽ الصحافُحن والىاػوحن في مجاٌ خلىق ؤلاوظان وأغلاء آزسًٍ مً
املجخمؼ اإلادوي ،غلى ؾساز زووىهدو ،بأن بسهامج الخجظع ٌظتهدف هىاجفهم .هما أهه ّ
كدم اإلاظاغدة

ً
الالشمت للدفاع غنهم مظخلبال.

جلىٌ مجمىغت "ئن ئض أو" (بلؿذ كُمتها ملُاز دوالز وفم غملُت اطخدىاذ مدغىم باللسوق ،جدذ
ئػساف ػسهت "هىفالبِىا" في ػهس ػبان) ئنها جبُؼ جلىُتها بيل بظاهت لػمالء ًخم اهخلاؤهم بدرز
ً
ً
ُوح َ
ظخػمل إلاىؼ الػملُاث ؤلازهابُت والجسائم .هما جإهد غلى اخترامها لحلىق ؤلاوظان وججسي جلُُما ػامال
لحاالث طىء اطخػماٌ مىخجاتها مً حاهب الػمالء ،ختى أنها جساحؼ سجالث خلىق ؤلاوظان اإلااكُت
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ومػاًحر الحىم في البلدان اإلاػىُت .لرا جظً الؼسهت أن الادغاءاث اإلاسجبوت بظىء اطخسدام مىخجاتها جسجىص
غلى "مػلىماث زاهئت".
ُ ّ
ؼىً في مصاغم الُىمُ ،
وطنهاحمها بيل كىة.
بُان لها« :بأكىي الػبازاث اإلامىىت ،و ِ
وأزدفذ الؼسهت في ٍ
ُ َّ ً
مت ،أو ُز ّز َ
ف باطخسدامها ،كد وؼواء خلىق ؤلاوظان
فالخىىىلىحُا الخاؿت بىا لِظذ مـم
ِ
ُ
والصحفُحن».
ُ ّ
لىق فاغلُت فدىؿاث الؼسهت .ئذ أوزد بُان واحظاب الـادز ًىم
لىً جدلُم واحظاب الدازلي ً ِ
الثالثاء 74 ،أهخىبس/حؼسًٍ ألاوٌَّ ،أن  00411شخف غلى ألاكل خىٌ الػالم َّ
حػسكىا لالطتهداف
ٍ
غلى في «املجخمؼ اإلادوي» ،زالٌ ألاطبىغحن
باطخسدام اإلاياإلااث الفائخت غبر الخوبُم ،ومً بُنهم 011
ٍ
الظابلحن لؿلم الثؿسة ألامىُت.
ُّ
اف
وكالذ الؼسهت اإلاملىهت لـ َّ Facebookئن هرا " همى ئطاءة
اطخسدام ال لبع فُه .وال بد مً وحىد ئػس ٍ
ٍ
ُ
سد َم في هرا الهجىم ،للمان غدم اطخسدامها
كاهىوي كىي غلى ألاطلحت ؤلالىتروهُت مً الىىع الري اطخ ِ
ن َّ
ووثلذ حماغاث خلىق
في اهتهان الحلىق والحسٍاث الفسدًت التي ٌظخدلها الىاض أًىما واهىا ٌػِؼى .
ً ُ ً
لللا مفاده َّأن جلً ألادواث ا ُ
طخسد َمذ إلاهاحمت ُ
الصحفُحن واإلاُدافػحن غً خلىق
ؤلاوظان اججاها م
ِ
ؤلاوظان ".
ً
ُ ّ
وجى ِفس الـىزة الػامت غً ألاطبىغحن الظابلحن لؿلم الثؿسة ملحت هادزة خىٌ هُفُت اطخسدام بػم ُغمالء
ً ُ
مجمىغت أن أض أو لبرهامج ُّ
أشخاؾ ال غالكت لهم
ججظظها بخىاجس أهبر مً اإلاػسوف طابلا ،وإلاساكبت
ٍ
باألوؼوت ؤلازهابُت أو ؤلاحسامُت.
ً
ُ
ئذ ػملذ كائمت اإلاظتهدفحن أشخاؿا مً  71دولت غلى ألاكل ،في أزبؼ كازاث .وكاٌ حىن طيىث زٍلخىن،
ً
الباخث البازش في «مػمل اإلاىاهً» ،ئن الىثحر مً أولئً ألاشخاؾ أظهسوا أدلت واضحت غلى أن مداولت
اكخدام زـىؿُاتهم ال غالكت لها بمىؼ ؤلازهاب .وػملذ كائمت اإلاظتهدفحن غدة شخـُاث وظائُت بازشة،
ٌ
ُ
و ِؼ َسث ؿىزهً وملاهػهً الحمُمُت في ما بػد ،وطاطت ُمػازكىن وشخـُاث دًيُت بازشة مً مسخلف
الدًاهاث ُ
وصحفُىن ُومدامىن ومظإولىن في اإلاىظماث ؤلاوظاهُت التي ُجدازب الفظاد واهتهاواث خلىق
وحػسق ٌ
ؤلاوظانَّ .
غدد منهم في اإلااض ي ملحاوالث اؾخُاٌُ ،وٍىاحهىن تهدًداث مظخمسة بالػىف .وأكاف َّأهه
غمالء ٌظخسدمىن جىىىلىحُا ػسهت مجمىغت "ئن ئض أو" NSO
مً الىاضح َّأن اإلاساكبت حػىد ئلى غدة
ٍ
".Group
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وكاٌ طيىث ٍلخىن :هرا ًدىاكم بؼيل ؿازر مؼ مصاغم َّ NSO Group
بأهه لِع هىان همى ئطاءة
ز
ٍ
اطخسدام غالمي .والىافرة التي ًفخدها
اطخسدام منهجي -بل غلى الػىعٌُ ،ؼحر ذلً ئلى وحىد همى ئطاءة
ٍ
ٍ
ُ
هرا الىمى جىؼف لىا َّأن ّ
بؼيل منهجي ئلى هُفُت اطخسدام هره الخىىىلىحُا طُػثر غلى
شخف ًىظس
أي
ٍ
ٍ
همى ُمؼابه.
ٍ
ٌ
َّ
وحػلب بدث طابم ،أحساه «مػمل اإلاىاهً» ،بسهامج بُؿاطىض غلى هىاجف وؼواء خلىق ئوظان
ُ
وصحفُحن ُومػازكحن مً  41دولت غلى ألاكل ،منها :البدسًٍ وواشازظخان واإلاىظًُ واإلاؿسب واإلاملىت
ُ
طىىاث مً الاهخلاداث ،شغمذ الؼسهت َّأنها لم حػثر
الػسبُت الظػىدًت وؤلامازاث الػسبُت اإلاخددة .وبػد
ٍ
غدد كئُل مً خاالث طىء الاطخسدام.
طىي غلى ٍ
ُ
َّ
ُ
غدد هبحر مً السواهدًحن .والخلذ
وغ ِثر في كائمت ألافساد اإلاظتهدفحن ،الرًً خددهم جوبُم واحظاب ،غلى ٍ
ُ
ً
ً
Financial Timesطخت مً السواهدًحن الرًً أ ِبلؿىا مإزسا بازتراق هىاجفهم .في خحن زفلذ الحيىمت
السواهدًت الخػلُم غلى ألامس.
ُ ً
صحفُا ٌػِؽ في اإلاىفى بأوؾىدا ،وهالب
وػملذ الشخـُاث السواهدًت اإلاظتهدفت ،ئلى حاهب زووىهدو:
غلى بازش في «اإلاإجمس
خيىمت وامباال باإلاظاغدة في خماًت السواهدًحن دازل البالد مً الاؾخُاٌ؛ ئلى حاهب
ٍ
ٌ
حماغت ُمػازكت حػِؽ في اإلاىفى؛ باإلكافت ئلى كابى حِؽ َّ
فس مً البالد غام
الىهني السواهدي» ،وهي
ٍ
مدىمت فسوظُت غام .7102
أغلاء في الحيىمت السواهدًت أمام
 ،7113وأدلى بؼهادجه كد
ٍ
ٍ
ُ
وكاٌ واًىمبى بالطُدي ،أخد أغلاء خصب «اللىاث الدًملساهُت اإلاخددة-ئهىىغي» السواهدي اإلاػازق
ٌ
الري ًُلُم في بلجُيا ،والري أبلؿه «مػمل اإلاىاهً» َّ
بأن هاجفه َّ
اهتهان زوحر .وألامس
حػسق لالزتراق« :هرا
ً
ُمسُف بظبب اإلاػلىماث التي جبادلتها بـفتي هاػى خلىق ئوظان وطُاس ي ،غالوة غلى أوؼوتي الخاؿت،
ومدادثاحي مؼ غائلتي وأؿدكائي ،والخفاؿُل الشخـُت التي ػازهتها غبر الهاجف».
وفؼل جدلُم واحظاب في جددًد ماهُت الدوٌ التي حظخسدم جىىىلىحُا ػسهت ، NSO Groupولىىه هجح
حػسكذ لالطتهداف .وكاٌ اإلاُػازكىن السواهدًىن الرًً َّ
فلى في جددًد أزكام الهىاجف التي َّ
حػسكىا
ُّ
للخجظع َّأنهم واثلىن مً هىٍت الفاغل :ئنها خيىمتهم.
ئذ كاٌ فساهً هخىالي ،اإلاظإوٌ البازش في «اإلاإجمس الىهني السواهدي» الري ًُلُم في حىىب ئفسٍلُا ،والري
ً
ُ
ُ
أبلؿه «مػمل اإلاىاهً» َّ
بأن هاجفه كد ازت ِرق« :هدً دائما جدذ السكابت .ئذ ًُداوٌ هرا الىظام املجسم
ئطياث ُمىخلدًه»
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وكاٌ َّئن أحص ًاء مً مدادثاجه الخاؿت التي أحساها وهى في حىىب ئفسٍلُا بدأث في الظهىز غلى الصحف
ً
ً
ُ ّ
ُ
بى ٍس مً الػام الجازي ،مما ٌُؼحر ئلى َّأن شخـا أو ػِئا ما وان
السواهدًت اإلاإٍدة للحيىمت في ٍ
وكذ م ِ
ًخجظع غلى مدادثاجه .وأكافُ « :هىا هلسأ املحادثاث وهلىٌ ألهفظىا :هُف غسفىا ذلً؟ َّ
َّ
ولىىىا وػسف آلان
غلى ألاكل».
ً
ً
ً َّ ً
ُ
ُ َ ُّ
خد طىاء .ئذ كاد حِؽ اإلاخمسدًً الري
وَػد واؾامه ،زئِع زواهدا مىر  04غاما ،شغُما ُمىكسا ُومسُفا غلى ٍ
شخف في
اطخىلى غلى الحىم غام ُ ،0444لُىهي ؤلابادة الجماغُت التي أطفسث غً ملخل  311ألف
ٍ
ً
ّ
َّ ُ
ً ُ
همى طىىي
ؾلىن أطابُؼ كلُلت .وأغاد الاطخلساز ئلى زواهدا ،وٍصغم آلان أهه ًدًس اكخـادا مصدهسا بمػدٌ ٍ
ّ
ًخسوى الـ%.2
ُ
َّ
لفترة زئاطُت ثالثت غام  7102بدـىله غلى
وفي الىكذ ذاجهً ،لىٌ مىخلدوه ئن واؾامه -الري اهخ ِسب ٍ
 %44مً ألاؿىاث -طعى ئلى ئطياث ُمػازض ي خصبه« ،الجبهت الىهىُت السواهدًت» ،دازل البالد وزازحها.
وذهسث مىظمت «هُىمً زاًدع ووحؽ» َّأهه بػد اؾخُاٌ ثُىهِظخا لحزًىدي ،وىلىهُل «الجبهت الىهىُت
السواهدًت» ،بالسؿاؾ في هحروبي غام 0441؛ َّ
حػسق طبػت زواهدًحن غلى ألاكل لللخل أو ؤلاؿاباث
هجماث ُم َّ
ٌ
أغلاء طابلىن في الىظام.
دبسة زازج زواهدا -وؾالبُتهم
الخوحرة في
ٍ
ً
ً
ً
َّ
وختى كبل ازتراق واحظاب ،خرزث الؼسهت البرًواهُت في لىدن هاػوا زواهدًا واخدا غلى ألاكل ً-دمل
ُ ّ
َّ
اهلػذ غليها َّ Financial Times.
وهـذ
وثائم
الجيظُت البرًواهُت آلان -مً م ِ
سو ٍى الؾخُاله ،بدظب ٍ
ُ
ُ ّ
رهسة جدرًس الؼسهت التي َّ
جللاها زٍيُه مىؾُجزي غلى الخالي« :حؼحر اإلاػلىماث الاطخسبازاجُت اإلاىثىكت ئلى
م ِ
ً
ً
ُ ّ
َّ َّ
َّ
اًت بالحاالث زفُػت اإلاظخىي
أن الحيىمت السواهدًت جم ِثل تهدًدا وػُيا غلى خُاجً .وال ػً أهً غلى دز ٍ
ً
ُّ
ُ
سد َمذ وطائل جللُدًت وؾحر جللُدًت».
ألازسي التي ه ِفر فيها هرا الىىع مً الػملُاث طابلا .وفيها اطخ ِ
ُ
بتهدًداث غلى خُاتهم في فسوظا
وكاٌ مىاهىىن زواهدًىن آزسون لصحُفت فاًىاوؼاٌ جاًمص َّأنهم أ ِبلؿىا
ٍ
وبلجُيا وهىدا .وٍلىٌ اإلاظتهدفىن بىاطوت بسهامج بُؿاطىض ،الخاؾ بؼسهت َّ ، NSO Groupئن بسهامج
ُّ
الخجظع وان آزس أدواث الحيىمت إلاساكبتهم.
ُ
ُ
كاٌ زووىهدو ،اإلاػازق اإلالُم في لُدشَّ ،ئن خُاجه واهذ «غلى خافت الهاوٍت» لبػم الىكذ .وَػمل
زووىهدو لـالح الفسٍم الدبلىماس ي في «اإلاإجمس الىهني السواهدي» ،وكض ى ؾالبُت الػام اإلااض ي في مداولت
الحـىٌ غلى اغتراف دوٌ اليىمىىلث ألازسي بجسائم اللخل وؤلازفاءاث والاغخلاالث ،التي ًلىٌ َّئنها واهذ
ً
غالمت ُم َّمحزة لىظام واؾامه .ومً اإلافترق أن حظخلُف زواهدا مإجمس اليىمىىلث الػام اإلااض ي.
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وأكاف« :غلى ألاؾلب ،ألخلي بىشزاء الحيىماث ؤلافسٍلُت ألازسي لخدرًسهم مً َّأن الدًملساهُت ال وحىد
ً
لها في زواهدا .وال وحىد لحلىق ؤلاوظان أًلا .لرا ٌػخلدون َّأهني أمخلً الىثحر مً اإلاػلىماث .وَػخلدون
َّأنهم طُػسفىن ول ش ٍيء ًسف اإلاإجمس الىهني السواهدي ،في خاٌ خـلىا غلى جلً اإلاػلىماث».
ً
خلت أحساها مإزسا ئلى مىشمبُم؛ اكوس لخؿُحر زوى طفسه في اللحظت ألازحرة ،وكاٌ َّئهه وحد
وزالٌ ز ٍ
حاٌ ًُساكبىهه زؾم ذلً دازل مواز مابىجى الدولي.
طخت ز ٍ
مياإلااث فائخت غبر جوبُم واحظاب.
وفي زبُؼ غام  ،7104بدأ السواهدي دًفُد باجِىؿا ًُالخظ اطخلباله
ٍ
ٌ
ٌ
وباجِىؿا هى شخـُت مػسوفت لدي الحيىمت السواهدًت .ئذ غثر غلى حثت زاله باجسًٍ وازَؿُا ،زئِع
ُ
فىدق بجىىب ئفسٍلُا في
الاطخسبازاث السواهدًت الظابم ومإطع «اإلاإجمس الىهني السواهدي» ،دازل ؾسفت ٍ
ُ
كاق حىىب
ًىاًس/واهىن الثاوي غام  .7104وػ ِى َم وازَؿُا ختى اإلاىث .وفي أؾظوع/آب ،أؿدز
ٍ
ُ
اغخلاٌ بدم اثىحن مً السواهدًحن ألازبػت اإلاؼدبه في ازجيابهم الجسٍمت ،بػد أن زبوذ
ئفسٍلي ُمرهساث
ٍ
ػسهت في الخدلُلاث بحن حسٍمت اللخل وبحن خيىمت وازَؿُا.
ػهادة كابى
ٍ
َ
وكاٌ باجِىؿا َّئهه ٌ
كلم خُاٌ هُفُت اطخسدام اإلاػلىماث التي ُط ِسكذ مً هاجفه باطخسدام بُؿاطىض .ئذ
ُ
خلت ألخد مىاهني بلده اإلالُم في بلجُيا زالٌ ػهس أؾظوع/آب ،لىً مىاهىه ازخفى
طاغد في جسجِب ز ٍ
ّ
أًام كلُلت مً هبىن هائسجه في الػاؿمت ألاوؾىدًت وامباال ،زؾم ا ِجساذه ئحساءاث الظالمت الالشمت التي
بػد ٍ
ػملذ جبدًل اإلاىاشٌ آلامىت.
ُ
ُ
خاالث أزسيٌ ،ؼػس اإلاظتهدفىن بىاطوت بسهامج ػسهت  NSO Groupبالللم خُاٌ ئمياهُت اطخسدام
وفي
ٍ
أشخاؾ ٌػِؼىن دازل زواهدا وٍخىاؿلىن مػهم.
اإلاػلىماث الىازدة في مدادثاتهم الطتهداف
ٍ
ُ
وفي الػام الجازي ،ك ِخل اثىان مً أغلاء خصب «اللىاث الدًملساهُت اإلاخددة-ئهىىغي» ،الري غادث
ً
لى ثالثُ .
كائدجه مً اإلاىفى غام  ،7101دازل زواهدا وازخفى غ ٌ
وغ ِث َر غلى أخدهم ملخىال غلى أهساف
ُ
ئخدي الؿاباث ،وه ِػ ًَ الثاوي ختى اإلاىث دازل ملـف اإلاسهص الوبي الري ٌػمل فُه.
وكاٌ واًىمبى ،الري ٌؼؿل مىـب الىائب الثاوي للحصب« :ال أطخوُؼ الجصم بما ئذا واهذ حسائم اللخل
ً
ً
ُ
جلً مسجبوت بازتراق هاجفي أم ال .لىً مً الىاضح َّأن الىلاػاث التي هجسيها مؼ أغلاء الحصب ،زاؿت
جخػسق للسؿد بوسٍلت أو بأزسي َّ
اإلاُلُمحن دازل زواهداَّ ،
ألهىا هسي زد فػل الحيىمت».
ٍ
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وكاٌ لىَع مادجُ ،مدًس ػإون وطى ئفسٍلُا بمىظمت «هُىمً زاًدع ووحؽ» الري ُم ِىؼ مً دزىٌ زواهد
َّ
ثابذ مً الترهُب الدولي.
همى ٍ
الػام اإلااض ي ،ئن السكابت السكمُت جخىاؿل في ٍ
وأكاف« :خحن ُكخ َل باجسًٍ وازَؿُا ،اخخفى واؾامه وزحاٌ خيىمخه بملخله .ئذ َّ
غصش ذلً مً الفىسة اللائلت
ِ
ُ
َّ
ً
أغداء دون زخمت .والسطالت هىا واضحت :حظخوُؼ الهسب ،ولىىً لً
ظىخىن مً ٌػخبرونهم
ئنهم طِ ِ
حظخوُؼ الازخباء»
ً
ً
َّ
وأهدث ػسهت  NSO Groupمسازا وجىسازا غلى َّأنها جفدف غمالءها بدكت -وَؼمل ذلً سجل الدولت في
َّ
مجاٌ خلىق ؤلاوظان ،-وال جبُؼ مىخجاتها ئال بػد مىافلت الحيىمت ؤلاطسائُلُت .لىً اطخسدام بُؿاطىض
حظاؤالث زوحرة خىٌ
الىاضح كد اليؼواء السواهدًحن -وغؼساث اليؼواء آلازسًٍ خىٌ الػالمًُ -ثحر
ٍ
غملُت الفدف ،ومصاغم الؼسهت بالؿاء الػلىد في خاٌ اهدؼاف ئطاءة اطخسدام البرهامج.
ُ ّ
وفي مىادها الدغائُتَّ ،
إهد
جوبُلاث مثل واحظاب
جخػهد الؼسهت بدخس دفاغاث
ٍ
ٍ
وػسواث مثل آبل ،وج ِ
َّ ُ ّ
ُّ
ىفس أدوى كدز مً جىكف الخدمت بالتزامً مؼ ؾلم الؼسواث الخىىىلىحُت للثؿساث ألامىُت.
لػمالئها أنها طخ ِ
ً
ُ ّ
أماها في الػالمُ ،وج ّ
جددًثاث بأطسع ما ًُمىً
لدم
بُان لها َّئنها جى ِفس أهثر اإلاىـاث
ٍ
ِ
وكالذ ػسهت آبل في ٍ
لحماًت أحهصة آًفىن.
ً
وبػدما طازع واحظاب ئلى طد الثؿسة في ػهس أًاز ،اهخللذ ػسهت "ئن ئض أو" ،التي جيؼى غمىما غبر
ػسواث جابػت لها زازج ئطسائُل ،غلى ؾساز "هُى جىىىلىححز" ،ئلى هسق حدًدة لدؼؿُل بسهامج الخجظع.
ّ
وفم مـدز مولؼ غلى جلىُاث "ئن ئض أو" ،ازجىصث الىطُلت الجدًدة في البداًت غلى ظهىز هافرة مىبثلت
ودائمت حؼبه هظام الخىبُه غلى حهاش "آي فىن" غبر "جددًث ئغداداث الىلل" .في ػهس آب ،أغلىذ ػسهت
"آبل" غً ئؿالح ػامل لىظامها الدؼؿُلي  OS13اإلاُ َّ
ـمم لحماًت زـىؿُت اإلاظخسدم .لىً زالٌ أًام
ً
كلُلت ،كاٌ اإلاـدز هفظه ئن "ئن ئض أو" جباهذ بىجاخها في ازتراق جلً الدفاغاث أًلا.
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