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ّ
والخصوصيّة يف
سلميّة
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حملة  -المركز العريب ّ لتطوير اإلعالم االجتماعي ّ
دليل األمان الرّقمي واخلصوص ّية يف االحتجاجات السِّ لم ّية
باحث رئييسّ :فراس طويل
باحثة مساعدة :بثينة سفاريين
مراجعة قانونيّة :عبري بكر
نقله إىل اإلنجلزي يّة :رشكة رتاج للحلول اإلدار يّة
تصميم :أمل شوفاين
تم إنجاز هذا الدّليل ّ
مؤسسة برايفيس إنرتناشونال
ّ
بالشاكة مع ّ
ّ
بالمؤسسة الش يكة.
اخلاص
ضمن مرشوع مواءمة دليل "احلر ّيّة باالحتجاج" (،)Free To Protest
ّ
ّ
مالحظة مه ّمة :المعلومات الواردة يف هذا الدّليل ليست شاملة ،وال يمكن اعتبارها نصائح ذات
ِصبغة قانونيّة.
ن وتواصلكم معنا عرب القنوات التالية:
نتطلّع لتواصلك ّ
الربيد اإللكرتوينinfo@7amleh.org :
الموقع اإللكرتوينwww.7amleh.org :
الهاتف+972 0774020670 :
تابعونا عرب صفحاتنا عىل منصات اإلعالم االجتماعيّة7amleh :

مقدمة
السنوات األخرية ،ازدادت وترية
يف ّ
السلميّة الفلسطينيّة ،يف
االحتجاجات ّ
ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس
والدّاخل ،مثل احتجاجات يح ّ
الشيخ
القرسي،
جراح يف القدس ،ض ّد التّهجري
ّ
واحتجاجات جبل صبيح يف قرية بيتا
يف ّ
الضفة الغربيّة ،ضد االستيطان غري
السلميّة ض ّد
القانوينّ ،واالحتجاجات ّ
قمع الرشّطة وجرائم القتل ،يف مدن
وقرى الدّاخل ،واحتجاجات مسرية
العودة يف قطاع غزّة .يف المقابل ازدادت
نسبة االنتهاكات ض ّد المحتجّني ،من
اعتقاالت وقمع بشكل عام ،واالنتهاكات
الرّقميّة كاخرتاق الهواتف ،وانتهاك
اخلصوصيّة ،والوصول للمعلومات
الرّقميّة دون إذن ،والرّقابة عىل حر ّية
التّعبري ،عرب اإلنرتنت ،بشكل خاص.
يأيت هذا الدّليل نتيجة رشاكة مع
مؤسسة برايفيس إنرتناشونال (Privacy
 ،)Internationalالّــــيت عمـــلت خــــالل
دليل
السنوات الماضية عىل تطويــــر
ّ
ٍ

مُخترص ٍ وفعّال ،حول األمان الرّقمي،
وحماية اخلصوصيّة يف االحتجاجات
السلمــــيّة .بــــدوره ،قام مركــــز حملة
ّ
بمواءمة وإعادة صياغة وتصميم
الدّليل المذكور ،من خالل عمليّة بحث
ميداينّ ،تض ّمنت خمس مقابالت
فرديّة ،مع صحفيني/ات وناشطني/
ات ومدافعني/ات فلسطينيني/ات عن
حقوق اإلنسان ،م ّمن تواجدوا/ن يف
ل من ّ
الضفة
السلميّة ،يف ك ٍّ
االحتجاجات ّ
الغربيّة وقطاع غزة والقدس والدّاخل،
خالل العامني المنرصمني ،باإلضافة
لثالث مجموعات تركزي ،ض ّمت كذلك
ناشطني/ات وصحفيني/ات ،من ّ
الضفة
الغربيّة وقطاع غزّة والقدس ومناطق
ل منطقة عىل ِح َدة .يحتوي
الدّاخل ،ك ّ
الدّليل عىل ثالثة أقسام :دليل خصوصيّة
السلميّة،
الهواتف ،أثناء االحتجاجات ّ
ودليل خصوصيّة الوجه واجلسد ،أثناء
السلميّة ،ودليل قواعد
االحتجاجات ّ
الشطة ّ
بيانات ّ
والشطة التنبؤيّة.

منصة "حُر"
ّ

المرصد الفلسطيين لالنتهاكات الرّقميّة
يف حال التّعرض ألي انتهاك رقميّ،
كاالخرتاق وانتهاك اخلصوصيّة والرّقابة
عىل حر ّيّة التّعبري ،يقدّم مركز حملة،
ِنصة "حُر" الدّعم ،من خالل رصد
عرب م ّ
وتوثيق االنتهاكات ومتابعتها ،مع
رشكات التّواصل االجتماعي و/أو اجلهات
المنصة،
المختصة األخرى .يمكن زيارة
ّ
ّ
من خالل الرّابط:
https://7or.7amleh.org
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جين/ات
دليل حماية خـصوصيّة أجـهزة المـحت ّ
ما هي األساليب والتقن ّيات اليت قد يــتمّ استــخدامها ،يف ّ
الضفة الغـرب ّية وقطاع غزة
والدّاخل ،لمـــراقبة أجــهزة المحتجّني/ات؟

مصادرة األجهزة واختراقها

يمكن من خالل تقنيات  MPEالوصول إىل:

السنوات األخرية ،بلّغ/ت الكثري/ات من
يف ّ
المحتجّني/ات عـــن تعرّضـــهم/ن لمصـادرة
اخلــاصة ،خـــالل االحتـــجاجات
هواتفهم/ن
ّ
السلمـــيّة فــي ّ
الضفة الغربيّة وقـــطاع غزّة
ّ
والقدس والدّاخل .من ّ
الشائع استهــــداف
مشاركـــني/ات ،يرفــــعون/ن هواتـــفهم/ن
تتم مصادرة
للتّصوير أثناء االحتجاج .قد ّ
ً
أيضا -يف حال التّعرّض لالعتقال.الهواتف
يف حال توفّر الوصول المبارش للجهاز -يف
العادة -تلجأ اجلهات المعنيّة إىل اخرتاق
الهواتف من خالل تقنيّات "استخراج البيانات
من الهاتف المحمول" (Mobile Phone
 ،)Extractionوهــي برامــــج تتـــيح القـــدرة
لمن ي/تستخدمها عىل استخراج البيانات
من الهواتف المقفلة ،دون إذن صاحب/ة
السي.
الهاتف ،ودون احلاجة لمعرفة الرّمز ّ
ُتصن ّع رشكة  Cellebriteاإلرسائيلية أحد
أشهر برامج استخراج المعلومات من الهاتف
المحمول ،وتزوِّد العدي ُد من احلكومات -حول
العالم -أجهــــز َة ّ
اخلاصة بها بـــهذه
الشطة
ّ
الربامج.

•قائمة االتصال.
•سجل االتّـــصال (األشـــخاص الذيـــن
اتصلت بهم/ن ومىت).
ّ
•سجل الرّسائل (فحوى الرّسائل ولمن
أرسلتها ومىت).
•الملفات المحفوظة (صور ،فيديوهات،
تسجيالت صوتية ،ملفات ،إخل.)...،
•معلـــومات التّطبيـــقات (التّطبيقات عىل
جهازك ،والمعلومات المخزّنة فيها).
ّ
•ســـجل موقــــع الهاتف (المــــواقع الـــيت
تواجدت فيها والهاتف بحوزتك).
•سجل اتّصاالت ّ
الشـــبكات الالســـلكيّة
 ،Wi-Fiما قد يكشف ّأي موقع قمت فيه
بأي شبكة السلكيّة (.)Wi-Fi
باالتّصال ّ
•يمــكن لبـــعض تقـــنيّات اســـتخالص
المعلومات الوصول للبيانات المرفوعة
عـــىل "الغيمة" أو الـ  ،cloudأو مواد ال
تظهر للمستخدم أو موادّ محذوفة.
ال يـــمكن اســـتخدام تـــقنيّات اســــتخراج
المعلومات دون وصول مبارش للهاتف ،أي
تتم عن ب ُعد ،أو عرب
أنّه ال يمكن للعمليّة أن ّ
االتّصال الالسليكّ.

أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلّق
بتقن ّيات :MPE
•تحديث نظام تشغيل الهاتف (Android
أو  )iOSيضمن توفّــــر أحـــدث تقنيات
احلمايّة عىل اجلهاز ،عل ًما أ ّن برامج االخرتاق
تعمل عاد ًة عىل استغالل الثّغرات يف
أنظمة التّشغيل غري المحدّثة.
•يساهم اســـتخدام رمــــز ســرّي ق ّوي يف
حماية الهاتـــف مــن االخــــرتاق .بيــنما
تــستطيع بعــــض تقــــنيّات استخراج
الس ّ ،إل أ ّن القدرة
البيانات تخطّ ي كلمة ّ
عىل ذلك تعتمد عىل نوع الهاتف ونظام
التّشغيل.
•توفِّر معظم الهواتف ال ّذكيّة إمكانية
عمل نسخة احتياطية ( )Back-upومن
ثم حذف البيانات عن الهاتف .عل ًما أنّه قد
تستطيع بعض الربمجيّات الوصول إىل
البيانات المحذوفة.
•تقـــــوم بعــــــض التّطــــبيقات بتــــخزين
نسخ احتياطيّة ،عن بيانات المستخدم
(كبيانات الموقع والرّسائل) تلقائيًّا عىل
الغيمة ( .)cloudفـــي حــال الوصـــول

ً
مقفل ،يمكن
المبارش لهاتف ما ولو كان
استخدام برمجيّات االخرتاق للوصول
إىل البيانات المخزّنة عىل الغيمة ،سواء
تلك المرفــــوعة من قبــــل المســتخدم
مبارشة أو عن طريق التّطبيقات .يشمل
ذلك الرّسائل المتبادلة عرب التطبيقات
تم
المشــــ ّفرة كـ  WhatsAppيف حــــال ّ
تفعيل خاصيّة الن ّسخ االحتياطي ،من
قبل المستخدم .كما يشمل ذلك سجل
الموقع  ،Locationعىل بعض تطبيقات
المحادثة أو التّوصيل.
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تتبّــع موقــع الهاتـــف

خالل العام الماضـــي ،بلّغ/ت العديـــد مـــن
المتظاهــــرين/ات عـــن تل ّقيهم/ن رســـائل
قصرية تح ّذرهم/ن من التّواجد يف مناطق
احتجاج .شمل ذلك مناطق يف قطاع غزّة،
مثل مسرية العودة الكربى ،ومناطق يف
ّ
الضفة الغربية ،مثل قرية بيتا ومناطق يف
أرايض الدّاخل ومدينة القدس.
يمكن تع ّقب موقع الهاتف من خالل
ّ
الش يحة المتّصل بها ،إ ّما بشكل مبارش
من البيانات لدى رشكات االتّصال ،أو
بشكل غري مبارش ،من خالل عدّة تقنيّات،
أبرزها تقنيّة  ،IMSI Catcherالّيت تعمل عىل
رصد رشائح الهاتف يف منطقة معيّنة ،من
خالل اعرتاض اتّصالها مع أبراج اإلشارة.
كما يمكن تــع ّقب الهواتــــف باستـــخدام
خاصيّة الـ  ،GPSالّيت تستعمل األقمار
الصناعيّة ،لتحديد موقع الهاتف ،من خالل
ّ
رقاقة مثب ّتة يف اجلهاز نفسه.
أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلّق
بتقن ّيات ّ
تعقب موقع الهاتف:
•يمكن إيقاف خاصيّة الـ  GPSعىل الهاتف
المحمول يدويًّا ،يف ّأي وقت .يف حال
توفّر الوصول المبارش للجهاز ،يمكن
استخدام تقنيّات االخرتاق ،للوصول إىل
ل بيانات الموقع ،الّيت قد تشمل ّأي
سج ّ
موقع ،تواجد فيه المستخدم ساب ًقا ،دون
إيقاف خاصيّة الـ .GPS
•تقوم بعض التّطبيقات بتخزين بيانات

الموقع عىل حســاب المســـتخدم عــىل
اإلنرتنت .يمكن اخرتاق تلك احلسابات
عن ب ُعد ،دون احلاجة للوصول إىل الهاتف
مبارشة .يمكن تعطيل خاصيّة تتبّع
يتم
الموقع عىل جميع التّطبيقات يدويًّا .ال ّ
حفظ بيانات المستخدم عىل اإلنرتنت ،يف
حال استخدام تلك التّطبيقات كـ "زائر"
ً
عوضا عن إنشاء حساب.
•يصعب عىل الربمجيّات تعقب الهاتف،
يف حال تفعيل وضع الطريان أو إغالق
الهاتف أو تعطيل خاصييت ّ الـ  Wi-Fiوالـ
 . Bluetoothعل ًما أ ّن وضع الطّ ريان ال
يعطّ ل ّ -
بالضورة -خاصييت ّ الـ  GPSوالـ
.Bluetooth
•بينما يمكن اعتـــراض إشـــارة الهاتف،
والوصول للرّسائل القصرية ،SMS
ّ
سجلت بعــض تطبيقات
أو اختــراق
ّ
المحادثة ،حيث توفر تطبيقات المحادثة
المش ّفرة مثل  Signalأو Telegram
خصوصيّة أعىل.

منصات التواصل
مراقبة
ّ
االجتماعي
منـــصات
يف الســـنوات األخرية ،كان تتـــبّع
ّ
التّواصل االجتماعي ومـــراقبتها أحد أكــــرث
التّقــــنيّات ذات األثــــر المحســــوس عـــىل
المحتجّيـــن/ات ،فــي ّ
الضــــفة الغــــــربيّــــة
وقطاع غزة والدّاخـــل والقدس .مــــن خالل
منصات التّواصل االجتماعي ،وجمع
مسح
ّ
المعلومات والمواد المنشورة ،من قِبل أو
عن أشخاص محدّدين أو أحداث معيّنة،

وتخزين وتحليل تلك البيانات ،ومقارنتها
ببيانات مخزّنة مسب ًقا ،تصبح اجلّهات
ّ
وسجلت
المعنيّة قادرة عــىل بنــاء مل ّفات
عن أشخاص و/أو مجموعات و/أو أحداث،
تساعدهم/ن يف تع ّقب الناشطني/ات،
وتو ّقع االحتــــجاجات ،وكــشف هـــويّات
المتواجدين/ات فيها ،ما قد ينتهي  -يف
عديد من احلاالت -باالعتقال قبل أو أثناء
أو بعد االحتجاج ،أو يف إحباط االحتجاجات،
ومنعها من احلدوث من األساس.
كيف يمكن مراقبة ال ّتواصل االجتماعي،
السلم ّية؟
فيما يتعلّق باالحتجاجات ّ
•يستــــخدم ّ
منظــــمو/ات االحــــتجاجـــات
منصات التّـــواصل االجتماعي،
عادة-ّ
لتنظيم الفعالـــيات والدّعوة إليها ،أو
لنرش توثــيق (صور أو فيديو) مـــــن
الموقع .يمكن ألي جهة معنيّة تجميع
وتحـــليل هـــذه المنـــشورات ،للتّوصل
لمواقع ومواعيد االحتجاجات وتع ّقب
هويّات المنظمني/ات والمشاركني/ات
وانتماءاتهم/ن.
•قد ينرش بعض المشاركني/ات صورًا
وفيديـــــوهات مــن االحتـــجاج ،بعـــــد
فرتات طويلة .قد يــتم استخدام جميع
تلك المنشورات ،سواء كانت قديمة أو
متعلّقة بفعاليّة يف المستقبل ،لتحديد
هويّات المتواجدين/ات.
•من الممكن استخدام تقنيّات تحديد
الوجــــوه؛ لمعرفة هــــويّات أشــــــخاص
يظهرون/ن يف صورة أو فيديو.

أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلّق
منـــصات ال ّتـــــواصل
بتقن ّيــــات مـــراقبة
ّ
االجتماعي:
•يمــــكن تـــع ّقب هــــويّات األشــــخاص
ّ
الظاهرين/ات يف صور وفيديوهات ،من
خالل تقنيّات تحديد الوجوه ،أو خاصية
الـ  tagأو اإلشارة اليت تد ّل عىل حساب
المستخدم/ة اإللكرتوين وغريها من
التّقنيات.
منصات
إحــــدى
عبــــر
ّرش
ن
ال
حــــال
•يف
ّ
التّواصــــل االجتمــــاعي دون تعــــطيل
خاصيّة "تع ّقب الموقع" عىل التّطبيق
المُستخدم ،تستطيع بعض برمجيّات
التع ّقب رصد المنشورات اليت تتم
مشاركتها يف منطقة وزمن محدّدين،
كموقع وزمن االحتجاج ً
مثل.
•يقوم تطبيق الكامريا ،يف معظم الهواتف
الصورة.
ال ّذكية ،بتخزين موقع التقاط ّ
يمكن تعطيل تلك اخلاصيّة يدو ًيا من
اإلعدادات.
يتـــم تخــــزين بيانــــات ،مثل مــوقــــع
• ّ
الصورة ،واجلهاز
وتاريخ ووقت التقاط ّ
المستـــخدم لذلك ،يف مــــعلومــــات الـ
بالصورة .يمكن مسح
 EXIFالمرتبطة
ّ
معلومات الـ  EXIFقبل نرش أي صورة عىل
منصات التّواصل االجتماعي من خالل
الصورة.
"خصائص" ّ
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اختراق الهواتف عـن ب ُعـــد
تعتمد برمجيّات اخرتاق الهواتف ()hacking
عىل استغالل ثغرات يف أنظمة الهواتف،
للوصول للبيانات المخزّنة عليها .يمكن
استخدام تقنيّات متنوعة الخرتاق الهواتف،
قد يعتمد بعضها عىل االحتيال عىل صاحب
الهاتف عن ب ُعد ،من خالل ّ
الضغط عىل
روابـــــــط خبيــثـــة ( )phishingوغــــريها من
التّقنيات.
أمور يــمكن أخذها باالعـــتبار ،فيـــما
يتعلق باخرتاق الهواتف:
•كلّما كانت الن ّسخة المستخدمة لنظام
تشغيل الهاتف أحدث ،تمتّع اجلهاز بنسبة
خصوصيّة وأمان أعىل.
•كلّما كانت الن ّسخة المستخدمة -ألي
تطبيق عىل الهاتف -أحدث ،زادت نسبة
احلماية واخلصوصيّة خالل استعمال
التّطبيق.
• ُتع ّد الرّوابط اخلبيثة ( )phishingواحدة
من أكرث الطّ رق شيو ًعا الخرتاق الهواتف
عن ب ُعد .قد تظهر تلك الرّوابط عىل شكل
نوافذ  pop-upأو ضمن رسائل قصرية،
أو رسائل الربيد اإللكرتوين وغريها .عادة
ما تحتوي تلك الرّسائل عىل عروض
مُغر ِية ،تهدف حلمل المستخدم عىل الن ّقر
عىل الرّابط برسعة ،مثل إعالنات عن
يتم
جوائز ماليّة و/أو مسابقات ضخمةّ .
نرش الرّسائل عرب حسابات وهميّة ،أو من

تم اخرتاقها ،األمر الّذي قد يدفع
حسابات ّ
البعض عىل الن ّقر عىل روابط قد تصلهم/ن
من أصدقائهم/ن ومعارفهم/ن المقرّبني.
•يمكن التأكّد من هوية المُرسل/ة عىل
معي ،أو من جديّة رسالته/ا ،من
تطبيق ّ
خالل مراسلتهم/ن عرب تطبيق آخر.

تحديد اله ُوي ّة من خـالل
"معرّفات الهاتف"

ل هاتف معرّفات ممزيّة ،يمكن
لدى ك ِّ
من خاللها تحديد الهاتف و ُهويّة صاحب/
ته .يشمل ذلك وحدة تعريف المشرتك أو
"رشيحة الهاتف" ( ،)SIM Cardالّيت تحمل
بيانات عـــن ُهويّــــة المستخدم/ة ،ورقم
الهوية الدّولية لمشرتك اجل ّوال (،)IMSI
وهو رقم دويلّ ،مرتبط بـ ّ
"الش يحة" ،وال
يتغي يف حال نقل ّ
الش يحة إىل جهاز
ّ
مرتبطا باسم المستخدم/ة
آخر ،ويكون
ً
وأحيانًا عنوانه/ا ،باإلضافة لرمز الهويّة
الدّوليّة لألجهزة المتن ّقلة ( ،)IMEIوهو رمز
يتغي من جهاز إىل
مرتبط باجلهاز نفسه،
ّ
آخر ،وقد يحمل بيانات عن اسم وعنوان
صاحب اجلهاز أو طراز اجلهاز .كما قد تشمل
ل بيانات اإلعالنات
تلك المحدّدات سج ّ
( ،)Advertising IDوهو ملف ينتجه نظام
تشغيل الهاتف لعرض إعالنات مخصصة

للمستخدم/ة ،وقد يرتبط ببيانات شخصيّة
عن المستخدم ،مثل االسم وسجل الموقع
والمواقع اإللكرتونية ،الّيت ت/يزورها .يمكن
مسح وتحديث الـ  Advertising IDيدويّا
من خالل إعدادات الهاتف.
أمـــور يمكن أخـذها باالعـــتبار ،فيــما
يتعلّق بمع ّرفات الهاتف:
•إغالق الهاتف أو وضعه يف وضع الطّ ريان
يح ّد من قدرة تقنيّات اعرتاض اتّصال
ّ
اخلاصة بها.
"الش يحة" ،والوصول للبيانات ّ
•بإمكان المستخدم/ة مسح البيانات
المخزّنة عىل هاتفه/ا ،لتغذيّة خوارزميّة
اإلعالنات يدويًّا ،ويف ّأي وقت .كما يمكن
للمستخدم/ة تعطيل خاصيّة اإلعالنات
المخصصة  ،Personalized Adsعىل
ّ
الهاتف عام ًة وعىل التّطبيقات ومتص ّفح/
ات اإلنرتنت ،الّيت ي/تستخدمها .كما
خاصة ومجّانيّة حلجب
تتوفّر تقنيّات
ّ
اإلعالنات  ،Ad blockerاليت قد تساهم يف
احلفاظ عىل خصوصيّة بيانات المستخدم.
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جين/ات
دليل حماية خصوصيّة وجوه وأجساد المحت ّ
ما هي األساليب والتقن ّيات اليت قد يـتمّ استــخدامها ،يف ّ
الضفة الغـرب ّية وقطاع غزة
ّ
لتعقب وجوه وأجساد المحتجّني/ات؟
والدّاخل،

تقنيّات تعقّب الوجه والجسد
تعمل تقنيّات تحديد الوجوه (Facial
 )recognition technologyعىل جمع
وتحليل بيانات مرتبطة بوجوه األفراد،
من خالل التقاط صور لوجوههم/ن
ومقارنتها بقوائم وقواعد بيانات جاهزة.
ً
مثل ،تستعمل السلطات اإلرسائيلية
كامريات المراقبة ،يف األرايض الفلسطينية
المحتلة والدّاخل ومدينة القدس ،لتحديد
هويات المحتجّني/ات .تنترش هذه
الكامريات بكثافة يف األحياء الفلسطينيّة
يف القدس ويف مناطق "التّماس" واحلواجز
العسكر يّة يف ّ
السياج
الضفة الغربية ،وعىل ّ
الفاصل عىل حدود قطاع غزّة ّ
الشمالية.
تستخدم تلك الكامريات يف تحديد هويّات
المتواجدين/ات يف تلك المناطق ،من خالل
الصور الملتقطة مع قواعد بيانات
مقارنة ّ
جاهزة ،تحتوي عىل بيانات وجوه و/أو
بصمات عني الفلسطينيني/ات .عل ًما أن
العديد من الفلسطينيني/ات يقدمون/ن
بيانات بصمة العني واإلصبع اخلاصة بهم/ن
ّ
الضفة
للسلطات المختلفة .يف
سنويًّا
ّ

الغربيّة يُطلب  -يف معظم األحيان -من
الفلسطينيني/ات الراغبني/ات باحلصول
عىل ترصيح للعمل أو الز يّارة ،يف أرايض
الدّاخل تزويد السلطات ببصمة العني
واإلصبع ،ويف قطاع غزّة يقدّم العديد من
المواطنني معلوماتهم/ن تلك بهدف
احلصول عىل المنحة القطر يّة .قد تستخدم
هذه التّقنيّات لتحليل صور وفيديوهات
مبارشة أثناء التقاطها أو مواد قديمة.
أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلّق
بتقن ّيات ّ
تعقب الوجه واجلسد:
•تستـــــــطيع تقنيّات تحـــــــــديد الوجــــه
تمـــيزي هويّات األشخاص ،من خالل
الممية
التقاط مجموعة من المالمح
ّ
لوجوهــــــهم/ن .عاد ًة ما تـــــكون تــــلك
ل قدر ًة عىل تحديد الهويّات،
التّقنيّات أق ّ
يف حال عدم قدرتها عىل تحديد مالمح
الوجه ،بسبب ارتداء األفراد للن ّظارات أو
األقنعة الطّ بيّة أو االثنني م ًعا.
يحق ّ
• ّ
للشطي أن يطلب من ّأي مواطن
تتغي تلك
نزع ّأي غطاء للوجه ،لكن قد
ّ
القواعد ،يف سياق جائحة كورونا.

•تتـــــيح بعــــض أدوات تعديــــل الصور
والفيديوهات القدرة عىل تخفيض جودة
تلك المواد و/أو تغبيش أجزاء معينة
يتم
منها .عل ًما أ ّن ّأي صور أو فيديوهاتّ ،
نرشها عىل مواقع التواصل االجتماعي ،أو
المواقع اإلعالمية ،قابلة للرّصد من قبل
السلطات المختلفة.
ّ

كاميــرات الجـسد وتصــوير
جين/ات
المحت ّ

الســــنوات األخرية ،بلّغ/ت العـــــديد
يف ّ
من الناشطني/ات الفلسطينيني/ات عن
السلطات
استخدام كامريات اجلسد ،من قبل ّ
خاص ًة يف الدّاخل والقدس ،وهي
المختلفة ّ
كامريا تصلّت -عاد ًة -عىل المالبس ،يف منطقة
الصدر أو الكتف أو عىل مستوى الرأس .كما
ّ
قد تستخدم السلطات – تحدي ًدا -يف الضفة
الغربيّة وقطاع غزة الكامريات اليدويّة أو
كامريا الهاتف المحمول .قد تستخدم تلك
الكامريات يف تع ّقب هويّات المشاركني/
السلميّة ،وقــــد يــــتم
ات يف االحتجاجات ّ
ّ
استخدامها من قبل أجهزة الشطة أو عنارص
أمن بلباس مدين.

أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلّق
بكامريات اجلسد وال ّتصوير:
•تع ّد بعـــض األنظـــــمة كامريات اجلــــسد
بمثابة شاهد ،مع العلم أن صاحب/ة
الكامريا ي/تتحكم بتشغيل و/أو إيقاف
التّصوير ما يجعله/ا قادرا/ة عىل التحكم
بمحتوى التوثيق .كما أن الكامريات ال
توثّق أفعال صاحب/ة الكامريا نفسه/ا،
يف كثري من األحيان.
•يمكن استعمال تقنيّات تحديد الوجه
لتع ّقـــــب هويّات المتواجـــــدين/ات يف
تسجيالت كامريات اجلسد وغريها ،اليت
تعتمد عىل تجميع مالمح ممزية لوجوه
وأجساد األشخاص ،وتصبح أقل قدرة
عىل العمل يف حال عدم توفّر مقاطع
واضحة لتلك المالمح.
• ّ
ألي فرد ،طلب حذف ّأي صورة أو
يحق ّ
فيديو ت/يظهر فــــيه/ا بشكل واضح،
الصورة ،أو يف
سواء يف حلظة التقاط ّ
الصورة عىل اإلنرتنت ،أو يف
حال انتشار ّ
اإلعالم ،حىت لو التقطت يف مكان عام.
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طائرات بال طيّار
ال ّ
السنوات األخرية ،تصاعد استخدام
يف ّ
الطّ ائـــــرات بال طّ ـــــــيار ( ،)droneمــــن قبل
السلطات المختلفة يف االحتجاجات يف
ّ
خاصة يف قطاع غزة يف مسريات
فلسطنيّ ،
العودة ،ويف المسريات والمظاهرات يف
ّ
الضفة الغربيّة والقدس والدّاخل .يمكن
أن يتم تزويد الطّ ائرات بال طيّار بكامريات
عاديّة أو كامريات مع تقنيّة تحديد الوجوه.
كما يمكن تزويد الطائرة بال طيّار بتقنيّات
تع ّقب رقم الـ  IMSIاخلاص برشائح الهواتف.
أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلق
بالطائرات بال ط ّيار:
•تعتمد قدرة الطّ ائرة بال طيّار عىل تع ّقب
هويات األفراد ،عىل طراز الطّ ائرة ،فال
ل الطائرات القدرات نفسها.
تمتلك ك ّ
•تعتمد تقنيّات الوجــــــوه عىل مقاطــــع
ممية لوجوه األفراد،
واضحة لمالمح
ّ
ً
ل قدرة عىل العمل ،يف حال
وقد تكون أق َّ
ّ
ارتداء األفراد نظارات شمسيّة أو أقنعة
طبيّة أو كليهما م ًعا.
•تعتمد تقنيّات تعقب إشارة "رشيحة"
الهاتف عىل اعرتاض ا تّصالها مع أبراج
اإلشارة .يف حال إغالق الهاتف أو
استخدام وضع الطريان قد تكون تلك
التّقنيّات أقل قدرة عىل العمل.

دليــــل قـــــواعد
بيــانات ّ
الشــرطة
ّ
والشرطة التنبؤي ّة
تعتمد تقنيّات الرشطة التنبؤية عىل تحليل
البيانات ،عىل صفحات التّواصل االجتماعي،
السلطات
ويف قواعد بيانات جاهزة ،لدى ّ
(سجالت عن أحداث سابقة أو مل ّفات عن
أشخاص أو بيانات بيوميرت يّة ،أو بيانات
تحديد الوجه أو بيانات رشائح الهواتف
وغريها) لتنبؤ أو تو ّقع "أحداث أمنيّة"
مستقبليّة ،وبناء عليه ،تربير اعتقال و/
أو استدعاءات للتّحقيق .وفق تقارير عدّة،
بدأت السلطات اإلرسائيلية باستعمال
تقنيّات الرشطة التنبؤية بكثافة منذ عام
.2015
الســــلطات استــــخدام الصـــور
تستطيـــع ّ
الســــلميّة
والفيديوهات من االحـــتجاجات ّ
يف تغذيّة تلك التقنيّات ،وتع ّقب هويات
المشاركني/ات و/أو إدراجهم/ن عىل قوائم
خاصة .يف حال إدراج شخص ما عىل إحدى
ّ
تلك القوائم ،قد يؤدي ذلك إىل االعتقال
أو االستجواب أو اإليقاف والتفتيش ،يف
المستقبل .صفي كثري من األحيان ،قد تكون
نتائج خوارزميّات الرشطة التنبؤية غري دقيقة
ومنحازة ،بسبب تواجد فجوة يف البيانات

المــــدخلة إليها ،ما قــــد يؤدي  -يف بعض
احلاالت -إىل تكثيف العنف عىل المجتمعات
األكرث عرضة لذلك ً
أصل.
أمور يمكن أخذها باالعتبار ،فيما يتعلق
بالرشطة التنبؤية:
أي صور أو فيديوهات،
•يمكن استخدام ّ
منصات التّواصل االجتماعي ،أو
عىل
ّ
وخصوصا
المراقبة،
كامريات
تسجيالت
ً
تلك المتعلّقة باالحتجاجات ،يف تغذية
قواعد بيانات ّ
الشطة التنبؤيّة.
•يلجأ بعــــض المســتخدمني/ات عىل
مـــــنصات التّواصــــــل االجتماعي إىل
ّ
تشفري "كلمات مفتاحيّة" ،قد تؤدي إىل
إدراجهم/ن عىل قوائم ّ
الشطة التنبؤية،
من خالل استخدام األرقام والرّموز ،أو
حروف من لغات مخــــتلفة يف كتابة
الكلمات.

ّ
منصة حُر :المرصد الفلسطيين ّ
لالنتهاكات ال ّرقم ّية
يف حال التّعرض ألي انتهاك رقميّ،
كاالخرتاق وانتهاك اخلصوصيّة ،والرّقابة عىل
حر يّة التعبري ،يقدّم مركز حملة ،من خالل
منصة "حُر" الدّعم من خالل رصد وتوثيق
ّ
االنتهاكات ومتابعتها ،مع رشكات التّواصل
المختصة األخرى.
االجتماعي و/أو اجلهات
ّ
المنصة من خالل الرّابط
يمكن زيارة
ّ
.https://7or.7amleh.org
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