مراقبة المراقبين :حماية حقوق اإلنسان في عصر الرقابة الجماعية
ملخص

"احلقيقة املرة هي أن استخدام تقانة الرقابة اجلماعية إمنا تعصف فعلياً باحلق يف خصوصية
االتصاالت على شبكة االنرتنت كلياً".

بن إمريسون ،مستشار امللكة ،المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة

اإلرهاب.
يف  5يونيو/حزيران  2013نشرت صحيفة "ذي غارديان" الربيطانية أوىل حلقات التسريبات املتعلقة بالرقابة اجلماعية
العشوائية من قبل وكالة األمن الوطين يف الواليات املتحدة وقيادة االتصاالت احلكومية يف اململكة املتحدة .وقد قدم
إدوارد سنودن ،كاشف التجاوزات الذي كان قد عمل مع وكالة األمن الوطين ،أدلة ملموسة على وجود برامج رقابة عاملية
على االتصاالت للتنصت على االتصاالت عرب االنرتنت واهلواتف ملئات املاليني من األشخاص يف شىت أحناء العامل.
رمبا يكون لدى احلكومات أسباب مشروعة ملراقبة االتصاالت ،من قبيل مكافحة اجلرمية أو محاية األمن القومي .بيد أنه
نظراً ألن الرقابة تشكل انتهاكاً للحق يف اخلصوصية وحرية التعبري ،فإن اللجوء إليها جيب أن يلتزم مبعايري صارمة :إذ جيب
أن تكون الرقابة مستهدفة ،وأن تستند إىل اشتباه معقول ،وأن تتم وفقاً للقانون ،وأن تكون ضرورية لتلبية هدف مشروع،
وبطريقة تتناسب مع اهلدف وال تنطوي على متييز .وهذا يعين أن الرقابة اجلماعية اليت هتدف إىل مجع اتصاالت أعداد
ضخمة من الناس بصورة عشوائية عمل ال ميكن تربيره .كما أهنا تشكل انتهاكاً للحق يف اخلصوصية واحلق يف حرية
التعبري.
ويقدم هذا التقرير املوجز حملة عامة عن املعلومات اليت ُكشف عنها النقاب يف السنتني املاضيني بشأن برامج عمليات
الرقابة اجلماعية اليت تديرها حكومتا الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغريمها من احلكومات ،فضالً عن التطورات
القانونية والسياسية والتقنية الرئيسية املتعلقة بالرقابة اجلماعية وباحلق يف اخلصوصية خالل تلك الفرتة ،ويف هذا التقرير
املوجز تقدم منظمة العفو الدولية ومنظمة اخلصوصية الدولية خطة عمل من أربع نقاط لضمان محاية حقوق اإلنسان يف
العصر الرقمي.
ويف السنتني املاضيتني عرفنا حجم برامج الرقابة اجلماعية اليت تديرها بشكل رئيسي وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت
احلكومية بتعاون وثيق مع شقيقاهتما يف أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا – واملعروفة معاً باسم "حلف العيون اخلمس" (أو العيون
سرهبا إدوارد سنودن تضمنت أدلة على ما
اخلمس) .إن التسريبات اليت فضحتها وسائل اإلعالم بناء على امللفات اليت َّ
يلي:
 أُرغمت الشركات – ومنها فيس بوك وغوغل وميكروسوفت – على تسليم بيانات زبائنها مبوجب أوامر سرية منخالل برنامج "بريزم" التابع لوكالة األمن الوطين؛
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 قامت وكالة األمن الوطين بتسجيل وختزين وحتليل البيانات املتعلقة بكل مكاملة هاتفية ورسالة نصية بُثت يف املكسيكوكينيا والفلبني؛
 اختارت وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية بعض أضخم شركات االتصاالت السلكية والالسلكيةناجمي "تيمبورا"
العرتاض الكوابل البحرية عرب احمليط األطلسي والتنصت على االتصاالت اخلاصة اليت تنقلها من خالل بر ْ
 TEMPORAو"أبسرتمي" Upstream؛
 قامت قيادة االتصاالت احلكومية الربيطانية ووكالة األمن الوطين األمريكية بقرصنة شبكة احلاسوب الداخلي لشركة"غيمالتو" ،وهي املصنِّع األكرب لبطاقات "سيم  "SIMيف العامل ،رمبا لسرقة مليارات مفاتيح التشفري املستخدمة حلماية
خصوصية االتصاالت عرب اهلواتف اخلليوية حول العامل.
وقد تزايدت املعارضة الشعبية يف شىت بلدان العامل .إذ أظهر استطالع للرأي نظمته منظمة العفو الدولية ،حيث سألت
 15,000شخص من  13بلداً يف مجيع القارات ،أن  71باملئة من الناس يعارضون بشدة قيام حكوماهتم بالتجسس
على اتصاالهتم عرب االنرتنت واهلواتف.
وأعربت مؤسسات دولية وإقليمية ،وكذلك خرباء دوليون وإقليميون ،من قبيل املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان واجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ،عن قلق كبري بشأن برامج الرقابة اجلماعية ،وحذرت من اخلطر الذي تشكله
هذه الربامج على حقوق اإلنسان .ويف ديسمرب/كانون األول  2014اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً ثانياً
حول احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي ،حيث أعربت عن قلقها العميق من التأثري السليب الذي قد ُحتدثه مراقبة و/أو
التنصت على االتصاالت ،والسيما عندما يتم ذلك على نطاق مجاعي ،على ممارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا ".ويف
مارس/آذار  ،2015أنشأ جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة للمرة األوىل نطاق صالحيات دائم ملقرر خاص معين
باحلق يف اخلصوصية ،وهو ما ُّ
يعد خطوة تارخيية من شأهنا ضمان وضع قضايا اخلصوصية يف مقدمة جدول أعمال األمم
املتحدة يف السنوات القادمة.
وقد قضت احملاكم يف عدد من البلدان ضد املراقبة اجلماعية وتبادل املعلومات االستخبارية .ففي اململكة املتحدة قَضت
حمكمة سلطات التحقيق بأنه ،قبل األحكام اليت أصدرهتا احملكمة يف ديسمرب/كانون األول  2014وفرباير/شباط ،2015
َّ
شكل النظام الذي حيكم عمليات التماس ِّ
وتلقي وختزين وبث االتصاالت اخلاصة باألشخاص املوجودين يف اململكة
ناجمي "بريزم" و"أبسرتمي"،
املتحدة من قبل السلطات الربيطانية ،واليت حصلت عليها السلطات األمريكية من خالل بر ْ
خمالفةً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .ويف الواليات املتحدة ،قضت حمكمة استئناف فدرالية يف مايو/أيار 2015
بأن احلصول على تسجيالت اهلواتف يف الواليات املتحدة كان عمالً غري قانوين.
جترأ العديد من أضخم شركات التكنولوجيا يف العامل على رفع أصواهتا ضد الرقابة اجلماعية .ففي عام  2013أطلقت
كما َّ
عشر شركات – من بينها أبل وفيس بوك وغوغل وميكروسوفت وتويرت وياهو – االئتالف العاملي إلصالح نظام الرقابة
احلكومية ،الذي يدعو ،من مجلة إصالحات قانونية أخرى ،إىل وضع حد ملمارسات مجع املعلومات اجلماعية مبوجب
"قانون الوطنية" األمريكي.
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واختذت عدة شركات كربى خطوات ملموسة أكثر ضد الرقابة ب عن طريق زيادة درجة األمن والتشفري املقدَّمة إىل
املستخدمني عرب براجمها وخدماهتا ،وتوفري محاية أفضل خلصوصية مستخدمي االنرتنت من الرقابة اجلماعية العشوائية.
كما أن مثة عالمات على وجود إصالحات قانونية حمدودة .فعلى سبيل املثال ،فإن قانون احلرية يف الواليا المتحدة

األمريكية ،الذي أق ره جملس النواب يف مايو/أيار ،حياول وضع حد لعمليات اجلمع اجلماعية لتسجيالت اهلواتف 1يف

الواليات املتحدة من قبل احلكومة .بيد أن القانون يطلب من الشركات حجب بيانات معينة والبحث عنها وحتليلها بناء
يوسع األساس القانوين جلمع البيانات على نطاق واسع بدالً من وضع حد له .وباإلضافة
على طلب احلكومة ،األمر الذي ِّ
إىل ذلك ،ال تزال هناك جوانب أخرى عديدة للرقابة األمريكية غري مقنَّنة وال ختضع للمساءلة مبوجب القانون اجلديد –
مبا يف ذلك الرقابة اجلماعية املفروضة على ماليني األشخاص خارج الواليات املتحدة .ومثة حاجة إىل ممارسة الضغط
لضمان قيام احلكومات بتفكيك أنظمة الرقابة املتفشية بشكل استثنائي يف الداخل واخلارج .ولعل اخلطوة األوىل يف هذا
االجتاه تتمثل يف االعرتاف بأن احلقوق املتعلقة باخلصوصية إمنا هي حقوق مملوكة على حنو متساو لألشخاص الذين
يعيشون يف داخل البلد املعين ويف خارجه على حد سواء.
وعلى عاتق الشركات تقع مسؤولية احرتام احلق يف اخلصوصية على االنرتنت .ولإليفاء هبذه املسؤولية ،يتعني عليها اختاذ
خطوات أكثر جرأة بكثري لزيادة األمن على براجمها وخدماهتا ،كي ال تصبح بيانات املستخدمني اخلاصني لقمة سائغة
يف متناول أيدي احلكومات.
ومثة تيار صاعد لآلراء املناهضة للرقابة اجلماعية ،ولكن الكثري ما زال على احملك .وقد سنَّت حكومات خارج إطار
"حلف العيون اخلمس" قوانني جديدة منحتها سلطات رقابة مجاعية .وشهد هذا العام صالحيات رقابة جديدة كاسحة
يف باكستان وفرنسا ،يف الوقت الذي تستعد فيه الدمنرك وسويسرا وهولندا واململكة املتحدة لتقدمي مشاريع قوانني بشأن
املعلومات االستخبارية يف املستقبل القريب.
إن احملافظة على اخلصوصية ،وبالتايل على حرية التعبري ،أمر يقتضي عمالً منسقاً من قبل األفراد والفنيني واخلرباء القانونيني
ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية والشركات واحلكومات .وال يوجد حل كاف مبفرده؛ بل مثة حاجة إىل مزيج
من اإلصالحات القانونية احمللية واملعايري الدولية القوية وتقنيات احلماية املتطورة للخصوصية والتزام الشركات خبصوصية
املستخدم ،كما أن مثة حاجة إىل العمل الفردي.

الرقابة الجماعية على االتصاال

عبر االنترنت والهواتف :ما عرفناه بشأن برامج

الواليا المتحدة والمملكة المتحدة
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لقد بتنا نعلم ،عن طريق تسريبات سنودن ،أن وكاالت االستخبارات األمريكية والربيطانية ما فتئت تدير برامج رقابة
مجاعية عشوائية على نطاق عامليَّ ،
مكنتهما من اعرتاض جزء كبري من حركة االتصاالت عرب االنرتنت ،باإلضافة إىل
االتصاالت عرب اهلاتف ملئات املاليني من سكان الكرة األرضية .وقد اقرتنت هذه القدرات حبجم ضخم من تبادل
املعلومات االستخبارية بني الدول األعضاء يف "حلف العيون اخلمس" ،فضالً عن شبكة من وكاالت املخابرات يف
عشرات البلدان حول العامل 2.وفيما يلي بعض الربامج اليت تديرها وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية ،اليت
كشف عنها النقاب منذ عام .2013
ملحوظة بشأن املعلومات املتعلقة مبمارسات الرقابة من قبل الواليات املتحدة واململكة املتحدة :إن األغلبية العظمى من
املعلومات املتعلقة مبمارسات الرقابة اجلماعية من قبل الواليات املتحدة واململكة املتحدة يف الفضاء العام تستند إىل وثائق
املسربة وثائق داخلية لوكالة
سرهبا كاشف التجاوزات واحمللل السابق يف وكالة األمن الوطين إدوارد سنودن .وتضم الوثائق َّ
َّ
األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية .كما أن بعض التسريبات يتضمن معلومات حول أنشطة رقابية من قبل بلدان
أخرى .وقد نُشرت التسريبات املتعلقة مبمارسات الرقابة اجلماعية من قبل العديد من الوكاالت الصحفية يف بلدان عدة.
وأكدت حكومة الواليات املتحدة وجود بعض الربامج اليت فضحتها التسريبات ،من قبيل برنامج "بريزم" .بيد أنه مل يتم
تأكيد أو نفي املعلومات الواردة يف معظم التسريبات من قبل احلكومتني األمريكية والربيطانية .ويف غياب رفض الواليات
سرهبا سنودن مل تكن
املتحدة أو اململكة املتحدة للمعلومات الواردة يف تلك التسريبات ،ونظراً ألن صدقية الوثائق اليت َّ
موضع طعن من قبل أي من البلدين ،فإن املعلومات املتعلقة بربامج الرقابة يُفرتض أن تكون صحيحة.

 .1اعتراض شبكا االتصاال السلكية والالسلكية العالمية

تقوم وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية بالتنصت املباشر على الكوابل البحرية لإلنرتنت عرب احمليط األطلسي
عن طريق برناجمي "أبسرتمي" و"تيمبورا" على التوايل 3.ويتنصت هذان الربناجمان على كميات ضخمة من االتصاالت على
االنرتنت ،حيث ُجترى عمليات مسح ضوئي وفلرتة لكل اتصال مير عرب الكوابل اليت تشكل العمود الفقري لإلنرتنت.
إن اعرتاض الكابل البحري ُّ
ميد وكاالت االستخبارات الربيطانية واألمريكية بسلطات مراقبة غري مسبوقة.
ففي فرتة دامت ستة أشهر ،قامت قيادة االتصاالت احلكومية مبوجب برنامج "أوبتك نريف" ،بالتنصت على  1.8مليون
ضمت بني  11 - 3باملئة من "صور التعري غري املرغوب فيها" قبل معاجلتها
حمادثة بالفيديو عرب "ياهو" ،والتقطت صور َّ
4
بواسطة تقانة التعرف على الوجوه.
ويف كندا تقوم مؤسسة أمن االتصاالت الكندية بالتنصت على الكوابل وتسجيل ما يصل إىل  15مليون عملية تنزيل
يومياً من مواقع تبادل امللفات ،من قبيل "رابيد شري" Rapidshareأو "ميغوبلود"  5. Megauploadكما تقوم املؤسسة
6
مبراقبة مئات الرسائل اإللكرتونية وختزينها "أليام أو أشهر" مع تطبيق تقانة التحليل.
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ويف نيوزيلندا يستخدم مكتب أمن االتصاالت احلكومي التنصت عرب األقمار االصطناعية اللتقاط بيانات االنرتنت
واهلاتف اليت تُبث إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنها .ويف عام  2009قام املكتب بتطوير القاعدة الرئيسية يف وايهوباي
لتصبح "ذات طاقة استيعابية كاملة" ،مبا يضمن القدرة على التقاط كافة االتصاالت اليت متر عرب شبكاته ،وتبادل البيانات
7
اخلام مع "حلف العيون اخلمس".

 .2الوصول إلى مراكز البيانا واألنظمة الداخلية للشركا

أُرغمت تسع شركات ،من بينها أبيل وفيس بوك وغوغل وميكروسوفت وياهو على تسليم بيانات زبائنها مبوجب أوامر
9
8
ومنعت من احلديث عنها علناً.
سرية صدرت كجزء من برنامج "بريزم" التابع لوكالة األمن الوطينُ ،

مث تآمرت وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية القتحام روابط االتصاالت الرئيسية اليت تربط مراكز البيانات
لبعض هذه الشركات حول العامل .ومبوجب هذا الربنامج ،الذي أطلق عليه االسم الرمزي (مسكوالر) فإن ماليني
10
التسجيالت تُلتقط يف كل يوم من موقع ياهو الداخلي وشبكات غوغل.
املزود األكرب لالتصاالت السلكية
ويف تلك األثناء استهدفت قيادة االتصاالت احلكومية شركة "بلجاكوم" ،وهي ِّ
والالسلكية يف بلجيكا .وقرصنت الوكالة الربيطانية حواسيب املوظفني الداخلية كي تتمكن من التقاط االتصاالت اخلاصة
اليت جتريها الشركة .ولدى شركة بلجاكوم ماليني الزبائن ،ومن بينهم مسؤولون من املفوضية األوروبية والربملان األورويب
11
وجملس أوروبا.

ُّ .3
تعقب مواقع هواتفنا الخليوية

تقوم وكالة األمن الوطين جبمع حنو مخسة ماليني تسجيل يومياً تتعلق بأماكن وجود اهلواتف اخلليوية حول العامل ،باستخدام
جمموعة من الربامج املعروفة باسم "كو-ترافيالر" .ووفقاً لتقرير موجز لوكالة األمن الوطين ،فإن املنظمة تقوم جبمع الكثري
من املعلومات املتعلقة باملواقع مبوجب الربنامج ،إىل حد أن اإلمكانات "تتجاوز قدرتنا على إدخال البيانات ومعاجلتها
12
وختزينها".

التنصت على المكالما الهاتفية في بلد بأسره
ُّ .4

لقد حصلت وكالة األمن الوطين على نسخ من كل مكاملة هاتفية يف البالد بأسرها .ويُشار إىل برنامج التنصت الصويت،
الذي يُطلق عليه اسم رمزي هو "ميستيك" و"سومالغيت" على أنه "آلة الزمن" ألنه ِّ
ميكن وكالة األمن الوطين من إعادة
تشغيل التسجيالت يف أي هاتف بدون أن يكون هناك شخص مستهدف باملراقبة مسبقاً 13.وقد استُخدم أصالً لتسجيل
مجيع املكاملات الصوتية يف جزر البهاما وأفغانستان ،والتقاط البيانات التفصيلية جلميع املكاملات الصوتية يف كل من
املكسيك وكينيا والفلبني ،واألمر الذي يطال عدد سكان يتجاوز  250مليون نسمة.

 .5كسب التأييد لقوانين الرقابة في الخارج
5

مثة فريق يف وكالة األمن الوطين معروف باسم قسم الشؤون اخلارجية يهدف إىل الضغط على البلدان األخرى أو حفزها
على تغيري قوانينها حبيث تسمح بفرض الرقابة اجلماعية والتعاون مع الوكالة 14.ويبحث هذا الفريق عن ثغرات يف القوانني
وأشكال احلماية الدستورية اليت من شأهنا أن مت ّكن الوكاالت األجنبية الشريكة من القيام بعمليات الرقابة اجلماعية ،اليت
مل تتصورها اهليئة التشريعية.
وقال إدوارد سنودن إن كالً من السويد وأملانيا وهولندا "تلقت تعليمات من وكالة األمن الوطين ،أحياناً حتت ستار وزارة
15
الدفاع األمريكية وغريها من اهليئات ،حول كيفية ختفيض مستوى احلماية القانونية التصاالت بلداهنا".
كما تقدم قيادة االتصاالت احلكومية إرشادات مشاهبة :إذ تقول إحدى وثائقها" :إن لدى اهلولنديني بعض القضايا
التشريعية ،اليت ينبغي أن يعملوا من خالهلا ،قبل أن تسمح هلم البيئة القانونية بالعمل بالطريقة اليت تعمل هبا قيادة
16
االتصاالت احلكومية .إننا نقدم مشورة قانونية بشأن كيفية تناول بعض تلك القضايا مع احملامني اهلولنديني".

 .6نشر الرقابة الجماعية

من أجل احلصول على مزيد من املعلومات من حلفائها يف ما وراء البحار ،تقوم "العيون اخلمس" بتزويدهم باملعدات
واخلربات ملساعدة األجهزة الشريكة يف اعرتاض الكوابل البحرية يف مناطقها 17.وتساعد التكنولوجيا أولئك الشركاء على
تسهل معاجلتها وتوفر نسخة من االتصاالت اليت يتم التنصت عليها إىل
"إدخال" كميات هائلة من البيانات بطريقة ِّ
"العيون اخلمس" .ففي عام  ،2011أنفقت وكالة األمن الوطين  9مليون دوالر أمريكي على برامج الوصول إىل الكوابل
األجنبية ،حيث يعمل حالياً أكثر من  13موقعاً فيما وراء البحار ،اثنان منها يف أملانيا والدمنرك 18.ويف أملانيا تقوم وكالة
( Bundesnachrichtendienstيب إن دي) بالتنصت على االتصاالت عرب األقمار االصطناعية والكوابل ،وذُكر أهنا
19
تشاطر  220مليون تسجيل هاتفي يومياً مع وكالة األمن القومي.

 .7تقويض معايير التشفير

ما انفكت وكالة األمن القومي وقيادة االتصاالت احلكومية تعمدان إىل ختريب معايري التشفري ،وتعمالن على إضعاف
القدرة على االتصال اآلمن عن طريق برناجميني لفك التشفري ،ومها "بولرن" ( Bullrunوكالة األمن الوطين) و"إجيهل"
( Edgehillقيادة االتصاالت احلكومية).

يف عام  2010أوضحت وثيقة من وثائق قيادة االتصاالت احلكومية أن "وكالة األمن الوطين قادت ،على مدى العشرية
املاضية ،جهوداً عدائية ومتعددة األوجه لكسر تقنيات التشفري املستخدمة على نطاق واسع على االنرتنت" ،وإدخال
عناصر ضعف يف أنظمة التشفري التجارية" 20.ويف الوقت نفسه ُكشف النقاب عن أن وكالة االتصاالت احلكومية كانت
تقوم باستكشاف طرق القتحام البيانات املشفَّرة يف فيس بوك وغوغل وهوت ميل وياهو على ميكروسوفت 21.وأنشأت
وكالة االتصاالت احلكومية فريق عمليات االستخبارات البشرية (هيومنت) ،وهذا الفريق "مسؤول عن حتديد وجتنيد وإدارة
عمالء سريني يف صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية العاملية 22،حبسب وثيقة داخلية للوكالة.
6

 .8قرصنة الهواتف والتطبيقا

قام "حلف العيون اخلمس" ببناء قدراته يف جمال إصابة األجهزة الفردية بعدوى برجميات خبيثة بغرض ُّ
التمكن من "استغالل
تبجج اجلواسيس الربيطانيون واألمريكيون بأن املعلومات
أي هاتف يف أي مكان يف أي وقت" 23على حد تعبريه .وقد َّ
"إذا كانت موجودة على اهلاتف فإننا نستطيع احلصول عليها" 24.وبدالً من استخدام هذا التكتيك يف الظروف االستثنائية
طور "حلف العيون اخلمس" تلك األدوات إلصابة ماليني احلواسيب واهلواتف يف سائر أحناء العامل 25.بل إن
فقط ،فقد َّ
مؤسسة أمن االتصاالت الكندية جتسست على احلواسيب واهلواتف الذكية اليت تتصل بوزارة التعدين والطاقة الربازيلية
26
تسرب من وكالة األمن الوطين ،علَّقت الوكالة على قدراهتا اخلاصة
هبدف مجع معلومات استخبارية اقتصادية .ويف عرض َّ
"من كان يعرف يف عام  1984أن [اهلاتف الذكي] سيكون مبثابة "الشقيق األكرب" وأن "الزوميب" سيكونون
بالقولَ :
27
الزبائن الذين يدفعون الثمن؟"

 .9التحكم بالبنية التحتية األساسية لالتصاال

إن وكالة األمن الوطين ،اليت تعمل يف شراكة مع شركات االتصاالت السلكية والالسلكية ،منخرطة يف تشكيل "حركة
املرور" "بشكل عدائي" هبدف تغيري مسار االتصاالت عرب االنرتنت على حنو مصطنع وإعادة توجيهها حبيث متر يف
نقاط التنصت التابعة "للعيون اخلمس" 28.وعندما تفشل يف ذلك ،تعمد "العيون اخلمس" إىل استخدام الربجميات اخلبيثة
سراً يف شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية كي تتمكن من نسخ "حركة املرور" يف بنيتها التحتية للرقابة اجلماعية.
وتتمثل إحدى الطرق اليت تستخدمها وكالة األمن الوطين لتحقيق ذلك يف "اعرتاض" شحنات "هاردوير" احلواسيب عند
29
تسليمها إىل الزبائن وتغيريها لضمان قدرهتا على الوصول إىل الشبكات "حول العامل".
ويف اجلوهر ،باإلضافة إىل اعرتاض االتصاالت اليت تعرب حدود بلديهما فإن وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية
حتاوالن إعادة توجيه حركة مرور االتصاالت حبيث متر عرب حمابسها ،مبا يسمح بالتنصت عليها ومجعها وحتليلها .وهبذه
الطريقة يتم اختيار البنية التحتية األساسية لإلنرتنت لتلقيم البيانات يف برامج املراقبة التابع "حللف العيون اخلمس".

 .10سرقة مفاتيح التشفير

قامت قيادة االتصاالت احلكومية ووكالة األمن الوطين بقرصنة شبكة احلاسوب الداخلية لشركة "غيمالتو" ،وهي املصنِّع
األكرب لبطاقات  SIMيف العامل ،وسرقت ماليني مفاتيح التشفري املستخدمة حلماية خصوصية اتصاالت اهلواتف اخلليوية
حول العامل 30.وباستخدام مفاتيح التشفري املسروقة هذه ،تستطيع وكاالت االستخبارات فتح اتصاالت اهلواتف اخلليوية
بدون حاجة إىل احلصول على موافقة من شركات االتصاالت ،وجتنب احلاجة إىل احلصول على إذن ،مع عدم ترك أية
للمزود تدل على أنه مت التنصت على االتصاالت.
آثار على الشبكة الالسلكية ِّ
[الرأي العام العالمي يرفض الرقابة الجماعية]

7

أظهر استطالع رأي دويل أجرته منظمة العفو الدولية على  15,000من املستطلع آرائهم من  13بلداً من سائر قارات
العامل ،أن  %71مما استطلع آراءهم يعارضون بشدة قيام حكومات بلداهنم بالتجسس على اتصاالهتم عرب االنرتنت
واهلاتف .وقد أُجري االستطالع يف فرباير/شباط .2015

النتائج الرئيسية لالستطالع:

فيما يتعلق بالرقابة من قبل حكوما بلدانهم:
 يف البلدان الثالثة عشر مجيعاً اليت مشلها االستطالع ،رفض املستطلَعة آراؤهم قيام حكومات بلداهنم بالتنصت على
اتصاالهتم عرب االنرتنت واهلواتف وختزينها وحتليلها .وباملتوسط ،بلغت نسبة األشخاص الذين عارضوا الرقابة من قبل
حكوماهتم ) (%59ضعف نسبة الذين وافقوا على الرقابة ).(%26
 إن أغلبية الذين عارضوا الرقابة اجلماعية من قبل حكومات بلداهنم هم من الربازيل ) (%65وأملانيا ) (%69وأسبانيا
تنصتت على  60مليون مكاملة هاتفية إسبانية
) ،(%67حيث قوبلت األنباء اليت أفادت بأن وكالة األمن الوطين َّ
بالغضب يف عام  ،2013قد تصدَّرت طاولة املعارضة أيضاً.
 إن أغلبية املواطنني األمريكيني ) (%63وقفوا ضد خطة حكوماهتم املتعلقة بالرقابة احلكومية ،مقارنةً بنحو %20
فقط وقفوا معها.
فيما يتعلق بالرقابة الجماعية من قبل الواليا المتحدة على البلدان األخرى





 %71مما استطلع آراءهم عارضوا بشدة قيام الواليات املتحدة مبراقبة استخدامهم لإلنرتنت.
املعارضة األشد لقيام الواليات املتحدة بالتنصت على اتصاالت االنرتنت وختزينها وحتليلها جاءت من أملانيا )،(%81
مث الربازيل ).(%80
حىت يف البلد األقل معارضة (فرنسا) ،فإن األغلبية ال تزال تعارض قيام الواليات املتحدة بعمليات املراقبة اجلماعية
).(%56
ويف كل من اسرتاليا وكندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة – وهي البلدان اليت تشاطرها الواليات املتحدة مثار الرقابة
اجلماعية – بلغت نسبة املعارضني للرقابة من قبل الواليات املتحدة ) ،(%70أي ثالثة أضعاف نسبة املؤيدين
).(%17

فيما يتعلق بدور الشركا
 يعتقد  %60من األشخاص أن على عاتق شركات التقانة يقع واجب مساعدهتم على تأمني معلوماهتم الشخصية
من تدخل احلكومات ،بينما وافق  %26منهم فقط على السماح للحكومات بالوصول إىل البيانات.

الخبراء والهيئا الدولية يعتبرون الرقابة الجماعية انتهاكاً لحقوق اإلنسان

على م دى العامني املنصرمني أعلن عدد من اخلرباء واهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية البارزة أن الرقابة اجلماعية تشكل
انتهاكاً حلقوق اإلنسان .وهؤالء معاً يشكلون رأياً عاماً ذا صدقية ضد اشكال الرقابة اجلماعية من قبيل تلك اليت متارسها
وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية.
8

ففي ديسمرب/كانون األول  2013جاء أوالً تقرير المجلس االستشاري للرئيس ،وهو جملس خرباء عقده الرئيس باراك

أوباما للتدقيق يف تسريبات سنودن .وقد أدان اجمللس برامج الرقابة اجلماعية لوكالة األمن الوطين ،وقال" :إنه جيب أال
يُسمح للحكومة جبمع وختزين كافة املعلومات اجلماعية الشخصية وغري العامة وغري الناضجة املتعلقة باألفراد هبدف
31
االستفسارات وحتليل البيانات يف املستقبل ألغراض احلصول على معلومات استخبارية أجنبية".
ووجد رأي اجمللس صدى له يف قرار صدر يف الشهر نفسه عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أعربت فيه عن القلق
العميق بشأن التأثري السليب الذي ميكن أن ُحيدثه التنصت على بيانات االتصاالت ومجعها على التمتع حبقوق اإلنسان،
والسيما عندما يتم ذلك على نطاق مجاعي واسع.

32

يف يناير/كانون الثاين  ،2014وجد مجلس مراقبة الخصوصية والحريا المدنية ،وهو وكالة مستقلة داخل حكومة
الواليات املتحدة ،أن مجع الكم األكرب من حتليل بيانات اهلواتف من قبل وكالة األمن الوطين غري مسموح به مبوجب
الفصل  215من قانون الوطنية للواليات املتحدة األمريكية .كما أعلن التقرير أن ذلك يشكل انتهاكاً لقانون خصوصية
33
االتصاالت اإللكرتونية ،وأثار بواعث قلق بشأن التعديلني األول والرابع.
ويف فرباير/شباط  2014قدمت جلنة الربملان األورويب املعنية باحلريات والعدالة والشؤون الداخلية للتحقيق يف برامج الرقابة
اليت تستخدمها وكالة األمن الوطين تقريرها ،الذي أظهر أن "مكافحة اإلرهاب ال ميكن أن تكون مربراً لوضع برامج رقابة
مجاعية غري مستهدفة أو سرية أو حىت غري قانونية" 34.و"تتبىن اللجنة الرأي القائل إن مثل هذه الربامج ال تتسق مع
مبدأي الضرورة والتناسب يف اجملتمع الدميقراطي".
ْ
يف يوليو/متوز  ،2014ويف تقرير بعنوان "احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي" ،أعلنت المفوضة السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ،أن جمرد وجود برنامج مراقبة مجاعية ...إمنا خيلق نوعاً من التدخل يف اخلصوصية".

35

ويف أكتوبر/تشرين األول  2014تعززت النتائج اليت توصلت إليها املفوضة السامية مبوقف المقرر الخاص لألمم المتحدة

المعني بتعزيز حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب ،الذي أدان الرقابة اجلماعية حيث قال" :إن احلقيقة املرة
هي أن استخدام تقانة الرقابة اجلماعية يقضي من الناحية الفعلية على احلق يف خصوصية االتصاالت عرب االنرتنت مجلة
36
وتفصيالً".
وتضمن قرار ٍ
تضمنها
ثان للجمعية العامة لألمم المتحدة ،صدر يف ديسمرب/كانون األول  ،2014تكراراً للمشاعر اليت َّ
َّ
قرار عام  ،2013حيث أعرب عن قلق الدول العميق من "التأثري السليب الذي قد ُحتدثه الرقابة أو/و التنصت على
37
االتصاالت ،...والسيما عندما يتم ذلك على نطاق مجاعي واسع ،على ممارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا".

كما أدىل مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان بدلوه ،حيث كتب ورقة بعنوان :حكم القانون على االنرتنت ويف
العامل الرقمي األوسع  ،قال فيها :لقد أصبح من الواضح على حنو متزايد أن برامج الرقابة السرية اهلائلة والعشوائية ال
9

تتماشى مع القانون األورويب حلقوق اإلنسان ،وال ميكن تربيرها مبكافحة اإلرهاب أو غريه من األخطار الكربى اليت هتدد
38
األمن القومي".
تضمن تنديداً بالرقابة ،رمبا يكون
يف أبريل/نيسان  2015اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قراراً خاصاًَّ ،
عرض حقوق اإلنسان
األكثر صراحةً حىت اآلن .وذكر القرار "أن املمارسات الرقابية اليت ُكشف عنها النقاب حىت اآلن تُ ِّ
األساسية للخطر ،ومن بينها احلق يف اخلصوصية وحرية املعلومات والتعبري ،واحلق يف احملاكمة العادلة وحرية املعتقد.
والسيما عندما يتم التنصت على اتصاالت احملامني ورجال الدين والتالعب باألدلة الرقمية .إن هذه احلقوق هي مبثابة
39
حجر الزاوية للدميقراطية ،وإن تعريضها للخطر بدون رقابة قضائية كافية تؤدي إىل تعريض حكم القانون للخطر".
وأخرياً -وهو األكثر أمهية -نشري إىل أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة اختذ خطوة حامسة عندما اعتمد
باإلمجاع قراراً يف مارس/آذار  ،2015أُنشأت مبوجبه آلية خبري مستقل دائم معين باحلق يف اخلصوصية 40.وسيتم تعيني
املقرر اخلاص املعين باخلصوصية يف جلسة يونيو/حزيران  2015للمجلس ،وستشمل مسؤولياته إعداد تقارير حول
41
االنتهاكات املزعومة للحق يف اخلصوصية ،ومنها تلك اليت تنشأ "باالرتباط بالتحديات اليت ختلقها التقنيات اجلديدة".

التدقيق القضائي لممارسا الرقابة الجماعية حول العالم

منذ يونيو/حزيران  2013بدأت منظمات اجملتمع املدين والشركات واحملامون بتقدمي عدد من الطعون القانونية ضد الرقابة
اجلماعية يف مجيع بلدان "العيون اخلمس" ،إىل جانب بلدان أخرى يُعتقد أن لديها برامج رقابة مجاعية موسعة .وجيدر
بالذكر أن أحكاماً صدرت يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة وجدت أن بعض ممارسات قيادة االتصاالت احلكومية
ووكالة األمن الوطين غري قانوين .ومثة قضايا مهمة عديدة معلقة يف احملاكم الوطنية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
العيون الخمس

ما هو "حلف العيون الخمس"؟

42

"حلف العيون اخلمس" هو ترتيب عاملي لعمليات رقابة سرية بني دول يضم وكالة األمن الوطين يف الواليات املتحدة
وقيادة االتصاالت احلكومية يف اململكة املتحدة ،ومؤسسة أمن االتصاالت يف كندا ،ومديرية اإلشارات الدفاعية يف
اسرتاليا ومكتب أمن االتصاالت احلكومية يف نيوزيلندا.
وقد بدأ احللف يف عام  ،1949ويهدف إىل تبادل املعلومات االستخبارية وبشكل أساسي خمابرات اإلشارات .SIGINT
ومبوجب اتفاقية احللف ،تُدار عمليات التنصت على املعلومات ومجعها واحلصول عليها وحتليلها وفك شيفرهتا من قبل
كل واحدة من الدول األطراف يف اجلزء اخلاص هبا من الكرة األرضية ،ويتم تبادل كافة املعلومات االستخبارية بشكل
مفروغ منه .ألن هذه االتفاقية واسعة النطاق ،وتُنشيء مراكز عمليات تُدار بشكل مشرتك ،حيث يعمل عناصر من
وكاالت االستخبارات املتعددة لدول العيون اخلمس جنباً إىل جنب.

10

ففي المملكة المتحدة ،ويف عام  ،2013قدمت منظمة اخلصوصية الدولية ومنظمة العفو الدولية ومثاين منظمات أخرى
حلقوق اإلنسان دعوى قانونية ضد ممارسات الرقابة على االتصاالت يف اململكة املتحدة .ونتيجةً لذلك قضت حمكمة
سلطات التحقيق يف فرباير/شباط  2015بأن تبادل املعلومات االستخبارية بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة كان
عمالً غري قانوين قبل صدور األحكام يف ديسمرب/كانون األول  2014وفرباير/شباط  2015ألن القواعد اليت تنظم
43
وصول اململكة املتحدة إىل برناجمي "بريزم" و"أبسرتمي" كانت سرية.
وخالل سري اإلجراءات القانونية ،اضطرت حكومة اململكة املتحدة على اإلفصاح عن املعلومات بشأن العالقة مع
الواليات املتحدة يف تبادل املعلومات االستخبارية .ويف الوقت الذي اعتربت فيه احملكمة أن اململكة املتحدة أصبحت،
بعد اإلفصاح عن تلك املعلومات ،ملتزمة باملادة ( 8احلق يف اخلصوصية) من االتفاقية األوروبية ،فإن املنظمات املدعية
مل توافق على ذلك ،ورفعت القضية إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .ومثة قضيتان أخريان مرفوعتان ضد ممارسات
البت فيهما بعد أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان .واملدعون يف القضية هم
الرقابة من قبل اململكة املتحدة مل يتم ُّ
منظمة مراقبة الشقيق األكرب ،ومنظمة "بن" اإلجنليزية  ،PENوجمموعة احلقوق املفتوحة ،ومكتب الصحافة
44
االستقصائية.
وفي المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان كذلك ،طعنت منظمة اخلصوصية الدولية بتاريخ ...يف اإلعفاء الشامل من
قوانني حرية املعلومات املمنوح لوكالة االستخبارات الربيطانية (قيادة االتصاالت احلكومية) .وقد ُمنعت منظمة اخلصوصية
الدولية من الوصول إىل اتفاقية العيون اخلمس ،والوثائق اليت تنظم عمل حلف التجسس السري .ومت تأجيل الطعن املقدم
إىل احملكمة ،والذي اعترب أن اإلعفاء الشامل يشكل انتهاكاً للحق يف تلقي وإرسال املعلومات ،املنصوص عليه يف املادة
45
 10من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،إىل (التاريخ )...بانتظار صدور القرار يف قضية أخرى.
مزودين خلدمات االنرتنت واالتصاالت يف كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة
وباإلضافة إىل ذلك ،طعن سبعة ِّ
وأملانيا وهولندا وكوريا اجلنوبية وزمبابوي يف استخدام القرصنة وأساليب استغالل شبكة احلاسوب من قبل قيادة االتصاالت
حث املدعون حكومة اململكة املتحدة على إبراز مسودة مدونة لقواعد املمارسات
احلكومية .وعند رفع الدعوى القانونية َّ
بشأن "تدخل املعدات" ،وهو ما يعترب حبد ذاته انتصاراً إذا أخذنا بعني االعتبار أنه مل يتم تأكيد استخدام القرصنة من
قبل أجهزة االستخبارات الربيطانية رمسياً من قَبل .وستُعقد جلسة االستماع للقضية من قبل حمكمة سلطات التحقيق يف
46
عام .2015
ويف اآلونة األخرية ،وحتديداً يف مايو/أيار  ،2015أصدرت محكمة االستئناف في الدائرة الثانية بالواليا المتحدة

حكماً لصاحل االحتاد األمريكي للحريات املدنية ،حيث وجدت أن عمليات مجع تسجيالت اهلواتف بشكل مجاعي مل
يكن مسموحاً هبا يف الفصل  215من قانون الوطنية 47.وقالت احملكمة إن "التطوير الواسع ملخزونات احلكومة
للتسجيالت اخلاصة السابقة سيمثل تقليصاً غري مسبوق لتوقعات مجيع األمريكيني املتعلقة باخلصوصية" .ومل يكن
مسموحاً به يف التشريعات على ما يبدو 48.وأضافت احملكمة تقول :إن مثل هذا الزخم يف التدخل يف اخلصوصية ينبغي
49
يعرب عنه بلغة ال يعرتيها اخلطأ".
أن "يسبقه حوار حقيقي ،وأن َّ
11

يف كندا قدم جملس احلريات املدنية يف كولومبيا الربيطانية دعوى قانونية ضد وكاالت املخابرات اإللكرتونية الكندية –
مؤسسة أمن االتصاالت الكندية – ادعى فيها أن الرقابة السرية واملنفلتة من عقاهلا على الكنديني عمل غري دستوري.
ويُذكر أن الدعوى ال تزال قائمة.

50

يف نيوزيلندا قدم حزب اخلضر شكوى إىل املفتش العام للمخابرات واألمن بشأن مزاعم قيام جهاز الرقابة ،وهو مكتب
أمن االتصاالت احلكومية ،بالتجسس على النيوزيلنديني يف احمليط اهلادئ .ويف مارس/آذار  2015أعلن املفتش العام
للمخابرات واألمن أنه سيبدأ حتقيقاً ،ليس يف مزاعم حمددة فحسب ،وإمنا يف مجيع االجراءات وأنظمة االلتزام لدى مكتب
51
أمن االتصاالت احلكومية.
كما طُلب من املفتش العام للمخابرات واألمن يف أستراليا إجراء حتقيق يف أفعال مديرية اإلشارات الدفاعية األسرتالية
ودورها يف عملية الرقابة اجلماعية اليت تقوم هبا "العيون اخلمس" ،ولكنه رفض املضي قدماً يف هذا التحقيق.
التحديا في بلدان أخرى

يف هولندا طعن ائتالف من املواطنني ومنظمات اجملتمع املدين يف ممارسات تبادل املعلومات االستخبارية جلهاز املخابرات
العامة واألمن اهلولندي وجهاز املخابرات العسكرية واألمن اهلولندي .ويف قضية مرفوعة أمام حمكمة املقاطعة يف الهاي،
قال املدعون إن عملية تلقي واستخدام املعلومات االستخبارية األجنبية عن طريق برامج الرقابة اجلماعية األمريكية جيب
أن تتوقف 52.بيد أن احملكمة رفضت الطلب .وستقوم احلكومة اهلولندية يف هذا العام بإجراء مراجعة شاملة لقانون الرقابة.
ويف ألمانيا ،قال طعن قانوين قدمه احملامي نيكو هارتنغ ضد جهاز املخابرات الفدرايل (يب إن دي) إن "الرقابة االسرتاتيجية"
للرسائل اإللكرتونية األجنبية أمر غري دستوري .وقد ُرفضت القضية ألسباب إجرائية – إذ وجدت احملكمة أن السيد
هارتنغ ال ميلك احلق القانوين يف تقدمي الدعوى.

َمن هم الذين تم التجسس عليهم؟

تُربر احلكومات ممارسة الرقابة اجلماعية بذريعة األمن القومي بشكل دائم تقريباً .بيد أن سنودن كشف النقاب عن أن
قدراهتا وبراجمها تُستخدم يف هناية املطاف يف سياقات تتجاوز ما هو ضروري حلماية األمن القومي .فباإلضافة إىل التنصت
على اتصاالت مئات املاليني من الناس العاديني ،فقد وضعت وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية مجاعات
حمددة وأفراد معينني على "الئحة املراقبة" والتجسس عليهم .ومن بني أولئك املستهدفني:
منظمة أطباء العالم
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وهي منظمة دولية معروفة متاماً وحمرتمة للغاية ،تقدم الرعاية الطبية إىل "املتضررين من احلرب أو الكوارث الطبيعية أو
54
املرض أو اجلوع أو الفقر أو اإلقصاء".
12

"لقد صُدمنا باملزاعم اليت وصلت إىل حد التبديد املخجل ألموال دافعي الضرائب؛ وهي أموال يُستحسن أن تُنفق على
توفري اللقاحات ضد الشلل لألطفال السوريني ،أو إعادة بناء النظام الصحي املدمَّر يف الفلبني ،أو يف أي مكان آخر من
العامل كان حباجة ماسة إليها يف ذلك الوقت".
ليه دينز ،املدير التنفيذي ملنظمة أطباء العامل يف اململكة املتحدة.

55

خواكين ألمونيا ،نائب رئيس المفوضية األوروبية
ُكشف النقاب عن أن وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية جتسستا على خواكني أملونيا ،نائب رئيس املفوضية
األوروبية املكلف باإلشراف على سياسة املنافسة .وتركز صالحياته على "النضال ضد الكارتيالت ومنع الشركات املهيمنة
من إساءة استخدام قوهتا يف السوق يف أي قطاع أو أي بلد بأوروبا ،والتدقيق الصارم يف عمليات دمج الشركات
56
املقرتحة".

"إن (ما ورد يف التسريبات) أمر غري مقبول ويستحق منا الشجب بأشد العبارات .فهذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه
من شركاء اسرتاتيجيني ،ناهيك عن الدول األعضاء".
بيا أهرينكيلد ،الناطق الرمسي بلسان املفوضية األوروبية.
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف)
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"يونيسف" هي وكالة األمم املتحدة اليت تضطلع بتعزيز حقوق األطفال ورفاههم على الصعيد العاملي .وتقوم املنظمة
بدعم تعليم الفتيات وتعمل يف جمال حتصني األطفال وتغذيتهم ومنع انتشار فريوس نقص املناعة املكتسب/مرض األيدز
58
يف صفوف الشباب.
أحمد موفق زيدان ،مدير مكتب قناة الجزيرة في باكستان
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وضعت وكالة األم ن الوطين أمحد موفق زيدان ،وهو صحفي استقصائي حمرتم ومدير مكتب اجلزيرة يف إسالم أباد منذ
فرتة طويلة ،على "الئحة مراقبة اإلرهاب" بناء على حتليل بيانات مجعتها الوكالة.

"بالنسبة لنا حنن الصحفيني ،كي نستطيع تقدمي معلومات للعامل ،ينبغي توفري إمكانية االتصال حبرية بالشخصيات ذات
الصلة يف اجملال العام ،والتحدث إىل أشخاص على األرض ،ومجع معلومات حرجة ...والقول أنين ،أو أي صحفي آخر،
عضو يف أية مجاعة استناداً إىل دفرت اتصاالته أو سجل مكاملاته اهلاتفية أو مصادره إمنا يعترب تشويهاً للحقيقة وانتهاكاً
كامالً ملهنة الصحافة ".أمحد موفق زيدان ،اجلزيرة.
فيصل جيل

60

13

تبني أن فيصل جيل ،وهو عضو يف احلزب اجلمهوري األمريكي ،وحيمل تصريح أمين "سري للغاية" ،وعمل يف وزارة األمن
َّ
الوطين يف ظل الرئيس جورج بوش ،هو أحد الشخصيات املسلمة العامة يف الواليات املتحدة الذين ُوضعوا على قائمة
املستهدفني باملراقبة من قبل وكالة األمن الوطين ومكتب التحقيقات الفدرايل.

خدمت يف سالح البحرية ويف احلكومة ،وكنت
"ال أدري ملاذا  ..فقد فعلت كل ما بوسعي يف حيايت كي أكون وطنياً.
ُ
ناشطاً يف جمتمعي احمللي – فعلت كل ما ينبغي على مواطن صاحل أن يفعله برأيي".

فيصل جيل

سعي الحكوما إلى التمتع بسلطا رقابية أكبر

على الرغم من املعارضة اجلدية فإن حكومات "العيون اخلمس" مل تتخذ أية خطوات تُذكر يف سبيل تفكيك برامج الرقابة
اجلماعية يف السنتني املاضيتني .ويف حالة اململكة املتحدة سعت احلكومة إىل تسويغ وتوسيع املمارسات غري القانونية
املوجودة .ويف بلدان أخرى سنَّت احلكومات قوانني جديدة ،منحت مبوجبها لنفسها سلطات رقابة مجاعية .ويف بعض
احلاالت رمبا مثَّلت هذه القوانني اجلديدة حماولة لوضع أساس قانوين للرقابة غري القانونية اليت كانت متارسها احلكومات
أصالً.
مررت حكومة المملكة المتحدة على عجل قانوناً جديداً ،وهو قانون االحتفاظ بالبيانات
ففي يوليو/متوز ّ ،2014
صمم القانون ملراجعة قانون االحتفاظ
أقره الربملان يف يوم واحد .وقد ُ
وسلطات التحقيق باعتباره "مشروع قانون طارئ" ،و ّ
بالبيانات يف اململكة املتحدة رداً على قرار احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل األوروبية يف أبريل/نيسان  ،2014الذي
أبطل مفعول التوجيه اخلاص باالحتفاظ بالبيانات لعام  .2009وال ينص القانون على االحتفاظ املستمر والشامل ببيانات
يوسع نطاق سلطات
االتصاالت ،األمر الذي يتناقض بشكل مباشر مع حكم حمكمة العدل األوروبية ،فحسب ،وإمنا ِّ
ال تنصت الربيطانية من خالل السماح للحكومة مبطالبة الشركات املتمركزة خارج اململكة املتحدة بااللتزام باملذكرات
61
الصادرة عن احلكومة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مشروع قانون بيانات االتصاالت أو ما يُعرف باسم "ميثاق سنوبرز"ُ ،حيتمل أن يعود إىل
اململكة املتحدة عقب انتخابات حكومة أغلبية من احملافظني يف مايو/أيار  .2015ومن شأن هذا التشريع املثري للجدل،
الذي ُهزم بصعوبة يف عام  ،2014والذي قوبل مبعارضة واسعة من مجاعات الدفاع عن اخلصوصية وحقوق اإلنسان ،أن
يوسع نطاق صالحيات املخابرات الربيطانية ،وأن يسمح بالوصول إىل معظم بيانات االتصاالت من قبل أجهزة أخرى
ِّ
داخل اململكة املتحدة ،كجهاز الشرطة مثالً.
ويف الواليات املتحدة ،وعلى النقيض من ذلكُّ ،اختذت خطوات حمدودة للحد من عمليات الرقابة اجلماعية .فقد رد
الرئيس أوباما على تسريبات سنودن بإصدار توجيه رئاسي ينحو إىل رسم حدود لالحتفاظ بالبيانات اليت ُمجعت
62
أقر جملس النواب قانون احلرية ،الذي حياول
وتوزيعها .وعالوةً على ذلك ،فقد ناقش الكونغرس قضية إصالح الرقابة ،و َّ
وضع حد لقيام احلكومة جبمع تسجيالت اهلواتف بشكل مجاعي 63.بيد أن القانون يطلب من الشركات حجب بيانات
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يوسع األساس القانوين لعملية مجع البيانات على نطاق واسع
معينة والبحث عنها وحتليلها بناء على طلب احلكومة ،مما ِّ
بدالً من وضع حد هلا .كما سعى الكونغرس إىل توسيع نطاق وصول وكالة األمن الوطين إىل املعلومات الشخصية باسم
تعزيز األمن اإللكرتوين.
وعالوةً على ذلك ،فإن العديد من اجلوانب األخرى لعمليات الرقابة األمريكية ال تزال غري مقننة وغري قابلة للمساءلة
مبوجب القانون اجلديد – مبا يف ذلك فرض الرقابة اجلماعية على ماليني األشخاص خارج الواليات املتحدة .وإضافة إىل
ذلك ،فإن القانون ال يكبح بشكل كاف عمليات التنصت ومجع املعلومات األخرى ،غري تسجيالت اهلواتف ،وال يكفل
اإلشراف احلقيقي عليها من قبل احملكمة اخلاصة مبراقبة املعلومات االستخبارية األجنبية.
إن اخلطر الذي يتهدد اخلصوصية ،وبالتايل حرية التعبري ،قد ازداد كذلك ألن بلداناً خارج إطار "حلف العيون اخلمس"
حاولت قوننة سلطات رقابية أقوى .فقد شهد هذا العام اقرتاح إضافة سلطات رقابية جديدة كاسحة يف التشريعات يف
سن مشروع قانون جديد يتعلق باملعلومات االستخبارية يف
كل من باكستان وفرنسا وسويسرا ،يف الوقت الذي يُتوقع ُّ
هولندا يف املستقبل القريب.
نص على
يف أبريل/نيسان  2015وافق اجمللس الوطين الباكستاني على مشروع قانون جديد بشأن اجلرائم اإللكرتونيةّ ،

توسيع سلطات الرقابة احلكومية بشكل مفرط .وهذا القانون املسمى "قانون منع اجلرائم اإللكرتونية" هو حالياً بانتظار
التصويت عليه يف جملس الشيوخ .ويف حالة املوافقة عليه ،فإنه سيسمح ملزودي اخلدمة باالحتفاظ بالبيانات املتعلقة
باتصاالت املواطنني اهلاتفية وبالربيد اإللكرتوين ملدة ال تقل عن سنة 64.وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مشروع القانون سيسمح
للحكومة الفدرالية بتبادل املعلومات االستخبارية اليت يتم مجعها عن طريق التحقيقات مع وكاالت استخبارية أجنبية،
ومن بينها وكالة األمن الوطين ،بدون احلاجة إىل إذن قضائي .ويتضمن مشروع القانون صالحيات واسعة وغري حمددة
بشكل كاف "باالستيالء" على البيانات (املشار إليه يف مشروع القانون بعبارة "احلصول على نسخة من البيانات" ،ولكنه
ال حيدد اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها للقيام بذلك .وبرتك هذا األمر لتقدير احلكومة الفدرالية ،فإن القانون ال يقدم
قواعد واضحة ميكن احلصول عليها بسهولة مبا يتماشى مع للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

سن جملس النواب يف الربملان قانوناً جديداً خاصاً باملعلومات االستخبارية يتضمن
في فرنسا ،ويف مايو/أيار َّ 2015
سلطات رقابية كاسحة .ويسمح مشروع القانون ،الذي تقول عنه احلكومة إنه ميثل أداة ضرورية ملنع اإلرهاب (بدون
تعريف هذا املصطلح يف القانون) لرئيس الوزراء باختاذ تدابري رقابية ألغراض أخرى عديدة وغري حمددة من قبيل "الدفاع
عن املصاحل األساسية للسياسة اخلارجية" ،ومنع "أي شكل من أشكال التدخل األجنيب" .إن حمتوى هذه املصطلحات
الغامضة غري واضح ،وإن مثة قلقاً من أن تُستخدم ألسباب غالباً ما ال يكون هلا عالقة مبنع األفعال اخلاطئة .أما األمر
األكثر إثارة للجدل فهو أن مشروع القانون يتجاهل حاجة وكاالت املخابرات إىل طلب إذن أو احلصول عليه من
القضاء.
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ولذا فإن القانون يتجاهل بشكل أساسي متطلبات اإلشراف واملساءلة اليت جيب أن ختضع هلا وكاالت املخابرات الفرنسية،
يف الوقت الذي مينحها سلطات أوسع وأكثر تدخالً .فعلى سبيل املثال ،فإن مشروع القانون ،ولغايات منع اإلرهاب،
يشرتط على مزودي االنرتنت واالتصاالت السلكية والالسلكية وضع "صناديق سوداء" يف البنية التحتية لتسجيل حتليالت
البيانات؛ كما يسمح للعمالء األمنيني بقرصنة أجهزة احلاسوب واهلاتف اخلليوي ،واقتفاء أثر مواقع األشخاص والتجسس
على الربيد اإللكرتوين والنصوص وغريها من االتصاالت لشخص يعتقدون أنه رمبا يكون على صلة بشخص آخر متورط
يف أنشطة مشبوهة ،حىت لو كان ذلك بغري قصد ،أو ألهنما موجودان يف املنطقة اجلغرافية نفسها ،وذلك باستخدام جهاز
يُعرف باسم  IMSI Catcherللتنصت على وفك شيفرة الرسائل النصية القصرية واملكاملات اهلاتفية من مجيع اهلواتف
اخلليوية ضمن دائرة قطرها مئات األمتار.
ولعل أكثر اجلوانب إثارة للقلق يف مشروع القانون هذا هو ما ال يقوله املشروع ،وبشكل خاص تلك الثغرة الكربى اليت
متهد الطريق إىل ممارسة الرقابة اجلماعية العشوائية على كافة أشكال استخدامات االنرتنت.
يتضمنها ،واليت ميكن أن ِّ
وبالفعل فإن مشروع القانون يبيح لرئيس الوزراء السماح بالتنصت على االتصاالت "املرسلة إىل أو الواردة من اخلارج .وال
يُذكر شيء عن أساليب الرقابة اليت ميكن استخدامها خبصوص هذه االتصاالت ،وبدالً من ذلك ستُذكر هذه األساليب
يف مرسوم سري ،وبذلك يتم جتاوز الربملان .وعالوةً على ذلك ،فإن مشروع القانون ال يقول شيئاً بأية طريقة ذات معىن
عن الشروط املطلوبة لتنفيذ مثل هذه الرقابة ،وماهية اإلجراءات اليت يتعني على السلطات اتّباعها .هذه هي املثالب
احلامسة بشكل خاص يف التشريع املقرتح ،آخذين بعني االعتبار أن حجماً ضخماً من االتصاالت على االنرتنت يُنقل
ميهد الطريق الستخدام الرقابة التعسفية والعشوائية
عرب خوادم موجودة خارج البالد .إن مثل هذا الصمت يف مشروع القرار ِّ
ضد املواطنني الفرنسيني وغري الفرنسيني.
وفي سويسرا جتري حالياً مراجعة مشروعي قرارين يعطيان السلطات السويسرية صالحيات رقابية جديدة واسعة .إذ أن

مشروع قانون االستخبارات مينح أجهزة املخابرات سلطات التنصت على االتصاالت اليت متر عرب كوابل االنرتنت اليت

تعرب سويسرا .أما مشروع القانون الثاين فإنه يتضمن شرطاً يقضي باحتفاظ مزودي االتصاالت السلكية والالسلكية
بالبيانات اخلاصة بكافة االتصاالت ملدة  12شهراً.

ويبدو أن بلداناً أوروبية أخرى حتذو حذوها .ففي هولندا تقرتح احلكومة حتديث قانون أجهزة املخابرات واألمن بُغية
استغالل "النمو اهلائل يف شبكات الكوابل الدولية" حبسب توصية "جلنة ديسنز يف ديسمرب/كانون األول  65.2013ويف
ردها الرمسي على اللجنة ،اقرتحت احلكومة اهلولندية خططاً للسماح بعمالء املخابرات بالوصول إىل كوابل االنرتنت اليت
متر عرب هولندا (شبيهة كثرياً بربناجمي "أبسرتمي" يف الواليات املتحدة و"تيمبورا" يف اململكة املتحدة) 66.ومن شأن ذلك
ميهد الطريقة ملمارسة التنصت العشوائي ومجع وختزين مواد االتصاالت السلكية والالسلكية اليت ال تستهدف فرداً أو
أن ِّ
جمموعة أو موقعاً حمدديْن ومميَّزين ،وال تستند إىل اشتباه معقول .إن احلكومة اهلولندية تستعد لتقدمي مشروع قانوهنا اجلديد
بشأن التنصت اجلماعي يف غضون األشهر القليلة القادمة.
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كما تتنامى الضغوط السياسية يف فنلندا إلنشاء نظام رقابة مجاعية خاص هبا .ففي يناير/كانون الثاين  2015اقرتح
الفريق العامل يف وزارة الدفاع تقدمي قانون جديد مينح احلكومة سلطات واسعة للرقابة على االتصاالت ،ومنها اعرتاض
كوابل االنرتنت اليت تعرب حدودها وربطها بقوات األمن والشرطة والدفاع.

شركا التكنولوجيا األمريكية ضد الرقابة الجماعية

عرضت هذه الثقة للخطر ،وعلى احلكومات أن تساعد
"لن يستخدم الناس التكنولوجيا اليت ال يثقون هبا .فاحلكومات َّ
على استعادة الثقة".
براد مسيث ،املستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي ،الشؤون القانونية والشركات ،مايكروسوفت.

كانت شركات ميكروسوفت وأبل وغوغل وفيس بوك وياهو مدرجة يف قائمة مؤلفة من تسع شركات تكنولوجية أمريكية
تورطت يف املوجة األوىل من تسريبات سنودن 67.وقد أرسلت التسريبات اليت كشفت عن أن وكالة األمن الوطين دخلت
إىل بيانات مستخدميها ،بناء على أوامر سرية من احملكمة من خالل برنامج "بريزم" ،موجات صادمة جلسم هذه الصناعة.
وباإلضافة إىل التعاون مع طلبات وكالة األمن الوطين ،فإن تسريبات أخرى أظهرت وجود برامج سرية مسحت للوكالة
بالوصول إىل بيانات بعض زبائن الشركات .وأظهرت تسريبات سنودن أن وكالة األمن الوطين كانت تتنصت سراً على
68
مرت بني مراكز بيانات الشركتني – وهو أمر ادعتا بأهنما مل تكونا على علم به.
بيانات لدى غوغل وياهو ،وأهنا َّ
مسربة أخرى أن وكالة األمن الوطين كانت تستطيع الوصول إىل الرسائل اإللكرتونية املشفَّرة ومكاملات
وأشارت وثائق َّ
"السكايب" 69،وأهنا عملت على تطوير برامج مت ّكنها من الوصول عن بُعد إىل البيانات املوجودة على اهلواتف الذكية
70
آي فون وأندروير وبالكربي.
وقد واجهت الشركات األمريكية نكسة استهالكية ألن أخبار التسريبا

أضعفت الثقة بها َّ
وشكلت خطراً على

عوائدها – والسيما بني الزبائن خارج الواليات املتحدة .ففي دراسة مسحية أُجريت على  300شركة بريطانية وكندية
ونشرهتا  PEER 1يف يناير/كانون الثاين  ،2014أشارت  %25من الشركات املبحوثة إىل أهنا نقلت البيانات إىل خارج
الواليات املتحدة نتيجة للتسريبات املتعلقة بوكالة األمن الوطين ،وقالت  %18منها إهنا "تريد أن تعرف بالضبط أين يتم
حفظ بياناهتا" 71.ودعا بعض احلكومات شركات االنرتنت إىل االحتفاظ ببياناهتا على خوادم حملية وليس يف الواليات
وشجعتها على استخدام اخلدمات اليت ال ترسل بيانات إىل الواليات املتحدة .فعلى سبيل املثال ،صَّرح وزير
املتحدةَّ ،
"من خيشى التنصت على اتصاالته بأية طريقة ،جيب أن يستخدم خدمة ال متر
الداخلية األملاين هانز بيرت فردريك بأن َ
72
أصر وزير االقتصاد الرقمي الفرنسي على أنه بات من الضروري اآلن "وضع مراكز
عرب اخلوادم األمريكية" .وباملثل ،فقد َّ
73
البيانات واخلوادم على األراضي الفرنسية لضمان أمن البيانات".
ويف حماولة الستعادة الثقة يف براجمها وخدماهتا ،تحدثت شركا التكنولوجيا األمريكية الكبرى علناً ضد برامج الرقابة
الجماعية األمريكية في السنتين الماضيتين .ودعا عدد من الشركات الكربى حكومة الواليات املتحدة إىل إصالح

القوانني اليت تدعم مجع البيانات اجلماعية واالحتفاظ هبا ،وكشف النقاب عن املزيد من املعلومات بشأن ممارسات الرقابة
اجلماعية.
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"لقد هزت التسريبات املتعلقة بأنشطة الرقابة احلكومية ثقة مستخدمينا ،وقد آن األوان كي تعمل حكومة الواليات
املتحدة من أجل استعادة ثقة املواطنني يف سائر أحناء العامل".
74
ماريسا ماير ،املدير التنفيذي ،ياهو.
المتحدة من أجل زيادة

تلت التسريبات ،مارس بعض الشركا ضغوطاً على حكومة الواليا
ويف األسابيع اليت ْ
الشفافية بشأن طلباتها بموجب قانون مراقبة المعلوما االستخبارية األجنبية (فيزا) ،وهو اآللية اليت تستخدمها
وكالة األمن الوطين جلمع البيانات حول مستخدمي االنرتنت األجانب ،وحبلول هناية يونيو/حزيران  2013قدمت
ميكروسوفت وغوغل دعوى قانونية يف الواليات املتحدة للسماح هلما بالكشف عن عدد املرات اليت صدرت فيها أوامر
للشركتني باإلفصاح عن البيانات مبوجب قانون "فيزا" 75.ويف فرباير/شباط  2014مسحت حكومة الواليات املتحدة ،للمرة
األوىل ،لشركات ميكروسوفت وغوغل وفيس بوك وياهو باإلفصاح عن معلومات بشأن حجم البيانات اليت كانت ملزمة
قانونياً بتقدميها إىل وكالة األمن الوطين 76.وقالت الشركات إهنا مل تتمكن من اإلفصاح عن أعداد وأنواع الطلبات اليت
77
تلقتها بالضبط.
ويف ديسمرب/كانون األول  2013أطلقت مثاين شركات – وهي غوغل وميكروسوفت وفيس بوك وتويرت وياهو و ،AOL

ولينكد إن وأبل ،االئتالف العالمي إلصالح الرقابة الحكومية ،الذي دعا حكومات العامل إىل التصدي للممارسات
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انضمت إليه شركتان
والقوانني اليت تنظم الرقابة احلكومية على األفراد والوصول إىل معلوماهتم".
ونشر االئتالف الذي َّ
َ
موجهة إىل جملس الشيوخ يف الواليات
أخريان ،ومها "دروب بوكس" و"إيفرنوت" ،ليصل إىل  10شركات ،رسالة مفتوحة َّ
املتحدة يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2014حثَّه فيها على إقرار "قانون احلرية" .كما دعا االئتالف إىل إجراء اصالحات،
املزودين
منها" :منع وصول احلكومة إىل البيانات من دون اتِّباع إجراءات قانونية سليمة؛ والتأكد من عدم الطلب من ِّ
إنشاء بنية حتتية داخل حدود البلد؛ وتعزيز التدفق احلر للبيانات عرب احلدود؛ وجتنب نشوب نزاعات بني الدول من خالل
79
وضع أُطر قوية ومبدئية وشفافة تنظم الطلبات القانونية للبيانات يف الواليات القضائية".

يف مارس/آذار  2015شارك االئتالف ،مع عدد من شركات التقانة األخرى ومنظمات املدافعني عن اخلصوصية وحقوق
موجهة إىل الرئيس أوباما ومدير االستخبارات الوطنية جيمس كالبر ،ومدير وكالة
اإلنسان ،يف إرسال رسالة مفتوحة َّ
دعوهم فيها إىل وضع حد بشكل واضح وقوي وفعال ملمارسات
األمن الوطين األدمريال مايكل روجرز ،من بني آخرينْ ،
مجع املعلومات اجلماعية مبوجب "قانون الوطنية يف الواليات املتحدة" ،وهو القانون الذي يسمح جبمع حتليالت البيانات
80
اجلماعية من قبل وكالة األمن الوطين.
واختذت شركات تقانة أخرى مثل "سيسكو" ،اليت تنتج معدات الفتح واإلغالق الرئيسية ،تدابري أكثر راديكالية لتفادي
قيام وكالة األمن الوطين بالتنصت على معداهتا .وقد وضعت الشركة سياسة جديدة نتيجة لتسريبات سنودن ،حيث أهنا
81
تقدم لزبائنها احلساسني خيار شحن املعدات إىل عناوين زائفة ،يف حماولة إلحباط ما تقوم به وكالة األمن الوطين.
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وباإلضافة إىل الدعوة إىل إجراء إصالحات قانونية يف الواليات املتحدة ،عمل بعض الشركات على زيادة تقنيا األمن

والتشفير التلقائية الذي توفره لمستخدمي برامجها وخدماتها .وكانت شركة أبل الشركة األوىل تقوم بالتشفري بتشغيل
القرص الكامل على نظام تشغيل اهلاتف اخلليوي عندما أطلقت هاتفها اجلديد  iOS 8يف سبتمرب/أيلول .2014
وهذا يعين أن مجيع البيانات على هواتف آي فون اليت حتتوي على  – iOS 8أي الصور والرسائل اإللكرتونية والصالت
وتاريخ املكاملات – تكون مشفَّرة تلقائياً ،وال ميكن الدخول عليها بدون إدخال كلمة املرور الصحيحة .كما تستخدم
الشركة التشفري املعروف باسم  end-to-endمن املرسل إىل املتلقي مباشرة حلماية خدمة الرسائل النصية واملكاملات
بالفيديو" ،آي ميسيج وفيس تامي"؛ وتقول شركة أبل إهنا "لن يكون مبقدورها االلتزام بأوامر التنصت حىت لو أردنا
ذلك" 83.وقد حذت غوغل حذوها بتوفري تشفري القرص الكامل يف األجهزة اجلديدة احململة بنظام التشغيل 5.0
 ،Lollipopمع أن عدداً قليالً من مزودي مساعة أندرويد قد اعتمدوا ذلك النظام.
82

كما احتلت شركة "واتس آب" العناوين الرئيسية يف وسائل اإلعالم باستخدام مفتاح التشفري " "end-to-endيف
تطبيقات الرسائل السريعة ،واعتمدت بروتوكول التشفري لتطبيق املصدر املفتوح الذي يسمى "تيكست سيكيور"الذي مت
تطويره حلماية خصوصية املستخدمني .إن اخلطوات اليت اختذهتا شركات "أبل وغوغل وواتس آب" لزيادة التشفري منذ
تسريبات سنودن متثل عالمة على أن ضغط املستهلكني يدفع هذه الشركات باجتاه توفري خصوصية أكرب ومعايري أمنية
أشد.
إن هذه التطورات توفر محاية أكرب حلقوق املستخدمني يف اخلصوصية .بيد أن مثة حكومات أعربت عن بواعث قلقها
ألن التشفري األقوى سيمنع الوكاالت املكلفة بتنفيذ القوانني ووكاالت االستخبارات من الوصول إىل االتصاالت ،وهددت
بإرغام الشركات على إدخال أبواب خلفية كي تستطيع الوكاالت احلكومية الوصول عربها إىل البيانات.
وق د انتقد موظفون مكلفون بتنفيذ القوانني ،ومن بينهم وزير العدل األمريكي إريك هولدار ومدير مكتب التحقيقات
الفدرايل جيمس كومي ،شركة أبل و َّادعوا أن معايري التشفري اجلديدة اليت اعتمدهتا الشركة ستمنعهم من الوصول إىل
البيانات املوجودة على هواتف  iphoneألغراض تنفيذ القوانني 84.ويف يناير/كانون الثاين  ،2015قال رئيس الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون إنه إذا فاز حزبه يف انتخابات عام ( 2015وقد فاز) فإن احلكومة اجلديدة ستقدم مشروع قانون
مينح أجهزة األمن سلطة قراءة مجيع الرسائل اليت تُرسل عرب االنرتنت 85.وقال:
"يف حاالت اخلطورة القصوى كان من املمكن قراءة رسالة شخص ما أو االستماع إىل مكاملته ،أو التنصت على اتصاالت
هاتفه اخلليوي ...ويبقى السؤال :هل سنسمح لوسيلة اتصاالت ال ميكن معها القيام بذلك بكل بساطة؟
وجوايب على السؤال هو :ال ،جيب أال نسمح بذلك".
ديفيد كامريون ،رئيس الوزراء الربيطاين ،يناير/كانون الثاين .2015
انفك مكتب التحقيقات الفدرايل
بيد أن اهلجمات احلكومية على التشفري ال تصمد أمام التدقيق .فعلى مدى سنوات ،ما َّ
يوصي املواطنني باستخدام التشفري يف هواتفهم كنوع من احلماية من اجلرائم 86.ويفيد الرأي الغالب بني خرباء التكنولوجيا
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"للخريين" .ورداً على انتقادات مكتب التحقيقات الفدرايل لشركة أبل ،كتب بروس
بأن من املستحيل وضع أبواب خلفية ِّ
شنري ،وهو أحد أبرز املسؤولني يف جمال التشفري وأمن احلاسوب يف العامل ،يقول:

مير منها سوى األشخاص األخيار .فالتشفري حيمي من اجملرمني اإللكرتونيني واملنافسني
"ال ميكنك بناء باب خلفي ال ُّ
الصناعيني ومن الشرطة السرية الصينية ومكتب التحقيقات الفدرايل .فإما أن تتعرض للتنصت من قبل أي منهم ،أو أن
تكون آمناً من التنصت عليك من قبلهم مجيعاً".
بروس شنري

87

ورداً على تصريح ديفيد كامريون ،قال كوري دكتورو ،الكاتب يف جمال التكنولوجيا:
وضعت تطبيقات واتس أب أو غوغل مثلبة متعمدة فيها ،فإن اجلواسيس األجانب واجملرمني وأفراد الشرطة
"إذا
ْ
الفاسدين ...سوف يكتشفون نقطة الضعف هذه يف هناية املطاف .وسيتمكن هؤالء – وليس أجهزة األمن فحسب –
من استخدامها للتنصت على مجيع اتصاالتنا .وهذا يشمل أشياء من قبيل صور أطفالك يف احلمام اليت ترسلها إىل
88
والديك ،وأسرار التجارة اليت ترسلها إىل شركائك يف العمل".
إن شركات التكنولوجيا ينبغي أن تلعب دوراً مهماً جداً يف محاية احلق يف اخلصوصية .وباعتماد معايري تشفري أقوى،
ِ
مستخدمي االنرتنت من الرقابة املتطفلة واهلجمات اإلجرامية .وإن الشركات
تستطيع أن تكفل محاية اتصاالت ماليني
اليت تفشل يف ذلك ،ال ختذل مستخدميها وتفقدهم الثقة هبا فحسب ،وإمنا رمبا تتخلى عن مسؤوليتها جتاه احرتام حقهم
يف اخلصوصية .ومثة خطوات أخرى تستطيع الشركات وجيب أن تتخذها لضمان إحاطة زبائنها علماً باملخاطر اليت تتهدد
حقوقهم اإلنسانية على حنو أفضل .فعلى سبيل املثال ،يتعني عليها أن تبلغهم بالشروط القانونية لتسليم بيانات
املستخدمني إىل احلكومات ،بشفافية ووضوح ،يف كل والية قضائية تعمل يف ظلها.

"إذا كانت [أجهزة األمن] صادقة حقاً ،فإهنا تعلم أن منع التشفري من شأنه أن يعاقب "األخيار" ،ال أن مينع "األشرار".
وليس مثة مقايضة .إن ذلك ال ينجح أساساً .البد من إجياد حلول أخرى".
تيم كوك ،املدير التنفيذي لشركة أبل 27 ،فرباير/شباط .2014

التقدم إلى األمام

بعد مرور عامني على تسريبات سنودن ،ال تزال أجهزة الرقابة اجلماعية الضخمة اليت تشغّلها وكاالت االستخبارات يف
الواليات املتحدة واململكة املتحدة على حاهلا ،وال يلوح يف األفق مؤشرات على أهنا تعتزم وقف استخدام – وتوسيع –
قدراهتا.
وعلى الرغم من املعلومات اليت ُسربت إىل الرأي العام ،فإن برامج الرقابة اجلماعية الربيطانية واألمريكية ال تزال حماطة
بالسرية .وال شيء يوضح هذا األمر أفضل من سياسة احلكومة الربيطانية املعروفة باسم "ال نؤكد وال ننفي" .وقد أدت
سياسة عدم التأكيد وعدم النفي أولئك الذين رفعوا دعاوى قانونية ضد برامج الرقابة اجلماعية الربيطانية أمام خيار واحد
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فقط ،وهو تقدمي حماججات قانونية حول سيناريوهات افرتاضية .وهذا يعين أن الربامج الفعلية ،من قبيل "تيمبورا" ،اليت
يقوم وجودها بشكل واضح على وثائق كشف عنها النقاب إدوارد سنودن ،ظلت حمصنة من أي نوع من التدقيق احلقيقي.
وعلى الرغم من اإلدانة الواسعة النطاق ملمارسات الرقابة اجلماعية من قبل الواليات املتحدة واململكة املتحدة بصفتها
تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان ،وقرارات احلكم اليت أصدرهتا احملاكم يف كال البلدين ،واليت قضت بأن بعض تلك
املمارسات غري قانوين ،فإنه مل خيضع أحد للمساءلة على السماح باستخدام تلك الربامج املتطفلة على ما يبدو.
إن الرسالة اليت تبعث هبا الواليات املتحدة واململكة املتحدة ،إىل جانب شريكاهتما الوثيقة الصلة ،أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا،
هي رسالة واضحة مفادها :أن هذه احلكومات لن تتخلى بسهولة عن برامج الرقابة اجلماعية .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد
شهدنا يف السنتني املاضيتني منذ ظهور تسريبات سنودن عدداً متنامياً من البلدان ،كمصر 89وفرنسا  90وباكستان 91،اليت
تسعى إىل زيادة قدراهتا يف جمال مراقبة االتصاالت.
تتزايد األخطار اليت تتهدد اخلصوصية على االنرتنت ،وتتزايد معها األخطار على حرية التعبري ،ويتنامى نضال الصحفيني
الذين يقومون بفضح برامج الرقابة ،ومنظمات اجملتمع املدين اليت تتحدى الرقابة اجلماعية ،والشركات اليت عززت محاية
اخلصوصية يف منتجاهتا .أما األمر األكثر أمهية من ذلك ،منذ تسريبات سنودن ،فهو أن مئات املاليني من مستخدمي
92
االنرتنت اختذوا خطوات حلماية خصوصيتهم على االنرتنت.
إن هذه األنشطة املتنامية هي اليت تواجه خطر الرقابة املتفشية ،حيث تتجسس احلكومات على كل شيء وكل شخص
يف كل األوقات .وإن التقدم التكنولوجي يعين أن تقانة الرقابة ستصبح أقل مثناً وأشد قوة .وإن العديد من القدرات املتوفرة
حالياً لدى وكالة األمن الوطين وقيادة االتصاالت احلكومية وحدمها ستصبح شائعة يف غضون سنوات قليلة .إن محاية
اخلصوصية ،وبالتايل حرية التعبري ،يف هذا العصر الرقمي تقتضي التحرك على جبهات عدة :االستخدام الواسع النطاق
وغري املقيَّد للتشفري القوي واألدوات اجملهولة اهلوية؛ واإلصالحات القانونية والسياسية الوطنية واحرتام املعايري الدولية؛
هتم املصلحة العامة ،من قبيل األدلة على وقوع انتهاكات
ومحاية كاشفي التجاوزات وكشف النقاب عن املعلومات اليت ُّ
حقوق اإلنسان.
إن خطة النقاط السبع التالية تعترب نداء للتحرك موجهاً إىل منظمات اجملتمع املدين واملتخصصني يف التكنولوجيا واخلرباء
والشركات واحلكومات اليت تريد احملافظة على املثُل العليا اليت بُين عليها االنرتنت :وهي احلرية واالنفتاح وإمكانية الوصول
إليها .وحنن نؤمن أن هذه اخلطوات تُعترب أساسية لضمان محاية حقوق اإلنسان يف عصرنا الرقمي.
اإلصالحا القانونية والسياسية
 .1ينبغي إصالح القوانني الوطنية لضمان اتساقها مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك عن طريق عدم السماح
بالرقابة اجلماعية العشوائية .أما املبادئ الرئيسية اليت ينبغي احرتامها؛ فهي:
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أ) ضمان عدم مراقبة االتصاالت إال عندما تكون مستهدفة ،ومستندة إىل أدلة كافية على ارتكاب أفعال خاطئة،
ومرخصة من قبل سلطة مستقلة وصارمة كالقضاء؛
ب) ضمان وجود إشراف برملاين وقضائي شفاف ومستقل على سلطات الرقابة؛
ج) إتاحة القواعد والسياسات املتعلقة بالرقابة للجمهور العام ،مبا يف ذلك تبادل احلكومات للمعلومات مع دول أخرى؛
د) ضمان تطبيق أشكال محاية اخلصوصية على املواطنني وغري املواطنني ،وعلى الذين يعيشون داخل أراضي الدولة والذين
يعيشون خارج أراضيها على قدم املساواة؛
هـ) ينبغي تنظيم وتنفيذ عمليات تبادل املعلومات االستخبارية بطريقة تتقيد بالتزامات الدول حبقوق اإلنسان؛
 .2جيب أال جتعل احلكومات تقنيات التشفري وعدم الكشف عن اهلوية ،أو استخدامها ،أمراً غري قانوين؛
 .3ينبغي توفري محاية قانونية قوية لكاشفي التجاوزات ،مبن فيهم أولئك الذين يعملون يف جمال قضايا األمن القومي ،من
هتم املصلحة العامة ،من قبيل
أي شكل من أشكال االنتقام ،ومنها املالحقة القضائية ،بسبب كشفهم عن معلومات ُّ
93
انتهاكات حقوق اإلنسان.
الدأب الواجب للشركا
متاشياً مع مسؤولية الشركات حنو احرتام حقوق اإلنسان:
 .4يتعني على الشركات اليت متلك و/أو تشغِّل البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية أو االنرتنت ،ومنها كوابل
االتصاالت البحرية ،وشركات االنرتنت ،أن تكفل السماح بالوصول إىل البيانات املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
عن طريق اختاذ إجراءات قانونية للطعن يف طلبات احلكومات اليت تسعى إىل الوصول إىل االتصاالت باجلملة؛
 .5جيب أن تقود شركات االنرتنت واالتصاالت الكربى الطريق إىل استخدام التشفري القوي وغريه من تقنيات اخلصوصية،
مبا يف ذلك من خالل استخدام تشفري التوصيل املباشر  end-to-endتلقائياً ،حيثما يكون ذلك ممكناً؛
مزودي خدمات االنرتنت وشركات االتصاالت وشركات االنرتنت إبالغ املستخدمني بوضوح بالشروط
 .6يتعني على ِّ
القانونية اليت ينبغي أن تفي هبا ،والسيما فيما يتعلق بتسليم معلومات أو حمتويات خاصة باملستخدمني.
المعايير الدولية
 .7استكشاف وتطوير املزيد من الوسائل والتدابري الضرورية لضمان تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت تنطبق على
مراقبة االتصاالت على حنو أفضل ،والبناء على اجلهود اليت بُذلت هبدف حتديد العناصر ذات الصلة اليت بدأت يف
السنتني املاضيتني ،ومنها تقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية التعبري 94،واملفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة االرهاب 95،باإلضافة
96
مبدأي الضرورة والتناسب.
إىل مبادرات اجملتمع املدين ،من قبيل
ْ
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الهوامش
 .1توحيد وتعضيد أمريكا من خالل اإليفاء باحلقوق وضمان فرض نظام فعال على قانون املراقبة لعام ( 2015قانون
احلرية لعام H.R.— 114th Congress (2015-2016) ،)2015
 .2للمزيد من املعلومات ،أنظر منظمة اخلصوصية الدولية ،العيون اخلمس ،على الرابط:
https://www.privacyinternational.org/?q=node/51

 .3أنظر "ذي واشنطن بوست" ،وكالة األمن الوطين ،شرحية تُظهر كوابل املراقبة البحرية 10 ،يوليو/متوز  ،2013أنظر
الرابط:
http://www.washingtonpost.com/business/economy/the-nsa-slide-you-havent-seen/2013/07/10/32801426-e8e6-11e2-

aa9f-c03a72e2d342_story.html؛ وصحيفة "ذي غارديان" ،قيادة االتصاالت احلكومية تعرتض كوابل األلياف البصرية
للوصول بشكل سري إىل اتصاالت العامل" ،أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa

 .4العصب البصري :التنصت على ماليني صور الكامريا على شبكة االنرتنت على موقع ياهو من قبل قيادة االتصاالت
احلكومية ،ذي غارديان 28 ،فرباير/شباط  ،2014انظر:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-nsa-webcam-images-internet-yahoo

 .5كندا تلقي شبكة جرافة عاملية ملراقبة تنزيل امللفات 18 ،يناير/كانون الثاين  ،2015أنظر الرابط:

https://firstlook.org/theintercept/2015/01/28/canada-cse-levitation-mass-surveillance

 .6مؤسسة أ من االتصاالت الكندية تراقب ماليني الرسائل اإللكرتونية الكندية املوجهة إىل احلكومة ،سي يب سي نيوز،
 25فرباير/شباط  ،2015أنظر الرابط:

http://www.cbc.ca/news/cse-monitors-millions-of-canadian-emails-to-government-1.2969687

 .7نيوزيلندا تتجسس على جرياهنا سراً ،الرقابة العاملية "للعيون اخلمس" 3 ،أبريل/نيسان  ،2015أنظر الرابط:

https://firstlook.org/theintercept/2015/03/04/new-zealand-gcsb-surveillance-waihopai-xkeyscore

 .8شرائح برنامج "بريزم" الذي تشغِّله وكالة األمن الوطين ،ذي غارديان 1 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،2013أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism -slides-nsa-document

 .9أسئلة وأجوبة :خطة "بريزم" للرقابة على االنرتنت اليت تقوم هبا وكالة األمن الوطين ،يب يب سي 1 ،يوليو/متوز ،2013
أنظرhttp://www.bbc.co.uk/news/technology-23051248:
 .10وكالة األمن الوطين خترتق الروابط إىل مراكز البيانات يف ياهو وغوغل يف سائر العامل ،هكذا تقول وثائق سنودن،
واشنطن بوست 30 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2013أنظر الرابط:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-infiltrates-links-to-yahoo-google-data-centers-worldwidesnowden-documents-say/2013/10/30/e51d661e-4166-11e3-8b74-d89d714ca4dd_story.html

 .11عملية االشرتاكي :القصة الداخلية عن قرصنة جواسيس بريطانيني ألكرب شركة اتصاالت بلجيكية" ،ذي انرتسيبت"،
 13ديسمرب/كانون األول  ،2014أنظر الرابط:

https://firstlook.org/theintercept/2014/12/13/belgacom-hack-gchq-inside-story

 .12وكالة األمن الوطين تتعقَّب مواقع اهلواتف اخلليوية :هذا ما تُظهره وثائق سنودن ،واشنطن بوست 4 ،ديسمرب/كانون
األول  ،2013أنظر:
http://www.washingtonpost.com/world/national -security/nsa-tracking-cellphone-locations-worldwide-snowdendocuments-show/2013/12/04/5492873a-5cf2-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html

 .13برنامج املراقبة الذي تديره وكالة األمن الوطين "يذهب إىل املاضي" هبدف استعادة املكاملات اهلاتفية وإعادة تشغيلها،
واشنطن بوست 18 ،مارس/آذار  ،2014أنظر الرابط:
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http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-surveillance-program-reaches-into-the-past-toretrieve-replay-phone-calls/2014/03/18/226d2646-ade9-11e3-a49e-76adc9210f19_story.htm

 .14سنودن :وكاالت التجسس األمريكية مارست ضغوطاً على دول االحتاد األورويب حلملها على ختفيف قوانني
اخلصوصية ،ذي فاينانشال تاميز 7 ،مارس/آذار  ،2014انظر الرابط:
http://www.ft.com/cms/s/0/9f45bcb2-a616-11e3-8a2a-00144feab7de.html#axzz3a7iVHH6t

 .15املصدر نفسه
 .16قيادة االتصاالت احلكومية الربيطانية ووكاالت التجسس األوروبية عملت معاً يف جمال الرقابة اجلماعية1 ،
نوفمرب/تشرين الثاين  .2013أنظر الرابط:
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/01/gchq-europe-spy-agencies-mass-surveillance-snowden

 .17كيف يقوم الشركاء السريون بتوسيع نطاق شبكة الرقابة التابعة لوكالة األمن الوطين" ،ذي انرتسيبت"19 ،

يونيو/حزيران  ،2014أنظر الرابط:
https://firstlook.org/theintercept/2014/06/18/nsa-surveillance-secret-cable-partners-revealed-rampart-a

 .18املصدر نفسه
ختزن  220مليون مكاملة هاتفية كل يوم ،زيت أون الين 2 ،فرباير/شباط  ،2015أنظر:
" .19يب أن دي" ِّ

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-02/bnd-nsa-mass-surveillance

 .20تسريبات :كيف تنتهك وكاالت التجسس األمريكية والربيطانية خصوصية وأمن االنرتنت ،ذي غارديان6 ،

سبتمرب/أيلول  ،2013أنظر:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security

 .21وكالة األمن الوطين قادرة على إبطال ضمانات اخلصوصية على الشبكة العنكبوتية ،ذي نيويورك تاميز5 ،

سبتمرب/أيلول  ،2013انظر الرابط:
http://www.nytimes.com/2013/09/06/us/nsa-foils-much-internet-encryption.html?hp&_r=0

 .22تسريبات :كيف تنتهك وكاالت التجسس األمريكية والربيطانية خصوصية وأمن االنرتنت ،ذي غارديان6 ،

سبتمرب/أيلول  ،2013أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security

 .23حصري :وكالة األمن الوطين تدفع  100مليون جنيه اسرتليين كتمويل سري لقيادة االتصاالت احلكومية الربيطانية،
ذي غارديان 1 ،أغسطس/آب  ،2013أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-snowden

 .24ينبغي حتديد املصدر
 .25كيف ختطط وكالة األمن الوطين إلصابة ماليني احلواسيب بالربجميات اخلبيثة" ،ذي انرتسيبت" 3 ،ديسمرب/كانون
األول  ،2014أنظر:
https://firstlook.org/theintercept/2014/03/12/nsa-plans-infect-millions-computers-malware

 .26الكشف عن صندوق أدوات احلرب اإللكرتونية ملؤسسة أمن االتصاالت ،سي يب سي نيوز 2 ،أبريل/نيسان ،2015
انظر:
http://www.cbc.ca/news/canada/communication-security-establishment-s-cyberwarfare-toolbox-revealed-1.3002978

 ispy .27كيف تدخل وكالة األمن الوطين إىل بيانات اهلواتف اخلليوية ،دير شبيغل 9 ،سبتمرب/أيلول  ،2013أنظر:

http://www.spiegel.de/international/world/how-the-nsa-spies-on-smartphones-including-the-blackberry-a-921161.html

 .28غلني غرينوالر ،ال مكانا لالختباء فيه ،2014 ،ص.105 .
 .29داخل  :TAOوثائق تكشف النقاب عن وحدة القرصنة األوىل يف وكالة األمن الوطين ،دير شبيغل29 ،
ديسمرب/كانون األول  ،2013أنظر:

http://www.spiegel.de/international/world/the-nsa-uses-powerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a940969-3.htm

25

،" "ذي انرتسيبت، كيف سرق اجلواسيس مفاتيح قلعة التشفري:SIM  عملية السطو الكربى على شرحية هوية املشرتك.30
: أنظر الرابط،2015 شباط/ فرباير19
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist

 تقرير وتوصيات فريق الرئيس االستشاري املعين بتقانة املعلومات االستخبارية: احلرية واألمن يف عامل متغري.31
: أنظر الرابط،25  ص،4  التوصية رقم،2013 كانون األول/ ديسمرب12 ،واالتصاالت
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013 -12-12_rg_final_report.pdf

كانون األول/ ديسمرب18 ، احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي:68/167  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم.32
: أنظر الرابط،2013
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167

 من قانون215  تقرير حول التسجيالت اهلاتفية أُعد مبوجب الفصل، جملس مراقبة اخلصوصية واحلريات املدنية.33
: أنظر الرابط،الوطنية يف الواليات املتحدة وحول عمليات حمكمة مراقبة املعلومات االستخبارية األجنبية
https://www.documentcloud.org/documents/1008937-final-report-1-23-14.html

:  أنظر.34
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf : أنظر.35
https://firstlook.org/theintercept/document/2014/10/15/un-report-human-rights-terrorism: أنظر.36
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/16: أنظر.37
: أنظر.38
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/subject-files.html?id=20130923CDT71796

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2734552&Sec
Mode=1&DocId=2262340&Usage=2
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21692&lang=en

: أنظر.39

: أنظر.40
https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/SR%20resolution.pdf : أنظر.41
https://www.privacyinternational.org/?q=node/51 : أنظر، لالطالع على مزيد من املعلومات.42
؛ وعلىhttp://www.ipt-uk.com/docs/Liberty_Ors_Judgment_6Feb15.pdf : ميكن االطالع على احلكم عرب الرابط.43
http://www.ipt-uk.com/docs/Liberty-Order6Feb15.pdf :األمر عرب الرابط
 ملخص طلب املكتب املقدم، ومكتب الصحافة االستقصائية،https://www.privacynotprism.org.uk : أنظر الرابط.44
: انظر،2014 أيلول/ سبتمرب14 ،إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/SR%20resolution.pdf

https://www.thebureauinvestigates.com/2014/09/14/a-summary-of-the-bureaus-application-to-the-european-courtof-human-rights

: أنظر الرابط، لالطالع على مزيد من املعلومات.45
https://www.privacyinternational.org/?q=node/81: أنظر الرابط، لالطالع على مزيد من املعلومات.46
: أنظر،2015 أيار/ مايو7  بتاريخ،14-42  رقم، قضية "ألكو" ضد كالبر، الدائرة الثانية، حمكمة االستئناف.47
https://www.privacyinternational.org/?q=node/459

http://pdfserver.amlaw.com/nlj/NSA_ca2_20150507.pdf

 املصدر نفسه.48
 املصدر نفسه.49
 أنظر، الرابطة تقاضي احلكومة الكندية لوقف التجسس غري القانوين، رابطة احلريات املدنية يف كولومبيا الربيطانية.50
: https://bccla.org/stop-illegal-spying/protect-our-privacy-case-details/ :الرابط
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http://www.igis.govt.nz/announcements/

: أنظر الرابط، ملزيد من املعلومات.51
: أنظر الرابط، ملزيد من املعلومات.52

https://www.privacyfirst.eu/actions/litigation/item/616 -district-court-of-the-hague-wide-off-the-mark-in-citizens-vplasterk-case.html

 قيادة االتصاالت احلكومية ووكالة األمن الوطين استهدفتا مجعيات خريية وأملان وعضو يف الربملان اإلسرائيلي ومسؤول.53
: أنظر الرابط،يف االحتاد األورويب
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner

: أنظر الرابط.54
،2015 نيسان/ أبريل20 ، كيف اكتشفنا أن قيادة االتصاالت احلكومية كانت تتجسس علينا: أطباء العامل، ليه دينز.55
:أنظر الرابط
http://doctorsoftheworld.org.uk/pages/what-we-do

https://www.opendemocracy.net/digitaliberties/leigh-daynes/doctors-of-world-how-we-discovered-gchq-was-spying-onour-operations

: أنظر الرابط، الصالحيات، خواكني أملونيا.56

http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/almunia/about/mandate/index_en.htm

 قيادة االتصاالت احلكومية ووكالة األمن الوطين استهدفتا مجعيات خريية وأملان وعضو برملان إسرائيلي ومسؤول يف.57
: أنظر،االحتاد األورويب
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner

: أنظر الرابط.58
أيار/ مايو8 ، ذي انرتسيبت، حكومة الواليات املتحدة صنَّفت صحفياً بارزاً يف اجلزيرة بأنه عضو يف تنظيم القاعدة.59
: أنظر،2015
http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html

https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/u-s-government-designated-prominent-al-jazeera-journalist-al-qaedamember-put-watch-list

متوز/ يوليو9 ، الذي جتسس عليه مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة األمن الوطين، مقابلة مع الزعيم األمريكي املسلم.60
: أنظر،2014
https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/u-s-government-designated-prominent-al-jazeera-journalist-al-qaedamember-put-watch-list

،19  واملادة، منظمة مراقبة الشقيق األكرب، جمموعة احلقوق املفتوحة، منظمة اخلصوصية الدولية، منظمة احلرية.61
: على الرابط، اإلجنليزية حول مشروع قانون االحتفاظ بالبيانات وسلطات التحقيقPEN والتقرير املوجز لرابطة القلم
https://www.libertyhumanrights.org.uk/sites/default/files/Briefing%20on%20the%20Data%20Retention%20and%20In
vestigatory%20Powers%20Bill.pdf

كانون الثاين/ يناير17 ، أنشطة اإلشارات الدفاعية االستخبارية،28  التوجيه الرئاسي اخلاص بالسياسات رقم.62
: أنظر الرابط،2014
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

 (قانون2015  توحيد وتعضيد أمريكا من خالل اإليفاء باحلقوق وضمان فرض نظام فعال يف قانون املراقبة لعام.63
H.R.— 114th Congress (2015-2016) ،)2015 احلرية لعام
 ومؤسسة احلقوق الرقمية؛، ومنظمة اخلصوصية الدولية، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،19  بيان مشرتك من املادة.64
: أنظر الرابط، باكستان،2015 وغريها يف قانون منع اجلرائم اإللكرتونية لعام

https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/Prevention-of-Electronic-Crimes-Bill-International-JointStatement_2.pdf
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 .65قانون تقييم أجهزة املخابرات واألمن لعام  .2002حنو إجياد توازن بني السلطات والضمانات ،نُشر يف 2

ديسمرب/كانون األول  .2013من الصفحة  171فصاعداً (التوصية .)5.8
 .66موقف احلكومة بشأن مراقبة قانون أجهزة األمن واملخابرات لعام  ،2002رقم  ،33820-41بتاريخ 21
نوفمرب/تشرين الثاين  ،2014أنظر الرابطhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33820-4.html:
 .67ذي واشنطن بوست ،الواليات املتحدة ،متحيص البيانات االستخبارية األمريكية والربيطانية من تسع شركات انرتنت
أمريكية ضمن برنامج سري واسع 7 ،يونيو/حزيران  ،2013أنظر الرابط:
http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broadsecret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html

 .68ذي غارديان ،التق ارير اليت تفيد بأن وكالة األمن الوطين تتنصت على بيانات غوغل وياهو تثري غضب عمالقة
التكنولوجيا 31 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2013أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/google -reports-nsa-secretly-intercepts-data-links

" .69ذي غارديان" ،ميكروسوفت أتاحت لوكالة األمن الوطين إمكانية الوصول إىل الرسائل املشفرة 12 ،يوليو/متوز
 ،2013أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-nsa-collaboration-user-data

 .70شبيغل أون الين :ispy ،كيف تصل وكالة األمن الوطين إىل بيانات اهلواتف الذكية 9 ،سبتمرب/أيلول  ،2013أنظر
الرابط:

http://www.spiegel.de/international/world/how-the-nsa-spies-on-smartphones-including-the-blackberry-a-921161.html

 .71معهد التكنولوجيا املفتوح ،تكاليف الرقابة :أثر وكالة األمن الوطين على االقتصاد وحرية االنرتنت واألمن اإللكرتوين،
يوليو/متوز  ،2014أنظر الرابط:
 ،http://www.newamerica.org/downloads/Surveilance_Costs_Final.pdfص 8
 .72جونا فورس هيل ،حنو حملية البيانات يف مرحلة ما بعد سنودن :حتليل وتوصيات إىل صانعي السياسات وقادة

الصناعة يف الواليات املتحدة 21 ،يوليو/متوز  ،2014أنظر الرابط:
 ،http://www.lawfareblog.com/wp-content/uploads/2014/07/Lawfare-Research-Paper-Series-Vol2No3.pdfص 6
 .73املصدر نفسه.

" .74ذي واشنطن بوست" ،الشركات التكنولوجية الكربى تتحد من أجل الدعوة إىل وضع حدود جديدة للرقابة9 ،

ديسمرب/كانون األول  ،2013أنظر الرابط:
http://www.washingtonpost.com/business/technology/major-tech-companies-unite-to-call-for-new-limits-onsurveillance/2013/12/08/530f0fd4-6051-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html

" .75ذي غارديان" ،ميكروسوفت تنضم إىل غوغل يف املطالبة باإلفصاح عن طلبات "فيسا" 28 ،يونيو/حزيران ،2013
أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/technology/2013/jun/28/microsoft-google-fisa-united-states-government

" .76ذي غارديان" ،ميكروسوفت وفيس بوك وغوغل وياهو تكشف النقاب عن طلبات الرقابة األمريكية 3 ،فرباير/شباط
 ،2014أنظر الرابط:
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/03/microsoft-facebook-google-yahoo-fisa-surveillance-requests؛و"ذي
غارديان" ،شركات التكنولوجيا العمالقة تتوصل إىل صفقة مع البيت األبيض بشأن الرقابة على بيانات الزبائن اليت متارسها
وكالة األمن الوطين 27 ،يناير/كانون الثاين  ،2014أنظر الرابط:

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/27/tech-giants-white-house-deal-surveillance-customer-data
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شباط/ فرباير3 ، ميكروسوفت وفيس بوك وغوغل وياهو تكشف النقاب عن طلبات الرقابة األمريكية،" "ذي غارديان.77
: على الرابط،2014
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/03/microsoft-facebook-google-yahoo-fisa-surveillance-requests

: أنظر الرابط.78
http://reformgs.tumblr.com/post/102821955852/open-letter-to-the-us-senate : أنظر الرابط.79
: أنظر الرابط.80
https://www.reformgovernmentsurveillance.com

https://static.newamerica.org/attachments/2579-nsa-coalition-letter/NSA_coalition_letter_032515_politico.pdf

، ذي رجيسرت، سيسكو ترسل طروداً إىل منازل خالية لتجنب "حمالت بيع القطع املسروقة" التابعة لوكالة األمن الوطين.81
: انظر الرابط،2015 آذار/ مارس18
http://www.theregister.co.uk/2015/03/18/want_to_dodge_ nsa_supply_chain_taps_ask_cisco_for_a_dead_drop/?mt=14
26694168077

أيلول/ سبتمرب18 ، وتسلمه بال معىن،I058 توسع نطاق تشفري البيانات مبوجب
ِّ  شركة أبل،" "آرس تكنيكا.82
: أنظر الرابط،2014

http://arstechnica.com/apple/2014/09/apple-expands-data-encryption-under-ios-8-making-handover-to-cops-moot

: أنظر الرابط.83
: أنظر الرابط،2014 أيلول/ سبتمرب30 ، وزير العدل األمريكي ينتقد تشفري بيانات أبل وغوغل، رويرتز.84
https://www.apple.com/uk/privacy/privacy-built-in

http://www.reuters.com/article/2014/09/30/us-usa-smartphones-holder-idUSKCN0HP22P20140930

12 ، ديفيد كامريون يقول إن اجلواسيس جيب أن يتمكنوا من مراقبة كافة الرسائل على االنرتنت،" "ذي تلغراف.85

: أنظر الرابط2015 كانون الثاين/يناير
http://www.telegraph.co.uk/technology/internet-security/11340621/Spies-should-be-able-to-monitor-all-onlinemessaging-says-David-Cameron.html

 بينما حيذر...  مكتب التحقيقات الفدرايل يشطب التوصية املتعلقة بتشفري هواتفكم هبدوء، القذارة التكنولوجية.86
: أنظر الرابط،2015 آذار/ مارس26 ،مدير الوكالة من أن التشفري سيؤدي إىل ذرف الدموع

https://www.techdirt.com/articles/20150325/17430330432/fbi-quietly-removes-recommendation-to-encrypt-yourphone-as-fbi-director-warns-how-encryption-will-lead-to-tears.shtml

: أنظر الرابط،2014 تشرين األول/ أكتوبر6 ، تشفري آي فون وعودة حروب التشفري، بروس شنري.87
https://www.schneier.com/blog/archives/2014/10/iphone_encrypti_1.html

يعرض كل بريطاين للخطر وأن يدمر صناعة تكنولوجيا
ِّ  إن ما اقرتحه ديفيد كامريون للتو من شأنه أن، كوري دوكتورو.88
: أنظر الرابط،املعلومات
http://boingboing.net/2015/01/13/what-david-cameron-just-propos.html

 خطة احلكومة املصرية املتعلقة بفرض الرقابة اجلماعية على وسائل التواصل االجتماعي: أنظر منظمة العفو الدولية.89
: أنظر الرابط،2014 حزيران/ يونيو4 ،تعترب هجوماً على خصوصية االنرتنت وحرية التعبري
؛https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/06/egypt-s-attack-internet-privacy-tightens-noose-freedom-expression/
: أنظر الرابط.2014 أيلول/ سبتمرب29 ، مدى مصر، الرقابة اجلماعية على االنرتنت يف مصر،"!و"أنت حتت املراقبة
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/06/egypt-s-attack-internet-privacy-tightens-noose-freedom-expression/

: على الرابط،2015 أيار/ مايو4 ، أوقفوا االندفاع حنو دولة الرقابة: فرنسا: أنظر منظمة العفو الدولية.90
: فرنسا:؛ ومنظمة العفو الدوليةhttps://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/05/france-surveillance-state/
: على الرابط،2015 أيار/ مايو5  بتاريخ، France: les députés approuvent la surveillance de masse, 5 May 2015

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Liberte-expression/Actualites/France-les-deputes-approuvent-la-surveillance-demasse-15061
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 .91أنظر منظمة اخلصوصية الدولية :املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان تشعر بالقلق العميق بشأن قانون منع اجلرائم
اإللكرتونية لعام  ،2015باكستان 20 ،أبريل/نيسان  ،2015أنظر الرابط:
https://www.privacyinternational.org/?q=node/566

 .92بيل شنري ،ما يربو على  700مليون شخص يتخذون خطوات لتفادي الرقابة من قبل وكالة األمن الوطين15 ،

ديسمرب/كانون األول  ،2014أنظر الرابط:
 .93أنظر املبادئ العاملية لألمن القومي واحلق يف املعلومات (مبادئ تشواين) ،أنظر الرابط:

https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2014/1215.html#7

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-

tshwane-principles؛ وأنظر أيضاً :اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ،األمن الوطين واحلصول على املعلومات ،القرار رقم
رحب باعتماد مبادى تشواين ،أنظر الرابط:
 ،(2013) 1954الذي َّ
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20190&lang=en

 .94جملس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري ،فرانك ال روي ،رقم
الوثيقة ،A/HRC/23/40 :بتاريخ  17أبريل/نيسان  ،2013على الرابط:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regula rSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf

 .95اجلمعية العامة ،تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة
اإلرهاب ،رقم الوثيقة ،, A/69/397 :بتاريخ  23سبتمرب/أيلول  .2014أنظر الرابط:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement

 .96املبادئ الدولية املتعلقة بتطبيق حقوق اإلنسان يف عمليات الرقابة على االتصاالت ،مايو/أيار  ،2014أنظر الرابط:
https://en.necessaryandproportionate.org/
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