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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث
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كشــفت صحيفــة »واشــنطن بوســت« أن الجيــش اإلســرائيلي يجــري عمليــة رصــد واســعة فــي األراضــي المحتلــة لمراقبــة الفلســطينيين 

عبــر تقنيــات التعــرف علــى الوجــوه مــن خــال شــبكة واســعة مــن الكاميــرات، وعبــر تصويرهــم بالهواتــف الذكيــة.

وحســب مراســلة »واشــنطن بوســت« للشــؤون التكنولوجيــة اليزابيــث دووســكين فــإن جنــودا إســرائيليين أكــدوا وجــود برنامــج 

 Blue إســرائيلي كهــذا. وتــم البــدء بهــذا البرنامــج قبــل عاميــن، ويشــمل فــي جــزء منــه اســتخدام تطبيقــات فــي الهاتــف النقــال تســمى

Wolf )ذئــب أزرق( وتقــوم بالتقــاط صــور وجــوه الفلســطينيين ومطابقتهــا مــع قاعــدة بيانــات ضخمــة لصــور وهويــات ومعلومــات 

عــن الفلســطينيين، ووصــف أحــد الجنــود الســابقين قاعــدة البيانــات هــذه بأنهــا »الفيســبوك العســكري الســري للفلســطينيين«. 

ويعطــي التطبيــق إشــارات بألــوان مختلفــة علــى الشاشــة للفــت نظــر الجنــدي إن كان يجــب توقيــف أو اعتقــال أو تــرك الفلســطيني 

يذهــب فــي ســبيله.

ولبنــاء قاعــدة البيانــات هــذه تنافــس الجنــود فــي الســنة األخيــرة فــي تصويــر وجــوه الفلســطينيين بمــن فيهــم األطفــال والمســنون 

باســتخدام تقنيــة Blue Wolf وحصلــت الوحــدة العســكرية التــي تمكنــت مــن التقــاط أكبــر عــدد مــن الصــور علــى جائــزة. وليــس معروفــا 

مجمــوع صــور األشــخاص التــي تــم التقاطهــا لكنهــا فــي أقــل التقديــرات بــاآلالف.

ووصــف برنامــج الرصــد جنديــان ســابقان تحدثــا لصحيفة »واشــنطن بوســت« بشــكل منفصــل، وكذلك فــي روايات منفصلــة قدموها 

ــة  ــي مؤسس ــت« وه ــر الصم ــماة »كس ــرائيلية المس ــرة اإلس ــة المناص ــى مجموع ــًرا إل ــريحهم مؤخ ــم تس ــن ت ــود آخري ــة جن ــم وأربع ه

مناصــرة أنشــأها جنــود إســرائيليون ســابقون يعارضــون االحتــال، وتمــت مشــاركة المعلومــات الحقــا مــع صحيفــة »واشــنطن بوســت«.

ورغــم أنــه لــم يتــم الحديــث صحفيــا بشــكل واســع عــن هــذا البرنامــج، فقــد اعتــرف الجيــش اإلســرائيلي بوجــوده عبــر منشــور دعائــي 

 Blue Wolf علــى االنترنــت. وتعتبــر المقابــات مــع الجنــود الســابقين أول وصــف علنــي لطبيعــة البرنامــج وعملــه. وأضــاف الجيــش لبرنامــج

كاميــرات تقــوم بعمــل مســح للوجــوه فــي مدينــة الخليــل لمســاعدة الجنــود للتعــرف علــى الفســلطينيين حتــى قبــل تقديــم بطاقــات 

هوياتهــم للجنــود. وتوفــر شــبكة كاميــرات تلفزيونيــة مغلقــة يطلــق عليهــا الجنــود اســما غيــر رســمي هــو »مدينــة الخليــل الذكيــة« 

مراقبــة فوريــة للســكان الفلســطينيين يمكــن مــن خالهــا أحيانــا تصويــر مــا يحــدث داخــل البيــوت، حســب قــول أحــد الجنــود.

الجنــود الذيــن أدلــوا بشــهاداتهم للصحيفــة ولمجموعــة »كســر الصمــت« تحدثــوا عــن برنامــج رصــد ومراقبــة الفلســطينيين بشــرط 

عــدم كشــف هويتهــم خوفــا مــن تبعــات اجتماعيــة ومهنيــة. وتقــول المجموعــة أنهــا ستنشــر البحــث الخــاص بهــا.

وقــال الجنــود إن الجيــش أبلغهــم أن هــذه الجهــود تشــكل دفعــة قويــة لقدراتــه فــي الدفــاع عــن إســرائيل ضــد اإلرهابييــن. لكــن 

ســتخدم بالفعــل خلــف 
ُ
ــا كيــف أن تقنيــات المراقبــة التــي يــدور حولهــا جــدل كبيــر فــي الديمقراطيــات الغربيــة ت

ً
البرنامــج يوضــح أيض

الكواليــس فــي األماكــن التــي يتمتــع فيهــا النــاس بحريــات أقــل.

وقــال مجنــدة ســابقة خدمــت فــي قســم االســتخبارات »لــن أشــعر بالراحــة لــو تــم اســتخدامها فــي المجمــع التجــاري )فــي بلدتــي(.. 

النــاس يقلقــون مــن بصمــات أصابعهــم، وهــذه التقنيــات تجــاوزت ذلــك بكثيــر«. وكانــت المجنــدة متشــجعة للحديــث ألنهــا تــرى أن 

أنظمــة المراقبــة فــي الخليــل تشــكل انتهــاكا تامــا لخصوصيــة شــعب كامــل«.

وحســب خبــراء مــن منظمــة الحقــوق الرقميــة المدنيــة AccessNow فــإن اســتخدام إســرائيل أنظمــة المراقبــة والتعــرف علــى الوجــوه 

هــي مــن بيــن أكثــر العمليــات لنشــر هــذه التكنولوجيــا مــن قبــل دولــة فــي ســبيل مراقبــة الشــعب المســتهدف.

وردا علــى استفســار حــول برامــج المراقبــة قــال الجيــش اإلســرائيلي فــي تصريــح »هــذه عمليــات أمنيــة روتينيــة وجــزء مــن الحــرب ضــد 

اإلرهــاب وضمــن جهــود تحســين جــودة حيــاة الســكان الفلســطينيين فــي يهــودا والســامرة.. وبشــكل عــام ال يمكننــا التعليــق علــى 

القــدرات العملياتيــة الخاصــة بالجيــش اإلســرائيلي فــي هــذا الســياق«.
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ــان  ــطن وس ــا بوس ــن بينه ــل م ــى األق ــة عل ــي 12 مدين ــوه ف ــى الوج ــرف عل ــات التع ــتخدام تقني ــع اس ــم من ــدة ت ــات المتح ــي الوالي ف

فرانسيســكو، حســب مجموعــة المناصــرة Surveillance Technology Oversight Project. وفــي الشــهر الحالــي دعــا البرلمــان األوروبــي إلــى 

منــع الشــرطة مــن اســتخدام تقنيــات التعــرف علــى الوجــوه فــي األماكــن العامــة.

ــى  ــة إل ــن العام ــي األماك ــون ف ــاذ القان ــوات إنف ــح ق ــوه لصال ــى الوج ــرف عل ــرات التع ــر كامي ــروع نش ــّرض مش ــرائيل تع ــل إس ــي داخ ف

معارضــة كبيــرة، وعبــرت الوكالــة الحكوميــة المســؤولة عــن حمايــة الخصوصيــة عــن معارضتهــا لذلــك، لكــن إســرائيل تطبــق معاييــر 

مختلفــة فــي األراضــي المحتلــة.

ــرض  ــا تف ــه »فيم ــة إن ــج المراقب ــى برام ــه عل ــد إطاع ــي، بع ــي بيل ــرائيل رون ــي إس ــة ف ــوق المدني ــة الحق ــي جمعي ــي ف ــال المحام وق

الــدول المتقدمــة قيــودا علــى التصويــر والتعــرف علــى الوجــوه والمراقبــة، فــإن الوضــع المشــار إليــه )فــي الخليــل( يشــكل انتهــاكا 

خطيــرا للحقــوق األساســية، مثــل حــق الخصوصيــة، فيمــا يتــم تحفيــز الجنــود علــى جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن صــور الرجــال والنســاء 

واألطفــال الفلســطينيين فــي نــوع مــن المنافســة«. وقــال بيلــي » يجــب علــى الجيــش أن يتوقــف عــن ذلــك فــورا«.

بقايا خصوصية

ــا مــن 
ّ

ياســر أبــو مرخيــة )49 عامــا( أب فلســطيني ألربعــة أطفــال، يقــول »عائلتــي تعيــش فــي الخليــل منــذ خمســة أو ســتة أجيــال وتمكن

التكيــف مــع الحواجــز والقيــود علــى الحركــة والتحقيــق الــذي يجريــه الجنــود معنــا بعــد االحتــال اإلســرائيلي للمدينــة فــي حــرب األيــام 

الســتة عــام 1967«، لكنــه يضيــف »أنظمــة المراقبــة هــذه نزعــت آخــر مــا كان لــدى الفلســطينيين مــن خصوصيــة«.

ويتابــع أبــو مرخيــة »ال نشــعر بالراحــة حتــى فــي حياتنــا االجتماعيــة، فالكاميــرات تراقبنــا دائمــا، ولــم أعــد أســمح لألطفــال باللعــب أمــام 

المنــزل، وأقاربنــا الذيــن ال يخضعــون لرقابــة كتلــك التــي علينــا باتــوا يتجنبــون زيارتنــا«.

والخليــل نقطــة تمــاس ســاخنة فــي ظــل وجــود »جيــب للمســتوطنين المتشــددين المحمييــن بســاح كثيــف قــرب البلــدة القديمــة 

التــي تحيــط بهــا مئــات المنــازل الفلســطينية. والمدينــة مقســمة إلــى قســمين أحدهمــا خاضــع للجيــش اإلســرائيلي واألخــر لــإدارة 

ــطينية. الفلس

فــي هــذا الحــي مــن الخليــل، قــرب الحــرم اإلبراهيمــي، وهــو موقــع مقــدس للمســلمين واليهــود، وضعــت كاميــرات مراقبــة كل مئــة 

متــر بمــا فــي ذلــك علــى أســطح المنــازل. يقــول أبــو مرخيــة إن المراقبــة باتــت علــى مــدار الســاعة، فقبــل أشــهر أوقعــت ابنتــه وعمرهــا 

ســت ســنوات ملعقــة مــن ســطح منــزل العائلــة علــى طريــق خاليــة، لكــن الجنــود قدمــوا إلــى المنــزل بعــد ذلــك بقليــل وأبلغــوه بأنــه 

ســيتم توثيــق ذلــك بأنــه عمليــة إلقــاء حجــارة«.

فيمــا أشــار الناشــط الفلســطيني عيســى عمــرو مــن مجموعــة »أصدقــاء الخليــل« إلــى عــدد مــن المنــازل الفلســطينية فــي منطقــة 

ســكنه تركهــا أهلهــا بســبب المضايقــات والمراقبــة. وقــال »يريــدون أن يجعلــوا حياتنــا صعبــة كــي نهجــر المدينــة بإرادتنــا لكــي يأتــي 

المزيــد مــن المســتوطنين إليهــا«. وعــن كاميــرات المراقبــة قــال »لهــا عيــن واحــدة تراقــب الفلســطيني فقــط مــن لحظــة خروجــه مــن 

منزلــه حتــى يعــود إليــه«.

تحفيز الجنود على تصوير الفلسطينيين

ــال  ــن خ ــا م ــوج إليه ــن الول ــخصية يمك ــات ش ــم معلوم ــات تض ــدة بيان ــي وقاع ــف الذك ــق للهات ــن تطبي ــع بي ــادرة Blue Wolf تجم مب

ــت«. ــر الصم ــة »كس ــت« ومنظم ــم بوس ــة »جيروزالي ــم صحيف ــذي التقه ــابقين ال ــود الس ــن الجن ــتة م ــال س ــبما ق ــف، حس الهات

 ،Wolf Pack وقــال أحدهــم للصحيفــة إن قاعــدة البيانــات هــذه هــي نســخة مختصــرة مــن قاعــدة بيانــات ضخمــة أخــرى تســمى
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والتــي تحتــوي علــى ملفــات تعريــف لــكل فلســطيني تقريًبــا فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك صــور األشــخاص، وتاريــخ عائاتهــم، 

ومســتوى تعليمهــم، والتصنيــف األمنــي   لــكل فــرد منهــم. هــذا الجنــدي الســابق كان علــى اطــاع شــخصي علــى Wolf Pack، التــي 

ــا. وفيمــا شــبه هــذا الجنــدي قاعــدة البيانــات بأنهــا 
ً

ال يمكــن الوصــول إليهــا إال مــن خــال أجهــزة حاســوب مكتبيــة فــي بيئــة أكثــر أمان

 .)Facebook فيســبوك للفلســطينيين«، فهــي غيــر مرتبطــة بـــ«

وقــال جنــدي آخــر للصحيفــة إن وحدتــه العســكرية التــي كانــت تتجــول فــي شــوارع الخليــل فــي عــام 2020 كلفــت بالتقــاط أكبــر عــدد 

ممكــن مــن صــور الفلســطينيين خــال أســبوع، باســتخدام هواتــف وفرهــا الجيــش لهــم. وتــم التقــاط الصــور خــال المهــام اليوميــة 

لفتــرات اســتمرت ثمانــي ســاعات، ورفــع الجنــود الصــور عبــر تطبيــق Blue Wolf التــي تــم وضعهــا علــى الهواتــف.

وقــال الجنــدي الســابق إن األطفــال الفلســطينيين كانــوا يميلــون إلــى الوقــوف اللتقــاط الصــور لهــم، لكــن الكبــار خاصــة النســاء كانــوا 

يقاومــون ذلــك. وقــال إن تجربــة إجبــار النــاس علــى التقــاط صــور لهــم رغمــا عــن إرادتهــم ســببت صدمــة لــه«.

ــات، فيمــا كان  ــل الوحــدة العســكرية الواحــدة المئ ــم التقاطهــا مــن قب وقــال جنــود ســابقون »يمكــن أن يصــل عــدد الصــور التــي ت

ــى  ــول عل ــة للحص ــة الغربي ــاء الضف ــي أنح ــش ف ــدات الجي ــن وح ــس بي ــاك تناف ــورة. وكان هن ــاط 1500 ص ــا التق ــن أفراده ــا م متوقع

ــدة«. ــة واح ــود لليل ــة للجن ــون عطل ــد تك ــي ق ــأة، والت المكاف

وأكــد خمســة جنــود أنــه »عنــد التقــاط صــورة لشــخص مــا يســجل التطبيــق وجــود تطابــق مــع ملــف علــى نظــام Blue Wolf، ويظهــر 

لــون إمــا أصفــر أو أحمــر أو أخضــر، لإشــارة للجنــدي إن كان يجــب اعتقــال أو توقيــف أو تــرك هــذا الشــخص«.

وقــال أحــد الجنــود الســابقين إنــه رغــم تراجــع االندفــاع لبنــاء قاعــدة المعلومــات الخاصــة بـــ Blue Wolfإلــى الجنــود ال يزالون يســتخدمون 

تطبيــق Blue Wolf فــي عمليــات التعــرف على الفســلطينيين.

وكشــف جنــدي ســابق لمنظمــة كســر الصمــت أن هنــاك تطبيقــا منفصــا آخــر للهواتــف الذكيــة اســمه White Wolf تــم تطويــره 

الســتخدامه مــن قبــل المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة، ورغــم أنــه ال يحــق للمســتوطنين اعتقــال الفلســطينيين، لكــن الحــراس 

ــتوطنات  ــم المس ــل دخوله ــطينيين قب ــال الفلس ــة العم ــات هوي ــح بطاق ــق Blue Wolf لمس ــتخدام تطبي ــم اس ــاح له ــن مت المتطوعي

ــة. ــام اليمين ــائل اإلع ــدى وس ــي إح ــق ف ــود التطبي ــام 2019 وج ــي ع ــش ف ــد الجي ــبق أن أك ــا. وس ــل فيه للعم

الحقوق ليست مهمة

المــرة الوحيــدة التــي تطــرق فيهــا الجيــش اإلســرائيلي لتقنيــات Blue Wolf كانــت فــي شــهر حزيران/يونيــو فــي كتيــب علــى اإلنترنــت 

يدعــو الجنــود ليكونــوا جــزًءا مــن »فصيلــة جديــدة ســتحولك إلــى ذئــب أزرق«. وذكــر الكتيــب أن »التكنولوجيــا المتقدمــة« تتميــز 

بـ«كاميــرات ذكيــة ذات قــدرات تحليــل متطــورة« ومجســات يمكنهــا الكشــف عن نشــاط مشــبوه واإلنذار بشــأنه بشــكل فــوري وكذلك 

رصــد حركــة األشــخاص المطلوبيــن«.

ــر  ــة. وظه ــش االلكتروني ــة الجي ــى صفح ــام 2020 عل ــة ع ــي مقال ــة« ف ــل الذكي ــة الخلي ــادرة »مدين ــى مب ــرائيلي إل ــش اإلس ــار الجي وأش

فــي المقالــة مجموعــة مــن المجنــدات تحــت اســم »الكشــافات« أمــام شاشــات حواســيب وهــن يضعــن نظــارات الواقــع االفتراضــي، 

المجنــدات وصفــن هــذه المبــادرة بأنهــا »محــور رئيســي« و«انطاقــة« تقنيــة لألمــن فــي الضفــة الغربية. وأضافــت المقالــة »منظومة 

كاميــرات جديــدة ورادارات تــم تركيبهــا فــي أنحــاء المدينــة« وهــي قــادرة علــى علــى »توثيــق كل شــيء يحــدث حولهــا« و«التعــرف 

علــى أي حركــة أو إزعــاج غيــر عــادي«.

 NBC وأفــادت ،AnyVision فــي عــام 2019، اســتثمرت شــركة مايكروســوفت فــي شــركة إســرائيلية ناشــئة للتعــرف علــى الوجــه تســمى
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ومجلــة األعمــال اإلســرائيلية Marker أنهــا تعمــل مــع الجيــش لبنــاء شــبكة مــن الكاميــرات األمنيــة الذكيــة باســتخدام تقنيــة مســح الوجــه 

فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة. )مايكروســوفت قالــت إنهــا انســحبت مــن اســتثمارها فــي AnyVision خــال القتــال فــي أيار/مايــو بيــن 

إســرائيل وحركــة حمــاس فــي غــزة(.

ــا، أعلــن الجيــش اإلســرائيلي عــن إدخــال برنامــج عــام للتعــرف علــى الوجــه، مدعــوم مــن قبــل AnyVision، علــى نقــاط 
ً

فــي عــام 2019 أيض

ــر الفلســطينيون إلــى إســرائيل مــن الضفــة الغربيــة. يســتخدم البرنامــج األكشــاك لمســح الوجــوه، علــى  التفتيــش الرئيســية حيــث يعب

ــات المتحــدة. ويســتخدم النظــام اإلســرائيلي  ــون الوالي ــن يدخل غــرار األكشــاك المســتخدمة فــي المطــارات لفحــص المســافرين الذي

ــا 
ً

للتحقــق إن كان لــدى الفلســطيني تصريــح لدخــول إســرائيل، للعمــل أو لزيــارة األقــارب مثــا، وكذلــك لمتابعــة مــن يدخــل البــاد، وفق

لتقاريــر إخباريــة. هــذا الفحــص إجبــاري علــى الفلســطينيين، وكذلــك وعلــى األجانــب فــي المطــارات األمريكيــة.

ــا 
ً

وعلــى عكــس عمليــات التفتيــش علــى الحــدود، تتــم المراقبــة فــي مدينــة الخليــل الفلســطينية دون إخطــار الســكان المحلييــن، ووفق

ــا التعــرف 
ً

لجنــدي ســابق شــارك فــي البرنامــج وأربعــة مــن الســكان الفلســطينيين، فإنــه يمكــن لكاميــرات نقــاط التفتيــش هــذه أيض

علــى المركبــات، حتــى بــدون لوحــات الترخيــص، ومطابقتهــا مــع أصحابهــا، كمــا قــال الجنــدي الســابق لصحيفــة “واشــنطن بوســت”.

واإلضافــة إلــى المخــاوف بشــأن الخصوصيــة، فــإن أحــد األســباب الرئيســية التــي أدت إلــى تقييــد مراقبــة التعــرف علــى الوجــه فــي 

بعــض البلــدان األخــرى هــو أن العديــد مــن هــذه األنظمــة أظهــرت دقــة متفاوتــة علــى نطــاق واســع، مــع إمكانيــة تعــرض األفــراد 

للخطــر بســبب الخطــأ فــي التعــرف عليهــم.

ولــم يعلــق الجيــش اإلســرائيلي علــى المخــاوف التــي أثيــرت بشــأن اســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الوجــه. وقالــت »مؤسســة تكنولوجيــا 

المعلومــات واالبتــكار« األميركيــة ITIF إن الدراســات تظهــر أن تكنولوجيــا التعــرف علــى الوجــوه غيــر دقيقــة تــم تضخيمهــا بشــكل 

مبالــغ فيــه. وفــي اعتراضهــا علــى الحظــر األوروبــي المقتــرح، قالــت المؤسســة إنــه مــن األفضــل قضــاء الوقــت فــي تطويــر ضمانــات 

لاســتخدام المناســب للتكنولوجيــا مــن قبــل هيئــات إنفــاذ القانــون، وتطويــر معاييــر أداء أنظمــة التعــرف علــى الوجه التي تســتخدمها 

الحكومــة.

أفنيــر جفارياهــو، المديــر التنفيــذي لمنظمــة »كســر الصمــت« فــي الضفــة الغربيــة قــال إن هــذه التكنولوجيــا هــي مجــرد »أداة أخــرى 

ــا 
ً

لقمــع وإخضــاع الشــعب الفلســطيني.. فبينمــا تحتــل المراقبــة والخصوصيــة صــدارة فــي النقــاش العــام العالمــي، نــرى هنــا افتراض

ا آخــر مــن قبــل الحكومــة والجيــش اإلســرائيليين أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بالفلســطينيين، فــإن حقــوق اإلنســان األساســية ليســت 
ً

مشــين

ذات أهميــة«.

https://wapo.st/3H1WHC7


