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تقرير من إعداد

بدعمٍ من

فريق البحث
ليا أوفارث ،من فريق عمل مبادرة الثقة فـي الصحافة فـي منظمة «مراسلون بال حدود» .عملت سابقاً على مرصد ملكية
وسائل اإلعالم فـي لبنان ومصر .درست الصحافة فـي أملانيا (جامعة دورمتوند التقنية) وتركيا (جامعة إسطنبول بيلجي)،
وتد ّرجت فـي إذاعة غرب أملانيا ،كما عملت كصحافية مستقلة لعدة إذاعات ومواقع إلكترونية .نالت املاجستير فـي ح ّل
النزاعات فـي املجتمعات املنقسمة من جامعة كنغز فـي لندن ،حيث درست النزاعات الوطنية واإلثنية والدينية فـي منطقة
الشرق األوسط .شغلت ليا مركز املستشارة الرئيسة للمشروع ،فأع ّدت أسئلة االستبيان وحلّلت النتائج الكمية األساسية.
نضال أيوب ،صحافية ومقدمة برامج إعالمية تتمتع بـ 25عاماً من اخلبرة .عملت فـي كبرى القنوات التلفزيونية فـي لبنان
والشرق األوسط ،منها على سبيل املثال ال احلصر املؤسسة اللبنانية لإلرسال ،تلفزيون املستقبل« ،بي بي سي» ()BBC
العربية والتلفزيون السعودي .تد ّرس مادة الصحافة فـي اجلامعة األنطونية منذ  2010وجامعة الروح القدس الكسليك منذ
 .2014تشغل منصب رئيسة جمعية الصحافيني الفرنكوفونيني ،كما أجرت عدة أبحاث مع ّمقة عن االستهالك اإلعالمي
ورصد وسائل اإلعالم لصالح منظمات محلية ودولية متن ّوعة .نضال أيوب منتجة أفالم وثائقية حازت أعمالها جوائز عاملية
فـي مهرجانات أفالم أوروبية وأميركية .فـي سياق هذا املشروع ،أدارت نضال معظم جلسات مجموعات التركيز ،كما صاغت
التقرير ذي الصلة.
كرمي صفي الدين ،باحث فـي شؤون األمن الرقمي وسالمة الصحافيني والتفاعل مع اجلمهور فـي مؤسسة سمير قصير .بدأ
العمل فـي املؤسسة فـي تشرين األول/أكتوبر  .2020يعمل على نشر التوعية العامة بشأن قضايا احلقوق الرقمية ،ورصد
التمييز واحملتوى احمل ّرض على الكراهية على وسائل التواصل االجتماعي .نال املاجستير فـي السياسة املقارنة من كلية
لندن لالقتصاد وإجازة فـي االقتصاد من اجلامعة األميركية فـي بيروت .فـي سياق هذا املشروع ،جمع كرمي األقسام املختلفة
للتقرير وتولى صياغة التوصيات.

املشرف
أمين مهنا ،املدير التنفيذي ملؤسسة سمير قصير (منذ أيلول/سبتمبر  .)2011شغل سابقاً منصب املدير التنفيذي للمنتدى
العاملي لتطوير اإلعالم (كانون الثاني/يناير -2016شباط/فبراير  ،)2017وهي شبكة من  200منظمة دولية تدعم تطوير
وسائل اإلعالم وحرية الصحافة .هو أستاذ زائر فـي كلية أوروبا فـي ناتولني  -وارسو فـي بولندا ،حيث يد ّرس التح ّديات
اجلديدة حلرية الصحافة .فض ً
ال عن ذلك ،د ّرس مادة تطوير السياسات العامة والتواصل فـي كلية العلوم االقتصادية فـي
جامعة القديس يوسف فـي بيروت بني عامي  ٢٠١١و ،2015كما شغل منصب مسؤول البرامج األعلى فـي املعهد الدميقراطي
الوطني للشؤون الدولية ( .)2011-2007حاز إجازة فـي االقتصاد من جامعة القديس يوسف فـي بيروت ،وماستر فـي
الشؤون الدولية والتنمية من معهد الدراسات السياسية فـي باريس.

مع مساهمة:
وداد جربوع ،باحثة عليا فـي مؤسسة سمير قصير .أدارت عدة مجموعات تركيز ضمن إطار هذا املشروع.
أليكس راول ،كاتب ،صحافـي ومترجم .تولى ترجمة تقرير مجموعة التركيز من العربية إلى اإلجنليزية.
جاد صفوان ،باحث فـي شؤون تطوير وسائل اإلعالم فـي مؤسسة سمير قصير .ساهم فـي حتليل نتائج االستبيان.
جاد شحرور ،املسؤول اإلعالمي فـي مؤسسة سمير قصير .أدار عدة مجموعات تركيز ضمن إطار هذا املشروع.
تسجلت رسمياً فـي بيروت حتت
مؤسسة سمير قصير هي منظمة لبنانية ال تتوخى الربح،
ّ
رقم العلم واخلبر /30أ.د .بتاريخ  1شباط/فبراير  .2006حتمل اسم سمير قصير ،وهو
صحافـي لبناني اغتيل فـي بيروت فـي  2حزيران/يونيو  .2005تهدف إلى نشر الثقافة
الدميقراطية فـي لبنان والعالم العربي ،وتشجيع أصحاب املواهب اجلديدة فـي عالم
الصحافة ،وبناء حركة من أجل التجدد الثقايف والدميقراطي والعلماني .هذه هي الشروط
إلنقاذ الشعوب العربية من حالة الشقاء التي وصفها سمير قصير فـي كتابه «تأ ّمالت فـي
شقاء العرب» .تسعى املؤسسة جاهد ًة إلى الدفاع عن حرية اإلعالم والثقافة من خالل
مركز الدفاع عن احلريات اإلعالمية والثقافية (سكايز) الذي أطلقته املؤسسة والذي أصبح – منذ إنشائه عام  – 2008أبرز
مركز لرصد االنتهاكات ضد الصحافيني والفنانني فـي املشرق العربي ،باإلضافة إلى كونه مرجعاً لألبحاث حول الصحافة،
ولتدريب العاملني فـي القطاع اإلعالمي على حتسني مهاراتهم.
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ملخص تنفيذي
ترصد مؤسسة سمير قصير ،منذ العام  ،2007كافة أشكال انتهاكات حرية التعبير فـي منطقة املشرق بشكل عام ،ويف لبنان
بشكل خاص .يشمل هذا الرصد األشكال التقليدية لالنتهاكات ،كعمليات القتل ،واالعتقال ،واالحتجازات غير القانونية،
واإلجراءات القضائية غير املبررة ،والتشريعات التقييدية ،واملضايقات .وقد ح ّدد الرصد ،على م ّر السنوات ،عدة حتديات
طالت حرية التعبير ،مثل النفوذ االقتصادي الذي يؤ ّثر على استقاللية اجلهات اإلعالمية ،والتط ّورات التكنولوجية التي تؤ ّثر
على خصوصية األشخاص وحقهم فـي الوصول إلى املعلومات.
أن املناصرة الفعالة لصون احلقوق الرقمية فـي لبنان يجب أن تتجاوز حدود
تفترض مؤسسة سمير قصير ،فـي املقام األولّ ،
احللقة املتوقعة من املنظمات غير احلكومية التي تُعنى بحقوق اإلنسان .من هنا ،أطلقت املؤسسة ،بنا ًء على مبدأ «ال شيء
ٍ
محاولة لفهم مستوى وعي عدة شرائح أساسية من اجلمهور
عنا من دوننا» مشروع احلقوق الرقمية من حقوق اإلنسان فـي
باحلقوق الرقمية بشكل عام ،وبحقوقهم الرقمية الشخصية بشكل خاص ،كشرط أساسي لنجاح أي حملة قادمة.
لهذه الغاية ،اختارت مؤسسة سمير قصير ست شرائح جتريبية من املواطنني اللبنانيني لتقييم مدى وعيهم واستيعابهم
ملفهوم احلقوق الرقمية ،وهم :الصحافيون ،احملامون ،معلّمو املدارس ،الطالب اجلامعيون ،األطباء ،والعاملون فـي القطاع
التكنولوجي .فأجرت املؤسسة مسحاً لهذه الفئات املذكورة كما ّ
نظمت سلسل ًة من مناقشات مجموعات التركيز مع مم ّثلني عنها.
حلظت هذه الدراسة ،بطريقة جوهرية وأساسية ،اهتماماً متزايداً فـي الشؤون الرقمية .لكنها أظهرت ،فـي الوقت نفسه،
أن إدراكهم
أن األفراد ال يعتمدون سلوكيات تقنية وضوابط قانونية حلماية خصوصيتهم وضمان سالمتهم .فقد لوحظ ّ
ّ
للمخاطر الناجمة عن نشاطهم فـي الفضاء الرقمي محدود ،حتى بني أولئك العاملني فـي القطاع التكنولوجي .كما أثبتت
الدراسة عدم إملامهم باإلجراءات القانونية املتو ّفرة لضمان سالمتهم وخصوصيتهم ،وهي إجراءات ميكن أن تساعدهم على
نيل حقوقهم فـي حال تع ّرضوا النتهاكات.
يظهر التقرير كيفية تأ ّثر حياة األشخاص اخلاصة واملهنية ،وسلوك القطاعات املهنية ،بغياب القوانني الفعالة التي ت ّ
ُنظم
ٍ
بأن ممارسات أهل
املمارسات الشخصية واملهنية فـي الفضاء الرقمي .ففي ظ ّل غياب هذه القوانني ،ال يبقى من
ضمانة ّ
االختصاص تناسب أولئك الذين يستفيدون من خدماتهم .كما ال يبقى من شيء ليحمي األشخاص من الضرر الذي قد
يتع ّرضون له نتيجة حالة الفوضى والفراغ القانوني ،أو يساعدهم على نيل حقوقهم فـي حال أصابهم أي أذى.
باإلضافة إلى ذلك ،كشفت الدراسة عن قناعة عامة مفادها أنه ،أثناء كتابة هذه السطور ،لم تكن السلطات الرسمية اللبنانية
تؤدي أي دور يُذكر فـي إنفاذ حقوق املواطنني الرقمية .ففي ما خال ممارسات املراقبة التي تط ّبقها األجهزة األمنية ،وتر ّكز
مبوجبها على رصد سلوك األشخاص عن كثب على وسائل التواصل االجتماعي ،ال تفعل الدولة اللبنانية شيئاً لتعزيز حقوق
املواطنني الرقمية ،بالرغم من املطالب التي تق ّدمت بها مختلف الفئات املهنية واملدافعني عن حقوق اإلنسان لدعوة السلطات
اللبنانية إلى التح ّرك على هذا الصعيد ،من خالل إعداد التشريعات املناسبة ،وإقرارها ،وإنفاذها.
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مقدمة
ّ
السياق العام
يرصد مركز الدفاع عن احلريات اإلعالمية والثقافية (سكايز) فـي مؤسسة سمير قصير ،منذ العام  ،2007كافة أشكال
انتهاكات حرية التعبير فـي منطقة املشرق بشكل عام ،ويف لبنان بشكل خاص .يشمل هذا الرصد األشكال التقليدية لالنتهاكات،
كعمليات القتل ،واالعتقال ،واالحتجازات غير القانونية ،واإلجراءات القضائية غير املبررة ،والتشريعات التقييدية ،واملضايقات.
وقد ح ّدد الرصد ،على م ّر السنوات ،عدة حتديات طالت حرية التعبير ،مثل النفوذ االقتصادي الذي يؤ ّثر على استقاللية
اجلهات اإلعالمية ،والتط ّورات التكنولوجية التي تؤ ّثر على خصوصية األشخاص وحقهم فـي الوصول إلى املعلومات.
استدعى مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية الفكرية فـي قوى األمن الداخلي ،على مدى السنوات األخيرة ،مئات
مفصل فـي تقرير صادر عن ّ
منظمة «سمكس»
الصحافيني والناشطني عبر اإلنترنت ،كما احتجز بعضهم لعدة أيام .وكما هو
ّ
( ،1)SMEXال يُع ّد مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية الطرف الوحيد التي يط ّبق ممارسات املراقبة وانتهاك اخلصوصية.
فتنفّذ وزارة االتصاالت ،ووزارة الداخلية والبلديات ،واألمن العام ،وأمن الدولة ،وفرع املعلومات فـي قوى األمن الداخلي،
واستخبارات اجليش ،كلها ،بدرجات متفاوتة ،أنشط ًة تتض ّمن جتميع بيانات املواطنني ومراقبة نشاطهم اإللكتروني .جدي ٌر
أن اإلطار القانوني ملمارسات املراقبة هذه تسبق عهد وسائل التواصل االجتماعي .فيستند بعض هذه املمارسات
بالذكر ّ
التنصت رقم  140الصادر سنة  1999وقانون االتصاالت رقم  431الصادر سنة  ،2002ومعظمها خارج عن إطار
إلى قانون
ّ
القوانني ومب ّرر لدوافع أمنية ،كما يعتمد على قلة اهتمام املواطنني والسياسيني على السواء بهذه القضية ،إن لم نقل عدم
اهتمامهم بها على اإلطالق.
دفعت الهواجس املتعلقة بانتهاكات احلقوق الرقمية منظمات غير حكومية بارزة فـي البالد إلى معاجلة هذه القضية .فأجرت
«سمكس» أبحاثاً مط ّول ًة حول املوضوع ،فض ً
ال عن
مسح لالنتهاكات؛ ونشرت «مارش» ( )Marchكت ّيباً إلعالم املواطنني
ٍ
3
بحقوقهم الرقمية2؛ فيما نشرت مؤسسة سمير قصير حمل ًة عام ًة عن وضع احلقوق الرقمية فـي لبنان  ،فض ً
ال عن تقرير
هو األول من نوعه عن احلقوق الرقمية فـي سياق احلمالت االنتخابية 4.باإلضافة إلى ذلك ،يعتمد بعض املنظمات غير
احلكومية الدولية البارزة واملنظمات احمللية فـي لبنان ،5منذ شباط/فبراير  ،2017آلي ًة سريع ًة لتبادل املعلومات فـي ما بينها
عند وقوع انتهاكات فض ً
ال عن إجراءات مشتركة .فأثمر هذا التعاون ،فـي معظم احلاالت ،عن إصدار بيانات مشتركة ذات
لكن هذه األنشطة كلها
صلة بانتهاكات حرية التعبير عبر اإلنترنت واإلعالن عن التحالف الوطني للدفاع عن حرية التعبيرّ .
1

رسم خريطة املراقبة الرقمية اجلماعية فـي لبنان ،سمكس ،كانون األول/ديسمبر ،2016

2

حرية التعبير :اعرف حقوقك الرقمية ،مارش ،آذار/مارس ،2016

https://www.smex.org/wp-content/uploads/2016/12/SMEX-Landscape-Mapping-of-Digital-Surveillance-in-Lebanon.pdf
https://marchlebanon.org/media/document/MARCH_FreedomBookletv9.pdf

3

Lekas Miller, A., Digital Rights and Online Expression in Lebanon, Samir Kassir Foundation, March 2016, https://www.
skeyesmedia.org/extensions/pdf/Digital_Rights_in_Lebanon.pdf

4

�Digital Rights, Online Media and Electoral Campaigns, Samir Kassir Foundation, February 2016, https://www.skeyes
media.org/extensions/pdf/Digital_Rights_Online_Media_and_Electoral_Campaigns.pdf

5

مؤسســة ســمير قصيــر ،ألــف ،املف ّكــرة القانونيــة ،هيومــن رايتــس واتــش ،ســمكس ،مؤسســة الكرامــة ،جمعيــة إعــام مــن أجــل الســام ،املركــز
اللبنانــي حلقــوق اإلنســان ،مؤسســة مهــارات ،منظمــة العفــو الدوليــة وغيرهــا.
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ما زالت:
¦مقتصرة على جمهور من املتخصصني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛
¦تعالج ،مبعظمها ،احلقوق الرقمية من زاوية الرقابة وحرية التعبير؛
¦تش ّكل ر ّد فعل على انتهاكات مرتكبة أو نصوص صاغتها أو اعتمدتها هيئات رسمية ،كقانون املعامالت اإللكترونية
6
والبيانات ذات الطابع الشخصي لسنة .2018
بينما ما زلنا منهمكني فـي مناقشة قضايا املراقبة واالحتجاز بسبب تدوينات على وسائل التواصل االجتماعي ،تواصل
التكنولوجيا تق ّدمها .فتحمل موجات األمتتة ( )automationوالذكاء االصطناعي معها مجموع ًة جديد ًة من الفرص
والتحديات التي تؤ ّثر أيضاً على اخلصوصية ،وحرية التعبير ،وحرية االختيار .م ّر ًة جديدة ،يحدث ك ّل ذلك فـي ظل غياب
كامل لألطر القانونية و/أو أطر التنظيم الذاتي.

االفرتاضات
أن املناصرة الفعالة لصون احلقوق الرقمية فـي لبنان يجب أن تتجاوز حدود احللقة
تفترض مؤسسة سمير قصير ،أ ّوالًّ ،
صعب فـي
املتوقعة من املنظمات غير احلكومية التي تُعنى بحقوق اإلنسان .فتحقيق التغيير على صعيد التشريعات والسلوك
ٌ
لبنان ،لكنه ميسي مستحي ً
ال من دون الضغط الذي ميارسه الرأي العام واإلعالم .هذه هي النقطة التي فشلت عندها معظم
مبادرات املنظمات غير احلكومية حتى اليوم .فنادراً ما حملت هذه املنظمات قضية احلقوق الرقمية إلى اجلهات املستهدفة
ومجموعات الضغط األخرى ،مثل الدوائر االقتصادية ،والنقابات البارزة ،واملواطنني ككل.
أن احلقوق الرقمية تتع ّدى مج ّرد القضايا املتعلقة
أن اجلمهور العام ال يدرك ،إال بشكل محدودّ ،
أما االفتراض الثاني ،فمفاده ّ
بحرية التعبير واملراقبة .فهي تشمل ،فـي الواقع ،العالقة بني األعمال الرقمية اخلاضعة حلقوق الطبع والنشر والتأليف،
وأذون املستخدم ،واحلقوق املتعلقة بأجهزة الكمبيوتر ،والشبكات ،واألجهزة اإللكترونية .كما تشمل أيضاً حق استخدام شبكة
اإلنترنت ،وحق معرفة ماذا سيحدث بالبيانات الناجتة عن استخدام هذه الشبكة .من هذا املنطلق ،يتمتع كل مواطن بحقوق
رقمية ال تتجزأ عن حقوق اإلنسان التي يضمنها الدستور فض ً
ال عن املعاهدات والعهود الدولية.
من هنا ،أطلقت مؤسسة سمير قصير ،بنا ًء على مبدأ «ال شيء عنا من دوننا» – وبدعم من وزارة اخلارجية الهولندية – مشروع
احلقوق الرقمية من حقوق اإلنسان .يهدف هذا املشروع إلى فهم مستوى وعي عدة شرائح أساسية من اجلمهور العام
باحلقوق الرقمية بشكل عام ،وبحقوقهم الرقمية الشخصية بشكل خاص ،كشرط أساسي لنجاح أي حملة قادمة .فـي هذا
اإلطار ،سيو ّلد نشر التوعية فهماً أفضل لكيفية تأثير احلقوق الرقمية على حياة األشخاص اليومية ،مما سيؤدي إلى تطوير
أدوات املناصرة املناسبة ،فض ً
ال عن مجموعة من املعايير لصون احلقوق الرقمية فـي لبنان والنهوض بها بشكل أفضل.
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تصميم املشروع
يهدف املشروع ،بشكل عام ،إلى صون احلقوق الرقمية فـي لبنان ،وبشكل أكثر حتديداً إلى نشر التوعية بشأن احلقوق
الرقمية بني شرائح مجتمعية خارج نطاق املنظمات غير احلكومية التي تُعنى بحقوق اإلنسان وحرية التعبير.
سعياً إلى حتقيق ذلك ،اختارت مؤسسة سمير قصير ست شرائح جتريبية من املواطنني اللبنانيني لتقييم مستوى وعيهم
واستيعابهم ملفهوم احلقوق الرقمية ،وهي:
1.1الصحافيون :يش ّكلون الفئة املستهدفة األبرز بالنسبة إلى مؤسسة سمير قصير ،وقد بنت املؤسسة روابط متينة معهم
على م ّر السنوات .هم فـي طليعة اجلهود الرامية إلى تعزيز حرية التعبير .واجهوا عدة حتديات ذات صلة بقواعد
منصات إلكترونية،
القدح والذم والتشهير واالفتراء البالية فـي لبنان .ومع تزايد عدد الصحافيني العاملني حلساب ّ
ويف غياب أي شكل من أشكال األطر القانونية ،بات هؤالء أكثر عرضة لالنتهاكات املرتبطة باملناخ السياسي الدائم
التب ّدل فـي البالد.
2.2احملامون :هم حلفاء أساسيون فـي أي مسعى إلصالح التشريعات ،وتقييم مشروعية القضايا التي تناصرها مجموعات
املجتمع املدني ،ودمج مقاربة قائمة على احلقوق الرقمية فـي االستراتيجيات وأساليب الدفاع القانوني .كما تُعتبر
نقابتا احملامني من أكثر النقابات املهنية تأثيراً فـي لبنان.
ال إال عندما يصبح التثقيف الرقمي واإلعالمي جزءاً
3.3معلّمو املدارس :لن تكون احلقوق الرقمية فـي لبنان مصان ًة فع ً
من املنهاج التعليمي فـي املدارس .من شأن إدراك املعلّمني ملا تفترضه احلقوق الرقمية أن يز ّودهم باألدوات الالزمة
لتحسني معارفهم ونقلها إلى األجيال اجلديدة.
ّ
تعطشاً إلى املنتجات اإللكترونية ،والتطبيقات ،وشبكات التواصل
4.4الطالب اجلامعيون :هم املستهلكون األكثر
ً
االجتماعي .يقفون عند مفترق طرق حاسم للمضي قدما نحو حياتهم املهنية.
5.5خبراء التكنولوجيا :تشهد املشاريع التكنولوجية فـي لبنان ازدهاراً ملفتاً على الرغم من االنهيار االقتصادي الراهن.
فقد أطلق عشرات مط ّوري التطبيقات ومهندسي التكنولوجيا حلوالً إلكترونية للمشاكل اليومية التي يواجهها عامة
فإن دعمهم خلطة احلقوق
اللبنانيني ،وباتوا يق ّدمون خدمات جديدة يترتّب عليها جمع بيانات األشخاص .من هناّ ،
الرقمية وشعورهم بتولي زمام األمور على هذا الصعيد يش ّكل عنصراً حاسماً لنجاحها.
6.6األطباء :يُعتبر عالم التكنولوجيات الطبية ،بدوره ،أحد املجاالت األكثر تأ ّثراً بعمليات جمع البيانات ،والذكاء
االصطناعي ،واألمتتة .فيش ّكل الطب صلة وصل بني املعلومات الشخصية املتعلقة باملعلومات األكثر خصوصية على
اإلطالق ،كالصحة الشخصية مث ً
ال ،من جهة واألبحاث العلمية من جهة أخرى .فـي هذا اإلطار ،من شأن اللحاق
نقاش أصبح أكثر إحلاحاً
ٌ
بركب النقاش العاملي حول احلقوق الرقمية والطب – وهو
بتأثير من كوفيد – 19-أن يجعل
ٍ
األطباء اللبنانيني فـي طليعة أطباء املنطقة ،وقدوة للقطاعات األخرى التي ال تعي ،للوهلة األولى ،مدى ارتباطها
بقضية احلقوق الرقمية.
أشرفت مؤسسة سمير قصير على إعداد استبيان وتنظيم سلسلة من مناقشات مجموعات التركيز مع مم ّثلني عن الفئات
املذكورة أعاله .فتأتت عن ذلك مجموع ٌة من املعلومات النوعية والكمية التي ميكن االطالع عليها فـي الصفحات التالية والتي
و ّفرت تقييماً ضرورياً ملعرفة أعضاء كل فئة عن احلقوق الرقمية بشكل عام ،وحقوقهم الرقمية ألعضائها بشكل خاص،
وموقفهم جتاه صون احلقوق الرقمية ،ومدى استعدادهم للمشاركة فـي حمالت من أجل تعزيز حماية احلقوق الرقمية.
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ّ
مت إعداد االستبيان ومجموعات التركيز فـي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير  ،2020قبل أن يحظى تفشي وباء كوفيد19-
بتغطية واسعة فـي اإلعالم ،وقبل تطبيق اإلجراءات التي اتّخذتها احلكومة اللبنانية ملكافحة انتشار الفيروس بعدة أسابيع.
وكانت اختبارات عن االستبيان ومجموعات التركيز قد أجريت عام  2019لتنقيح األسئلة ودليل النقاش.
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أهمية املفهوم
النقاش العاملي حول احلقوق الرقمية
خالل أقل من ثالثني عاماً ،حت ّول العالم إلى شبكة اتصاالت عمالقة ،مما غ ّير مفهومي املسافة والوقت ،وخفّف ثقلهما .من
خالل هذه الشبكة ،تسافر البيانات واملعلومات بكميات هائلة .إنه عالم أصبحت فيه مصالح األفراد ،واملجموعات ،والدول
– أي األشخاص الطبيعيني واالعتباريني – متشابكة .نتيج ًة لذلك ،أصبح استخدام اإلنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي،
والتطبيقات على أنواعها ،واالستفادة من اخلدمات اإللكترونية إلمتام املعامالت واملشتريات واملبيعات ،وغيرها من األنشطة
اليومية ،حاج ًة أساسي ًة فـي حياة األفراد ،وكذلك فـي السياسة واالقتصاد الدوليني .مر ّد هذا إلى أنها تق ّدم ،على سبيل املثال
ال احلصر ،فرصاً للمشاركة الدميقراطية ،وحرية التعبير ،والتواصل اإللكتروني مع الهيئات احلكومية ،والشفافية اإلدارية.
أن الوصول
بأن استخدام اإلنترنت حقّ أساسي من حقوق اإلنسان .فأعلنت األمم املتحدة ّ
أدى هذا الواقع إلى االعتراف ّ
ً
ّ
ً
أن حظر هذا الوصول يشكل انتهاكا للقانون الدولي حلقوق اإلنسان .كما تشير
إلى اإلنترنت هو أحد حقوق اإلنسان ،معتبرة ّ
القمة العاملية ملجتمع املعلومات – وهو مؤمتر تابع لألمم املتحدة – فـي إعالن املبادئ الصادر عنها إلى أهمية احلقّ فـي حرية
أن
التعبير ضمن «مجتمع املعلومات».
فينص هذا اإلعالن على ما يلي« :نؤكد من جديد ،كأساس جوهري ملجتمع املعلوماتّ ،
ّ
وأن هذا احلق يشمل حرية
لكل فرد احلق فـي حرية الرأي والتعبير كما ورد يف املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ ّ
اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تق ّيد باحلدود اجلغرافية.
فاالتصال عملية اجتماعية أساسية ،وحاجة إنسانية أساسية ،وهو أساس كل تنظيم اجتماعي ،وهو محور مجتمع املعلومات.
7
وينبغي أن تتاح فرصة املشاركة لكل فرد فـي كل مكان ،وال ينبغي استبعاد أحد من الفوائد التي يقدمها مجتمع املعلومات».
كذلك ،أصبح الوصول إلى اإلنترنت واستخدامه حقّني منصوص عليهما فـي عدة قوانني دولية.
أن البيانات واملعلومات أضحت مبثابة
غ ّير االنفتاح الرقمي املذكور أعاله مفاهيم إنتاج البيانات وتبادل املعلومات ،لدرجة ّ
ّ
سلع اقتصادية ،قابلة للمتاجرة والتقييم املالي ،ال بل إنها أصبحت اليوم حتت ّل مكان ًة متق ّدمة بني أثمن املوارد .ولد هذا األمر
أشكاالً جديدة من املمارسات الفردية والسلوك االجتماعي ،مع تسجيل تداعيات على املستوى الشخصي واجلماعي والعاملي،
وأن العديد من املفاهيم األخالقية واملعايير القانونية املوجودة مسبقاً لم
مما يدعو إلى إعادة تأطير أخالقي وقانوني خاص ًة ّ
تعد تناسب أحدث التط ّورات املتأتية عن االبتكارات فـي طرق استخدام الفضاء االفتراضي.
جدي ٌر بالذكر أنه جرى حتديث مفهوم حقوق اإلنسان ليواكب هذه التغييرات االجتماعية واالقتصادية ،وتأثيرها السياسي،
مما أدى إلى صياغة مصطلح «احلقوق الرقمية» .تتيح احلقوق الرقمية لألفراد استخدام األجهزة اإللكترونية (كاحلواسيب
والهواتف الذكية) وشبكات االتصاالت إلنشاء املواد اإلعالمية الرقمية واستخدامها ونشرها .يشمل هذا املصطلح أيضاً
احلقّ – أي حقّ املستخدمني بشكل خاص – فـي الوصول إلى اإلنترنت ،واحلقوق املتعلقة بحماية البيانات ،والسرية
واخلصوصية ،وحرية التعبير ،وامللكية الفكرية.
7

إعالن املبادئ ،بناء مجتمع املعلومات :حت ّد عاملي فـي األلفية اجلديدة ،القمة العاملية ملجتمع املعلومات ،االحتاد الدولي لالتصاالت

مدى الوعي باحلقوق الرقمية يف لبنان

https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html

13

أما بالنسبة إلى الشركات التي تو ّفر خدمات ومنتجات إلكترونية (مثل األفالم والكتب واأللعاب) ،فتقع بدورها ضحية انتهاكات
تطال حقوقها باخلصوصية وامللكية ،وذلك فـي حال تداول منتجاتها بشكل غير قانوني (مث ً
ال عن طريق القرصنة أو السرقة
الفكرية) .ميكن أن يع ّرضها هذا األمر خلسائر مالية كبيرة ،ال س ّيما وأنها قد استثمرت مبالغ طائلة إلعداد خدماتها ومنتجاتها،
وتطبيقها وتطويرها ،ما قد يه ّدد استدامتها .على صعيد آخر ،تواجه املؤسسات والشركات حت ّدياً آخر ،هو احلفاظ على أمن
معلوماتها املخزّنة إلكترونياً ،منعاً لسرقتها على يد القراصنة الذين قد ينتهكون أيضاً خصوصية عمالء هذه الشركات واملؤسسات.
يف عصر أصبحت فيه البيانات تُعتبر أه ّم األصول االقتصادية وأبرز ضمانة لالزدهار االقتصادي ،تواجه الشركات معضل ًة
تتعلق مبا إذا كان من املناسب االستفادة من كميات كبيرة من البيانات على حساب احترام حقوق األفراد ،فـي ظ ّل غياب
قوانني ّ
تنظم طرق احلصول على البيانات واالستفادة منها.
ملفهوم احلقوق الرقمية ،أيضاً ،أبعا ٌد سياسية وأمنية .فبحجة حماية األمن واالستقرار ،تسعى العديد من األنظمة إلى
استغالل اإلنترنت ملراقبة املواطنني ،ومالحقتهم قضائياً ،أو حتى تقييم أدائهم وفقاً ملعايير مح ّددة سلفاً ،بهدف التأثير على
السلوك الشخصي وبنية املجتمع.

احلقوق الرقمية يف سياق كوفيد19-
يُط ّبق مشروع احلقوق الرقمية من حقوق اإلنسان فـي أوقات عصيبة .فبعد سنوات من اجلهود الدؤوبة والشاقة لتكريس
احلقوق الرقمية ،ال سيما من خالل الئحة االحتاد األوروبي التنظيمية العامة حلماية البيانات ،8اصطدمت احملاوالت حلثّ
لبنان (وغيره من الدول النامية) على سلك ّ
اتاه حماية خصوصية األشخاص وضمان حريتهم اإللكترونية بوباء كوفيد.19-
فسعت احلكومات ،أينما كان فـي العالم واستلهاماً من النموذج الصيني ،إلى تعزيز مراقبتها وجمع كافة البيانات املتوافرة
شركات خاصة فرص عمل
عن صحة األشخاص ،وحتركاتهم ،ومعارفهم ،للجم الفيروس واحل ّد من انتشاره .وقد رصدت
ٌ
جديدة فـي هذا اإلطار ،فأبرمت عقود عمل كبيرة مع القطاع العام لم تخضع لتدقيق شامل كغيرها من عقود املشتريات
العامة نظراً إلى الطابع امللح الذي فرضه الوباء .فكانت عواقب ذلك وخيم ًة على حقوق اإلنسان.
يف مقال لصحيفة «فاينانشل تاميز» ( )Financial Timesنال انتشاراً واسعاً ،دعا املؤ ّرخ يوفال نوا هراري الق ّراء إلى
املشاركة فـي «التجربة الفكرية التالية :تخ ّيل حكوم ًة افتراضي ًة تطلب من جميع مواطنيها ارتداء سوار بيومتري يراقب
حرارة اجلسم ونبضات القلب على مدار الساعة يومياً .بعد ذلك ،يت ّم تخزين البيانات الناجتة عن ذلك وحتليلها استناداً
إلى خوارزميات احلكومة .ستعرف هذه اخلوارزميات مبرضك قبل أن تعرف به بنفسك ،كما ستعرف أين كنت ومن قابلت.
سيساعد ذلك فـي تقصير سلسلة العدوى بشكل هائل ،إن لم نقل قطعها بر ّمتها .ميكن الزعم أن نظام كهذا سيخنق الوباء
فـي مهده خالل أيام .يبدو ذلك رائعاً ،أليس كذلك؟ لكن له جانب سلبي ،بطبيعة احلال ،هو أنه سيسبغ مشروعي ًة على
نظام مراقبة مخيف جديد .فإذا عرفت مث ً
ال أنني ضغطت على رابط لـ«فوكس نيوز» ( )Fox Newsعوضاً عن شبكة «سي
إن إن» ( ،)CNNميكنك أن تكتشف جانباً من آرائي السياسية ،ال بل حتى شخصيتي رمبا .أما إذا كان باستطاعتك مراقبة
ما يحدث لدرجة حرارة جسمي ،وضغط دمي ،ونبضات قلبي بينما أشاهد مقطع فيديو ،فستكتشف ما الذي يضحكني،
وما الذي يبكيني ،وما الذي يجعلني أستشيط غضباً ( )...إذا بدأت الشركات واحلكومات بجمع بياناتنا البيومترية بشكل
جماعي ،فبإمكانها أن تعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا ،وستستطيع ال التنبؤ مبشاعرنا فحسب ،بل التالعب بها أيضاً وبيعنا
9
معي».
كل ما تريده – أكان ذلك إقناعنا بشراء منتج أو دعم سياسي ّ
8

الالئحة التنظيمية (االحتاد األوروبي)  679/2016الصادرة عن البرملان األوروبي ومجلس االحتاد األوروبي (الالئحة العامة حلماية
البيانات) ،اجلريدة الرسمية لالحتاد األوروبي 27 ،نيسان/أبريل ،2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

9

14

Harari, Y.N., The world after coronavirus, Financial Times, March 20, 2020, https://www.ft.com/content/19d903086858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
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سارعت منظمات حقوق اإلنسان واملؤسسات املتخصصة فـي الدفاع عن احلقوق الرقمية إلى التحذير من املخاطر املرتبطة
مبراقبة اجلماهير .فأصدرت  110منظمات ندا ًء مشتركاً ن ّبهت فيه إلى «ضرورة أن تكون إجراءات املراقبة املط ّبقة ملعاجلة
أن قانون
الوباء قانوني ًة ،ضروري ًة ،ومتناسبة 10».كما ش ّددت فـي هذه الوثيقة على «أنها أوقات استثنائية ،لكن هذا ال مينع ّ
ً 11
حقوق اإلنسان ما زال منطبقا».
مع ذلك ،ال ميكن إلصدار النداءات واالحتجاج على انتهاك احلقوق الرقمية بحجة معاجلة األزمات الصحية أن يؤتي نتيج ًة
فعال ًة فـي غياب الرأي العام الداعم .فال ميكن للدميقراطية أن تزدهر من دون مواطنني مطلعني اطالعاً وافياً على ما
أن
يدور من حولهم« .يف الواقع ،أظهر استطالع أجرته شركة «ديلويت» ( )Deloitteأللفي مستهلك فـي الواليات املتحدة ّ
 %91من األشخاص يوافقون على الشروط القانونية وشروط اخلدمات من دون قراءتها .وتعلو هذه النسبة فـي أوساط
أن هذه األرقام نفسها ،إن لم
الشباب بني  18و 24سنة ،حيث يوافق  %97منهم على الشروط قبل قراءتها 12».من األرجح ّ
نقل أرقاماً أعلى ،تنطبق على عامة السكان الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت ومجموعة متن ّوعة من التطبيقات ومنصات
أن القلة القليلة
وسائل التواصل االجتماعي .فـي عصر يسود فيه الذعر بسبب الهواجس الصحية ،ميكن االفتراض بسهولة ّ
من األشخاص الذين يقرأون الشروط عاد ًة ال يحصلون حتى على فرصة القيام بذلك ،خاص ًة عندما يت ّم استخدام بياناتهم
ملراقبة كيفية انتشار فيروس كورونا.
أن قضية حماية احلقوق الرقمية هي قضية خاسرة ،هناك فرصة اليوم بتثقيف
عوضاً عن اإلذعان لألمر الواقع واعتبار ّ
الرأي العام العاملي بشكل أفضل بشأن ممارسات احلكومات والشركات اخلاصة .هذا هو جوهر مشروع احلقوق الرقمية من
حقوق اإلنسان الذي أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى .بالفعل ،سيتبلور العقد االجتماعي للقرن احلادي والعشرين
بنا ًء على اإلجابة عن األسئلة األساسية التي فرضت نفسها بشأن مستقبل حقوق األشخاص وممارساتهم ،ومستقبل
الصالحيات الوقائية والتنظيمية للحكومات ،ونتائج االقتصاد القائم على البيانات .فـي هذا اإلطار ،يهدف املشروع إلى
إشراك املجتمع اللبناني فـي عملية اإلجابة عن هذه األسئلة ،إلى جانب بقية املجتمع الدولي ،عوضاً عن البقاء على الهامش،
رهينة اإلذعان وانعدام احليلة.

القضايا األساسية يف لبنان
كثي ٌر من التحديات يحول دون تطبيق مفهوم احلقوق الرقمية بشكل فعال فـي لبنان ،ومنها اإلجراءات امللموسة ،كاالستدعاءات
واالحتجازات ،التي تط ّبقها هيئات غير قضائية (مثل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية الفكرية ،ومخابرات
اجليش ،وأمن الدولة ،واملديرية العامة لألمن العام) ،واألحكام املق ّيدة حلرية التعبير الصادرة ضد مختلف أصحاب الرأي
على منصات وسائل التواصل االجتماعي واملواقع اإلخبارية .فقد تع ّرض بعض منتقدي سياسيني مع ّينني ،أو رجال دين ،أو
مشاريع تابعة للقطاع اخلاص للمالحقة القضائية بنا ًء على مواد مدرجة ضمن قانون العقوبات ،وقانون القضاء العسكري،
وقانون املطبوعات.
يف الوقت نفسه ،ينتشر عدد من املمارسات السرية وغير املرئية ،كاملراقبة ،والتجسس ،وانتهاك اخلصوصية ،واستغالل
بيانات املستخدمني بشكل غير مشروع من قبل شركات وأجهزة أمنية.
10
11
12

Joint civil society statement: States use of digital surveillance technologies to fight pandemic must respect human rights,
European Digital Rights, April 2, 2020, https://edri.org/wp-content/uploads/2020/04/Joint-statement-COVID-19-andsurveillance-FINAL1.pdf

املرجع نفسه.

Cakebread, C., You’re not alone, no one reads terms of service agreements, Business Insider, November 15, 2017,
https://www.businessinsider.com/deloitte-study-91-percent-agree-terms-of-service-without-reading-2017-11
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يف خض ّم هذه البيئة العامة من القيود على احلريات ،ماذا يعرف اللبنانيون فع ً
ال عن حقوقهم فـي الفضاء الرقمي؟
أن املعلومات التي يتلقونها عبر اإلنترنت قد تكون مح ّددة سلفاً ،ومع ّدلة ،ومغربلة؟
هل يعرفون ّ
هل يعرفون أنه من املمكن استخدام املعلومات املتعلقة بحياتهم الشخصية و/أو املهنية التي ينشرونها طوعاً على اإلنترنت
بشكل ال يوافقون عليه ،من قبل كيانات لم حتصل على إذن استخدام هذه املعلومات فـي املقام األول؟ هل يعرفون األهداف
ٍ
(أكانت أمنية ،اقتصادية ،جتارية ،علمية ،أو بحثية) التي ستُستخدم معلوماتهم ألجلها؟
هل األفراد واملجموعات فـي لبنان على علم مبفهوم احلقوق الرقمية والسبل املتو ّفرة لضمان إنفاذها واحترامها من قبل
مختلف األطراف املعنية؟
إلى أي مدى يُعتبر األفراد واملجموعات فـي لبنان واعني ملخاطر انتهاك حقوقهم الرقمية؟
هل يعرفون هويات الهيئات اخلاصة واحلكومية القادرة على ارتكاب مثل هذه االنتهاكات؟
هل يدركون طبيعة املمارسات التي تتّخذها هذه الهيئات اخلاصة واحلكومية والتي ميكن أن تنتهك عبرها حقوق األفراد
واملجموعات الرقمية؟
تش ّكل األسئلة والقضايا أعاله احملفّزات األساسية التي دفعت إلى إجراء هذا البحث حول املعلومات واآلراء التي متلكها
شرائح واسعة من املجتمع اللبناني بشأن مفهوم احلقوق الرقمية وتطبيقاته العملية.
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نتائج االستبيان
الع ّينة
العينة 607 :مشاركني
حجم ّ
الرسم  :1التوزيع اجلغرايف

٪٣٠
ﺑوت وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن
اﳉﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل واﻟﺒﻘﺎع

٪٧٠

الرسم  :2التوزيع بحسب اجلنس

٪٥٠
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٪٥٠

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ
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الرسم  :3التوزيع بحسب العمر

٪٢٢

٪٢٦
٢٤-١٨
٤٤-٢٥
+٤٥

٪٥٢

اجلدول  :1التوزيع بحسب املهنة
صحافيون

حمامون

أطباء

مع ّلمو
مدارس

طالب
جامعيون

خرباء
تكنولوجيا

اجملموع

نساء

54

50

46

54

56

45

305

رجال

46

50

57

48

45

56

302

اجملموع

100

100

103

102

101

101

607

استهالك اإلنرتنت
أي مدى تستخدم اإلنرتنت؟
الرسم  :4إىل ّ
٪١
٪٧
ﻣﺮة  اﻟﻴﻮم
أﻗﻞ ﻣﻦ ّ
ﻣﺮة  اﻟﻴﻮم
ّ
أﻛ ﻣﻦ  ٥ﺳﺎﻋﺎت  اﻟﻴﻮم

٪٩٢
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اجلدول  :2ملاذا تستخدم اإلنرتنت؟
صحافيون

حمامون

أطباء

مع ّلمو
مدارس

طالب
جامعيون

خرباء
تكنولوجيا

املعدل

تطبيقات
املراسلة

%97

%96

%90

%96

%86

%93

%93

وسائل
التواصل
االجتماعي

%91

%79

%74

%78

%88

%84

%82

قراءة
االخبار

%96

%93

%83

%81

%53

%85

%82

إجناز مهام
متعلقة
بالعمل

%78

%70

%71

%65

%27

%84

%66

الربيد
اإللكرتوين

%71

%53

%45

%42

%59

%67

%54

نشر
احملتوى

%58

%23

%11

%16

%18

%22

%24

معامالت
مالية

%20

%16

%28

%11

%11

%45

%22

تستخدم األغلبية الساحقة من األشخاص اإلنترنت ألكثر من خمس ساعات يومياً .وغالباً ما يكون ذلك للتواصل عبر
تطبيقات املراسلة (واتساب ،فايبر ،سكايب ،)...وتصفُّح وسائل التواصل االجتماعي ،وقراءة األخبار .كما يُجري أقل من ربع
املجيبني معامالتهم املالية (مبا فـي ذلك الدفع اإللكتروني) عبر اإلنترنت.
تشيع قراءة األخبار إلكترونياً بني الصحافيني ،وبدرجة أقل بكثير بني الطالب اجلامعيني .فيميل الصحافيون والطالب
اجلامعيون إلى أن يكونوا األنشط على وسائل التواصل االجتماعي .أما العاملون فـي املجال التكنولوجي ،فهم أكثر مي ً
ال
بكثير من أي فئة أخرى إلى إجراء معامالتهم املالية عبر اإلنترنت.
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الوعي باحلقوق الرقمية
الرسم  :5هل سمعت مبفهوم احلقوق الرقمية قب ًال؟

٪٤٠

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ

٪٦٠

الرسم  :6ما هي احلقوق الرقمية؟
٪٧١

اﳊﻖ  اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ

٪٦٤

اﳊﻖ  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٪٥٩

اﳊﻖ  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋ اﻧﻧﺖ

٪٤٧

ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ

٪٤٣

اﳊﻖ  اﻟﻮﺻﻮل إ اﻧﻧﺖ
اﳊﻖ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻧﻧﺖ

٪٣٥

اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺸﺒﻜﺎت
واﺟﻬﺰة اﻟﻜوﻧﻴﺔ

٪٣٥

ﻻ أﻋﺮف
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٪٣
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مهم ًة بالنسبة إليك؟
الرسم  :7إىل أي مدى ُتعترب احلقوق الرقمية
ّ
٪١

٪٧

٪١٧

٪١٥

٪٥٧

ﻏ ﻣﻬﻤﺔﻋﻠﻰ اﻃﻼق

ﻏ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ا ﻫﻤﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻮﻋ ﻣﺎ

ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪ

أجاب أكثر من نصف املشاركني أنهم مدركني مفهوم احلقوق الرقمية وأنهم يعتبرونه مهماً (نوعاً ما أو جداً) .فـي الواقع،
يربط معظم األشخاص املدركني مفهوم احلقوق الرقمية هذا املفهوم بحقوق اخلصوصية ،وحماية البيانات ،وحرية التعبير،
وحرية الوصول إلى املعلومات إلكترونياً.

الرسم  :8هل أنت َقلِق بشأن انتهاك حقوقك الرقمية؟
٪٥
ﻧﻌﻢ

٪٥٤

ﻛﻼ

٪٤١

ﻻ أﻋﺮف

الرسم  :9من هو املصدر الرئيسي َ
لق َلقِ ك يف ما يتع ّلق باحلقوق الرقمية؟
٪٦١

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻓﺮاد

٪٤٥

ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ

٪٣٩

ﺣﻜﻮﻣﺎت
اﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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٪١
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أفاد أكثر من نصف األشخاص املستطلعني عن قلقهم بشأن انتهاك حقوقهم الرقمية .وقد مت ّثل مصدر القلق األكبر ،بالنسبة
إلى هؤالء األشخاص ،باألفراد الذين قد ينتهكون حقوقهم .أما اخلوف من أن تُرتكب هذه االنتهاكات من قبل احلكومة ،فقد
أعرب عنه أقل من  %40من املجيبني.

الرسم  :10برأيك ،من املسؤول عن صون حقوقك الرقمية؟
ﺣﻜﻮﻣﺎت

٪٦٣

ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ

٪٦٣

اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

٪٢٢

اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

٪٨

اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻓﺮاد

٪٦

أن احلكومات الوطنية والشركات اخلاصة مسؤولة عن صون احلقوق الرقمية.
يعتقد معظم األشخاص ّ

احلقوق الرقمية يف لبنان
حمددة يف لبنان ّ
تنظم العامل الرقمي وحرية التعبري عرب اإلنرتنت؟
الرسم  :11هل من قوانني
ّ

٪١٧
ﻧﻌﻢ

٪٤٤

ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٣٩
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يتطرق إىل حقوقك الرقمية؟
أي قانون
الرسم  :12هل تعرف ّ
ّ
اﳊﻖ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒ

٪٣٦

ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﻬ

٪٣٣

ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت

٪٣١

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

٪٢٦

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

٪٢٣

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋ اﻧﻧﺖ

٪٢٢

ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻜوﻧﻴﺔ

٪١٨

ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم اﳌﺮﺋﻲ واﳌﺴﻤﻮع

٪١٠

ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة

٪٧

ﻻ أﻋﺮف

٪٧

أفاد أقل من نصف األشخاص أنهم يدركون وجود قوانني محددة فـي لبنان حلماية مجالهم الرقمي وحرية تعبيرهم عبر
اإلنترنت ،فـي حني اعتقد اآلخرون أن ما من وجود ملثل هذه القوانني أو كانوا يجهلون وجود هذه القوانني احملددة فـي
لبنان .من أصل أولئك الذين قالوا إنهم يدركون وجود هذه القوانني ،استشهد أكثر من الثلث مببدأ دستوري عام ،لكن
ليس بتشريع مح ّدد معتمد فـي البرملان .أما اإلجابة الثانية،
أي قوانني القدح والذم والتشهير ،فمشمولة فـي الواقع
ّ
فـي قانون العقوبات وليست نصاً قائماً بذاته .بالنسبة
مع أن األشخاص يعتقدون أنهم
إلى قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وقانون
يعرفون التشريعات اللبنانية املط ّبقة،
نص واحد ّ
مت اعتماده
املعامالت اإللكترونية ،فقد ُجمعا فـي ٍّ
إال أنهم يف الواقع يشريون إىل مفاهيم
فـي تشرين األول/أكتوبر  .2018فـي هذا اإلطار ،يُظهر
مبهمة ال إىل تنظيم مط ّبق بعينه.
أن األشخاص ،رغم اعتقادهم مبعرفتهم
الرسم البياني ّ 12
بالقوانني اللبنانية احلالية ،كانوا يشيرون فـي الواقع إلى
مفاهيم مبهمة ال إلى تشريع مط ّبق بعينه فـي أغلب األحيان.
أن فـــي لبنــان
مــن أصــل الســتني باملئــة مــن األشــخاص الذيــن يُعتبــرون مدركــن املفهــوم (الرســم البيانــي  ،)5أفــاد  %57منهــم ّ
أن هنــاك قوانــن حتمــي
قوانــن حتمــي احلقــوق الرقميــة .ومــن أصــل األربعــن باملئــة غيــر املدركــن املفهــوم ،أفــاد  %24فقــط ّ
احلقــوق الرقميــة ،فـــي حــن اعتقــد  %52أن ال وجــود ملثــل هــذه القوانــن.
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الرسم  :13من هي اجلهة/اجلهات أو املؤسسة/املؤسسات التي ّ
َ
املرتكبة يف
حتقق يف اجلرائم
الفضاء الرقمي يف لبنان؟
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

٪٦٣

ﻓﺮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﻮى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

٪١٩

ﻻ أﻋﺮف

٪١٥

اﻣﻦ اﻟﻌﺎم

٪١٤

اﻟﻘﻀﺎء

٪١٢

ﺎﺑﺮات اﳉﻴﺶ

٪٥

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

٪٤

ﻜﻤﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت

٪٢

َ
املرتكبة يف
الرسم  :14من هي اجلهة/اجلهات أو املؤسسة/املؤسسات التي ُتقاضي يف اجلرائم
الفضاء الرقمي يف لبنان؟
اﻟﻘﻀﺎء

٪٣٩

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

٪٣٠

ﻓﺮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﻮى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

٪٢١

ﻻ أﻋﺮف

٪١٧

ﻗﻮى اﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻣﻦ اﻟﻌﺎم

٪١٥
٪١١

أن قــوى األمــن الداخلــي ،وخاصــة
أفــاد معظــم األشــخاص ّ
مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة ،حتقّــق فـــي اجلرائــم
ما زال هناك سوء فهم كبري من قبل
املرتكبــة فـــي الفضــاء الرقمــي .أمــا بالنســبة إلــى اجلهــة
الشعب اللبناين لألدوار والواجبات
التــي تالحــق هــذه اجلرائــم قضائيــاً ،فقــد ذكــر أقــل مــن
املنوطة بالقوى األمنية والسلطة
 %40احملاكــم .فـــي هــذا اإلطــار ،يظهــر الرســمان البيانيــان
القضائية.
أن األشــخاص يخلطــون بــن التحقيقــات واملالحقــة
 13وّ 14
القضائيــة .فتشــير هاتــان العمليتــان ،رغــم ارتباطهمــا ،إلــى
قواعــد مختلفــة ،وتُط َّبقــان مــن قبــل مؤسســات مختلفــة .وإلــى جانــب قضيــة احلقــوق الرقميــة ،تظهــر اإلجابــات مشــكل ًة أكبــر
هــي ســوء فهــم األدوار والواجبــات املنوطــة بالقــوى األمنيــة والســلطة القضائيــة.
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تهدد احلقوق الرقمية يف لبنان؟
الرسم  :15بالنسبة إليك ما هي أبرز اخملاطر التي ّ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

٪٦٠

ﺳﻮء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٪٤٩

ﻧﻘﺺ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻔﺮد

٪٤٨

ﻫﺠﻤﺎت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ

٪٤٣

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

٪٤٠

ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔﻟﺪى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ

٪٢٦

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻲ

٪٢٥

اﺣﺘﻜﺎر ﻣﺰودي اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

٪٢٠

ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

٪١٨

تصدرت األخبار يف لبنان؟
الرسم  :16هل تذكر قضية انتهاك للحقوق الرقمية
ّ
زﻳﺎد ﻋﻴﺘﺎ
ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺻﻮر ﻋﺎرﻳﺔ

٪٢٠
٪٣١

ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ

٪١٠
٪٤
٪٥

٪١٢
٪١٠

٪٨

إﻫﺎﻧﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إﻓﺸﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺟﻮاب آﺧﺮ
ﻻ أﻋﺮف

بغض النظر عن مدى وعيهم املع ّمق لهذا املفهوم ،خطورة التهديدات التي ُتدق بحقوقهم
يدرك اللبنانيون إلى ح ّد كبيرّ ،
الرقمية ،بدءاً باملراقبة التي ُتا َرس على اجلمهور والتي يعتبرها معظمهم مصدر التهديد األكبر .مع ذلك ،جتدر اإلشارة
أن أكثر قضية يتذ ّكرها أغلبية األشخاص عن استغالل احلقوق الرقمية ال تتعلق باملراقبة الواسعة النطاق للجمهور ،بل
إلى ّ
13
ّ
بقضية إساءة استخدام البيانات والتالعب املتع ّمد بها والتي استهدفت املمثل زياد عيتاني فـي .2018-2017

13

Abbas H., Framing Ziad Itani: Accusations of Treason to Control the Lebanese People, Raseef22, March 14, 2018,
https://raseef22.com/article/1071550-framing-ziad-itani-accusations-treason-control-lebanese-people
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الرسم  :17هل هناك تهديد حلقوقك الرقمية عندما ال تستخدم اإلنرتنت؟
٪٨
٪٣٦

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٥٦

أن ما من تهديدات تتر ّبص باحلقوق الرقمية خارج نطاق اإلنترنت ،أي عندما ال يستخدم
يعتقد أكثر من نصف الع ّينة (ّ )%56
ّ
الشخص املعني اإلنترنت بشكل مباشر .وقد بلغت هذه النسبة  %66بني األشخاص غير املطلعني على مفهوم احلقوق
أن احلقوق
الرقمية .مع ذلك ،حتى بني األشخاص الذين أفادوا أنهم مطلعون على هذا املفهوم ،لم يعتبر نصف املشاركني ّ
الرقمية تكون فـي خطر عندما ال يستخدمون اإلنترنت.
من أصل الـ %36من األشخاص الذين اعتقدوا بوجود تهديدات ُتدق باحلقوق الرقمية عندما ال يستخدمون اإلنترنت ،ذكر
 %38خطر القرصنة ،وس ّمى  %26هواتفهم احملمولة كمصدر للخطر ،فـي حني عزا  %22مصدر اخلطر إلى حساباتهم على
وسائل التواصل االجتماعي .لكن تبقى هذه اإلجابات الثالث األبرز كلها مرتبط ًة باتّصال األشخاص باإلنترنت .ولم تتط ّرق
أي إجابة إلى كاميرات املراقبة ،أو معاجلة أطراف ثالثة لقواعد البيانات ،أو االحتيال فـي استخدام البطاقات االئتمانية.

الرسم  :18هل سبق لك أن امتنعت عن ممارسة أنشطة معينة عرب اإلنرتنت ً
خوفا من املراقبة و/أو
العواقب؟
٪٣

٪٣٢

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ

٪٦٥

ﻻ أﻋﺮف

أفاد ثلثا املجيبني تقريباً أنهم لم ميتنعوا عن أي نوع من األنشطة اإللكترونية بسبب اخلوف من التعرض للمراقبة أو اخلشية
من تداعيات ذلك على أمنهم.

26

مدى الوعي باحلقوق الرقمية يف لبنان

الرسم  :19ما هي األنشطة عرب اإلنرتنت التي امتنعت عنها ً
خوفا من املراقبة و/أو العواقب؟
اﻟﺘﻌﺒ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

٪٢٨

ﲢﻤﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ

٪٢٨
٪٢٧

ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت

٪٢١

اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪١٣

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺔ

٪١١

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺜ ة ﻟﻠﺠﺪل

٪١٠

اﻟﺘﺴﻮق ﻋ اﻧﻧﺖ

٪٦

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋ اﻧﻧﺖ
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص  ¤ﺑﻠﺪان ﻣﻌﻴﻨﺔ

٪٥

من بني الـ %32من األشخاص الذين قالوا إنهم امتنعوا عن بعض األنشطة اإللكترونية بسبب اخلوف من املراقبة و/أو
أن أبرز األنشطة التي جتنّبها هؤالء األشخاص كانت التعبير عن آرائهم السياسية،
تبي ّ
اخلشية من تداعيات ذلك عليهمّ ،
وحتميل بعض املعلومات اخلاصة على اإلنترنت ،وتنزيل تطبيقات.

النظافة الرقمية الفردية
الرسم  :20هل ميكنك أن تبقى جمهول الهوية على اإلنرتنت؟
٪٦
٪٢٣
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧١

اعتقدت األغلبية العظمى من املجيبني أنه ال ميكن استخدام اإلنترنت من دون اكتشاف هوية املستخدمني.
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صف اخلطوات التي ت ّتخذها للبقاء جمهو ًال على اإلنرتنت
الرسم ِ :21
ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ

٪٤٦

ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

٪٣٨

ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻓ اﺿﻴﺔ

٪٢١

اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﺨﻔﻲ

٪١٨

ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮﻗﻊ

٪١١

ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺗﻮر

٪٩

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺔ

٪٧

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸ ﻳﺎت
ﻋ¡ اﻧ ﻧﺖ

٪٦
٪٤

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻮاي ﻓﺎي اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ

أن
تبي ّ
أن استخدام اإلنترنت ممكن من دون فضح هوية املستخدم ،فقد ّ
بالنسبة إلى الـ %23من األشخاص الذين اعتقدوا ّ
ٍ
أن معظم املجيبني ذكروا تقنيات
عدداً كبيراً منهم ينشئون
لكن األمر املقلق الذي كشف عنه هذا السؤال هو ّ
حسابات وهميةّ .
14
ال ميكنها ،بأي شكل من األشكال ،ضمان احلفاظ على سرية الهوية ،مما يعكس إملاماً ضعيفاً جداً بطريقة عمل اإلنترنت.
أما اإلجراءات األقرب إلى ضمان درجة من درجات السرية ،أي من خالل استخدام شبكة افتراضية خاصة ( )VPNومتصفح
«تور» ،فلم يذكرها إال أقل من  %5من الع ّينة اإلجمالية.

حمرك البحث،
الرسم  :22هل تغ ّير إعدادات اخلصوصية يف حساباتك اإللكرتونية (مث ًال الربيد اإللكرتوين،
ّ
وسائل التواصل االجتماعي)
٪٣
٪٩
أﺑﺪ

٪٣٦

٪١٨

أﺣﻴﺎﻧ
ﻣﻌﻈﻢ اﺣﻴﺎن
داﺋﻤ
ﻻ أﻋﺮف

٪٣٤

14
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فض ً
أن أكثر من ثلثي املجيبني ال يتفقدون أو ال يغ ّيرون إعدادات اخلصوصية حلساباتهم اإللكترونية،
تبي ّ
ال عن ذلكّ ،
أو نادراً ما يفعلون ذلك ،مبا فـي ذلك تلك املتعلقة مبز ّود خدمة بريدهم اإللكتروني ،وحساباتهم على وسائل التواصل
االجتماعي ،ومح ّركات البحث.

الرسم  :23هل تقرأ شروط اخلدمة املنشورة على املواقع اإللكرتونية؟
٪٧
٪١٤

أﺑﺪ

٪٤٢

ﻣﻌﻈﻢ اﺣﻴﺎن
داﺋﻤ
أﺣﺎول وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ أﻓﻬﻤﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ

٪٣٨

أفادت أكثرية طفيفة من املجيبني أنهم يقرأون دوماً أو فـي معظم األحيان شروط اخلدمة املتعلقة باملواقع اإللكترونية
توصلت إليه معظم الدراسات اإللكترونية احلالية .مع ذلك ،أق ّرت
واملنصات اإللكترونية ،مما يتناقض بشكل غريب مع ما ّ
ّ
نسب ٌة كبيرة ( )%42بأنها ال تقرأ شروط اخلدمة أبداً.

الرسم  :24ماذا تستخدم لصون حقوقك الرقمية؟
ﻻ ﺷﻲء

٪٦٤

ﻫﺎﺗﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻓ اﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

٪١٣

ﺣﺎﺳﻮب ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻓ اﺿﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ

٪١٠

ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻜﻮﻛﻴﺰ

٪١٠

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل HTTPS

٪١٠

اﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻌﺎرة

٪٩

ﻣﺘﺼﻔﺢ ﺗﻮر

٪٩

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺸﻔﺮة
اﻟﺘﺸﻔ ﻋ ﺗﻘﻨﻴﺔ PGP
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أن الشبكة االفتراضية
أفاد ثلثا املشاركني تقريباً أنهم ال يفعلون شيئاً على اإلطالق حلماية حقوقهم الرقمية .وقد بدا ّ
اخلاصة ( ،)VPNمبختلف أنواعها ،كانت األداة األكثر شيوعاً بني النسبة القليلة من األشخاص الذين يتصفحون اإلنترنت
معي من احلذر.
مبستوى ّ

اجلدول  :3ماذا تستخدم لصون حقوقك الرقمية (حسب الفئات املهنية)؟
صحافيون

حمامون

أطباء

مع ّلمو
مدارس

طالب
جامعيون

خرباء
تكنولوجيا

املعدل

ال شيء

%65

%71

%76

%78

%54

%39

%64

شبكة افرتاضية
خاصة على الهاتف

%9

%10

%7

%4

%17

%33

%13

شبكة افرتاضية
خاصة على الكمبيوتر

%8

%6

%2

%2

%14

%30

%10

عدم التعقب/
تعطيل ملفات
االرتباط

%12

%7

%8

%4

%9

%19

%10

بروتوكول نقل النص
التشعبي اآلمن

%11

%2

%3

%2

%10

%30

%10

األسماء املستعارة

%7

%7

%5

%9

%16

%13

%9.5

متصفح تور

%10

%11

%8

%7

%6

%12

%9

أن االمتناع عن احلذر فـي ما يتعلق باحلقوق الرقمية وحمايتها ينطبق على كافة املهن/الفئات الفرعية
من املثير لالهتمام ّ
املذكورة أعاله واملشمولة بالدراسة .مع ذلك ،يُعتبر مستوى احلذر أعلى بقليل بني العاملني فـي القطاع التكنولوجي وطالب
اجلامعات الذين يتمتعون بنظرة أكثر تن ّوعاً ووعياً جتاه أدوات احلماية ،ال س ّيما على صعيد استخدام بروتوكول نقل النص
التشعبي اآلمن (( )HTTPSذكر ذلك مع ّدل الفت بلغ  ،%30وهو يُعتبر كبيراً نسب ًة إلى استخدام هذه اخلاصية من قبل
مشاركني آخرين) ،والشبكة االفتراضية اخلاصة ( ،)VPNووظيفة عدم التعقب/تعطيل ملفات االرتباط.

الرسم  :25هل ان ُت ِه َكت حقوقك الرقمية خالل األسبوعني املاضيني؟
٪٢
٪١٠
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٨٨
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مهمة يف إطار العمل؟
أي مدى ُتعترب احلقوق الرقمية
الرسم  :26إىل ّ
ّ
٪٥
ﻻ أﻋﺮف

٪٣٣

٪٢٧

ﻏ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻃﻼق
ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪ

٪٣٥

أن احلقوق الرقمية مهمة
يكشف الرسم البياني أعاله انقساماً عميقاً (يكاد يكون متساوياً) بني األشخاص الذين يعتبرون ّ
أن نوع املهنة
جداً فـي مهنتهم من جهة وأولئك الذين ال يعتبرونها كذلك من جهة أخرى .فـي هذا اإلطار ،ميكن االفتراض ّ
يؤدي دوراً أساسياً فـي حتديد مستوى اهتمام الفرد باحلقوق الرقمية.

الرسم  :27هل د ّربك املشرفون عليك يف عملك احلايل على قضايا احلقوق الرقمية؟
٪٥

٪٩
ﻻ أﻋﺮف

٪٢٣

ﻛﻼ
ﺗﺪرﻳﺐ ﺪود
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻜﺜﻒ

٪٦٣

ً
صلة مبهنتك؟
أي مدى ُتعترب احلقوق الرقمية م ّت
اجلدول  :4إىل ّ
صحافيون

حمامون

أطباء

معلمو
املدارس

طالب
جامعيون

خرباء
تكنولوجيا

إنها وثيقة الصلة

%61

%36

%17

%17

%13

%58

م ّتصلة نوعًا ما

%29

%49

%48

%34

%21

%27

غري م ّتصلة على
اإلطالق

%9

%14

%32

%48

%45

%14

ال أعرف

%1

%1

%4

%1

%22

%1
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يؤ ّكد هذا األمر التحليل الوارد فـي الرسم البياني  .26فهناك تفاوت كبير بني فئات مثل العاملني فـي املجال التكنولوجي
أن احلقوق الرقمية «وثيقة الصلة مبهنتهم») ،وفئات مثل
والصحافيني من جهة (حيث اعتبر  %58و %61منهم على التوالي ّ
أن احلقوق الرقمية «وثيقة الصلة»).
األطباء والطالب اجلامعيني من جهة أخرى (حيث لم يعتبر إال  %17و %13منهم على التوالي ّ
أن الطالب اجلامعيني كانوا الفئة األكبر بني املشاركني التي أفادت أنها ال تعرف الكثير عن املوضوع – حيث زعم
واملثير لالهتمام ّ
ّ
أن  %48من معلمي املدارس لم
 %22من الطالب أن ليس لديهم وعي كاف مبوضوع احلقوق الرقمية .ومن األمور الالفتة األخرى ّ
يعتبروا احلقوق الرقمية ذات صلة مبهنتهم .من هذا املنطلق ،ميكن التو ّقع أنهم سيواجهون صعوبات فـي فهم التحديات املرتبطة
بتقنية التعلّم عن بعد خالل الوباء .يعكس هذا األمر احلاجة إلى تعزيز التوعية بشأن هذه القضية ضمن املنهاج التعليمي.

إجراءات املواجهة بحسب القطاعات
الصحافيون
امتنع َ
يتم التحقيق معك؟
الرسم  :28هل
ْ
مر ًة عن نشر حمتوى على اإلنرتنت خوفًا من أن ّ
ت ّ
٪١

ﻧﻌﻢ

٪٥٣

٪٤٦

ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

الرسم  :29هل ّ
مر ًة بسبب كتابات نشرتها على اإلنرتنت؟
مت التحقيق معك ّ
٪٢
٪٨
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٩٠
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الرسم  :30هل ت ّتخذ أي تدابري حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
٪٤

ﻧﻌﻢ

٪٤٨

٪٤٨

ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

الرسم  :31ما هي التدابري التي ت ّتخذها حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
ﺗﻐﻴ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺮور

٪٤٦

اﳊﺬر ﺣﻮل ﻣﺎ أرﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ

٪٤٢

ﻋﺪم ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺮور  اﳌﺘﺼﻔﺤﺎت

٪٣١

اﺳﺘﺨﺪام أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔ وﺳﺎت

٪٢٣

ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ

٪٢١

اﻟﺘﺸﻔ

٪١٧

رﻓﺾ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻟﻮج إ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

٪١٣

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم ا£ﺟﺎﺑﺔ

٪٨

إﻗﻔﺎل ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ

٪٢

اﺳﺘﻤﺎرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ

٪٢

يفضلون اإلجراءات األقل تعقيداً واألكثر مباشر ًة عند التعامل مع القضايا املتعلقة بصون احلقوق
أن الصحافيني ّ
يبدو ّ
الرقمية .ومن هذه اإلجراءات ،على سبيل املثال ال احلصر ،تغيير كلمات الس ّر ( ،)%46والتن ّبه إلى ما ينشرونه ( ،)%42وعدم
يفضلون اعتماد
وأن الصحافيني ّ
تخزين كلمات الس ّر فـي متصفحاتهم ( .)%31يُعتبر هذا األمر منطقياً بشكل عام ،خاص ًة ّ
احللول السريعة واملتاحة على الهاتف احملمول.
باإلجمال ،تدعو احلاجة إلى إعادة تقييم التدابير الوقائية املتّخذة حلماية أمن الصحافيني الرقمي ،نظراً إلى اخلوف الكبير
املالحظ فـي هذا املجال من نشر احملتوى الذي قد ال يرضي أصحاب السلطة فـي البالد ( %46وفقاً للرسم البياني ،)28
َ
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مبي فـي الرسم البياني  ،31تُعتبر احللول
وغياب التدابير الوقائية بشكل عام التي يتّخذها الصحافيون أنفسهم .كما هو ّ
التي يعتمدها الصحافيون (على األرجح بسبب عدم خضوعهم لتدريبات مناسبة) بسيطة وغير مالئمة للمخاطر املقترنة
بقطاعهم (فقد حصر القسم األكبر احل ّل بتغيير كلمات الس ّر فقط) .وال يستخدم مزاولو هذه املهنة ،بشكل عام ،األدوات
أن الرسم البياني  31ال يشمل إال الصحافيني الذين يزعمون أنهم يتّخذون
األكثر تعقيداً (مثل التشفير) .هذا باإلضافة إلى ّ
االحتياطات الالزمة فـي مجال األمن الرقمي ،مما يثير القلق بشأن أمن الصحافيني الرقمي ككل.

احملامون
الرسم  :32هل من تهديدات تطال عملك مصدرها الفضاء الرقمي؟
٪٥
٪٢١
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧٤

تهدد عملك؟
الرسم  :33ما هي اخملاطر الصادرة عن الفضاء الرقمي التي ّ
اﻧﺘﻬﺎك اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ

٪٧٦

إﺧاق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

٪٥٧

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺿﺪي

٪٤٣

اﻟﻴﺎت اﳋﺒﻴﺜﺔ

٪٣٣

ﺣﻤﻼت اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻋ ا ﻧﻧﺖ

٪٢٩

ﻏﻴﺎب إﻃﺎر ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴا  ﻟﺒﻨﺎن

٪١٩

اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ

٪٥

ا ﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪٥

أن اخلوف من انتهاك اخلصوصية وقرصنة املعلومات الشخصية شائع بني األفراد من مختلف املهن ،كما هو متوقع،
صحي ٌح ّ
ً
ً
أن أقلية من احملامني الذين ي ّدعون معرفتهم بهذه التهديدات يتوخون احلذر فعال بشأن إمكانيات استخدام البيانات
إال ّ
ً
ضدهم ( )%43وحمالت الكراهية احملتملة ( .)%29فـي السياق اللبناني ،ونظرا إلى اخلطاب السياسي الشديد االستقطاب،
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قد يجد احملامون أنفسهم إجماالً محصورين فـي خانات مع ّينة ،مما يشعل نيران كراهية شديدة جتاه عملهم ،وآرائهم،
والدعاوى التي يختارون متثيلها .تُعتبر هذه القضية مه ّم ًة بالدرجة األولى بالنسبة إلى احملامني املتخوفني من انتهاك
ممن أفادوا مبعرفتهم بالتهديدات) ،خاص ًة
ممن أفادوا مبعرفتهم بالتهديدات) وقرصنة املعلومات (ّ %57
اخلصوصية (ّ %76
عندما يتعلق عملهم مبحادثات حساسة بني األطراف املتنازعة.

امتنعت عنها يف الفضاء الرقمي خوفًا من قيام أطراف ثالثة
الرسم  :34ما هي األنشطة التي
ْ
ّ
التدخل فيها؟
مبراقبتها أو
٪٨٢

٪١٨

ّ
اﳌﻮﻛﻠﲔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺷﺨﺎص
دول ﻣﻌﻴﻨﺔ

٪٥

٪٥

ﻓﺘﺢ اﻟﻜﺎﻣا

اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻤﺎء اﳌﺸﻔﺮة

يف حني يفيد  %74من احملامني أنهم ال يواجهون تهديدات مصدرها الفضاء الرقمي ،فإنهم يتص ّرفون بنوع من املسؤولية فـي
ما يتعلق بعالقتهم مع املو ّكل ،ويكون ذلك على األرجح نتيجة خوف على سمعتهم ومكانتهم الشخصية ضمن شبكة معارفهم.
يتوخى احملامون ،بشكل أساسي ،احلذر بشأن نشر أي بيان متعلق بالعمالء/املو ّكلني على اإلنترنت ( )%82والتواصل مع
أشخاص فـي بلدان معينة ()%18؛ فقد يكون لهذه الدول أنظمة قانونية/سياسية خاصة تشمل عقوبات ،وممارسات
استبدادية ،وحالة حرب مع لبنان إلخ.

الرسم  :35هل ت ّتخذ إجراءات حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟

٪٣٨

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ

٪٦٢
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الرسم  :36ما هي اإلجراءات التي ت ّتخذها حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
٪٥٠

٪٣٧

٪٣٢

٪٣

ﺗﻐﻴ ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺮور

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎ

اﺳﺘﻤﺎرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ

اﻟﺘﺸﻔ

أن احملامني يط ّبقون تدابير بسيطة نسبياً حلماية حقوقهم الرقمية ،ال سيما أولئك الذين ال ميلكون خبر ًة/إملاماً بالشؤون
مع ّ
ً
أن خبرتهم فـي هذا املجال بسيطة جدا ،فليس من العجب أن يعمد احملامون ،بفضل إملامهم بالقانون ،إلى اتّخاذ
التقنية ،أو ّ
ّ
أن  %37من األقلية التي أفادت أنها تتّخذ
مقاربة قانونية واستقصائية تقتدي مبا متليه عليه النصوص .يؤكد هذا األمر ّ
إجراءات حلماية حقوقها الرقمية تؤكد أنها تط ّبق كل ما يلزم مبا يتناسب مع القانون.

الرسم  :37هل ّ
يؤثر القانون رقم  81على عملك؟
٪١٠

٪١٥

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧٥

أن األغلبية الساحقة من احملامني إما جتهل فعالية القانون نفسه الذي يهدف إلى حماية البيانات فـي لبنان ،أو
من امللفت ّ
أنها تشعر بقلة ثقة من إمكانية تطبيقه بشكل صحيح .تتعارض قلة الوعي بالشؤون القانونية هذه ،أو قلة الثقة بفعاليتها ،مع
األهمية التي أسبغها احملامون فـي بادئ األمر على ضرورة تعزيز آليات احلماية من خالل اإلجراءات القانونية.
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الرسم  :38كيف ّ
يؤثر القانون رقم  81على عملك؟
ﺻﻮن اﳊﻘﻮق

٪٢٠

ﻣﻨﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

٪٢٠

ﻻ أﻋﺮف

٪١٣

ﻣﻨﻊ اﳌﺘﺴﻠﻠﲔ

٪١٣

ﻣﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻘﻮق اﻟﻜوﻧﻴﺔ

٪١٣

وﺟﻮد ﻋﻘﻮﺑﺔ ﶈﺎوﻻت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ

٪١٣

ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وآﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٪١٣

أن أقلي ًة من احملامني اعتبروا فع ً
أن األغلبية الساحقة من هذه الشريحة لم
أن القانون رقم  81قد أ ّثر على عملهم ،إال ّ
ال ّ
مع ّ
ً
ّ
ّ
تتم ّكن من حتديد تبعات مع ّينة أثرت عليهم نتيجة هذا القانون .عوضا عن ذلك ،سلط هؤالء املستطلعون الضوء على نتائج
عامة ومبهمة مثل «صون احلقوق» ( ،)%20و«منع شخص ما من سرقة معلوماتك الشخصية» (.)%20

مع ّلمو املدارس
الرسم  :39هل من تهديدات تطال عملك مصدرها الفضاء الرقمي؟
٪٣
٪١٧
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٨٠

أن املعلّمني كانوا ،بشكل الفت ،غير مدركني للتهديدات التي تطالهم فـي الفضاء الرقمي ،مما يدعو
من املثير لالهتمام ّ
ً
ّ
إلى أخذ احليطة واحلذر خاصة فـي ضوء التطورات األخيرة املتعلقة بكوفيد 19-التي دفعت باملعلمني إلى استخدام آليات
وملحة بني املعلّمني.
التعليم اإللكتروني .يفترض هذا األمر تنظيم عملية تك ّيف سريعة
ّ
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تهدد عملك؟
الرسم  :40ما هي اخملاطر الصادرة عن الفضاء الرقمي التي ّ
٪٧١

٪٥٣

٪١٢

اﻟﺘﻨﻤﺮ ﻋ اﻧﻧﺖ

ﻗﺮﺻﻨﺔ اﻟاﻣﺞ

اﺳﺎءة ﻟﻃﻔﺎل

أن النقاط احلساسة والهواجس التي ذكرها املعلّمون تتعلّق ،إجماالً ،بعوامل تؤ ّثر على على راحة تالمذتهم
من املثير لالهتمام ّ
ً
ّ
ً
وأن األطفال يكونون عادة أكثر عرضة لإلساءة والتن ّمر عبر اإلنترنت .فقد شكلت إساءة معاملة األطفال
وسالمتهم ،خاصة ّ
أن التن ّمر استحصل على ثالثة أرباع اإلجابات.
 %12من إجابات املعلّمني ،فـي حني ّ

ّ
لتصفح العامل الرقمي بأمان؟
الرسم  :41هل ميلك طالبك ما يكفي من املعارف
٪١٢

٪٢٤

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٦٥
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الرسم  :42من يجدر به توعية طالبك على احلقوق الرقمية؟
٪٦٧

اﳌﺪارس  /اﳉﺎﻣﻌﺎت

٪١٧

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ

٪٨

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

٪٥

ﻻ أﻋﺮف

٪٣

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٪١

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم ا ﺟﺎﺑﺔ

يف حني يُعتبر املعلّمون جهة التدريس األساسية فـي املدارس ،تُظهر النسبة أعاله (حصلت املدارس على  %63من اإلجابات)
حس باملسؤولية يحثّ على ضمان حقوق الطالب الرقمية وحقهم باخلصوصية على اإلنترنت.
ّ
أن هناك ّ

الرسم  :43هل ُت ّ
شكل التوعية بشأن احلقوق الرقمية جزءًا من املنهاج التعليمي؟
٪٢
٪٢٠
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧٨
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الطالب اجلامعيون
الرسم  :44هل تشعر مبا يكفي من الثقة للمشاركة يف العامل الرقمي بأمان؟
٪١٣

٪٢٣

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٦٤

الرسم  :45من يجدر به توعية الطالب جتاه احلقوق الرقمية؟
٪٨٨

اﳌﺪارس  /اﳉﺎﻣﻌﺎت

٪٢٣

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ

٪٢٠

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻻ أﻋﺮف

٪١٢

ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

٪٢

ّ
أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺔ

٪٢

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

٪٢

بأن املدارس واجلامعات مسؤولة عن تثقيفهم فـي مجال احلقوق الرقمية ( ،)%88فقد
أن الطالب يتشاركون االعتقاد ّ
مع ّ
ً
ّ
أن املعلمني لم
أخذت أقلية كبيرة فـي االعتبار أيضا دور الشركات اخلاصة ( )%23والتوعية األسرية ( .)%20جدي ٌر بالذكر ّ
ميلكوا الرأي نفسه جتاه هاتني املؤسستني املجتمع ّيتني ،بالدرجة نفسها.
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الرسم  :46هل من تهديدات تطال دراستك مصدرها الفضاء الرقمي؟
٪٨

٪٢٢
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧٠

تهدد نشاطك الدراسي؟
الرسم  :47ما هي اخملاطر الصادرة عن الفضاء الرقمي التي ّ
٪٥٠

٪٣٨

٪١٣

اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻻ أﻋﺮف

اﻟﺘﻨﻤﺮ

من بني الطالب القلقني بشأن سالمتهم الرقمية واملخاطر املقترنة مبختلف االنتهاكات الرقمية ،أبدى  %50من الع ّينة قلقاً
أن التنمر بقي عام ً
ال أساسياً بالنسبة إلى
بشأن كيفية احلفاظ على خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية بشكل أساسي .ومع ّ
أن  %13من الع ّينة فقط أتى على ذكره كمصدر خطر (الرسم البياني .)47
الطالب القلقني على سالمتهم الرقمية ،إال ّ
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مر ًة عن استخدام الفضاء الرقمي خوفًا من قيام أطراف ثالثة مبراقبة
الرسم  :48هل
ْ
امتنعت ّ
ّ
أنشطتك أو التدخل فيها؟

٪١٧

٪٢٤

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٥٩

امتنعت عنها يف الفضاء الرقمي خوفًا من قيام أطراف ثالثة
الرسم  :49ما هي األنشطة التي
ْ
ّ
التدخل فيها؟
مبراقبتها أو
٪٤٢

ﻻ أﻋﺮف

٪٣٨

اﻟﺘﻌﺒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻧﺖ

٪٢١

اﺳﺘﺨﺪام أﻗﻞ ﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪٢١
٪٤

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺔ

شاعت إجابة التضحية بحرية التعبير على حساب األمن بني  %38من الطالب الذين قالوا إنهم امتنعوا عن استخدام الفضاء
يفضلون جتنّب أي مواجهة مع اخلصوم السياسيني واملبرمجني املعادين لهم.
الرقمي ،مما يظهر أنهم ّ

مر ًة أو هل تعرف شخصًا ّ
الرسم  :50هل ّ
مت التحقيق معه لنشره مواد معينة على
مت التحقيق معك ّ
اإلنرتنت؟

٪١٤

٪١٨

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٦٨
42
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الرسم  :51صف السبب الذي ّ
مت من أجله التحقيق معك أو مع شخص تعرفه لنشره مواد مع ّينة على
اإلنرتنت
٪٧٢

ﻻ أﻋﺮف
اﻟﻘﺪح واﻟﺬم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ

٪١١

ﻓﻀﻴﺤﺔ

٪١١

ﻓﺮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﳌﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻰ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪٦

ﻧﺸﺮ ﺷﻲء ﻣﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ

٪٦

أن األكثرية العظمى من الطالب لم تتم ّكن من تقدمي سبب مح ّدد لإلجراءات املتّخذة ضد مستخدمني آخرين ،فقد عزت
مع ّ
أقلية صغيرة هذه اإلجراءات إلى قدح وذ ّم السياسيني أو نشر تدوينات عن الوضع السياسي ،مما يعكس عالقتهم املتوترة
مع الطبقة السياسية.

خرباء التكنولوجيا
الرسم  :52هل من تهديدات تطال عملك مصدرها الفضاء الرقمي؟
٪٧
ﻧﻌﻢ

٪٤٨

ﻛﻼ

٪٤٦
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أن العاملني فـي املجال التكنولوجي كشفوا ،بطبيعة احلال ،عن درجة أكبر من الوعي جتاه التحديات التي ميكن أن تظهر
مع ّ
ً
فإن انقسام اإلجابات فـي هذا الرسم البياني ،بشكل يكاد يكون متساويا ،بني نعم وكال ،ما زال يفترض
يف الفضاء الرقميّ ،
وجود حالة من االرتباك والتباين بشأن دور احلقوق الرقمية ومك ّوناتها احمل ّددة.

تهدد عملك؟
الرسم  :53ما هي اخملاطر الصادرة عن الفضاء الرقمي التي ّ
٪٥٠

٪١٩

٪١٧

٪١٥

ﺗﺴﺮﻳﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ

ﻻ أﻋﺮف

اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺧﺮق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳊﺴﺎﺳﺔ

ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻜﻮد

الرسم  :54هل ت ّتخذ إجراءات حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
٪٥
ﻧﻌﻢ

٪٣٦
٪٥٩
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ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف
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الرسم  :55ما هي اإلجراءات التي ت ّتخذها حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
إﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻓاﺿﻴﺔ

٪٣٠

ﺗﺸﻔ وﺗﺄﻣﲔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٪٢٨

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ آﻣﻨﺔ

٪٢٧

اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻤﻮل ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ

٪٢٥

ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻋ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﺪردﺷﺔ

٪٢٣

ﻻ أﻋﺮف

٪١٧

ﺗﺪاﺑ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ

٪٧

ﻋﺪم ﲢﻤﻴﻞ ﺑﺮاﻣﺞ  ¥ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ

٪٣

أﻓﻀﻞ ﻋﺪم ا©ﺟﺎﺑﺔ

٪٣

ﻣﻀﺎد ﻓ وﺳﺎت

٪٣

كما كان متو ّقعاً ،يتمتع العاملون فـي املجال التكنولوجي بأكبر مستوى من التن ّوع على صعيد حتديد/استخدام األدوات
املناسبة حلماية حضورهم الرقمي .يشمل هذا األمر ،على سبيل املثال ال احلصر ،استخدام شبكة افتراضية خاصة ()VPN
أن نسب ًة ال بأس
( ،)%30التشفير ونقل البيانات بشكل آمن ( ،)%28واستخدام شبكة آمنة ( .)%27مع ذلك ،كان من املفاجئ ّ
بها – بلغت  %17من املشاركني – كانت ما تزال ال تعرف شيئاً البتة عن حماية اخلصوصية واألمان الرقمي.

الرسم  :56عند تطوير منتج (كتطبيق هاتفي أو منصة إلكرتونية إلخ ،).هل تأخذ يف االعتبار آثاره
على احلقوق الرقمية؟
٪٣

٪٢٧

٪١٩

٪٢١

٪٣٠

داﺋﻤ
ﻣﻌﻈﻢ اﺣﻴﺎن
أﺣﻴﺎﻧ
أﺑﺪ
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أن أكثرية املشاركني ذكروا أنهم قد يأخذون ،أحياناً على األقل ،احلقوق الرقمية فـي االعتبار عند العمل على منتج
صحيح ّ
ً
ً
فإن الربع تقريبا ( )%23افتقر إلى الوعي جتاه هذه القضية أو لم يكن قد سمع بها ،مما يثبت عدم وجود
متط ّور تكنولوجياّ ،
ً
ً
التزام معياري ٍ
كاف باحلقوق الرقمية بصفتها مفهوما أخالقيا بشكل عام.

الرسم  :57هل أنت واثق من قدرتك على حماية احلقوق الرقمية اخلاصة مبستهلكي منتجاتك؟
٪٩
ﻧﻌﻢ

٪٥٠

ﻛﻼ

٪٤١

ﻻ أﻋﺮف

أن العاملني فـي املجال التكنولوجي قد خضعوا ملا يكفي من التدريب للتحقّق بشكل واثق من أمنهم
أن البعض قد يفترض ّ
مع ّ
ّ
ّ
أن  %41من هؤالء لم يؤكدوا بكل ثقة على إملامهم بهذه التقنيات ،مما يطرح تساؤالت
تبي ّ
الرقمي (وأمن املستهلكني) ،فقد ّ
حول مدى انتشار موضوع السالمة الرقمية ضمن املنهاج األكادميي والتدريبات التي يخضع لها هؤالء املهنيون.

الرسم  :58أين تتم ّنى احلصول على املزيد من املعلومات حول كيفية حماية احلقوق الرقمية
اخلاصة مبستهلكي منتجاتك؟
٪٣١

اﳌﺪارس/اﳉﺎﻣﻌﻠﺖ

٪٢٧

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ

٪١٨

رب اﻟﻌﻤﻞ

٪١١

اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

٪٨

ﻻ أﻋﺮف
ّ
أﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ﺛﻘﺔ ﺑﺄي ﻣﺼﺪر
اﻧﻧﺖ

٪٤
٪١
٪١

أن
رغم إملام العاملني فـي املجال التكنولوجي باإلنترنت وسائر مصادر املعلومات احلديثة وغير التقليدية ،يعتقد  %31منهم ّ
املدارس واجلامعات ،أي مساحات التعلّم والتدريب األكثر تقليدية ،يجب أن تكون مكان اكتساب املعارف حول األمن والسالمة
فـي املجال الرقمي.
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األطباء
الرسم  :59هل من تهديدات تطال عملك مصدرها الفضاء الرقمي؟
٪٨

٪١٥

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧٧

هدد عملك؟
الرسم  :60ما هي اخملاطر الصادرة عن الفضاء الرقمي التي ُت ّ
٪٧٣

٪٦٠

٪١٣

اﻟﻮﺻﻮل إ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﻳﺾ /
ﺧﺮق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔ

اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ

ﻻ أﻋﺮف

أن «الوصول إلى بيانات املرضى»
اعتبر  %73من األقلية البسيطة من األطباء الواعني للتهديدات التي تطال احلقوق الرقمية ّ
أن احلرص على التعامل األخالقي مع الزبائن
هو اخلطر األساسي املرتبط بالفضاء الرقمي .مع ذلك ،كان من الواضح ّ
واملرضى ما زال هاجساً كبيراً بالنسبة إلى معظم األطباء .فـي هذا اإلطار ،ميكن افتراض طرق يت ّم من خاللها تعميم منوذج
الوعي األخالقي هذا على الفضاء الرقمي بشكل عام.
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تتعرض حقوقه الرقمية للتهديد عند عملك يف الفضاء الرقمي؟
الرسم  :61من
ّ
٪٤٧

ﻻ أﺣﺪ
اﳌﺮﺿﻰ

٪٢٩

ا ﻃﺒﺎء

٪٢٢

ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

٪١٨

ﻻ أﻋﺮف

٪٩

يتعرض للتهديد عند عملك يف الفضاء الرقمي؟
الرسم  :62ما الذي
ّ
٪٧١

٪٤٠

٪١٣

٪٧

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻣﺮﻳﻀﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺣام ﻣﻌﺎﻳ
اﻟﺴﺮﻳﺔ

ﻻ أﻋﺮف

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻓ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

تؤ ّكد النسب التي نالتها «خصوصية البيانات الصحية» و«العالقة بني الطبيب ومريضه بسبب عدم احترام معايير السرية»
فـي هذا الرسم البياني النقطة السابقة املتعلقة بالوعي األخالقي بني الطبيب واملريض (راجع الرسم البياني  60أعاله)
الذي بلغ مرحلة متقدمة من النضوج القانوني واالجتماعي.

الرسم  :63هل ّ
يؤثر القانون رقم  81على عملك؟
٪٦
٪٢٣
ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٧١
48
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الرسم  :64كيف ّ
يؤثر القانون رقم  81على عملك؟
٪٦٧

٪٥٠

٪١٧

٪١٧

ﻳﺤﻤﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻦ اﻻﺧاق

ﻳﺤﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻃﺒﺎء
واﳌﺮﺿﻰ

ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ
وواﺟﺒﺎﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳉﺎ
 ﻫﺬا اﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻀﺎء

أن الرسم البياني  64ينطبق فقط على من اختار اإلجابة بـ«نعم» عن السؤال السابق ،أي
بداي ًة ،من الضروري التشديد على ّ
من أجاب بأنه مدرك لتأثير القانون رقم  81على عمله .نتيج ًة لذلك ،تعكس هذه اإلجابات عدم اإلملام الواسع بالطرق التي
ميكن من خاللها للقانون أن يحمي األطباء من مجموعة متن ّوعة من التهديدات .فحتى ضمن هذه األقلية الصغيرة نسبياً،
لم يكن العديد من األطباء واعني للمك ّونات احملددة التي ينطوي عليها القانون.

الرسم  :65هل ت ّتخذ إجراءات حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
٪٧
٪٣٠

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ
ﻻ أﻋﺮف

٪٦٣
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الرسم  :66ما هي اإلجراءات التي ت ّتخذها حلماية حقوقك الرقمية يف جمال العمل؟
٪٦٥

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور
ﻓﺼﻞ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

٪٥٢

ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻓاﺿﻴﺔ

٪٢٣

اﻟﺘﺸﻔ

٪١٠

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨ اء

٪٣

على غرار املهن األخرى التي يفتقر أصحابها إلى املهارات التقنية واإلملام باملخاطر الرقمية ،اقتصرت احللول التي ق ّدمها
ممن يتّخذون إجراءات مع ّينة على مهام يومية مثل حماية كلمة الس ّر ( )%65وفصل احلياة الشخصية عن
 %30من األطباء ّ
العمل (.)%52
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نتائج جمموعات الرتكيز
املنهج ّية املعتمدة
تقنية جمموعات الرتكيز
ارتكز إجراء اجلزء النوعي من هذه الدراسة على تقن ّية البحث املتعارف على تسميتها بـ«مجموعات التركيز» ((focus groups
بهدف اكتشاف آراء ع ّينات متثل أفراداً ومجموعات فاعلة و/أو مؤثرة و/أو متأثرة فـي املجتمع اللبناني بشأن إشكالية احلقوق
الرقم ّية .ش ّكلت ردود فعل املشاركني ،إزاء التحديات التي تواجههم فـي مهنهم وأعمالهم كما فـي حياتهم الشخصية ،بفضل
أو بسبب استخدامهم لشبكة اإلنترنت ،املا ّدة األساسية لهذه الدراسة .كما ّ
مت البحث فـي أساليب مواجهتهم ألطراف أخرى،
حكومية وغير حكومية ،مؤثرة سلباً أو إيجاباً فـي الفضاء الرقمي ،ال س ّيما على صعيد كيفية استثمارها للبيانات (الداتا)
الصادرة عن األفراد املنتمني إلى هذه الفئات املهنية املم ّثلة فـي مجموعات التركيز.
شملت الدراسة ست فئات من املجتمع اللبناني توزّعت على الشكل التالي :أطباء؛ محامون؛ معلّمو مدارس؛ طالب جامعيون؛
خبراء فـي التكنولوجيا؛ وصحافيون.
مت تشكيل تسع مجموعات متجانسة مؤ ّلفة كل منها من إثني عشر شخصاً
لقد ّ
كحد أقصى ،وتراعي فـي تركيباتها معايير
ٍّ
األعمار املتقاربة واخلليط اجلندري واالنتماء إلى نفس الفئة االجتماعية-املهن ّية ،فتأ ّلفت مجموعة من األطباء ومجموعة
من خبراء التكنولوجيا ومجموعتان من الصحافيني ومجموعة من احملامني ومجموعتان من معلّمي املدارس ومجموعتان من
الطالب اجلامعيني.

دليل املناقشات
استند التداول بني أفراد كل مجموعة من جهة ومحاور من جهة أخرى ،على دليل للمناقشات قوامه بشكل أساسي:
موحدة تطرح على جميع املجموعات
¦أسئلة ّ
ً
¦أسئلة خاصة بكل مجموعة وفقا لوظيفتها االجتماعية ،جتاربها الشخصية و/أو خبرتها املهن ّية
¦أفالم فيديو و/أو مقاالت صحافية مشتركة تُعرض على جميع املجموعات
¦أفالم فيديو و/أو مقاالت صحافية خاصة بكل مجموعة وفقاً لوظيفتها االجتماعية ،جتاربها الشخصية و/أو خبرتها
املهن ّية
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أخالقيات العمل
التزم فريق البحث بتطبيق معايير أخالقية دقيقة .فقد ّ
مت إطالع املشاركني فـي مجموعات التركيز على هو ّية اجلهة املن ِّفذة
للدراسة أي مؤسسة سمير قصير ،وعلى طبيعة الدراسة وأهدافها (حتديد مدى معرفة ع ّدة فئات من املجتمع اللبناني
مبوضوع احلقوق الرقم ّية ،وصوالً إلى حتديد تأثير غياب هذه احلقوق على احلياة اليومية وكيفية الدفاع عنها؛ جمع
املعلومات املتداولة فـي مجموعات التركيز فـي تقرير واستخدامها لبلورة آلية مناصرة ومعايير أساسية لتعزيز احلقوق
واملتوسط.
الرقم ّية فـي لبنان) ،ومراحل تنفيذ هذه الدراسة على امل َديَ ْي القريب
ّ
كما تأ ّكد للمشاركني حرص فريق العمل على إبقاء هو ّياتهم وأي معلومات شخصية خاصة بهم قيد الكتمان ،ال س ّيما فـي
مرحلة نشر املعلومات الناجتة عن الدراسة ،ضماناً حلريتهم فـي التعبير عن آرائهم.

املناقشات والتحليل
افتراضي،
أجمع املشاركون فـي مجموعات التركيز التسع على تأكيد وجود «حياة متكاملة» على شبكة اإلنترنت هي واقع ،ولو
ّ
الفعلي وحياتهم اخلاصة والعامة.
املادي ،ومؤ ّثر بشكل مباشر وغير مباشر على مسار واقعهم
مواز للواقع
ٍ
ّ
ّ

الصحافيون
كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
لدواع شخصية ومهنية،
أكد الصحافيون املشاركون استخدامهم اليومي واملكثف (مبع ّدل  10ساعات يومياً) لشبكة اإلنترنت،
ٍ
أكان بواسطة جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.
يحظى «تويتر» مبكانة متق ّدمة بني املنصات املستخدمة من قبل املشاركني كمصدر للمعلومات السياسية كما لنشرها ،أما
«فايسبوك» و«يوتيوب» فيستخدمه البعض لإلطاع على أفالم الفيديو املو ِّثقة لألحداث ويعتمدون «واتساب» كوسيلة لالتصال
أن «واتساب» يؤ ّمن تواص ً
ال أسرع.
مع اآلخرين ،فيما البريد اإللكتروني يأتي فـي مرتبة أدنى من «واتساب» مبا ّ
ويقول الصحافيون املشاركون فـي هذه اجللسة أنهم يستخدمون مح ّرك البحث «جوجل» للحصول على معلومات ،كما ّ
يطلعون
على الصفحات اإلخبارية على تطبيق «إنستغرام» ،وعلى مواقع الصحف اإللكترونية.
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اخلصوصية واملراقبة
أن نظام «االئتمان االجتماعي» social credit 15الرقابي والتقييمي ألداء األفراد ،وإن لم يكن قائماً فـي
يعتبر املشاركون ّ
ّ
أن اجلانب الرقابي منه موجود :توجد ملفات لدى «مسؤولني» حتوي معلومات عن
مؤسساتي وممنهج ومنظم ،إال ّ
لبنان بشكل ّ
حاسبون على أفعالهم املخالفة ملزاج املسؤولني.
األفراد ،وبنظرهم (أي املسؤولني) ،يأتي يوم احلساب واملقصود ّ
أن األفراد يُ َ
وتقول إحدى املشاركات« :أذا أحدهم مث ً
نحضر له ملف» ،مبعنى
ال كتب ض ّدهم (أي ض ّد سياسيني)َ ،سمعتُهم يقولون :عم
ّ
أن هؤالء السياسيني بصدد مالحقة معارضيهم على خلفية قضايا لفّقوها لهم مبن ّية على مراقبة حثيثة ألفعالهم وحت ّركاتهم.
ّ
أن نظاماً شبيهاً بنظام االئتمان
وفـي معرض تقييم خضوع مستخدمي اإلنترنت للمراقبة من قبل جهات مختلفة ،يشيرون إلى ّ
االجتماعي املط ّبق فـي الصني أصبح منتشراً ،وإن بدرجات متفاوتة ،فـي املدن الذك ّية كدبي واملدن اليابانية وفـي الواليات
بغض النظر عن موافقة األفراد على هكذا نظام أو رفضهم له .وهم يعارضون تطبيق نظام
املتحدة األميركية ودول أخرىّ ،
مماثل فـي لبنان كونه ينتقص من احلرية الشخصية كما من احلريات العامة ،وألنه يرهن كمية اخلدمات التي ينالها املواطن
ونوعيتها ،بتقييم متواصل لسلوكه الشخصي اخلاضع للمراقبة احلثيثة ،على اعتبار أنه يتعارض وحقوق اإلنسان (حرية التعبير،
 )...ويؤثر سلباً على نوعية احلياة الشخصية (نقص فـي اخلدمات؛ العيش الدائم حتت تأثير اخلوف والضغط النفسي).
أن الثقافات والعقائد والتقاليد الطائفية ونظم التفكير املختلفة السائدة فـي لبنان
يف هذا السياق ،تعتبر إحدى املشاركات ّ
ّ
حتول دون تطبيق هكذا نظام رقابي فـي لبنان .ويشكك أحدهم بقدرة الدولة اللبنانية على تطبيق نظام رقابي متكامل
بسبب «تخلّفها» إال أنه يشير إلى اعتماد الشركات اخلاصة على اختالف أنواعها ،ومن بينها حتديداً املصارف وشركات
االتصاالت ،نظاماً شبيهاً فـي التعامل مع زبائنها .ويتح ّدث آخر عن «النزعة البوليسية» للدولة اللبنانية ،و«غريزتها» الرقابية،
لتوسع األجهزة األمنية املتنافسة فـي ما بينها كما حزب اهلل ،نطاق رقابتها
وعن استثمارها منذ العام  2005لداتا االتصاالت ّ
ً
أن تنافس
وتكوين «ملفات كبيرة» ،وصوالً إلى تطبيق نظام شبيه بنظام االئتمان االجتماعي السائد فـي الصني ،مؤكدا ّ
األجهزة الرسمية الذي يعتبره البعض «ضمانة» لعدم إطباق األجهزة األمنية على احلريات واخلصوصيات ،هو ظرفـي.
التجسس واملالحقة بسبب كتابات
يشير املشاركون إلى اعتماد األمن العام اللبناني ومختلف األجهزة األمنية فـي لبنان أسلوب
ّ
ً
ونشر آراء .فـي هذا السياق ،يقول أحدهم أنه خالل فترة عمله فـي جريدة أغلقت منذ فترة ،وإثر نشره مقاال يدافع فيه عن
أحد األشخاص الذي نشر رأياً على «تويتر» مناهضاً لرجل سياسي ،وصله ملف كامل يتض ّمن كل ما نشره هذا الشخص
من آراء ومواقف على «تويتر» و«فايسبوك» رصدتها أجهزة املخابرات وجمعتها فـي هذا امللف .كما تلقّى اتصاالً هاتفياً من
أن األجهزة األمنية اللبنانية تستخدم تقنية رصد
جهة أمنية تطلب منه االطالع على هذا امللف .وتذكر إحدى املشاركات ّ
الكلمات – املفاتيح ( )key wordsفـي التنصت على املكاملات الهاتفية وفـي مراقبة احلسابات اإللكترونية.
أي نظــام رقابــي قائــم علــى الرصــد و/أو التع ّقــب يُفــرض علــى املواطنــن ،مشــيرين إلــى
ويرفــض الصحافيــون املشــاركون ّ
تتدخّ
ــل جميعهــا فـــي شــؤون
وجــود نظــام مخابراتــي فـــي لبنــان وأنظمــة مخابراتيــة تابعــة لــدول أخــرى محيطــة بلبنــان،
املواطنــن فـــي لبنــان ،األمــر الــذي يس ـ ّبب لهــم القلــق وحتــى اخلــوف .وتشــير إحــدى املشــاركات إلــى أنــه إضافــة للجهــات
بالتجســس اإللكترونــي ،يجــب أيضـاً ذكــر حــزب اهلل مــن ضمــن اجلهــات التــي تقــوم
األمنيــة الرســمية فـــي لبنــان التــي تقــوم
ّ
وبالتجســس اإللكترونــي.
باختــراق الهواتــف
ّ
15

إنّ هــذا النظــام املعــروف بنظــام االئتمــان االجتماعــي أو  social creditأصبــح أمــراً واقعـاً فـــي الصــن .فــا ميكــن اســتخدام الهاتــف اخلليــوي
إال بعــد فتــح بطاقــة  SIMبواســطة تقنيــة التعـ ّرف علــى الوجــه  facial recognitionوبذلــك يصبــح كل مســتخدم للهاتــف الذكــي خاضعـاً فـــي
الشــوارع واألماكــن العامــة ملراقبــة الكاميــرات العاملــة علــى نظــام التع ـ ّرف علــى الوجــه .فتســفر تص ّرفــات مســتخدِ مي اإلنترنــت كمــا نتائــج
مراقبتهــم بواســطة الكاميــرات عــن حتديــد العالمــة التــي يحــوز عليهــا هــذا املســتخدِ م املرا َقــب وهــي عالمــة تتبـ ّدل ثانيــة بثانية وفقـاً لتص ّرفات
املســتخدِ م علــى شــبكات اإلنترنــت ويف األماكــن العامــة .فترتفــع هــذه العالمــة إذا ســاعد املســتخدم شــخصاً آخــر مثـ ً
ا وتتد ّنــى فـــي حــال ارتكب
مخالفــة مــا مثـ ً
ا أو تصـ ّرف بقلّــة احتــرام إزاء آخريــن .وإذا كان نظــام املراقبــة هــذا يســفر فـــي بكــن واملقاطعــات األخــرى عــن تقــدمي خدمــات
لألشــخاص وفقـاً لعالمتهــم ،وهــو فـــي منطقــة شــينجيانغ ،مســتخ َدم ملراقبــة األيغــور أي األقل ّيــة املســلمة فـــي الصــن والتضييــق عليهــم.
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ال يثق الصحافيون املشاركون باملطلق
ّ
بأن نظامًا رقابيًا يخدم مصلحة
تؤمن للمواطن كل
املواطنني ،ولو كانت ّ
مستلزمات العيش الكرمي.

بأن نظاماً رقابياً
وال يثق الصحافيون املشاركون باملطلق ّ
ّ
يخدم مصلحة املواطنني ،ال س ّيما إذا كانت جهة متسلطة
قائمة عليه تستخدمه ملصلحتها ،ولو كانت تؤ ّمن للمواطن
كل مستلزمات العيش الكرمي.

أن اإليجابية الوحيدة من تطبيق
يف املقابل ،يقول أحدهم ّ
نظام رقابي قد تكون مكافحة اجلرمية وضمان األمن وتأمني
أن التزام املواطن بسلوكيات مع ّينة قائم على
االنتظام العام .لكن ذلك ال يعزّز املواطنية وحسن السلوك بطريقة إيجابية مبا ّ
الشعور باخلوف والقمع ال على القناعة.
أن هواتف الصحافيني والناشطني السياس ّيني مخت َرقة ومرا َقبة وذلك استناداً إلى
أحد الصحافيني املشاركني يقول إنه متأ ّكد ّ
أن عملية اغتيال سمير القنطار مث ً
ال ّ
متت إثر تعقّب حت ّركات القنطار بواسطة هاتفه .وتقول
معلومات مؤ ّكدة .كما يشير إلى ّ
احلساسة ،األمنية منها حتديداً ،مع أي أحد يكلّمها عبر خط الهاتف ،بل تلجأ إلى تطبيق
أخرى إنها ال تتح ّدث باملواضيع
ّ
ً
ّ
«سيغنال»  Signalاإللكتروني للحديث فـي مواضيع دقيقة .ويقول آخرون إنهم ال يتكلمون إال عبر الـ«واتساب» ،حتديدا إذا
أرادوا تناول مواضيع شخصية ،العتقادهم أن ال إمكانية الختراق «واتساب» فيما قسم آخر يشير إلى إمكانية اختراق هذا
التطبيق ومراقبة املكاملات التي تت ّم من خالله.

يسعى معظم مستخدمي اإلنرتنت
للحفاظ على خصوصيتهم جتاه
املستخدِ مني اآلخرين دون إدراك ما
تفعله الشركات اخلاصة ببياناتهم.

وتقــول إحــدى املشــاركات إنهــا تســعى جاهــد ًة للحــ ّد مــن
منصــات
نشــر أمــور شــخصية وعائليــة علــى صفحاتهــا علــى ّ
التواصــل االجتماعــي وتكتفــي بنشــر مقاالتهــا الصحافيــة.
أن مســاعي معظــم مســتخدمي
أ ّمــا مشــارِ كة أخــرى فتذكــر ّ
اإلنترنــت للحفــاظ علــى خصوصيتهــم وعــدم نشــر بيانــات
موجهــة جتــاه املســتخدِ مني اآلخريــن ال جتــاه
شــخصية
ّ
الشــركات اخلاصــة كـ«فايســبوك» مثــاً.

تع ُّمد احلذر لدى إجراء اتصاالت هاتفية ،وعدم نقل معلومات دقيقة إال إلى أشخاص موثوق بهم ،واستعمال تطبيقات وبريد
إلكتروني ترتكز على خاص ّية التشفير ،وإلغاء خاصية حتديد املوقع  ،locationأو استخدام  ،VPNواختيار األصدقاء على
«فايسبوك» بعناية وبعد التحقّق الدقيق من هوياتهم ،هي من اإلجراءات التي تنصح بها إحدى املشاركات للحفاظ على
أن املشاركني اآلخرين ال يستخدمون شبكة اإلنترنت
اخلصوصية وعلى السالمة الشخصية لدى استخدام اإلنترنت .إال ّ
بهذا الك ّم من احلذر ويكتفون بضبط أدائهم الشخصي وخفض منسوب آرائهم السياسية على منصات التواصل االجتماعي
وباستخدام «واتساب» إلجراء اتصاالتهم الهاتفية.
كذلك ،فإن تغيير كلمة الس ّر ،وتغطية كاميرا الكمبيوتر ،وعدم فتح روابط غير مؤكدة املصدر ،وعدم تنزيل إال تطبيقات
مح ّددة ،وعدم استخدام «واي فاي» فـي أماكن عامة ،هي بعض من السلوكيات التي يعتمدها املشاركون فـي محاولتهم حماية
خصوصيتهم وبياناتهم .لكنهم يشيرون إلى تفكير من نوع «من أنا؟ وما أهمية بياناتي مقارنة ببيانات آخرين وبالنسبة جلهات
رقابية ما؟» والذي يجعلهم يتراخون فـي اعتماد أداء إلكتروني متحفظ وسلوكيات صارمة للحفاظ على اخلصوصية وحلماية
أن طبيعة
البيانات الشخصية؛ فيما آخرون يقولون أنهم أدركوا ضرورة االطالع على كيفية اتخاذ إجراءات حماية فاعلة إال ّ
مهنة الصحافة تستوجب استخدام اإلنترنت بشكل مكثف إلنشاء عالقات والتواصل مع اآلخرين كما لنشر اآلراء واملعلومات.
ويق ّر معظم الصحافيني بأنهم ليسوا على معرفة وافية مبفهوم «احلقوق الرقم ّية» وليسوا على ّ
اطالع دقيق على ماهية
حقوقهم الرقم ّية .كما أنهم ليسوا ّ
مطلعني بشكل ٍ
كاف على تطبيقات أو برمجيات تساهم فـي حماية بياناتهم مثل VPN
لكن عدداً منهم يقول إنه بات يستخدم «سيغنال» لالتصاالت ،وحتديداً منذ قيام ثورة  17تشرين.
ومتصفح ّ ،TOR
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البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
فيمــا بعــض الصحافيــن املشــاركني يوافــق علــى اســتثمار الداتــا املو ّثقــة لتفعيــل أداء اإلدارات العامــة ،ال يعتــرض آخــرون علــى
جمــع الشــركات اخلاصــة بيانــات األفــراد الشــخصية (اإلســم والعمــر؛ النزعــات اإلســتهالكية؛ قيمــة املدخــول املالــي؛ الكتابــات
الصحافيــة؛ املمارســات املهن ّيــة؛ وقــت التص ّفــح؛  )...بفعــل اســتخدام هــؤالء األفــراد لشــبكة اإلنترنــت .أمــا إحــدى املشــاركات
فتبــدي حتفظـاً فـــي حــال يجــري تصنيــف لألشــخاص بنــا ًء علــى اآلراء التــي ينشــرونها علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي.
يدركون جميعاً أ ّنه يت ّم «استهدافهم» بإعالنات مح ّددة
تتوافق وأذواقهم وميولهم اإلستهالكية ،لكنهم ال يعون حجم
الداتا املتعلقة بهم والتي تستثمرها الشركات اخلاصة
أمثال «فايسبوك» وجهات أخرى ،واجتاهات هذا االستثمار
(جتارية؛ دعائية؛ .)...

ال يعي الصحافيون حجم الداتا املتعلقة
بهم والتي تستثمرها الشركات
اخلاصة ،واجتاهات هذا االستثمار.

ويف سياق احلديث عن مخاطر تسريب البيانات الشخصية ،تشير إحدى املشاركات إلى تع ّرضها ،أثناء القيادة ،للمالحقة
ألن رقم هاتفها متوفر على تطبيق ّ
مت ابتكاره
والتهديد عبر االتصال بها على هاتفها احملمول .وقد كان االتصال بها ممكناً ّ
إثر تسريب داتا املركبات واآلليات من وزارة الداخلية.
وباالستناد إلى ما يُعرف بـ«قضية زياد عيتاني و سوزان احلاج» ،يشير أحد املشاركني إلى قدرة األجهزة األمنية على اختراق
خصوصيات األفراد وقرصنة صفحاتهم اإللكترونية وابتكار «فيلم حياة كاملة وهمي» ألي شخص .كما يعرض آخرون ملسألة
اختراق الهواتف الشخصية مبا فيها هواتف رؤساء الدول .ويؤكدون قدرة مختلف األجهزة األمنية اللبنانية على القيام
مبمارسات شبيهة.
أن هذا األمر دونه
وإذ يش ّددون على أهمية التغطية اإلعالمية خلروقات تطال القوانني (كقانون التنصت) ،يعتبرون ّ
«صعوبات ج ّمة»:
¦تدخل الق ّيمني على األجهزة األمنية فـي عمل الصحافيني؛
¦وجود مجموعة «تابوهات» (محظورات) ومحاذير سياسية وإعالمية تعيق التغطية الصحافية املهنية (دون حتديد
طبيعتها)؛
¦الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحافيون على أنفسهم فـي التعاطي مع املواضيع األمنية وعدم تناولهم ،حتى اآلن،
بشكل مع ّمق مواضيع مرتبطة باختراق الداتا وتسريبها؛
¦عدم توفر املعلومات ال س ّيما األمنية منها؛
¦عدم متتّع الصحافـي بأي حصانة أو حماية جتنّبه املالحقة القضائية وحتى خطر االستهداف من قبل جهات وأجهزة
من املفترض أن حتمي الصحايف.
ويف هذا السياق يقول أحدهم إنه توفرت لدى مؤسسته اإلعالمية معلومات مؤكدة عن وجود شخصية أمنية إقليمية بارزة
ألن ذكرها هو
جداً فـي الضاحية اجلنوبية يوم أسقطت مس ّيرتان هناك ،لكن «كانت هناك استحالة أن نذكر هذه املعلومات ّ
مبثابة االرمتاء فـي املهوار».
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ال يأخذ معظم الصحافيني باالعتبار
معيار احلماية الشخصية عندما
يختارون جهاز الهاتف ونظام تشغيله؛
كما يعرتفون بعدم قراءة شروط
استخدام التطبيقات واملنصات.

لذا ،لكل هذه األسباب مجتمع ًة ،تبقى التغطية الصحافية
للمواضيع املتعلّقة بقضايا تو ّرط األجهزة األمنية اللبنانية
فـي مسائل خرق البيانات (مث ً
ال قضية «دارك كراكال»،)16
هامشية برأيهم .ويعمد الصحافيون إلى «ضبط محتوى»
منشوراتهم على منصات التواصل االجتماعي و«دوزنة
املواقف» التي يطلقونها على هذه املنصات حتى ال يتع ّرضوا
الستهدافات األجهزة األمنية (يشيرون إلى قضية زياد
عيتاني) والطبقة السياسية «الشريرة والفاسدة واملجرمة»
بغطاء دعاوى قدح وذم وتشويه سمعة.

إلــى ذلــك ،ال يأخــذ معظــم املشــاركني باالعتبــار معيــار احلمايــة الشــخصية عندمــا يختــارون جهــاز الهاتــف ونظــام تشــغيله
(«أندرويــد» أو «آيفــون») أو جهــاز الكمبيوتــر الــذي يريــدون اســتخدامه .فاختيارهــم رهــن بذوقهــم الشــخصي أو بســهولة
اســتخدام اجلهــاز أو باعتبارهــم أنــه مهمــا كان نــوع اجلهــاز فهــو قابــل لالختــراق.
يعترف معظمهم بعدم قراءة شروط استخدام التطبيقات واملنصات (نظراً لطولها) التي قد تنتهك فـي جوانب منها خصوص ّية
مستخدمها وبياناته ،واالعتماد على مدى شعبية هذه التطبيقات واملنصات ورغبتهم الشخصية باستخدامها.

غياب القوانني
أن الغوغائية التي تسود العالم االفتراضي وغياب القوانني الواضحة فـي لبنان هما من
يعتبر بعض الصحافيني املشاركني ّ
ألن االستنسابية وغياب القوانني التي تضبطها يفسحان فـي املجال أمام االستهدافات
أسباب خوفهم على خصوصيتهم ّ
الشخصية إن من قبل أجهزة أمنية لديها «قوائم سوداء» أو من قبل أفراد.
ويف معرض احلديث عن اإلصالحات التي ميكن أن تضمن ضبط عملية جمع البيانات وخرقها واستثمارها لغايات مشبوهة،
مس بالداتا يجب أن يت ّم مبوجب أمر قضائي ،ال بسبب أهواء شخصية ،وبنا ًء لقوانني واضحة وصارمة،
يقول بعضهم ّ
أن أي ّ
أن القوانني واألنظمة قابلة للخرق
فيما يقول آخر بضرورة نشر الوعي فـي املجتمع وأخذ تدابير على املستوى الشخصي مبا ّ
ولعدم االحترام.

16

دارك كاراكات هــي حملــة جتســس مت اكتشــافها مــن قبــل مؤسســة التخــوم اإللكترونيــة ( )Electronic Frontier Foundationوشــركة «لــوك
أوت» ألمــن األجهــزة احملمولــة ،وقــد نشــرت تفاصيلهــا فـــي  18كانــون الثاني/ينايــر  .2018اســتخدمت احلملــة بشــكل أساســي هجمــات
التصيــد علــى نظــام «أندرويــد» التشــغيلي مــن خــال تطبيقــات مزيفــة تقــوم بالتجســس علــى هواتــف الضحايــا والســيطرة علــى العديــد مــن
خاصياتهــا .قــد تكــون احلملــة متصلــة باملديريــة العامــة لألمــن العــام اللبنانــي حيــث «وجــد الباحثــون أدلــة تقنيــة تربــط اخلــوادم املســتخدمة
للتحكــم فـــي الهجمــات مبقــر األمــن العــام فـــي بيــروت عــن طريــق حتديــد موقــع شــبكة الـ«واي فــاي» و عنوان البروتوكول فـــي املبنــى أو بالقرب
منــه» .وقــد نفــى اللــواء عبــاس إبراهيــم ،مديــر عــام األمــن العــام ،هــذه االتهامــاتhttps://www.reuters.com/article/us-lebanon- .
cyber/lebanese-security-agencyturns-smartphone-into-selfie-spycam-researchers-idUSKBN1F726S
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احملامون
كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
يستخدم احملامون هواتفهم الذكية بشكل أساسي ،وبدرجة ثانية أجهزة الكمبيوتر ،لإلطالع أ ّوالً على «فايسبوك» وثانياً على
بشكل ٍ
واف ،مبفهوم «احلقوق الرقم ّية».
بريدهم اإللكتروني ،أو بداعي إجراء أبحاث .وهم يق ّرون بأنهم ليسوا مل ّمني،
ٍ

اخلصوصية واملراقبة
حلماية خصوصيتهم ،يعمد احملامون املشاركون فـي مجموعة التركيز إلى عدم نشر معلومات دقيقة تتعلّق بهم وال ينشرون
أن الداتا التي ال ينشرها شخصياً ،كصورة له مث ً
ال ،ينشرها
إال ما يريدونه أن يصبح مبتناول اجلميع .فيما يشير أحدهم إلى ّ
شخص آخر ،فـي إشارة إلى صعوبة ضبط عملية نشر املعلومات.
يف موازاة ذلك ،يقولون إنهم ليسوا على اطالع بنظام االئتمان االجتماعي ،املعمول به فـي الصني ،ذات الثالثة أبعاد املترابطة،
األمني ،والتقييمي لألداء الشخصي ،واخلدماتي ،والذي يرهن حصول األفراد على اخلدمات بحصولهم على تقييم ج ّيد
ألدائهم العام .إحدى املشاركات تشير إلى اجلانب القمعي لهذا النظام وإلى اعتماد نظام شبيه به فـي دول أوروبية ،فتذكر
أن البُعد التقييمي لهذا النظام مستثمر ،ال من قبل األجهزة احلكومية لقاء تقدميها خدمات للمواطنني ،بل من قبل القطاع
ّ
ً
اخلاص وحتديدا من قبل شركات التأمني.
أن هذا النظام الرقابي ،إذا ط ِّبق على نطاق واسع يشمل كل أوجه احلياة ،يح ّول اإلنسان إلى ممثل يؤ ّدي فـي
يضيف أحدهم ّ
ً
العلن ،ونظراً لوجود كاميرات مراقبة ،دور املواطن الصالح في ّدعي حسن التص ّرف خالفا لطبعه وعاداته ،مبا يخدع النظام
وينزع عن اإلنسان طبيعته وصوالً إلى حتويله إلى رجل آلي (روبوت) ،ما يزيل خصوصيته وكيانيته.
أن أنظمة تقييم األشخاص فـي العالم وأنظمة التربية والتأهيل لم تعد ترتكز على نظام احلوافز
وتشير مشارِ كة أخرى إلى ّ
واملكافأة.
مشارِ كون آخرون يستبعدون إمكانية اعتماد هكذا نظام فـي لبنان نظراً الرتباطه باألنظمة التوتاليتارية وحتويله األشخاص
إلى أرقام فـي قاعدة بيانات وإلى «روبوت» (وهو ما ال يتالءم مع خصوصيات الواقع اللبناني وطبيعة الفرد اللبناني الذي
ينزع إلى التفلّت من القيود) ،واحلاجة إلى مبالغ مالية كبيرة لتوفير املع ّدات والبنى التحتية الالزمة لتشغيل هذا النظام.
أن فعاليــة تطبيقــه ســتكون محــدودة
يف املقابــل ،إحــدى املشــاركات تــورد احتمــال اعتمــاد هكــذا نظــام فـــي لبنــان لكنّهــا تعتبــر ّ
بســبب وجــود «الواســطة» ،وســواها مــن العــادات السياســية
ّ
وفــك
واالجتماعيــة ،القــادرة علــى إلغــاء مفاعيــل التقييــم
ارتباطــه بحجــم اخلدمــات املوازيــة لــه.
بأن تع ّدد األجهزة األمنية فـي لبنان
مشارِ كة أخرى تضيف ّ
وتوزيعها بني الطوائف والتنافس فـي ما بينها هي عوامل
تش ّكل ضمانة ما لعدم تطبيق هكذا نظام بأبعاده القمع ّية.
لكن ،فـي حال تالقي هذه األجهزة (كما فـي مواجهة ثورة 17
تشرين) ،فيتح ّول هذا النظام الرقابي إلى أكثر من توتاليتاري،
إلى أداة قمع ف ّعالة إلى أقصى ح ّد ،على ح ّد قولها.
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تعدد األجهزة األمنية يف لبنان
إن ّ
وتوزيعها بني الطوائف والتنافس يف
ّ
تشكل ضمانة
ما بينها هي عوامل
ما لعدم تطبيق نظام مراقبة شامل
بأبعاده القمع ّية.
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أن جوانب كثيرة من هذا النظام الرقابي مط ّبقة فـي لبنان من خالل استحصال األجهزة األمنية
ويشير مشارِ كون آخرون إلى ّ
وبعض اجلهات اخلاصة على قاعدة بيانات ضخمة من خالل الطلب املباشر (بصمات األصابع؛ بصمة العني؛  )...أو عن طريق
املراقبة (بواسطة كاميرات وأجهزة الهاتف الثابتة واخلليوية) دون علم املواطنني بذلك أو دون إدراكهم حلجم هذه البيانات
ووجهة استخدامها لصالح املواطن واألمن االجتماعي العام (كشف جرائم )... ،أم ال .ويعتبر أنه من الضروري تنظيم تطبيق
أن جوانب منه قائمة بحكم األمر الواقع – ضمن قوانني واضحة وشفافة ،خدم ًة للمواطن وللصالح العام ،بعيداً
نظام كهذا – مبا ّ
عن االستنسابية وبعلم املواطنني وضمن معايير حسن التطبيق والقيم األخالقية ،فال يتح ّول إلى أداة قمع ّية بيد السلطات.
تبدي إحدى املشاركات حتفظها على انتهاك اخلصوصية التي يس ّببها هذا النظام ،كما على استخدام قاعدة بيانات
أن الصالح العام يقتضي وجود قاعدة بيانات تستخدم ال لتقييد حرية
األشخاص من قبل جهات خاصة .ويضيف أحدهم ّ
األفراد بل ملا فيه اخلير العام.

البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
بأن جهات خاصة (شركات جتارية وأفراد) تعمد إلنشاء قواعد بيانات عن األشخاص
يبدو احملامون املشاركون على اطالع ّ
لتبيعها ،دون علم أصحاب البيانات ،إلى جهات أخرى تستثمرها الستهداف األشخاص بالدعايات أو لغايات أخرى جتارية
تقصي نشاط األفراد على شبكة
وغير جتارية .ويح ّددون طبيعة املعلومات التي جتمعها جهات رسمية وخاصة ،من خالل ّ
اإلنترنت :بيانات دميغرافية (اإلسم ،العمر)... ،؛ االهتمامات الثقافية؛ النزعات اإلستهالكية؛ اآلراء الشخصية؛ وجهات
اإلنفاق ومبالغ هذا اإلنفاق؛ أمكنة التواجد؛ الصور؛ معلومات متعلّقة باحلالة الصح ّية ...ويشيرون إلى أ ّنه مبج ّرد استخدام
«فايسبوك» – أو أي من التطبيقات العائدة لشركات أخرى ميلكها «فايسبوك» كـ«واتساب» مث ً
ال ،أو«جوجل» ،أو إجراء حجز
فإن بيانات املستخدم تصبح مخزّنة فـي قاعدة بيانات هذه الشركات مهما كانت إجراءات احلماية
ما عبر شبكة اإلنترنتّ ،
التي يعتمدها املستخدم.
وبينما يش ّدد أحد املشاركني على ضرورة فرض قيود ،ال على املستخدم لضبط أدائه على شبكة اإلنترنت ،بل على اجلهات
التي يسلّمها األفراد بياناتهم ،حتى ال يتم استثمار هذه البيانات على حساب املستخدمني أو لغايات أخرى لم يوافقوا عليها
أص ً
أن الشروط واألحكام التي ترافق تنزيل أي تطبيق تثير جدالً واسعاً ألنها إلزامية لتنزيل
ال ،تشير إحدى املشاركات إلى ّ
التطبيق وليست رهن موافقة املستخدم ،وال أحد يقرأها نظراً لطول النصوص التي توردها ولصعوبة التعابير املعتمدة ،ما
يُعتبر مبثابة ّ
توجهاً بات قائماً فـي الدول العربية ،كما فـي أوروبا ،وهو عدم
غش للمستخدم .فيما تذكر مشاركة ّ
أن هناك ّ
القدرة على استخدام بيانات األفراد دون موافقة أصحابها الصريحة وألهداف مح ّددة.
يف املقابل ،احملامون املشــاركون فـــي اجللســة ،والعاملون لدى
شــركات أو أصحــاب مكاتــب احملامــاة ،ليســوا علــى اطــاع
احملامون العاملون لدى شركات أو
مــا إذا كان اخلــادم  serverالــذي تُخــزّن فيــه البيانــات
أصحاب مكاتب احملاماة ،ليسوا على
العائــدة للشــركة أو للمكتــب وبيانــات املوقــع اإللكترونــي
اطالع ما إذا كانت خوادمهم ومواقعهم
محصــن ضـ ّد اخلروقــات ومشـفّر.
التابــع للشــركة أو للمكتــب
ّ
ضد اخلروقات.
اإللكرتونية آمنة
ّ
وحمصنة ّ
أن الداتــا اخلاصــة بالزبائــن
إحــدى املشــاركات تشــير إلــى ّ
تُخ ـزّن ضمــن ســحابة  cloudفـــي نطــاق  domainخــاص
بالشــركة مــا يشـ ّكل حمايــة خلصوصيــة وبيانــات الزبائــن ومــا
يج ّنــب الشــركة املالحقــة القانونيــة بدعــوى عــدم حفــظ بيانــات الزبائــن وحمايتهــا بشــكل يضمــن خصوصيتهــم.
يتح ّدثون عن مخاطر «الهندسة االجتماعية»  social engineeringالتي تقوم بها شركات خاصة وقراصنة أفراد ،بناء على
املعلومات والبيانات التي يجمعونها عن األشخاص من حساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي مثل «فايسبوك» (مكان
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املفضلة؛ أنواع وماركات األلبسة )...وأيضاً من خالل استخدامهم للبطاقات
إقامتهم؛ األمكنة التي يرتادونها؛ املأكوالت
ّ
املصرفية وللتطبيقات املختلفة .ويالحظون أنهم يتلقّون دعايات على صفحاتهم اإللكترونية تتوافق مع اهتماماتهم اخلاصة
ودعوات ملصادقة شخص ورد اسمه أثناء حديثهم مع أحد معارفه ،وهذا أمر يزعجهم ،بل يوتّرهم ألنهم يعتبرونه «استهدافاً»
لم يرغبوا أن يتع ّرضوا له عندما اختاروا استخدام شبكة اإلنترنت .ولم يكن هذا «االستهداف» ضمن سلّة اخلدمات التي
تق ّدمها منصات التواصل االجتماعي يوم انتسبوا إليها .وتشير إحدى املشاركات إلى خوفها من أن يت ّم جتميع هكذا معلومات
بهدف استغاللها لتهديد أصحابها وابتزازهم وتشويه سمعتهم.

غياب القوانني
البت فـي قضايا من نوع «سيارة من دون سائق ،يح ّركها الذكاء االصطناعي ،صدمت شخصاً
يعتبر احملامون املشاركون ّ
أن ّ
أن األمر يبدأ مبالحقة صاحب
ما ،على من تقع املسؤولية اجلزائية؟» موضوع صعب وشائك للغاية فـي لبنان .يقول أحدهم ّ
ً
السيارة ث ّم يُعمل على اكتشاف خلل أو عيب فـي نظام تسيير السيارة من قبل خبير يق ّدم تقريرا بهذا اخلصوص إلى احملكمة
أن صاحب السيارة مسؤول جزائياً عن احلادث ومصنّعها مسؤول مدنياً.
الناظرة فـي القضية .ويضيف أحدهم ّ
ولــم يكــن للمشــاركني فـــي املجموعــة علم ـاً بقضايــا مرتبطــة
بأمــور غيــر متح َّكــم بهــا إنســانياً بشــكل كامــل وأ ّدت إلــى
مشــاكل ودعــاوى جزائيــة فـــي لبنــان .وتقول إحــدى احملاميات
إن هكــذا حــاالت تتخطــى بأشــواط درجــة إملــام القضــاة
ّ
متخصصة
بالتقنيــات احلديثــة ،مــا قــد يســتلزم إنشــاء محاكم
ّ
واللجــوء إلــى خبــراء للمســاعدة فـــي تقييــم الوقائــع.

حاالت نزاع قانوين مرتبطة باألمتتة
والذكاء االصطناعي تتخطى بأشواط
درجة إملام القضاة اللبنانيني بالتقنيات
احلديثة ،ما قد يستلزم إنشاء حماكم
متخصصة.
ّ

أ ّما ر ّداً على سؤال «هل من املمكن ،فـي املستقبل ،استثمار
خواطر وأفكار األشخاص كـ»شهادات» قانونية وذلك باالعتماد
ال عضواً اصطناعياً
ال ،علماً أ ّنه بات من املمكن اليوم لعقل اإلنسان وإلرادته أن يح ّركا مث ً
على برمجيات تكنولوجية مع ّينة مث ً
 prothèseحتى عن بُعد؟» ،فتجيب إحدى املشاركات بـ«نعم ،شرط موافقة الشخص املعني» .أ ّما تغرمي الشخص الذي يرفض
اإلدالء بشهادته بهذا األسلوب التقني فهو باعتبار محامية أخرى خرق حلرية الشخص وحلقوق اإلنسان.
أن العقــل البشــري مــا زال هــو املتح ِّكــم
يف الســياق ذاتــه ،يشـ ّكك محـ ٍـام آخــر بقــدرة آلــة علــى التح ّكــم بالعقــل البشــري ،فبرأيــه ّ
باآللــة ومــن غيــر املمكــن إجبــار أحــد علــى اإلدالء بشــهادته رغمـاً عنــه ،فللشــخص احلريــة املطلقــة فـــي اإلدالء بشــهادته أم
ال .وتشــير إحــدى املشــاركات ،علــى ســبيل املثــال ،إلــى جلــوء بعــض احملاكــم إلــى آلــة كشــف الكــذب للداللــة علــى إمكانيــة
أن هــذا االســتخدام ال يتــم بشــكل تلقائــي بــل فـــي حــاالت
اســتخدام اآلالت فـــي ســياقات قضائيــة وقانونيــة ،إال أنهــا تذكــر ّ
ً
ً
اســتثنائية ويف قضايــا مع ّقــدة للغايــة .فبالتالــي ،مــن املمكــن أن يصبــح اســتخدام آالت قــراءة األفــكار احتمــاال واردا فـــي
املســتقبل ولكــن ليــس بشــكل حتمــي ومبطلــق األحــوال ،بــل
حســب احلــاالت وخــارج إطــار احلتميــة والفــرض القانونــي.
إن هذا
ويعلّق أحد املشاركني على هذه املسألة بالقول ّ
املوضوع يطرح إشكالية أخالقية جتعل من الضروري
حتصني الدميقراطية والشفافية والتعامل بإنسانية
واملمارسة القانونية تالفياً لالنحرافات التوتاليتارية التي
تسمح بها التكنولوجيا املتفلّتة من الروادع األخالقية.
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من الضروري حتصني الدميقراطية
والشفافية والتعامل بإنسانية
واملمارسة القانونية تالفيًا لالنحرافات
التوتاليتارية التي تسمح بها التكنولوجيا.
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أن املــواد
يف مــوازاة ذلــك ،يشــير احملامــون املشــاركون إلــى ّ
كيفية استخدام الداتا يف الدعاوى
التــي ينشــرها الفــرد علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي أو
ّ
يبحــث عنهــا مــن خــال محـ ّركات البحــث ،وكــذاك احملادثــات
مادة تد ّرس
واحملاكمات ال
تشكل بعد ّ
عبــر «واتســاب» ،باتــت تُســتخدم فـــي احملاكــم فـــي دعــاوى
ضمن مناهج تعليم طالب احلقوق يف
يُحاكــم فيهــا هــذا الفــرد للداللــة علــى اهتمامــات هــذا
لبنان.
الشــخص وميولــه ،وإن كان ال يــزال القضــاء اللبنانــي يركــن،
بشــكل أساســي ،إلــى األد ّلــة الدامغــة واملباشــرة واحلس ـ ّية.
إن كيفيــة اســتخدام الداتــا فـــي الدعــاوى واحملاكمــات ال تشــ ّكل بعــد مــا ّدة تــد ّرس ضمــن مناهــج تعليــم طــاب
ويقولــون ّ
أن احملامــن باتــوا يعتمــدون عليهــا فـــي
احلقــوق فـــي لبنــان وال توجــد قوانــن تعتبــر الداتــا وســيلة تســتخدم فـــي التقاضــي ،إال ّ
الدعــاوى ،ويبقــى أمــر تأثيرهــا علــى مســار القضيــة رهــن بقناعــة القضــاة.
التوجه السائد فـي العالم لتسليم اخلوارزميات والبرمجيات غير اخلاضعة
أ ّما تعليقهم على إمكانية أن يُعتمد فـي لبنان
ّ
لتح ّكم إنسان ما ،إلصدار قسم أساسي من القرارات القضائية( ،بداعي تاليف االنحياز والتعاطف املؤث َرين على القرارات
التي يتخذها اإلنسان ،مث ً
ال فـي حالة منح احلرية املشروطة للمحكومني بالسجن وألصحاب السوابق ،وبالتالي لصدور
قرارات أكثر عدالً ،واملساهمة فـي التخفيف من اكتظاظ السجون) ،فهو إبداء خوفهم من األخطار الناجتة عن االعتماد على
أن نسبة
قواعد البيانات والبرمجيات فـي املجالني احلقوقي والقضائي ،ومنها خلق مناذج منط ّية  stereotypesخصوصاً ّ
العمل مبوجب األحكام املسبقة  prejudicesمرتفعة فـي املجتمع اللبناني ،وميكن أن تنساب إلى البرمجيات وفقاً ملن يعدها
وللسوابق التي يتم إدخالها فـي النظم التقنية املستحدثة.
ويستبعدون حت ّول هذا األمر إلى واقع لدخول عوامل كثيرة على اخلط :التأثيرات الناجتة عن الطائفية (املتمثلة مث ً
ال بطائفة
امل ّدعى عليه وطائفة القاضي) ،واجلنس ّية (استضعاف السوري والفلسطيني مث ً
ال مقابل األوروبي) ،واستخدام السلطة للتأثير
وترهل جسم املوظفني والعاملني فـي السلطة القضائية ،غير القابلني للتأهيل ،ما يحول دون إمكانية
على املسار القضائي،
ّ
ً
ّ
مكننة اجلسم القضائي؛ إضافة إلى عدم دقة هذه األنظمة املبرمجة بح ّد ذاتها وعدم قدرتها على تقييم اجلوانب اإلنسانية
والتفصيلية للقضايا املطروحة كما مث ً
ال فـي حالة سوء التفاهم بني طرفني ،فمهنة احملاماة تشمل جوانب أعمق وأبعد من
النصوص القانونية البحتة .ويف هذا السياق ،وللداللة على محدودية فعالية األنظمة النمط ّية ،يورد مثل االستمارات املعتمدة
لدى احملاكم الروحية فـي لبنان ،التي ميألها األشخاص لتبيان شخصياتهم ،فتأتي نتائج هذه االستمارات مجتزأة.
وإذ يشير املشاركون إلى وجود جلنة فـي نقابة احملامني تعمل على مواكبة التط ّور التكنولوجي (وقد أرست نظام االنتخاب
اإللكتروني مث ً
أن متابعة املستج ّدات
ال) ،والى تنظيم محاضرات وندوات تتناول القوانني اإللكترونية املستحدثة ،يعتبرون ّ
فـي مجال اإلنترنت واالطالع على التحديات التي متثلها هذه املستجدات رهن باملبادرة الفردية.
أن خط الدفاع األول
كما يطالبون بإقرار قوانني تضمن حماية األفراد مستخدِ مي شبكة اإلنترنت وبياناتهم ،مع التشديد على ّ
يبقى تأمني احلماية الذاتية ،ويخلصون إلى التشديد على احلفاظ على احلرية واخلصوصية فـي أي قانون ُمستح َدث يُعتمد.

مع ّلمو املدارس
معظم املعلّمني املشاركني فـي هذه اجللسة ّ
مفصل على مفهوم «احلقوق الرقم ّية» ويدرجون
مطلعون بشكل عام لكن غير
ّ
ضمنه حقوق امللكية الفكرية وقبول أو رفض استخدام املواقع والتطبيقات للبيانات الشخصية ،وحماية األطفال وحت ّول املواد
املنشورة إلى ملكية عامة .ويق ّر املشاركون فـي اجللسة بأنهم بحاجة ماسة لتعميق معلوماتهم مبا يتعلّق باحلقوق الرقم ّية
ويقتصر اطالعهم على هذا املفهوم على فكرة عامة غير دقيقة (عدم اختراق حسابات أخرى ،احترام امللكية الفكرية ،عدم
نشر صور أطفال.)...
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وفـي سياق حديثها عن االنتهاكات التي تطال احلقوق الرقم ّية ،تشير إحدى املشاركات إلى التوقيفات التي يتع ّرض لها
أن حرية إبداء الرأي تقف عند حدود
منصات التواصل االجتماعي ،معتبر ًة ّ
منتقدو السياسيني بسبب كتاباتهم النابية على ّ
التع ّدي على حرية اآلخر ،كما تتح ّدث عن ظاهرة التنمر التي تودي بالضحايا إلى االنتحار.

كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
يستخدم املشاركون شبكة اإلنترنت على املستويني الشخصي واملهني بشكل مكثف ،إن بواسطة الهواتف واللوحات الذكية أو
منصات التواصل االجتماعي املستخدمة من قبل
أجهزة الكمبيوتر .ويحظى «فايسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» باألفضل ّية بني ّ
ً
املعلمني ،لكن بنسب متفاوتة ،بني من ال يستخدم التواصل االجتماعي أبداً لعدم الرغبة فـي ذلك أو منعا لهدر الوقت ،ومن
يزور املواقع لالطالع على الفنون واألبحاث العلمية واملستج ّدات .أما معظم احلاضرين فال يستخدمون هذه املنصات لنشر
فمخصصان
آرائهم أو صورهم بل لنشر أمور ثقافية وملتابعة ما ينشره املستخدِ مون اآلخرون .أ ّما البريد اإللكتروني و«واتساب»
ّ
بشكل أساسي ملوجبات العمل .كما يدرك عدد من املعلمني أن البيانات واآلراء الشخص ّية تُخزّن لدى جهات خاصة كما ميكن
أن تتع ّرض هذه البيانات ،مبا فيها صورهم ،للقرصنة ،فيلتزمون بالتالي بأقصى معايير احملافظة على اخلصوصية.
ويعتبر بعض املشاركني استخدام اإلنترنت مس ّبباً ملضيعة الوقت ،فهم يريدون التح ّكم بإدارة حياتهم ال أن يكونوا مذعنني
إلشعارات املواقع والتطبيقات اإللكترونية .لذا يستخدمونها ،صحيح بشكل مكثف ،ولكن بنا ًء حلاجاتهم الشخصية واملهنية
ال استسالماً إلمالءات املواقع والتطبيقات.
معظمهم يتجنّب نشر أي آراء سياسية حتى ال يتم «تصنيفهم» ،مع وجود استثناءات .تقول إحدى املشاركات إنها ناشطة
سياسياً على «فايسبوك» إذ تبدي آراءها باملستج ّدات واألحداث كما تعمد إلى تغطية األحداث من خالل نشرها أفالم فيديو
قصيرة تلقى رواجاً على نطاق واسع .وثانية تقول إنها تنشر آراءها السياسية على «فايسبوك» انطالقاً من معارضتها جلميع
أن التغطيات التي يقوم بها اإلعالم التقليدي مجتزأة وال تنقل الواقع
السياسيني كما تواكب األحداث على األرض على اعتبار ّ
كما هو .أ ّما الثالثة التي تبدي رأيها أيضاً عبر «فايسبوك» فتكتفي بنشر تقييمات  reviewsألماكن تق ّدم خدمات عامة
(كاملطاعم) انطالقاً من مبدأ «املسؤولية االجتماعية».
وتبدي إحدى املشاركات خوفها من استخدام اإلنترنت الستهداف املستخدِ مني بنا ًء خلاصية التع ّرف إلى الوجوه
 recognitionوارتكاز عمليات التوظيف فـي الشركات على ملفات األشخاص اإللكترونية.

facial

أ ّما بالنسبة لتعامل تالميذهم مع شبكة اإلنترنت ،فيشير املعلّمون إلى األلعاب والشخصيات اإللكترونية التي تع ّرض التالميذ
ملخاطر كثيرة منها لعبة «مومو» التي تطلب من األطفال القيام بأعمال «إجرامية» والتي تثير لديهم نوبات ذعر وخوف قصوى،
و Talking Angelaالتي تطلب منهم معلومات دقيقة واتّضح أن وراءها متع ِّقب أطفال منحرف .ويتح ّدثون عن تخلّف األهل
عن مراقبة أوالدهم وعن عدم معرفتهم باملخاطر التي متثلها هذه التطبيقات والـ pop upsالتي ترافقها وقد تكون ذات
أبعاد جنس ّية وفضائحية.
حتدي «مومو» 17واالتهامات ضد تطبيق
تبي أن
[إشارة من الكاتب :يف الواقع،
ّ
ّ
غير صحيحة ،ال بل معلومات مز ّيفة .إن الضجة التي أثيرت حولهما ،واتهامهما بالتعرض خلصوصية األطفال أو
ارتباطهما بشبكات مصطادي األطفال قد أثبت زيفها].
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كما شدد بعض املشاركني على ضرورة أن تأتي توعية األطفال بشكل مستمر ،ومن أكثر من مصدر (املدرسة ،األهل،
والتلفزيون .)...وتشير معلمات فـي هذا السياق إلى تدريبات خضعن لها ضمن برنامج  – Protect Edوهو برنامج غير
ملزمة املدارس بتطبيقه – حلماية التالميذ وتوعيتهم ،إضاف ًة لتوعية األهل على مخاطر استخدام اإلنترنت وهذا النوع
من «األلعاب».
وإثر استنكارهم اإلجراءات التي يتع ّرض لها أشخاص بسبب تص ّرفات «أصدقاء» لهم على شبكات التواصل االجتماعي – حتى
عندما ال يتفاعلون مع هؤالء ج ّراء تص ّرفاتهم – ال بسبب أدائهم الشخصي ،يقولون بضرورة التأكد من طبيعة املجموعات التي
ينض ّمون إليها أو يض ّمهم إليها «أصدقاء» ،على أن يعمدوا بانتظام ،إلى إزالة عضويتهم من املجموعات التي يت ّم ض ّمهم إليها
دون معرفة مسبقة منهم.
تقول إحدى املشاركات إنها حتث تالميذها على أن يكونوا على ب ّينة من هوية املجموعات التي ينتمون إليها تالفياً الستغاللهم
من جهات مشبوهة.

اخلصوصية واملراقبة
يش ّدد جميع املعلمني على تغ ّير سلوكياتهم على شبكة اإلنترنت باجتاه احملافظة على خصوصيتهم بعناية ،حتى باتت شبكة
اإلنترنت بالنسبة ملعظمهم مج ّرد مصدر للمعلومات وللدراسات ولألفكار اجلديدة ولتبادل اخلبرات املهنية.
بأن كل أفعالهم وتص ّرفاتهم وبياناتهم «محفوظة لألبد» وبأنها تش ّكل قاعدة
يستخدمون شبكة اإلنترنت بحذر شديد ملعرفتهم ّ
بيانات ضخمة مرتبطة مباشر ًة بخصوصيات األشخاص .وهذا احلذر ال ينطلق من خوف مما قد يتع ّرض له الفرد من
أخطار بسبب انتشار بياناته ،بل من باب اإلحساس باملسؤولية جتاه الذات واآلخرين ،واحترام الذات واآلخرين ،ما يقتضي
«عدم نشر فتاته أينما كان».
فـي املقابل ،يقول بعض املشاركني أنهم على اطالع على حاالت أشخاص تع ّرضوا لالبتزاز من خالل اإلنترنت .وتشير إحدى
املشاركات إلى أنها تع ّرضت شخصياً حملاولة ابتزاز هدفت إلى سرقة بياناتها لكنها تص ّدت لها بعدم الر ّد على املتصل بها
عبر بريدها اإللكتروني رغم مضايقات املتصل املتك ّررة .تتح ّدث مشاركة أخرى عن شخص فقد كل أمواله بفعل ابتزازه عبر
وهمي له يظهره فـي أوضاع غير أخالقية ،وقد ّ
مت
قريب لها من خالل خلق حساب
اإلنترنت وتخبر ثالثة عن محاولة ابتزاز
ٍ
ّ
ً
ً
وضع ح ّد لهذه احملاولة ال باللجوء إلى اجلهات األمنية بل بـ«إغراق» احلساب إلكترونيا وصوال إلى إقفاله.
وفـي معرض احلديث عن ضرورة احلفاظ على اخلصوصية وكيفية حتقيق ذلك ،تتح ّدث إحدى املعلّمات عن طرد معلّمات
لهن بأزياء غير محتشمة ،ما يض ّر بصورتهن
أخريات من
املؤسسة التربوية التي تنتمي إليها بسبب نشر هذه املعلّمات صوراً ّ
ّ
منصات التواصل االجتماعي .وتضيف إنها تعارض
لتالمذتهن اإلطالع على
املهن ّية ،ال س ّيما أنه ميكن
ّ
ّ
صورهن املنشورة على ّ
أن هذا يخالف األعراف املهن ّية.
منصات التواصل االجتماعي على اعتبار ّ
أن يكون التالميذ وأساتذتهم «أصدقاء» على ّ
واستناداً إلى واقعة منع شاب فلسطيني من دخول الواليات املتحدة لاللتحاق بجامعة هارفارد ،بسبب أداء أحد أصدقائه
أن أي جهة ّ
تطلع
أن نظام مراقبة األشخاص بات عاملياً بسبب اإلنترنت مبا ّ
منصة «فايسبوك» ،تقول إحدى املشاركات ّ
على ّ
على حسابات األشخاص اإللكترونية وتعاملهم بنا ًء للمعلومات التي جتمعها عنهم من خالل حساباتهم .وتضيف أخرى أنها
تخاف من إبداء تأييدها ،على اإلنترنت ،آلراء مناهضة للرئيس األميركي (حينها) دونالد ترامب ،وأنها ب ّدلت جواز سفرها
بعد سفرها إلى إيران ،مخافة أن ُتنع من دخول الواليات املتحدة ،دون أن تنتبه إلى أنها نشرت صوراً لها فـي إيران على
شبكة اإلنترنت (أي أن تواجدها فـي إيران بات معروفاً من اجلهات األميركية).
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وإذ تشير إحدى املشاركات إلى إمكان ّية اجلهات األمنية حتديد هوية مستخدم اإلنترنت ومكان تواجده من خالل
 ،Addressتخبر إحدى املشارِ كات فـي اجللسة عن تع ّرض بريدها اإللكتروني للقرصنة فلجأت إلى مكتب مكافحة جرائم
املعلوماتية السترداد حسابها وتعقّبت األجهزة األمن ّية الفاعل .وتتح ّدث مشاركة أخرى عن إمكانية تشغيل كاميرات الكمبيوتر
أن مارك زوكربرغ ،صاحب شركة
وأجهزة الهاتف اخلليوي عن بُعد بقصد
التجسس على أصحابها واستغاللهم ،مشير ًة إلى ّ
ّ
«فايسبوك» ،يبقي كاميرا هاتفه مغطاة بالصق وكذلك األمر بالنسبة ملايكروفون الهاتف .كما تأتي على ذكر فيلم أعاد إحياء
أن سنودن ما كان يتح ّدث إلى صديقته وهو على مقربة من الهواتف الذكية بل يخرج معها
قصة إدوارد سنودن لتشير إلى ّ
إلى الهواء الطلق ليتحادثا.
مختصة فـي لبنان مهمتها حماية احلقوق الرقم ّية اخلاصة باألفراد ويسبعدون وجودها.
يسخر املعلمون من فكرة وجود جهات
ّ
ً
أن حماية املستخدم تؤ ّمنها ،حسب اعتقادها ،جهات خارجية مرتبطة مثال مبز ّودي خدمة
وتشير إحدى املشاركات إلى ّ
ِّ
واملنصات املستخ َدمة («فايسبوك»« ،إنستغرام» .)...ثم
اإلنترنت ومقدِّمي خدمة استضافة املواقع والشركات املشغلة للمواقع
ّ
أن هذا املكتب لوحده ،بعديده احملدود وقدراته احمل ّددة ،هو
يأتون على ذكر مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية لكنهم ال يعتبرون ّ
ٍ
مستخدِ
مي اإلنترنت بأنفسهم
«كاف» حلماية األفراد جلهة احلفاظ على حقوقهم الرقم ّية .وتورد إحدى املشاركات مثل قيام
بحمالت على الشبكة ملناصرة وحماية أشخاص آخرين يتع ّرضون التهامات مغرضة ،كما للح ّد من األخبار املز ّيفة .وتضيف
مبتخصصني فـي التكنولوجيا السترجاع حساب شخصي ّ
متت قرصنته ،كما تر ّكز على دور الفرد نفسه
أخرى مثل اإلتصال
ّ
ً
بحماية ذاته عبر االلتزام ينشر بياناته وفقا ملعايير احلفاظ على كرامته وخصوصيته كما على األخالقيات والقيم.
تعليقاً على نظام االئتمان االجتماعي املعتمد فـي الصني ،يرفض املعلمون مبدأي التع ّدي على احلريات وتصنيف األفراد،
أن نظام كهذا هو «سيف ذو
ويطرحون عالمات استفهام حول اجلهة املخ ّولة القيام بهكذا تصنيف .تعتبر إحدى املشاركات ّ
ح ّدين» إذ ،من جهة ّ
ينظم املجتمع ويعزّز األمن وقد يساهم فـي جعل نزعة االلتزام بالقيم األخالقية وبالقوانني متجذرة فـي
نفسيات األشخاص ،إال أنه ،من جهة أخرى ،نظام مخابراتي رقابي يق ّيد املواطنني ويسمح بالتح ّكم املفرط بهم.
بجانب
«قمعي للغاية» لدرجة أنه «خانق» ويش ّل حركة الناس وإن كان
هذا النظام «مخيف و ُمذِ ل» وفقاً إلحدى املشاركات .إنه
ٍ
ّ
منه يضمن استتباب األمن .وتشير أخرى إلى أنه يق ّيد احلريات ويكبتها ألقصى ح ّد وصوالً إلى ضبط الشعب و«تخديره»
ِ
حصولك على معلومات متعلّقة بشخص ما مي ّكنك من استخدامها ض ّده وصوالً إلى
ومعاقبته .فيما تقول مشارِ كة ثالثة« :إن
ّ
التح ّكم به وحتويله إلى مج ّرد دمية بني يديك» .وتربط األمر مبا هو حاصل على شبكة اإلنترنت« :جهات خاصة تطلع على
بياناتك وميولك وعاداتك ،فتك ّون لك ملفاً شخصياً مي ّكنها من استهدافك بالدعايات وسواها خدم ًة ملصاحلها».

«إنه تع ّدي على احلياة اخلاصة» يقول أحد املشاركني متخ ّوفاً ،كما سواه من احلاضرين ،من إمكانية أن تتس ّرب البيانات
الشخصية ،فـي لبنان حتديداً ،من نطاق أجهزة الدولة لتصبح «مبتناول اجلميع كما هي احلال بالنسبة للتطبيق الذي
يستخدم رقم سيارتك لكشف كل املعلومات الشخصية املتعلقة بك» ،وأن تُستخدم هذه البيانات لتقييم األشخاص ومنحهم
اخلدمات مبا يتوافق وهذا التقييم كما هو حاصل فـي لبنان لدى املصارف وشركات التأمني مث ً
ال .فتقول إحدى املشاركات:
«لسنا جميعاً متساوين أمام شركات التأمني» إذ تتراجع نسبة اخلدمات التي تق ّدمها هذه الشركات بنا ًء لتاريخ الشخص فـي
قيادة السيارات وتس ّببه حلوادث سير كما بنا ًء لعمره ،إلخ .وترفض أن تُط ّبق هذه املعاملة على كل أوجه احلياة .وتطبيقاً
نشرت مادة وطنية على وسائل التواصل االجتماعي ،هل
لهذه املعاملة على نطاق وسائل التواصل االجتماعي ،تسأل« :إذا أنا
ُ
أن اجلهات املراقبة تعتمد معايير
أصبحت وطنية؟ ال أعرف إلى أي مدى تعكس هذه الوسائل حقيقة األشخاص» .وتضيف ّ
قد ال تكون ذات صلة« :إذا شخص ضرب آخر ،هل أعلم ملاذا ضربه؟ قد تكون مج ّرد ر ّدة فعل» .وترفض فـي هذا السياق
«تعميم اجلزء على الك ّل» ،فال تؤثر مث ً
ال مخالفة سير على كل جوانب حياة الشخص بل تقتصر على نطاق قيادته للسيارة
وتطبيقه قوانني السير واستحصاله أم ال على خدمات متعلّقة بهذا املجال فقط ال غير.
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إن هذا النظام يقصي
وتشير مشاركة أخرى إلى خطر القولبة والنمطية الذي يه ّدد األشخاص فـي هكذا نظام .فبرأيهاّ ،
األشخاص عن التص ّرف بأخالقية واحترام القيم ويفقدهم القدرة على اتخاذ القرارات وقد يج ّرهم إلى التص ّرف بازدواجية،
فيكون تص ّرفهم صحيحاً فـي العلن فيما تص ّرفهم على الصعيد اخلاص قد يكون سيئاً للغاية كاملواطن النموذج الذي يتّضح
أنه مجرم .وهذه كلّها مس ّببات تؤ ّدي إلى تدمير املجتمع وتبعد اإلنسان عن إنسانيته وكرامته.
أن األنظمة الرقابية تُط ّبق من قبل األنظمة الدكتاتورية املتح ّكمة بكل مفاصل حياة شعبها (إيران؛
ويجمع املشاركون على ّ
ً
سوريا؛ روسيا؛  .)...ولكن الرقابة تسود أيضا فـي األنظمة الدميقراطية ومنها الواليات املتحدة األميركية وأوروبا (الدول
أن نظام مراقبة الشعب مط ّبق فـي لبنان وتتخ ّوف
االسكندينافية ضمناً) وإن اتخذت أشكاالً مم َّوهة .كما تؤكد املشاركات ّ
إحداهن من سهولة تطبيقه نظراً لعدد اللبنانيني القليل جداً (بضعة ماليني) مقارن ًة مع أعداد الشعب الصيني ،ولعدم تطبيق
ّ
القوانني الضامنة للحريات.
التنصت على احملادثات الهاتفية
أن نظاماً رقابياً يسود فـي لبنان فيمكن ألجهزة املخابرات
تشير إحدى املشاركات إلى ّ
ّ
واإلطالع على املراسالت الرقم ّية .وإذ يتق ّبل بعض احلاضرين مراقبة الدولة حلركة البيانات الشخصية ويعتبرونها ضرورية
حلماية األمن العام وإفشال العمليات اإلجرامية بشكل استباقي ،يشترطون أ ّال تبلغ ح ّد التع ّدي على احلياة اخلاصة.

البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
أن الشركات اخلاصة تستثمر بيانات مستخدِ مي اإلنترنت الشخصية لغايات جتارية ودعائية وتبيعها جلهات
يدرك املشاركون ّ
ثالثة ،ما يجعلهم يتعاملون بحذر مع املواقع والتطبيقات اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي ،كما يتجنّبون شراء السلع
عبر اإلنترنت واالشتراك فـي خدمات متوفرة على شبكة اإلنترنت.
أن احلصول على بيانات األفراد ال يتطلّب بالضرورة التواجد على شبكة اإلنترنت إذ
تشير إحدى املشاركات إلى ّ
تتوفر تكنولوجيات تسحب كل املعلومات والبيانات املوجودة على الهواتف النقالة (بواسطة خاص ّيات كـ Near Field
 Communicationو ،)Bluetoothمبج ّرد وجود هذه الهواتف فـي نطاق عمل هذه التكنولوجيات .كما ميكن حتديد أماكن
تواجد األفراد بواسطة هواتفهم الذكية ومراقبتهم من خالل كاميرات هذه الهواتف.
وتــورد مشــاركة أخــرى احتمــال أن تكــون أجهــزة اســتخبارات ( ،FBI، CIAجهــات إســرائيلية )...وراء جتميــع
بيانــات مســتخدِ مي اإلنترنــت ألهــداف أمن ّيــة .وتذكــر أخــرى الشــركات اخلاصــة كـ«جوجــل» التــي تســتخدم هــذه
أن «مــن يريــد أن يتســلّى» يقــوم أيضــاً بتجميــع هــذه البيانــات
البيانــات ألهــداف جتاريــة ودعائيــة .وتقــول ثالثــة ّ
نحو أو آخر.
الستخدامها على ٍ
ال يثق املعلمون أبداً بأي جهة رسم ّية ،وحتديداً باجلهات
األمن ّية ،لضمان حمايتهم وحماية بياناتهم على شبكة
اإلنترنت .يشير بعضهم إلى أنهم ال يعلمون من هي اجلهة
املختصة التي من املمكن أن يلجأوا إليها فـي حال تع ّرضت
ّ
أن «تشغيل
حقوقهم لالنتهاك .تقول إحدى املشاركات ّ
العالقات» و«الواسطة» هما من الطرق الف ّعالة لتحصيل
احلقوق .ويورد آخرون إمكانية اللجوء ملنظمات غير حكومية
تدافع عن حقوق اإلنسان وللشركات اخلاصة املشغّلة
للتطبيقات واملنصات اإللكترونية كـ«فايسبوك».
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ال يثق املعلمون أبدًا بأي جهة رسم ّية،
وحتديدًا باجلهات األمن ّية ،لضمان
حمايتهم وحماية بياناتهم على شبكة
اإلنرتنت.
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كما يق ّرون بأنهم ال يعرفون من يجب أن تكون اجلهة الواجب عليها حماية حقوقهم الرقم ّية .وإحدى املشاركات تبدي عدم
ثقتها بالقضاء املك ّبل بالبيروقراطية وغير القادر على مواكبة وتيرة التق ّدم التكنولوجي املتسارعة .ويك ّرر مشارك آخر
التشديد على ضرورة التزام معايير احلماية الشخصية (اعتماد كلمات س ّر مر ّكبة ،التحفظ فـي نشر البيانات واآلراء.)...
أن الطريقة الوحيدة للحماية هي احل ّد من استخدام الوسائل اإللكترونية ،وتقول إحدى املشاركات أنها ال
ويعتبر املشاركون ّ
تزال تعمد إلى احلفاظ على املعلومات بالطرق التقليدية أي مكتوبة بالقلم على أوراق.
وتش ّدد إحدى املشاركات على مسؤولية كل فرد فـي حماية خصوصيته عن طريق احل ّد من نشر بياناته اخلاصة لكنها تبدي
تخ ّوفها من «تر ّبص» الشركات اخلاصة ببيانات املستخدِ مني واستخدامها لهذه البيانات لغايات قد ال يوافق عليها صاحبها.
وتبدي مشارِ كة أخرى خوفها من أن تُستخدم هذه البيانات لغايات إجرامية كخطف األطفال ،أو خللق أخبار مز ّيفة .وإذ
يؤكد معظمهم أنهم ليسوا ّ
مطلعني على حاالت ابتزاز أطفال ّإل من خالل األفالم السينمائية أو من خالل متح ّدثني فـي
أن إبن أخيها تع ّرض للتن ّمر من قبل أصحابه الذين يشاركهم نفس املجموعة
ندوات ومحاضرات ،تذكر إحدى املشاركات ّ
على «واتساب» ،فساعدته على ّ
ً
ّ
تخطي األمر ومت تبليغ إدارة املدرسة باألمر لتتخذ إجراءات مناسبة حماية لباقي التالميذ.

غياب القوانني
يشـ ّدد املشــاركون علــى أنــه فـــي ظــل غياب القوانــن احلامية،
وعــدم وعــي املراهقــن والتالميــذ فـــي املــدارس حتديــداً
لألخطــار احملدقــة بهــم جـ ّراء اســتخدامهم لشــبكة اإلنترنــت،
أي رقابــة أو توجيــه لهــم مــن قبــل املدرســة واألهــل
ولغيــاب ّ
بهــذا اخلصــوص ،مــن الضــروري تفعيــل دور وزارة التربيــة
فـــي هــذا املجــال وإيجــاد تواصــل وثيــق بــن األهــل وأوالدهــم،
واعتمــاد ضوابــط قانونيــة حتــ ّد مــن مخاطــر اســتغالل
بيانــات األفــراد علــى أنواعهــا.

يطالب املعلمون بتفعيل دور وزارة
الرتبية يف جمال اعتماد ضوابط
حتد من خماطر استغالل
قانونية ّ
بيانات الطالب.

ويف محاوالت أول ّية لتطويق مخاطر استخدام اإلنترنت ،تقول إحدى املعلّمات إ ّنه ،إثر محاضرة لشخص من مكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية ،انعقدت فـي املدرسة التي تد ّرس فيها ،ومن باب حماية التالميذ من أي أخطار محتملة قد يتع ّرضون لها
لدى استخدامهم شبكة اإلنترنتّ ،
مت تزويدهم برقم هاتف ليبلّغوا عبره عن أي ممارسات قد يتع ّرضون لها.
وتقترح إحدى املعلّمات تعميم فكرة اخلط الساخن للتعاطي مبهنية مع قضايا التخويف والتن ّمر واالبتزاز عبر شبكة اإلنترنت
خصوصاً فـي ما يتعلّق باألطفال املستهدفني .وتطالب أخرى اجلهات الرسمية بتعزيز قدراتها ملكافحة هذه الظواهر وبأن
تصبح البرامج املماثلة لبرنامج  Protect Edإلزامية فـي املدارس ،وأن تدخل هذه التوعية فـي املناهج التربوية ،وأن ال تت ّم
معاجلة تأثيرات اإلنترنت السلبية بل التربية على األخالق التي متنح األطفال مناعة ض ّد هذه السلبيات كما تردعهم عن
بأن احلماية عموماً وحماية األطفال خصوصاً مت ّر بتكامل ثالثة عناصر :التربية
املمارسات املسيئة لغيرهم .وتخلص للقول ّ
ً
التي يتوالها األهل واملدرسة ،واحلماية الذاتية التي ميارسها الفرد شخصيا ،والدولة التي تتكفّل حماية مواطنيها.
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الطالب اجلامعيون
كان للطالب اجلامعيني املشاركني فـي مجموعتي التركيز ّ
اطالعاً نسبياً على مفهوم احلقوق الرقم ّية لكنه لم يكن تعريفهم
للمفهوم شام ً
ال ،فاقتصر على «ما ميكنك وما ال ميكنك فعله أثناء استخدامك لشبكة اإلنترنت؛ وما ستتح ّمل مسؤولية فعله؛
وحقّك فـي اخلصوصية».

كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
حد سواء للولوج إلى شبكة اإلنترنت
يستخدم الطالب املشاركون فـي هذه اجللسة هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر على ٍّ
إن استخدام معظم الطالب لهذه التطبيقات يت ّم بشكل متواصل
وحتديداً إلى تطبيقات «فايسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»ّ .
أن إحدى املشاركات تصف نفسها بـ«املقيمة»  residentعلى اإلنترنت) ،وذلك ألغراض شخص ّية متّصلة بهواياتهم
(حتى ّ
وحاجاتهم اليومية بالدرجة األولى .شارك فقط طالبان يستخدمون اإلنترنت لفترات أقصر ،فأحدهم يستخدم اإلنترنت مل ّدة
ساعة فـي اليوم فيما آخر يستخدمه مل ّدة خمس ساعات.
يشير الطالب إلى ظاهرة السعي وراء الشهرة املتفشية على منصات التواصل االجتماعي والهوس برفع أعداد املتابعني
 ،followersوإشارات التحبيذ  ،likesوالتعليقات  commentsإلى أقصى احلدود .وتتح ّدث إحدى الطالبات عن أنه أثناء
احلمالت االنتخابية اجلامعية ،تت ّم رشوة الناخبني مبنحهم املزيد من املتابعات  ،followsوإشارات التحبيذ .likes
ألي جهة كانت ،إال إذا كان هذا التنازل
وهم ال يبدون أي استعداد للتخلّي عن هواتفهم الذكية ،ولو ملدة زمنية مح ّددةّ ،
اضطرارياً ألقصى ح ّد (مث ً
ال احلصول على وظيفة لكسب العيش يقتضي هكذا تنازل أو اإلذعان لطلب من جهة أمن ّية).

اخلصوصية واملراقبة

كان لدى الطالبات اإلناث توجهًا لالمتناع
ّ
صورهن اخلاصة وأمكنة
عن نشر
ّ
تواجدهن أكرث من زمالئهن الذكور.

صورهن
كان لــدى الطالبــات اإلنــاث توجهـاً لالمتناع عن نشــر
ّ
اخلاصــة وأمكنــة تواجدهـ ّـن مــن بــاب احلمايــة الشــخص ّية.
كمــا ال ينشــرن آراءهـ ّـن السياســية ّإل بشــكل محــدود وبصيــغ
أفكارهن
غيــر اســتفزازية وغيــر حتريضيــة تالفيـاً لســوء فهــم
ّ
أو خلســارة أصدقــاء بســبب تبايــن فـــي اآلراء.

وتشير إحدى املشاركات إلى مدى الزيف الذي يغلّف أداء األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت إلى درجة تزوير هوياتهم
الفعلية وخلق هويات افتراضية ألنفسهم سعياً وراء الشهرة ،وبالتالي تضليل «أصدقائهم» االفتراضيني لدى مقاربتهم فـي
إن أداءها على شبكة اإلنترنت متحفظ ج ّداً لتأمني حمايتها الذاتية ،فال جتعل منشوراتها علنية بل
الواقع .وتقول أخرى ّ
مخصصة ملجموعة محدودة من األصدقاء واملق ّربني .فيما أخرى جتعل منشوراتها مقروؤة من العموم كونها ال تنشر إال
ّ
كتابات ثقافية ال معلومات شخصية .ويشرن إلى إمكانية استخدام منشورات األشخاص ض ّدهم إذا كانت هذه املنشورات
عدائية أو إذا كانت تكشف النقاب عن توجهات الشخص السياسية والعقائدية.
كما يتجنّب الطالب نشر صور مع ّينة كتلك التي تظهرهم بثياب البحر أو التي يُطلب منهم عدم نشرها .وأيضاً من اإلجراءات
التي تعتمدها إحدى الطالبات لضمان سالمتها وسالمة عائلتها ،عدم ذكر سياسيني فـي رسائلها عبر «واتساب» اعتقاداً
منها أنه مراقب .ويح ّددون جملة من األخطار التي قد تستهدفهم على شبكة اإلنترنت :التع ّرض لسالمتهم الشخصية عبر
التن ّمر ،وتعديل صورهم املنشورة بواسطة «فوتوشوب» ،واملالحقة  ،stalkingونشر مكان تواجدهم  ،snapmapsواالبتزاز،
وتسريب صورهم.
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أ ّما نظام االئتمان االجتماعي الصيني ،فيثير خوف الطالب ويعتبرون أنه ناجت عن خوف الدولة من شعبها فتعمد إلى مراقبته
والتجسس عليه باستمرار وبكل الوسائل املتاحة ،منتهك ًة خصوصية األفراد وحقوقهم .ويربطون بني هذا النظام واألنظمة
ّ
ً
التوتاليتارية القمعية .ويجدو َن أن ال جوانب إيجابية لهكذا نظام ،فالظلم الحق باملواطن انطالقا من انعدام سيادة حكم
القانون .وقد ربط عدد من الطالب املشاركني بني نظام االئتمان االجتماعي وما شاهدوه من خالل مسلسل Black Mirror
على تطبيق «نتفليكس».
يف اجلوانب اإليجابية لنظام االئتمان االجتماعي ،يع ّدد املشاركون حماية األفراد واملكافآت التي يحصلون عليها واستتباب
حس املواطنة والتربية املدنية .إال أن غالبية املشاركني يعارضون تطبيقه ،فتورد إحدى املشاركات
األمن واألمان وتعزيز ّ
ً
لدواع غير أخالقية ومنها مثال الرغبة ببلوغ مراتب مع ّينة واالستفادة من اجلوائز،
احتمال انصياع األفراد لهذا النظام
ٍ
والتجسس ،وانعدام اخلصوصية وحرية التعبير ،ونزعة السلطة للقمع والتسلط .كما اعتبرت
إضافة إلى التع ّرض للمراقبة
ّ
متسكه بحريته،
إحدى املشاركات ّ
أن هكذا نظام ال ميكن أن يُط ّبق فـي دولة دميقراطية حيث الشعب سيقاومه من منطلق ّ
فيما تسأل مشاركة أخرى عن الغاية من تطبيق هكذا نظام« :هل الهدف تربية الشعب وحتسني أدائه العام أم الهدف هو
قمعه وضبط حت ّركاته؟»
وعند سؤالهم عن الدول التي قد تهتم بتطبيق نظام االئتمان االجتماعي على أراضيهاّ ،
يرشح الطالب مبعظمهم دوالً ذات
أنظمة قمعية ومنها اململكة العربية السعودية وكوريا الشمالية وروسيا .إحدى الطالبات تخالف املسار العام لتقول إنها تضع
السويد فـي خانة الدول التي قد تشتري هذا النظام مبا أنها بالد تعمل على تعزيز الرخاء االجتماعي وهو نظام يساهم
بتحقيق ذلك.
فيما ع ّبر بعض الطالب املشاركني عن احتمال شراء لبنان لهذا النظام ،استبعد اآلخرون إمكانية تطبيق هذا النظام الرقابي
تفشي ظاهرة «الواسطة» والتحزّب التي تتدخل لتغيير نقاط التقييم من سلبية إلى إيجابية ،ونظراً
التقييمي فـي لبنان بسبب ّ
لغياب أي آلية تنفيذ ف ّعالة ،يشير آخرون إلى نزعة الشعب اللبناني إلى عدم االلتزام باألنظمة.
صحة
أن أخباراً تفيد ّ
وتشير إحدى املشاركات إلى ّ
بأن «كل شيء فـي لبنان صار مراقباً» لكنها تقول إنها لم تتأكد بعد من ّ
هذه املعلومة .لكن ،برأيها ،نظام مماثل للنظام الصيني قابل للتطبيق فـي لبنان «مع هكذا طبقة (سياس ّية)؛ أكيد» .وما يحول
دون ذلك هو الكلفة املادية التي يتطلّبها اعتماد هذا النظام ،فيما مشاركة أخرى تستبعد تطبيقه نظراً لتحفظ اللبنانيني
إزاء شؤونهم اخلاصة وخصوصيتهم.
وأن هناك حالياً نوعاً من الرقابة يخضع
أن مشاركة أخرى تلحظ أن ال شيء يحول دون تطبيق نظام مشابه فـي لبنان ّ
إال ّ
لها اللبنانيون ،ال س ّيما منذ اندالع ثورة  17تشرين« .العالم عم تتراقب عالـ«هاشتاغ» ،على الـ«فايسبوك» ،على كل شي»،
كما تقول.
مجمل املشاركني يعارضون تطبيق نظام مراقبة فـي حرم جامعتهم كما يعارضون أن تتح ّكم أقل ّية من األشخاص مبصير
األكثرية.
محجبة تعرفها لالبتزاز بسبب صور
أ ّما على مستوى االستهدافات الشخص ّية ،فتتح ّدث إحدى املشاركات عن تع ّرض فتاة
ّ
بالتوجه إلى القضاء وإلى مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية .كما تشير
لها نشرتها على شبكة اإلنترنت ،وتقول إنها نصحتها
ّ
ّ
أن مجموعة من رسائلها الصوتية الشخص ّية ّ
مت توليفها بشكل يح ّرف أقوالها األساسية لكنها متكنت من فضح عملية
إلى ّ
ً
التحريف والتوليف املمنهجة من خالل مقارنتها برسائلها الصوتية األصلية ،مش ّددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء لوضع
حد لتلك املمارسات ّ
والطالع األفراد على حقوقهم.
ٍّ
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وإن كان الطالب يدركون كيفية عمل
شبكات التواصل االجتماعي وسلبياتها
لكنهم "يختارون" أن ّ
يغضوا الطرف
يتم
عن هذه التداعيات طاملا مل ّ
استهدافهم شخصيًا أو استهداف
شخص قريب منهم مبمارسات مسيئة.

ومــن اإلجــراءات التــي يتخذهــا املشــاركون للح ـ ّد مــن عمليــة
االطــاع علــى البيانــات املتعلّقــة بهــم ،يشــير معظمهــم إلــى
أن إحدى املشــاركات تقول
تغييره إعدادات اخلصوصية .كما ّ
إنهــا تنشــر معلومــات مغلوطــة ،كأن تغ ّيــر شــهرتها أو تاريــخ
والدتهــا .وآخــر يقلّــل مــن نســبة املعلومــات املتعلّقــة بــه ،فيمــا
مشــاركة أخــرى تســتخدم تطبيــق  VPNال إلخفــاء عنوانهــا
اإللكترونــي بــل للولــوج إلــى مواقــع إلكترونيــة وتطبيقــات ال
ميكنهــا اســتخدامها بحكــم عنوانهــا اإللكترونــي العــادي.

يقول املشاركون إنهم يدركون كيفية عمل شبكات التواصل
يغضوا الطرف عن هذه التداعيات .ويقول معظهم
االجتماعي وسلبياتها وتأثيراتها على نفس ّية األفراد لكنهم «يختارون» أن ّ
أنه طاملا لم يت ّم استهدافهم شخصياً أو استهداف شخص قريب منهم مبمارسات مسيئة لهم أو لهذا الشخص ،فلن يب ّدلوا
تص ّرفهم املعتاد على شبكات التواصل االجتماعي.

البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
اإلسم والشهرة ،العمر ،اجلنس ،العنوان ،األذواق ،االنتماءات السياسية ،الدين ،االهتمامات الثقافية ،السلع والعالمات
التجارية التي يبتاعها املرء أو التي تستهويه ،املستوى التعليمي ،األبحاث التي يجريها الفرد ،األمكنة التي يرتادها الشخص،
وضع الشخص االقتصادي ...هي بعض من البيانات الشخصية التي يع ّددها املشاركون على أنها بيانات تعمد الشركات
اخلاصة إلى جتميعها وحفظها.
ويف معرض التعليق على مسألة االستهداف باإلعالنات الذي يالحق مستخدمي اإلنترنت ،واملستند إلى الداتا املتعلّقة بهم،
أن «كل تص ّرفاتنا على اإلنترنت محفوظة» وبنتيجة كل األبحاث التي يقمن بها على
إنهن يدركن متاماً ّ
تقول بعض املشاركات ّ
أن كل هذه البيانات محفوظة لدى «جوجل»
شبكة اإلنترنت،
تصلهن إعالنات موافقة لنوع ّية هذه األبحاث .ويش ْر َن إلى ّ
ّ
ّ
و«فايسبوك» .وتعلق إحدى املشاركات بالقول« :هذا أمر مخيف».
بأن كل البيانات املتعلّقة بها ُتفظ يجعلها تتص ّرف بحذر لدى استخدامها شبكة اإلنترنت.
أن إدراكها ّ
وتذكر مشاركة أخرى ّ
أن جتميع الداتا له انعكاساته السلبية على الشخصيات العاملة فـي احلقل العام وعلى األطفال الذين قد يتع ّرضون
وتعتبر ّ
الستهدافات مؤذية لهم .لكنها ال متانع أن تكون بياناتها الشخصية موضع حفظ لدى جهات أخرى وإ ْن هي تطرح باستمرار
عالمات استفهام حول طبيعة األهداف السيئة التي قد تستخدم من أجلها هذه الداتا .فيما تشير أخرى إلى إمكانية استثمار
هذه الداتا لغايات سياسية وانتخابية حتديداً ،مستند ًة إلى واقعة خرق بيانات مستخدِ مي «فايسبوك» ألغراض إنتخابية فـي
الواليات املتحدة األميركية.
ال متانع إحدى املشاركات أن يسعى «فايسبوك» وغيره من الشركات اخلاصة إلى جتميع البيانات الشخصية وإنشاء ملفات
شخصية حتى ألشخاص ال يستخدمون «فايسبوك» ،واستثمار هذه البيانات ألغراض دعائية وجتارية ،فهي وإن كانت تعتبر
األمر خط ًأ ،تقول إنه ال مينعها من القيام مبا تريد فعله من خالل استخدامها لشبكة اإلنترنت خصوصاً أنها ال تقوم بأمور
سيئة .وتشير طالبة إلى كيفية استخدام «فايسبوك» بيانات مستخدميه لغايات سياسية انتخابية فيما أخرى تقول بأن
األشخاص ال يبالون بهكذا ممارسات.
وتتخ ّوف إحدى املشاركات مما تعتبره من أخطر األمور التي ته ّدد املستخدِ م بسبب استغالل الداتا املتعلّقة بأبحاثه ومشترياته
املوجهة وصوالً إلى «تسيير الشخص» .كما
وتص ّرفاته عبر شبكة اإلنترنت ،وهو استهداف خلصوصيته ومالحقته بالدعايات
ّ
تتح ّدث عن املخاطر التي متثلها املخ ّدرات الرقمية املتاحة ملن يرغب بشرائها.
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طالبة أخرى تبدي انزعاجها من تطفل «فايسبوك» عليها من خالل اقتراحه عليها مث ً
ال صداقة شخص تواجدت معه فـي
صورهن اخلاصة غير
نفس املكان .وطالبات أخريات يبدين حتفظهن على قدرة «فايسبوك» على الولوج إلى مجموعة
ّ
املنشورة على صفحاتهن.
أي منهم إعدادات اإلعالنات للتخفيف
أي من الطالب املشاركني نظام التصفّح  TORحلماية اخلصوصية ،وال يب ّدل ٌّ
ال يعرف ٌّ
أو للح ّد من استهدافهم باإلعالنات التي ال يرغبون بأن تطالهم.
لكن هؤالء الطالب نفسهم يبدون حتفظاً فـي حال ّ
مت نشر عناوين املواقع اإللكترونية التي ارتادوها وقائمة األشخاص الذين
تواصلوا معهم من خالل تطبيق  Tinderللمواعدة على سبيل املثال.
بأن تعامل شركات التأمني مع زبائنها ميكن أن يرتكز مث ً
ال على نوعية املأكوالت (صح ّية
ليس الطالب املشاركون على اطالع ّ
أو غير صح ّية) التي ينشر هؤالء الزبائن صورها على «إنستغرام» ،أو على عدد اخلطوات التي ميشونها (والتي تشير إلى
كونهم أشخاصاً نشيطني أم ال) ،فتعمد شركات التأمني بنا ًء على هذه املعلومات ،إلى تعديل ثمن بوليصة تأمينهم الصحي.
أن بعض
وإذ يتح ّدثون عن دور للجهات احلكومية فـي احل ّد من جتميع الشركات اخلاصة للبيانات الشخصية ،يذكرون ّ
احلكومات تعمل على تقويض ممارسات الشركات اخلاصة فـي ما يتعلّق بسياساتها إزاء جمع البيانات واستثمارها ،بينما
حكومات أخرى ال تقوم بذلك.
يسجلون رفضاً قاطعاً حيال
ولدى مناقشة إمكانية استثمار جهات حكومية لبياناتهم الشخصية ،كثير من الطالب املشاركني
ّ
إعطاء هواتفهم جلهات أمنية ،وحتديداً لشرطة اجلوازات فـي املطارات إال فـي حال ورد احتمال منعهم من دخول أراضي
البلد املقصود .إال أ ّنهم ليسوا متأكدين ما إذا كان نشاطهم على منصات التواصل االجتماعي أو ما تتض ّمنه هواتفهم من
بيانات أو صالتهم بأشخاص مع ّينني ،يع ّرضهم أم ال ملشاكل أمن ّية ،وهم يشيرون إلى أن ال مقدرة لهم على معرفة ما قد
يس ّبب لهم مشاكل مع اجلهات األمنية ألنهم ال يعلمون ماهية البيانات التي تعترض عليها هذه اجلهات.

خرباء التكنولوجيا
تض ّم هذه املجموعة تقنيني يعملون فـي مجال تطوير البرمجيات أو يؤ ّمنون الصيانة والدعم التكنولوجي لشركات ،ورجال
أعمال ومبادرين أطلقوا مشاريع إلكترونية ،وأكادمييني يُعنون بالشؤون التكنولوجية ،وعاملني على متاس مع الزبائن فـي
متخصصة فـي مجال خدمات اإلنترنت.
شركات
ّ
معظمهم على ّ
أن هذا املفهوم يشمل حرية الوصول إلى شبكة اإلنترنت
اطالع على مفهوم احلقوق الرقمية ويشيرون إلى ّ
وحرية استخدامها ،إضاف ًة حلرية نشر املعلومات وتبادلها واحلفاظ على خصوص ّية األفراد واحترام خصوص ّية اآلخرين.

كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
إن استخدام شبكة اإلنترنت هو فـي صلب أعمال اخلبراء املشاركني فـي هذه اجللسة إذ هي متثل املادة األساسية لعملهم
ّ
والوسيلة التي يستخدمونها للقيام بهذا العمل ،إضافة لكونها النطاق املهني الذي يتح ّركون ضمنه لتنفيذ مهامهم.
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اخلصوصية واملراقبة
يح ّدد املشاركون طبيعة اإلجراءات التي يتخذونها خلفض حجم الداتا الصادرة عنهم ومنها:
¦عدم ربط حساباتهم بعضها بالبعض اآلخر؛
حساسة؛
¦عدم نشر بيانات ّ
¦عدم مشاركة البيانات؛
¦التفكير عميقاً قبل نشر أي معلومات شخصية؛
¦عدم استخدام «جوجل» كمح ّرك بحث واستبداله بآخر؛
¦التقليل من استخدام التطبيقات؛
¦عدم البقاء على اتصال دائم باإلنترنت.
أن أحدهم يشير إلى أنه مبج ّرد حيازتك لهاتف ذكي ،ال جدوى من أ ّية إجراءات قد تتخذها حلماية بياناتك .ويف هذا
ّإل ّ
السياق ،تقول إحدى املشاركات أنه مبج ّرد أن يرد اسم شخص ما فـي محادثاتها ،ولو كان موجوداً فـي الواليات املتحدة
أن «فايسبوك» يستخدم خاص ّية التع ّرف على
األميركية ،سيقترحه عليها «فايسبوك» كصديق محتمل ،ما يدفعها لالعتقاد ّ
األصوات .voice recognition
ويقول املشاركون فـي اجللسة إنهم لم يكونوا على اطالع على نظام االئتمان االجتماعي املط ّبق فـي الصني .وهم يستبعدون
ألن تطبيقه يتطللّب تطبيق ما يُعرف بـ«احلكومة اإللكترونية»  e-governmentوهذا أمر
تطبيق هكذا نظام فـي لبنان ّ
ً
ً
يستوجب إنشاء بنية حتتية متكاملة لوجستيا ويُع َمل على تنفيذها منذ العام  1998ولم ت َر النور بعد ،إضافة إلى ضرورة وضع
ح ّد لعقلية احملاصصة والزبائنية وسياسات الفساد.
إن هكذا نظام هو ِسمة الدول البوليس ّية والنظام البوليسي قائم حالياً فـي لبنان وإن بأساليب مختلفة
إحدى املشاركات تقول ّ
ً
عن تلك السائدة فـي الصني .مشارِ كة أخرى تقول إنه نظرا لالنقسامات القائمة فـي لبنان ،لن يكون هناك نظام مراقبة واحد
بل أنظمة على عدد األطراف املتنافسة ليراقب كل طرف الطرف اآلخر ما يجعل مستبعداً احتمال قيام هكذا نظام رقابي.
تقترح إحدى املشاركات فـي اجللسة أن يت ّم تطبيق هذا النظام الرقابي على الشركات الكبرى ال على األفراد .وتشير أخرى
يحد منها ،من خالل مث ً
ال دفع مبالغ مال ّية جلهات مع ّينة إللغاء
إلى إمكانية أن يعزّز هذا النظام املمارسات الفاسدة عوض أن َّ
العالمات السيئة التي نالها أحدهم و/أو لرفع هذه العالمات.
يف معرض حتديد إيجابيات هذا النظام ،يع ّددون :تطبيق القانون ،استتباب األمن ،التزام األشخاص تص ّرفات الئقة ،زيادة
حس املواطنة ،حت ّول الفرد إلى مواطن منوذجي ومثال حتتذي به األجيال املقبلة ،جت ّذر املساواة بني الناس ،تكريس االنتظام
ّ
العام ،وضبط أداء الشعوب ذات األعداد الضخمة.
التجسس واملراقبة ،انعدام احلرية ،قيام مجتمع مز ّيف ،حت ّول حياة األشخاص إلى
أ ّما فـي قائمة مساوئ هذا النظام فيرد
ّ
عبء بسبب سعيهم الدائم لتلبية متطلبات هذا النظام ،عدم السماح بارتكاب اخلطأ وغياب مجال العفو والغفران ما يفقد
الناس إنسانيتهم.
وإذ تشير إحدى املشاركات إلى وجود نظام قضائي يح ّدد الصح واخلطأ فال حاجة جلهات غير قضائية للقيام بذلك ،يعتبر
أن هذا النظام يخالف مبدأ قانونياً أساسياً ،بل يلغيه ،وهو احلقّ فـي الدفاع عن النفس.
مشارك آخر ّ
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وبنا ًء لتوقعات املشاركني فـي اجللسة ،قد تعمد الواليات املتحدة األميركية واململكة العربية السعودية واألنظمة الدكتاتورية،
أن هذا
ومختلف دول أفريقيا ،وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وتركيا إلى شراء هذا النظام ،فيما يشير أحد املشاركني إلى ّ
النظام مستوحى من نظام االئتمان األميركي الذي مينحك سلفة مالية لقاء عدم التخلّف أبداً فـي دفع أقساطك.

البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
أن البيانات التي ُتمع عن الفرد املستخدم لشبكة اإلنترنت قد تُستع َمل ألغراض تفيد
يشير أحد املشاركني فـي اجللسة إلى ّ
هذا الفرد (إرسال إعالنات له عن سلع يرغب بها) كما ميكن أن تستثمر ألذيته (حتديد مكان تواجد ناشط سياسي متهيداً
لتوقيفه من قبل اجلهات األمنية).
«حساسة» :السياسيون ،احلكومات ،املنظمات غير احلكومية،
ويع ّدد احلاضرون املستخدمني والقطاعات التي تعتبر بياناتهم ّ
القطاع الطبي (إذا ما أصبحت ملفات املرضى سهلة املنال من قبل أطراف غير معنية بها وتعريض خصوص ّية املرضى
لالنتهاك) ،وشركات التأمني.
يضع املشاركون فـي قائمة البيانات التي جتمعها الشركات اخلاصة مثل «فايسبوك» عن مستخدمي اإلنترنت الصور ،اإلسم،
العمر ،اجلنس ،اللغات املستخدمة ،املستوى التعليمي لألفراد ،أرقام الهواتف ،أماكن التواجد ،عناوين البريد اإللكتروني،
املفضلة ،وجهات
املشاعر ،نتائج األبحاث ،األذواق ،تاريخ األفراد الطبي ،السلع التي يبتاعها األفراد ،العالمات التجارية
ّ
السفر ،العالقات الشخص ّية ،املبالغ املدفوعة ،واألصوات.
ويع ّددون ضمن إيجابيات جمع املعلومات من قبل شركات خاصة ،تلقّي إعالنات واقتراحات مالئمة ألذواق املستخدم ،وتوفير
يخصصه املستخدم للبحث ع ّما يناسب ذوقه ،ما يس ّهل عملية استهداف زبائن جدد من قبل الشركات وبالتالي
الوقت الذي
ّ
زيادة أرباحها.
أ ّما على الئحة السلبيات الناجتة عن عملية جمع املعلومات من قبل شركات خاصة فيرد:
¦عدم احترام خصوصية األفراد؛
¦تع ّرض األفراد لإلزعاج بسبب «الغرق» فـي ك ٍّم هائل من اإلعالنات؛
¦التع ّرض لالبتزاز؛
¦خطر تع ّرض البيانات للسرقة؛
¦استغالل أجهزة أمنية للداتا بهدف مراقبة أفراد وتعقّبهم ومالحقتهم؛
¦جتنيد أفراد لصالح شبكات إرهابية أو شبكات من أنواع أخرى عبر استغالل نقاط ضعفهم؛
بالسمعة؛
¦استغالل البيانات لنشر شائعات وأخباراً مز ّيفة وصوالً إلى اإلضرار ُ
أن أهمية الداتا هي فـي كيفية حتليلها متهيداً الستثمارها
¦استثمار البيانات على أساس معيار الكم ّية ال النوع ّية ،علماً ّ
ال مبج ّرد تعدادها كأرقام.
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غياب القوانني
تثيــر إحــدى املشــاركات مشــكلة غيــاب القوانــن الضامنــة
خلصوصيــة األفــراد .وتوصيف ـاً لغيــاب دور للدولــة اللبنانيــة
ليست الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية
فـــي عمليــة حمايــة البيانــات ،أكانــت بيانــات األفــراد أو
بيانات األفراد فحسب ،بل هي حتى
أن الدولــة
البيانــات احلكوميــة ،يشــير أحــد املشــاركني إلــى ّ
عاجزة عن حماية البيانات احلكومية.
اللبنانيــة ال توفــر حمايــة كافيــة للبيانــات املتوفــرة لديهــا،
متح ّدث ـاً عــن تع ـ ّرض جهــاز أمنــي حســاس النتهــاك فاضــح
لبياناتــه (أســماء الضبــاط ووظائفهــم ،أســماء املخبريــن ومهماتهــم )...فـــي العــام  .2017ويقــول إن الضالعــن فـــي هــذا
احلســي لكلمــة «ســرقة» ،أي لــم ينقلــوا املعلومــات مــن
االنتهــاك لــم يتــم توقيفهــم ألنهــم لــم «يســرقوا» املعلومــات باملعنــى
ّ
أن املعلومــات ال تــزال موجــودة فـــي مــكان تخزينهــا!
مكانهــا ،مبــا ّ

إن مبدأ احلماية ومبدأ اخلصوصية غير متوفران لدى أجهزة الدولة اللبنانية« .أنا
ويف السياق عينه ،تقول إحدى املشاركات ّ
ْ
يقِ
أي كان (يف إحدى الوزارات) ،وأحصل على معلومات كتير خاصة ،ما حدا ل لي « َويْنِك»».
كنت فوت آخد أي معلومة عن ٍّ
ّ
وتتابع أنه يوم ّ
متت مكننة هذه الوزارة وطالبت بوجود بيان إخالء مسؤولية  disclaimerيتعلق بحماية البيانات ،قيل لها« :ما
إن سبب ذلك «أنهم ال يعرفون بهذه األمور».
فـي لزوم» ،وتقول ّ
أ ّما تعليقاً على معادلة «األرباح االقتصادية مقابل اخلصوص ّية واحلرية واحلقوق الرقم ّية» ،وعلى مسألة ارتباط ازدهار
الشركات بكم ّية البيانات التي حتصل عليها وتستثمرها ،ما يجعل أي محاولة لتقييد الوصول إلى الداتا مبثابة خسارة كبيرة
إن هذه املعادلة خاطئة من الناحية األخالقية وتطرح معضلة فلسفية مرتبطة بالتوجه
للشركات ،فتعتبر إحدى املشاركاتّ « :
نحو نوع من الرأسمالية املضخّ مة».
أن أحــد املشــاركني يقــول إنــه لــن يتــر ّدد بجمــع كم ّيــات مــن
إال ّ
الداتــا تفــوق حــدود مــا يســمح بــه القانــون (ليفهــم عــادات
خرباء التكنولوجيا مستعدون جلمع
ّ
وتوج ّهــات وأذواق األشــخاص ،أي ليزيــد مــن دقــة عملــه مبــا
كم ّيات من الداتا تفوق حدود ما
يتوافــق وحاجــات الزبائــن ورغباتهــم)ّ ،إل انــه لــن يســتخدمها
يعرض
يسمح به القانون لكن بشكل ال ّ
بطريقــة غيــر شــرعية أي بشــكل ال يعـ ّرض أصحابهــا للضرر.
أصحابها للضرر.
وســيعمل علــى ضمــان حمايتهــا حتــى ال تتع ـ ّرض للقرصنــة
أو للســرقة .ويضيــف آخــر« :ســأقوم بذلــك دون أن أف ّكــر
م ّرتــن« .فايســبوك» يقــوم بذلــك .لــ َم ال أقــوم بذلــك أنــا
وأن اإلشــكالية التــي تطــرح تتعلّــق ال بتجميــع
أيضـاً؟» وثالــث يعتبــر أن ال أحــد يحتــرم القانــون فـــي مســألة جتميــع البيانــات ّ
البيانــات بــل بكيفيــة اســتثمارها.
أن مسؤوليتهم كفئة مهنية معن ّية مباشرة بالتكنولوجيا أكبر من سواهم
ويف ما يتعلّق بحقوق زبائنهم ،يعتبر اخلبراء املشاركون ّ
من الفئات املهنية إزاء احملافظة على حقوق زبائنهم الرقم ّية .فيتح ّدث أحد املشاركني عن قيام الشركة التي يعمل فيها على
إخضاع الداتا املتوفرة لديها للتشفير حفاظاً على خصوصية أصحابها.
أن من واجبهم توعية الزبائن على كل املمارسات التي حتفظ خصوصيتهم وتضمن سالمتهم .آخرون قد ال
ويضيف بعضهم ّ
ً
يعمدون إلى توعية زبائنهم لكنهم يعملون على تأمني حماية بياناتهم وفقا للبروتوكوالت التي يعملون مبوجبها حلماية هؤالء
الزبائن ،وأيضاً حلماية خوادم الشركة من أي انتهاكات قد تطال حسابات زبائنهم وبالتالي تطال الشركة .ويشير أحدهم الى أن
ال وجود ملعايير قانونية أو أخالقية مح ّددة معتمدة للحؤول دون سوء أمانة مط ِّور ما قد يأخذ بيانات من شركة ما ليبيعها ألخرى.
ممن ابتكر هذه البرمجيات وهو القادر ،بفضلها ،على الولوج إلى هذه البيانات؟»
فتسأل إحدى املشاركات« :إذاً من يحميني ّ
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ويسترسل اجلميع فـي تعداد مجموعة سلبيات تؤثر على عمل مط ّوري املواقع والتطبيقات فـي لبنان :عدم القدرة على
مالحقة املط ّورين فـي حال نسخهم البرمجيات التي ز ّودوا بها الشركات ،وملكية بعض الشركات التي توفر مواقع إلكترونية
أو بعض التطبيقات تعود إلسرائيليني «ما يجعل داتا العديد من الشركات اللبنانية فـي متناول بلد عدو».
لكنهم فـي املقابل يع ّددون املمارسات اجل ّيدة التي يعتمدها مط ِّورو املواقع والتطبيقات فـي لبنان:
¦تطبيق معايير قياسية عاملية؛
¦تطبيق تدابير حماية إضافية للخوادم واعتماد التشفير؛
¦تطبيق مستلزمات الالئحة العامة حلماية البيانات (.)GDPR
أن تطبيق هذه املستلزمات معقّد ومكلف ج ّداً من الناحية املادية ،تقوم مساعي إلدخال «نسخة مع ّدلة» من القانون
ولكن مبا ّ
األوروبي ضمن تعديل لقانون املعامالت اإللكترونية وحماية البيانات الشخص ّية الذي أقر فـي خريف عام .2018

األطباء
كيفية استخدام شبكة اإلنرتنت :الغايات والوسائل
بادر املتح ّدثون من األطباء إلى التأكيد على كون اإلنترنت جزءاً أساسياً ،بل «حيوياً» ،من حياتهم اليومية ،إن بشقّيها
اخلاص واالجتماعي (لالستخدام الشخصي  personal usageاملتمثل بـ :التواصل مع األقرباء واألصدقاء؛ معاينة ما
ينشره اآلخرون وحتديداً األوالد ،ملتابعة أخبارهم ومراقبة أدائهم؛ إبداء اآلراء الشخصية؛ تكوين فكرة واضحة نسبياً عن
اآلخرين تبعاً للصور التي ينشرونها واآلراء التي يبدونها؛ شراء سلع جتارية؛ إجناز معامالت إدارية ومصرف ّية؛ متابعة
املستج ّدات السياسية واألمنية؛ حتصيل معلومات ثقافية؛ ممارسة هوايات كالرسم ونشر الرسومات؛  )...أم بشقّيها العملي
واملهني (لالستخدام املهني  professional usageاملتمثل بـ :التواصل مع الزمالء وتبادل معلومات معهم؛ تنسيق العمل مع
املساعدين ويف املستشفيات والعيادات؛ االطالع على مستج ّدات األبحاث العلم ّية واحلصول على معلومات طب ّية – منها مث ً
ال
كيفية تشخيص فيروس كورونا والبروتوكول احمل ّدد من قبل منظمة الصحة العاملية ملكافحته؛ االطالع على نتائج فحوصات
مرضاهم املُرسلة من قبل املختبرات الطب ّية؛ معرفة كيفية تفاعل أدوية مع ّينة فـي ما بينها بحال اقتضى وصفها مجتمع ًة
ملريض؛ إطالع املرضى على نتائج فحوصاتهم وإعطاؤهم عناوين وروابط إلكترونية تز ّودهم بإرشادات ونصائح ومواد تثقيفية
مرتبطة بحاالتهم الصح ّية؛ وحتى خوض معاركهم االنتخابية النقابية وتنظيم حمالت لتسويق ترشيحهم؛ .)...
يف هذا السياق ،يشير أحد األطباء إلى اعتباره هاتفه اخلليوي الذكي «جزءاً من جسده» ،يقع فـي أهمية نظاراته إن لم يكن
بأن هاتفه الذكي اختصر له
يتق ّدم عليها ،رغم حاجته
املاسة لنظاراته حتى يجد هاتفه اخلليوي! ويبادر آخر إلى القول ّ
ّ
معظم مستلزمات احلياة من تلفزيون وجهاز راديو وجهاز كمبيوتر ووسيلة نقل (مبا أنه يسمح له باالتصال بأي خدمة تاكسي
لالستفادة من خدماتها) ،إلخ.
وهم مي ّيزون بني استخدام منصات التواصل االجتماعي («فايسبوك»« ،واتساب»« ،لينكد إن» )...على اعتبارها مساحة علن ّية
عامة قابلة للمشاهدة من قبل اآلخرين والتواصل معهم ،والبريد اإللكتروني الذي ينظرون إليه على أنه مساحة خاصة غير
ُمباحة للعموم.
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شبكة اإلنرتنت :إيجابيات وسلبيات
تتفاوت نظرة األطباء املشاركني فـي املجموعة إلى شبكة اإلنترنت واستخداماتها من أقصى اإليجابية إلى حدود السلب ّية.
يعمد بعضهم إلى اإلشادة بفوائد اإلنترنت فيشير أحدهم إلى ما يوفره استخدام اإلنترنت من تسهيالت وتقصير للمسافات
وكسب للوقت الثمني ،مش ّككاً فـي إمكانية العيش فـي عالم اليوم دون استخدام اإلنترنت.
وللداللة على إيجابيات استخدام شبكة اإلنترنت ،يشير أحد األطباء املشاركني فـي اجللسة الى إنشائه برنامجاً إلكترونياً
يجمع كل ما يحتاجه مع معلومات طب ّية ومن ملفات عائدة ملرضاه .يصله هذا البرنامج ،بفضل اإلنترنت ،بزمالئه (لتبادل
املعلومات) كما مبرضاه (ملتابعة حاالتهم الصح ّية عن كثب) أينما كان هو وحيثما تواجدوا هم .كما مي ّكن هذا البرنامج هؤالء
املرضى من االطالع حصراً على بياناتهم الطب ّية دون إمكانية االطالع على بيانات املرضى اآلخرين أو على أي معلومات
أخرى ال تعنيهم بصورة شخصية.
يف املقابل ،ير ّكز آخرون على األضرار التي يس ّببها اإلنترنت واملعلومات املغلوطة واملضلِّلة التي تنتشر بسببه على نطاق واسع
– منها مث ً
ال املعلومات املتعلّقة باألمراض واحلاالت الصح ّية وهي معلومات ّ
يطلع عليها املريض فيخلص إلى تقييم خاطئ
وإلى اعتماد «عالجات» مؤذية؛ والتشديد أيضاً على التعلّق املفرط والتبع ّية – التي قد تصبح َم َرض ّية – اللذين يخلقهما
اإلنترنت لدى مستخدميه.
بأن نقاشاً واسع النطاق تشهده األوساط الطبية العاملية ،يشوبه رفض
جتدر اإلشارة إلى أن أحد األطباء املشاركني يذكر ّ
أن رسائل الـ«واتساب»
قاطع حتى الساعة العتماد الـ«واتساب» كـ«وسيلة مهنية» للتواصل بني الطبيب ومرضاه على اعتبار ّ
ليست وثائق رسمية ومحم ّية ( .)official and protected documentsويصل إلى ح ّد مطالبة األطباء باحملافظة على
خصوصية مرضاهم فـي غياب قوانني ملزِ مة ترعى عالقة الطبيب واملريض فـي زمن اإلنترنت.
أ ّما على صعيد احلياة اخلاصة ،فيشير أحدهم إلى حت ّول العالقات اإلنسانية إلى «عالقات افتراضية» حتى بني أفراد
العائلة الواحدة املتواجدين حتت سقف واحد والذين يستخدمون الـ«واتساب» لالتصال بعضهم بالبعض اآلخر) ،مع اإلقرار
بعدم القدرة على جتاهل ضرورة استخدامها فـي عالم اليوم.
شر ال ب ّد منه» ملا الستخدامه من منافع وفوائد ،ولكن أيضاً من تداعيات وأضرار
ويخلص أحد املشاركني إلى كون اإلنترنت « ٌّ
أن إيجابياته
وس ّيئات« ،إذ ق ّرب البعيد وبَ ّع َد القريب» .فهو «اختراع شبيه باختراع البارود» على ح ّد قول مشارك آخر مبا ّ
توازي سلبياته.

اخلصوصية واملراقبة
يشير أحد األطباء احلاضرين إلى استخدامه اإلنترنت بشكل انتقائي وإرادي وحذِ ر ال س ّيما فـي ما يتعلّق بنشر مواد تتعلّق
أن
بحايته الشخصية (صور له بلباس البحر )... ،مع حتديد دقيق لهوية اجلمهور القادر على اإلطالع على هذه املواد .إال ّ
بأن نشر الصور واآلراء اخلاصة قد يس ّبب لصاحبها مشاكل ال يعرف
آخر يلفت إلى تد ّني نسبة الوعي لديه ولدى آخرين ّ
ولدواع
أن املالحقة واملساءلة واحملاسبة – حتى لو كانت استنسابية
طبيعتها وأبعادها وقد ال ُتمد عقباها .ويش ّدد على ّ
ٍ
كيد ّية – قد حتت ّل أدنى املراتب فـي سلّم املشاكل واملخاطر التي تواجه املستخدم ،فالداتا نفسها تأخذ منحى إيجابياً أو سلبياً
فـي نظر املطلعني عليها حسبما يفهمها املتلقّي ال بالضرورة حسبما يقصد الناشر ،هذا إن لم يت ّم تعديلها لترهيب ناشرها
األصلي وابتزازه حتقيقاً لغايات مغرضة.
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فـي املقلب اآلخر ،يبدي طبيب مخاوفه من «انحرافات» استخدام اإلنترنت ،فيصف نفسه بالـ«مذعور» ( )paranoidمن
الك ّم الهائل من الصور التي يجدها لنفسه على اإلنترنت ،مشيراً إلى أنه ليس هو من نشرها ،بل أكثر من ذلك ،هي منشورة
دون علمه.
منهجي ،يفصل
ويف محاولة منه لتحديد «االنحرافات» التي تتع ّرض لها داتا املعلومات املتداولة بواسطة اإلنترنت ،بشكل
ّ
طبيب آخر بني نوعني من البيانات/الداتا:
)

أاملعلومات الواردة  Incoming informationالتي تصل إلى املستخدم ألسباب مجهولة (مث ً
ال احتمال استفزاز
املستخدم لتصدر عنه ردود فعل ،بهدف توريطه فـي مواقف يُحاسب عليها  )...حامل ًة معها نسب ًة من األخبار املز ّيفة
واملواد االستفزازية؛
) باملعلومات الصادرة عن املستخدم بشكل إرادي  Voluntarily outgoing informationإال أنه من غير املعروف
َمن اجلهات التي تعمد إلى حفظها كما اجلهات التي قد تسعى إلى استغاللها واستثمارها لغايات غير معروفة
من قبل املستخدم ،واملعلومات الصادرة عن املستخدم بشكل ال إرادي ومن دون علمه Involuntarily outgoing
 informationأي املعلومات التي تعمد «اجلهات املختصة» إلى «استخراجها» من أجهزة املستخدم اإللكترونية لغايات
املراقبة والتجسس عليه.

يؤ ّكد األطباء املشاركون على خضوع مستخدم الوسائل التكنولوجية للمراقبة احلثيثة ،وليس بالضرورة فقط إذا كان يشغل
مركزاً عاماً أو وظيفة عامة .ويعطون أمثلة على ذلك د ّقة مح ّركات البحث فـي حفظ الصفحات واملواقع التي تصفّحها
املفصل عن كل األبحاث التي يجريها ،عدا عن حتديد الهواتف اخلليوية لألماكن اجلغرافية التي يرتادها
املستخدم وكشفها
ّ
حاملها ،وعن إمكانيات ولوج جهات ما (غير مح ّددة الهوية واملهام) إلى هذه البيانات الشخصية ،مع اإلشارة الى احتمال
تنصت هذه اجلهات على األفراد من خالل هواتفهم اخلليوية الشخصية .ويلحظ أحدهم تعلّقه باملساعد االفتراضي «ألكسا»
ّ
ّ
ٍ
بأن هكذا جهوزية مؤشر كاف على إمكانية
( – )Alexaمن إنتاج شركة «آمازون» – وجهوزية هذا املساعد الدائمة رغم علمه ّ
التنصت واملراقبة التي يتع ّرض لها من خالل هاتفه اخلليوي.
أن املراقبة لم تستج ّد فـي عصر اإلنترنت بل هي سائدة فـي املجتمعات منذ القدم .لكن التكنولوجيا جعلت
ويخلصون إلى ّ
ّ
من املراقبة ممارسة حثيثة ومكنتها من توسيع نطاق استقصائها إلى أقصى احلدود ،حتى باتت ال تنتهك اخلصوص ّية فقط
أن إرساء نظام مراقبة إلكتروني متكامل «حكومي» (تنصت على الهواتف؛ مراقبة بالكاميرات
بل تلغيها ،وإن اعتبر بعضهم ّ
فـي الشوارع؛ تقييم الداتا الصادرة عن مستخدمي اإلنترنت والواردة إليهم؛  ،)...يعتمد معايير موضوعية واضحة قد يؤ ّمن
نوعاً من االستقرار األمني العام ،كما ميكن أن يحفّز املواطنني ليكونوا قدو ًة ومثاالً يُحتذى به فينالون «شهادة حسن سلوك»
ويؤسسون ملجتمع فاضل بتص ّرفهم ضمن معايير أخالقية وقانونية .ويقول أحدهم
تؤهلهم للحصول على امتيازات مع ّينة،
ّ
ّ
إنه ال ميانع التنازل عن شيء من حريته وخصوصيته لقاء كشف سريع للجرائم وبالتالي التمتع باألمن واألمان ،مبا يشبه
املقايضة بني حاجتني.
أن هؤالء األطباء أنفسهم يبدون قلقهم من «النمط ّية»
إال ّ
ً
التي تشوب أداء املواطنني بس ّبب هكذا نظام وصوال إلى
جعلهم «روبوت».
كمــا يطرحــون عالمــات اســتفهام كبــرى حــول موضوعيــة
ونزاهــة اجلهــات الرقابيــة وغاياتهــا مــن املراقبــة ،مــا يثيــر
خوفهــم إلــى حــدود قصــوى ،وهــم يش ـ ّككون بوجــود جهــات
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وإن كان أطباء مستعدون للتخلي عن
بعض من احلرية من أجل األمن ،لكنهم
ال يثقون بوجود مؤسسات لبنانية
ميكنها القيام بإعمال الرقابة بشكل
مهني وموضوعي.
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املؤهــات األخالقيــة مــا يخ ّولهــا وضــع
موثوقــة وكفــوءة حتظــى بإجمــاع اللبنانيــن علــى مصداقيتهــا وموضوعيتهــا ولهــا مــن
ّ
معاييــر لنظــام رقابــي كهــذا بالتعــاون مــع جهــات مت ّثــل للمواطنــن وحتمــل مطالبهــم وآراءهــم .فيخلــص أحدهــم إلــى القــول:
أتوجــه ألي جهــة رقابيــة ألقــول :أنــا أعــرف أنــك تراقبيننــي لكــن ال أســمح لــك بتقييمــي وباســتخدام هــذا التقييــم لتقويــض
« ّ
حريتــي وحقوقــي».

واملراقبة ال تقتصر برأيهم على «جهات رسمية» و«جهات أمنية» دون حتديدها باالسم ،بل يوصفونها بعبارة «الذين عاد ًة ما
املختصة» وإن بلغ أحدهم ح ّد وصفها بأنها «جهات جتسس ّية» مماثلة لـ«مركز [ ]...فـي كندا
يقومون باملراقبة» أو بـ«اجلهات
ّ
ً
وهو أكبر مركز جتسس فـي العالم يستخدمه األميركيون» .بل متارس الرقابة أيضا شركات خدمات اإلنترنت اخلاصة على
أنواعها («جوجل»« ،فايسبوك» ،)... ،على نطاق قد يكون أوسع من نطاق مراقبة اجلهات احلكومية .وفيما يقلّل البعض
من تأ ّثره باملراقبة التي متارسها الشركات اخلاصة بحقّه ،والتي تتع ّدى فـي كثير من أوجهها ما تقوم به اجلهات احلكومية،
ويقول إنه «يقبل بالتنازل عن شيء من حريته وبياناته» مقابل ما توفره له هذه الشركات من خدمات مفيدة له وهو ،من
جهته ،ليس لديه ما يخ ّبئه ،كما يقول.

البيانات الشخصية :حمايتها واستثمارها
يتو ّقف أحد املشاركني عند قيام الشركات اخلاصة بالتص ّرف بالبيانات اخلاصة وبيعها جلهات أخرى تستفيد منها جتارياً
موجهة لفئات مح ّددة تناسب أذواق ومتطلبات هذه الفئات) وسياسياً (حتصيل بيانات حت ّدد
ومالياً (من خالل إنتاج إعالنات ّ
التوجهات االنتخابية) لتحقيق أرباح مادية.
لكنه يضيف بأنه وافق على هذه املمارسات عندما قبل بشروط استخدام املواقع و/أو التطبيقات التي تضعها هذه الشركات
بتص ّرفه مجاناً ،بعد قراءته لهذه الشروط بشكل دقيق ،أو عدم قراءته بتاتاً لها ،أو حتى مبج ّرد تنزيله لتطبيق ما على هاتفه
وكأنه بذلك ،وإن بدون علم فعلي منه ،و ّقع اتفاقاً يجيز للشركات استخدام بياناته وهو أمر ال تخفيه هذه الشركات .فـي
املقابل ،يعترض آخر بشكل قاطع على أن تستغ ّل الشركات اخلاصة بيانات األفراد ،دون موافقتهم ،لتحقيق أرباح على حسابهم.
وفيما يوافق البعض على استخدام الشركات لبياناته كفرد لقاء خدمات تق ّدمها له ،يرفضون استغالل هذه الشركات للبيانات
أن هذه البيانات مت ّكن مستثمرها من التالعب بأذواق ورغبات وتوجهات املجتمع ككل ،أو
املتعلقة باملجموعات على اعتبار ّ
على األقل مجموعات اجتماعية ،وممارسة الضغوط عليها.
ال يعتــرض البعــض علــى اســتفادة جهــة ثالثــة مــن البيانــات
اخلاصــة إن كان اســتثمار هــذه البيانــات هــو لغايــات
اجملمعة
إن مسألة بيع داتا للمرضى
ّ
ً
بحثيــة وعلميــة ال لغايــات ربح ّيــة (مثــا بيــع هــذه الداتــا
إىل شركات التأمني تثري نقاشًا انطلق
لشــركات التأمــن أو لشــركات مصنّعــة لألدويــة) .ومي ّيــز
قبل اخرتاع اإلنرتنت.
البعــض بــن البيانــات الفرديــة والشــخصية مــن جهــة
 personal and individual dataوالبيانــات املج ّمعــة
 aggregated dataوهــي بيانــات غيــر دا ّلــة علــى مصدرهــا .تعمــد املستشــفيات إلــى تقييــم هــذا النــوع األخيــر مــن
البيانــات لتحديــد سياســتها االستشــفائية وحمالتهــا الدعائيــة ،دون أن يعتــرض أحــد .لكــن تبــرز املشــكلة عندمــا يُعــرض
علــى املستشــفيات بيعهــا – دون احلصــول علــى موافقــة املرضــى – لقــاء حصولهــا علــى أربــاح و/أو خدمــات مــن طــرف
اطلعــت شــركات التأمــن مث ـ ً
ثالــث .ويشــير بعــض احلاضريــن إلــى أنــه لطاملــا ّ
ا علــى البيانــات اخلاصــة للمرضــى لقــاء
أن هــذه اإلشــكالية
املوافقــة علــى توفيــر التأمــن الصحــي لهــم ،ولــم يثــر هــذا املوضــوع حفيظــة أحــد .ويالحــظ أحدهــم ّ
لــم تنشــأ بســبب اســتخدام اإلنترنــت بــل هــي مطروحــة للنقــاش منــذ أن توفــرت البيانــات لألطبــاء وللمستشــفيات علــى
شــكل ملفــات ورقيــة.
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غياب القوانني
يطالب األطباء املشاركون فـي اجللسة بقوانني واضحة املعالم واملعايير ترعى استخدام اإلنترنت وحت ّدد وجهات استثمار
الداتا الناجتة عن هذا االستخدام ،ال سيما فـي حال اعتماد البطاقة الصحية التي تثير إشكالية توفر البنية التحتية القادرة
على حفظ الكميات الهائلة من البيانات الشخصية بشكل آمن وغير قابل لالختراق ال سيما منها تلك التي تتعلّق مبواضيع
مجتمعية حساسة (التح ّول اجلنسي مث ً
ال) أو بأمراض مستعصية (كمرض فقدان املناعة املكتسبة .)HIV
أن القوانــن املتعلقــة بضمــان احلقــوق الرقم ّيــة،
ويعتبــرون ّ
مبــا فيهــا املوافقــة الشــخصية علــى اســتخدام البيانــات
اخلاصــة ،يجــب أن تُعتمــد علــى نطــاق العالــم ال أن تقتصــر
أن الكــرة األرضيــة حت ّولــت،
علــى بلــد دون آخــر ،علــى اعتبــار ّ
بفعــل شــبكة اإلنترنــت ،إلــى عالــم متداخــل املصالــح واملشــاكل
واحللــول ،واملخــاوف واحملاذيــر والتحفظــات نفســها يبديهــا
اإلنســان أينمــا وجــد فـــي العالــم.

يجب على القوانني املتعلقة بضمان
احلقوق الرقم ّية أن ُتعتمد على نطاق
العامل ال أن تقتصر على بلد دون آخر.

ويصل أحد األطباء املشاركني إلى ح ّد مطالبة زمالئه باملبادرة الفردية للمحافظة على خصوصية مرضاهم فـي غياب قوانني
ملزِ مة ترعى عالقة الطبيب واملريض فـي زمن اإلنترنت.
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النتائج األساسية
أن وجود «حياة إضافية» على اإلنترنت هو واقع – وإن كانت حيا ًة افتراضية – تكون موازي ًة للحياة الفعلية،
1 .1اإلجماع على ّ
وتؤ ّثر على مسار األحداث خارج نطاق اإلنترنت ،بشكل مباشر أم غير مباشر ،فـي األوساط العامة واخلاصة على السواء.
2 .2معرفة مبهمة بتداعيات نشر معلومات خاصة (شخصية ،أسرية ،إلخ ).على اإلنترنت ،خاص ًة على منصات التواصل
االجتماعي.
3 .3معرفة محدودة مبدى ّ
تفشي ممارسات متناقضة مع حقوق اإلنسان بشكل عام واحلقوق الرقمية بشكل خاص فـي
الفضاء االفتراضي ،مبا فـي ذلك التجسس واملراقبة غير الشرعية.
4 .4تبرير نسبة كبيرة من املجتمع ،ال سيما بني األطباء ،للممارسات املتناقضة مع احلقوق الرقمية بحجة «دعم األمن
واالستقرار».
5 .5عدم اإلملام بشكل كاف بكيفية استخدام البيانات الشخصية واملهنية ألهداف جتارية وسياسية (مث ً
ال انتخابية)،
واجلهل شبه التام باملبدأ الذي يفرض على الشركات اخلاصة طلب موافقة املستخدمني املسبقة على جمع بياناتهم.
6 .6معارضة محدودة الستخدام البيانات الشخصية ،بحجة «أنه الثمن الذي يجب تسديده» مقابل االستفادة من اخلدمات
املتعددة لإلنترنت.
7 .7حتميل األفراد مسؤولية ضمان حمايتهم الذاتية وحماية بياناتهم الشخصية (من خالل اتّخاذ التدابير الشخصية)،
أن املشاركني قد اعترفوا بأهمية دور املؤسسات
مما يعكس انعدام الثقة العام بأجهزة الدولة الرسمية ،بالرغم من ّ
األمنية والقضائية فـي حال اعتماد قوانني واضحة.
8 .8قلة الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على تطبيق القوانني واألنظمة التي تضمن احلقوق الرقمية.
أن
حلظت هذه الدراسة ،بطريقة جوهرية وأساسية ،اهتماماً متزايداً فـي الشؤون الرقمية .لكنها أظهرت ،فـي الوقت نفسهّ ،
أن إدراكهم للمخاطر الناجمة
األفراد ال يعتمدون ضوابط تقنية وقانونية حلماية خصوصيتهم وضمان سالمتهم .فقد لوحظ ّ
ً
عن نشاطهم غير املق ّيد فـي الفضاء الرقمي محدود ،حتى بني العاملني فـي القطاع التكنولوجي .فضال عن ذلك ،أثبتت
الدراسة عدم إملامهم باإلجراءات القانونية املتو ّفرة لهم لضمان سالمتهم وخصوصيتهم ،وهي إجراءات ميكن أن تساعدهم
على نيل حقوقهم فـي حال تع ّرضوا النتهاكات.
كشفت الدراسة عن كيفية تأ ّثر حياة األشخاص اخلاصة واملهنية ،وسلوك القطاعات املهنية ،بغياب القوانني الفعالة التي
ت ّ
ٍ
بأن ممارسات أهل
ُنظم املمارسات الشخصية واملهنية فـي الفضاء الرقمي .ففي غياب هذه القوانني ،ال يبقى من
ضمانة ّ
االختصاص تناسب أولئك الذين يستفيدون من خدماتهم .كما ال يبقى من شيء ليحمي األشخاص من الضرر الذي قد
يتع ّرضون له نتيجة حالة الفوضى وانعدام القانون ،أو يساعدهم على نيل حقوقهم فـي حال تع ّرضوا ألي أذى.
باإلضافة إلى ذلك ،كشفت الدراسة عن قناعة عامة مفادها أنه ،أثناء كتابة هذه السطور ،لم تكن السلطات الرسمية اللبنانية
تؤدي أي دور يُذكر فـي إنفاذ حقوق املواطنني الرقمية .ففي ما خال ممارسات املراقبة التي تط ّبقها األجهزة األمنية ،وتر ّكز
مبوجبها على رصد سلوك األشخاص عن كثب على وسائل التواصل االجتماعي ،ال تفعل الدولة اللبنانية شيئاً لتعزيز حقوق
املواطنني الرقمية ،بالرغم من املطالب التي تق ّدمت بها مختلف أنواع الفئات املهنية واألشخاص لدعوة السلطات اللبنانية
إلى التح ّرك على هذا الصعيد ،من خالل إعداد األنظمة املناسبة ،وإقرارها ،وإنفاذها.
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من املُتاح مشاركة هذا العمل ونسخه وتوزيعه ونقله شرط نسبه إلى مؤسسة سمير قصير ولكن دون اإليحاء بأي شكل من
األشكال أن مؤسسة سمير قصير مسؤولة عن استخدام هذا العمل من قبل أي طرف ثالث .ال يجوز استخدام هذا العمل
ألغراض جتارية.
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