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كان لحجب اإلنترنت المتواصل والقمع في كشمير والذي يعتبر أطول إغالق لإلنترنت تم فرضه على اإلطالق في ظل نظام ديمقراطي ،
تأثير كارثي على حياة الناس في المنطقة ,مما زاد الطين بلة أنه في ديسمبر  ، 2019تم إلغاء حسابات  WhatsAppمن كشمير بسبب
 120يومًا من عدم نشاط المستخدمين وف ًقا لسياسات .WhatsApp

في وقت كتابة هذا التقرير في يناير  ، 2020قضت المحكمة العليا الهندية بأن اإلغالق غير المحدد في كشمير غير قانوني واعتبرته
إساءة استخدام للسلطة .تمت عودة االنترنت في بعض المناطق ،ولكن فقط مواقع معينة كانت متاحة للتصفح.
تم تصميم عمليات إيقاف اإلنترنت لمنع األشخاص من مشاركة المعلومات والتواصل (وكذلك دفع األشخاص إلى أشكال اتصال أقل أما ًنا
مثل الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة  ،والتي يسهل على السلطات اعتراضها ومراقبتها) .ال توجد دائمًا حلول جيدة أثناء
حجب االنترنت الكامل .على سبيل المثال خالل أقسى فترات اإلغالق في كشمير لجأ الناس إلى استخدام الخطابات المكتوبة بخط اليد
والسعاة لتوصيل الرسائل إلى أحبائهم.
ليست لدينا طرق مؤكدة للتحايل على جميع العوائق  ،ولكن من خالل المحادثات مع النشطاء واألصدقاء ،تعلمنا بعض األساليب والمناهج
الخاصة بالمشاركة والتواصل أثناء حجب باإلنترنت والتي قد تفيدك ،وف ًقا للظروف .الحظ أن بعض هذه الخيارات تتطلب إعداد اإلنترنت
مبدئيًا (على سبيل المثال لتنزيل التطبيقات  ،إلخ)..

مشاركة الملفات مباشرة مع  Bluetoothأو  Wifi Directأو NFC
ال تحتاج إلى اتصال باإلنترنت لتوصيل هاتفك بجهاز آخر قريب عبر  Bluetoothأو  Wifi Directأو Near Field
( )Communication (NFCتسمى أحيا ًنا  Android Beamعلى األجهزة القديمة) .تعد كل من  Bluetoothو Wifi Direct
كالهما من التقنيات الالسلكية التي يمكنها "إقران" جهازين بدون جهاز توجيه أو نقطة وصول أخرى بينهما.
يوفر  WiFi Directنطا ًقا أوسع ونقاًل أسرع للبيانات من تقنية  ، Bluetoothولكنه يستهلك طاقة أكبر بكثير .وفي الوقت نفسه ،
يحتوي  NFCعلى نطاق أقصر بكثير (حوالي  4سم) وسرعات نقل أبطأ بكثير من تقنية  Bluetoothأو  ، WiFi Directولكنه
يتصل بشكل أسرع ويستخدم طاقة أقل  ،لذلك يمكن أن يكون مفي ًدا لعمليات النقل الصغيرة عندما يكون الجهازان في يديك.

ميزات  Bluetoothالمدمجة و  WiFi Directو Android Beam

من المحتمل أن يكون لديك ميزات  Bluetoothو  WiFi Directو  NFCمضمنة في هاتفك والتي تظهر في خيارات المشاركة.
باإلضافة إلى ذلك  ،فإن التطبيقات التي تحتوي على مشاركة الملفات  ،مثل  ، Files By Googleتدمج هذه التقنيات أيضًا.

مشاركة دون اتصال في ملفات Google
هام :الجانب السلبي لسهولة االتصال التي توفرها هذه الخدمات هو أنها غير آمنة .يمكن استخدام إشارات  Bluetoothأو Wifiلتتبع
موقعك أو استكشاف جهازك للحصول على معلومات .قد يحاول المتسللون االقتران بجهازك  ،أو يرسلون إليك الملفات غير المرغوب
فيها  ،أو حتى يسيطروا على جهازك إذا كان ضعي ًفا .لكي تكون أكثر أما ًنا  ،قم بإيقاف تشغيل هذه الخدمات عندما ال تستخدمها وقم
بتشغيلها فقط عندما تكون في أماكن آمنة  ،وقم بتحديد أذونات التطبيق إلى ا تحتاج إليه فقط  ،وفعل وسائل األمان جي ًدا على الهاتف مثل
تنزيل التحديثات وتفعيل كلمة سر قوية للهاتف.

مشاركة الملفات مع وحدات التخزين الالسلكية أو عبر شبكة محلية السلكية ()WLAN
يمكن استخدام وحدات التخزين الثابتة الالسلكي أو وحدات التخزين المتحركة لمشاركة الملفات بين مجموعة من األشخاص في وقت
واحد .عادة ما يأتي وحدة تخزين  wifiمع إرشادات أو تطبيق لتوصيل هاتفك لوحدة التخزين ،وهو سهل االستخدام نسبيًا .تذكر اختيار
كلمة مرور على وحدة التخزين لزيادة األمان.

إذا لم يكن لديك وحدة تخزين السلكية ،يمكنك أيضًا مشاركة الملفات على محرك أقراص  USBعادي عن طريق توصيله بموجه
السلكي .ويعد جهاز التوجيه الالسلكي  -الراوتار  -المزود بمنفذ  USBغير مكلف نسبيًا وسهل الحركة .يمكن للمستخدمين االتصال
بمحرك وحدات  USBعبر شبكة محلية ( - WLAN -ال تحتاج إلى اإلنترنت) .للوصول إلى الملفات الموجودة على وحدات USB
المتصل على هاتفك ستحتاج إلى استخدام تطبيق مدير الملفات الذي يمكنه االتصال بالتخزين الشبكي الجماعي  ،مثل Solid
 .Explorerيمكن العثور عاد ًة على عنوان  IPلجهاز التوجيه الخاص بك في إعدادات  wifiالمتقدمة لهاتفك.

استخدم تطبيق مدير الملفات ( Solid Explorerالموضح هنا) لالتصال بالشبكة على هاتفك.
وفي الوقت نفسه  ،هناك خيار آخر هو  ، PirateBoxوهو خيار جيد ألنه يوفر برامج مرخصة مجا ًنا .يمكن للمستخدمين مشاركة
الملفات كما أوضحنا ،ولكن  Pirateboxيتيح لهم القيام بذلك بشكل مجهول  ،ويشمل أيضًا ميزات الدردشة والرسائل .يتطلب إعداد
 Pirateboxتنزيل بعض البرامج وتثبيتها وإعدادها .التعليمات موجودة على موقع .Piratebox
تحديث  :مشروع  Pirate Boxيغلق ببطء .ال يزال موقع الويب ومستودع  Githubمتصلين باإلنترنت  ،لكن المطور الرئيسي
للمشروع لم يعد يقوم بصيانتهما بشكل فعال.

التواصل عبر الدردشة من نظير إلى نظير
تطبيقان جديدان لتراسل الرسائل من نظير إلى نظير أصبحنا على علم بهما من خالل شبكات الناشطين هما  Briarو  .Bridgefyلم
نجربهم بعد  ،لكننا نعرف من يقومون بتجربتهم..

 Briarعبارة عن تطبيق مراسلة مشفر مفتوح المصدر ال يعتمد على خادم مركزي  ،ولكن بدالً من ذلك تتم مزامنة الرسائل بين أجهزة
المستخدمين (لذلك المحتوى يعيش على جهاز كل مستخدم) .يمكنه المزامنة حتى في حالة عدم وجود إنترنت باستخدام  Bluetoothأو
( WiFiعندما يكون هناك إنترنت  ،يقوم التطبيق بمزامنة األجهزة عبر شبكة  .)Torيضم  Briarأيضًا مجموعات خاصة ومنتديات
عامة ومدونات .عند استخدامه أثناء عدم االتصال باالنترنت ،يقتصر نطاقك على نطاق  Bluetoothأو ( WiFiبحد أقصى  100متر).

في هذه األثناء  ،يعتبر  Bridgefyتطبيق مراسلة مش ّفر (باستثناء عند استخدام ميزة "الرسائل الجماعية") يستخدم  Bluetoothإلرسال
الرسائل .على عكس  ، Briarيمكن للرسائل أن تنقل مسافات أطول من خالل التنقل عبر شبكة من مستخدمي  Bridgefyاآلخرين (فقط
المستلم المقصود يمكنه قراءة الرسالة) .يفتقر  Bridgefyإلى مجموعات  Briarالخاصة والمنتديات والمدونة  ،لكن لديه وضع البث
الذي يمكنك من خالله إرسال رسالة إلى ما يصل إلى  7من مستخدمي  Bridgefyضمن النطاق  ،والذين ال يحتاجون إلى أن يكونوا
جهات اتصالك (ليست بالضرورة أن تكون الرسائل الجماعية بالضرورة مشفرة).

التواصل عبر الرسائل النصية المشفرة
يتم إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الشبكات الخلوية وال تعتمد على اإلنترنت  ،لذلك قد ال تزال تعمل أثناء إيقاف تشغيل اإلنترنت.
ومع ذلك  ،تعتبر الرسائل القصيرة غير آمنة للغاية .على عكس التطبيقات المعتمدة على اإلنترنت مثل  WhatsAppأو  ، Signalال
يتم تشفير الرسائل القصيرة من طرف إلى طرف .هذا يعني أنه يمكن للحكومات وشركات المحمول قراءة الرسائل النصية (وبياناتها
الوصفية) أو اعتراضها من قراصنة اإلنترنت .يمكن أيضًا أن تكون الرسائل النصية القصيرة "مزيفة"  ،بمعنى أنه يمكن للمرسل معالجة
معلومات عنوانه النتحال هوية مستخدم آخر.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام  ، SMSفإن  Silenceهو تطبيق يقوم بتشفير الرسائل النصية من طرف إلى طرف .إنه مفتوح المصدر
ويستخدم بروتوكول تشفير اإلشارة .بينما لم نجربها بأنفسنا  ،فقد سمعنا أن اآلخرين قد استخدموها .يحتاج كل من المرسل والمستلم إلى
تثبيته وتبادل المفاتيح مع بعضها البعض .نظرً ا ألن الرسائل النصية القصيرة تمر عبر خوادم االتصاالت الخاصة بك  ،حتى مع وجود
 ، Silenceفأنت تقوم بإرسال رسالة مشفرة والبيانات الوصفية حول رسالتك إلى شركة االتصاالت.

الحجب الجزئي لالنترنت :تطويق المواقع المحجوبة
غالبًا ما ال يعني "حجب اإلنترنت" حجب اإلنترنت بالكامل  ،بل منع الوصول إلى مواقع ويب معينة أو منصات وسائط التواصل
االجتماعي .يمكن للحكومات  ،عبر مزودي خدمة اإلنترنت ( ، )ISPحظر المواقع استنا ًدا إلى عنوان  IPأو المحتوى أو عبر عمليات
البحث عن  .DNSغير متأكد إذا تم حظر موقع؟ تقوم منظمات مثل  Open Observatory of Network Interferenceو
 Netblocksبمراقبة وقياس اضطرابات اإلنترنت والرقابة في جميع أنحاء العالم.
لحسن الحظ طالما لديك إمكانية الوصول إلى اإلنترنت  ،فهناك بعض الطرق لمحاولة االلتفاف على القطع الجزئية .كما هو الحال مع
التشفير ضع في اعتبارك أن التحايل على المواقع المحجوبة قد يكون تم تجريمه في بلدك.

VPN

تتمثل إحدى الطرق لتجاوز الحجب القائم على حجب الـ  IPأو القائم على المحتوى في استخدام شبكة افتراضية خاصة أو  ، VPNمثل
 ProtonVPNأو  .TunnelBearعند االتصال عبر  ، VPNيتم تشفير حركة المرور على اإلنترنت وتوجيهها عبر خادم  VPNفي

موقع آخر  ،كما هو الحال في بلد آخر  ،وبالتالي إخفاء الوجهة الحقيقية ومحتوى حركة المرور الخاصة بك إلى مزود خدمة اإلنترنت
الخاص بك.
ضع في اعتبارك أن بعض الحكومات تحظر استخدام  VPNأو قد تحاول اكتشاف اتصاالت  VPNوحظرها .من المهم أيضًا استخدام
موفر  VPNموثوق  ،ويفضل أن ال يقوم بتخزين البيانات أو السجالت  ،ألن مزود الخدمة سيكون قادرً ا على رؤية نشاطك على
اإلنترنت .كن على دراية بالبلد الذي يوجد به موفر  ، VPNوالعمليات القانونية التي قد يخضعون لها بنا ًء على قوانينهم .ضع في
اعتبارك أيضًا أن شبكات  VPNالمعتمدة من الحكومة قد تمكن بالفعل من مراقبة وفحص بياناتك.

خوادم DNS
تعمل خوادم  DNSعن طريق ترجمة أسماء النطاقات أو عناوين  URLالتي يكتبها المستخدم إلى مستعرض إلى عناوين  IPالرقمية
التي يستخدمها اإلنترنت لتحديد صفحات الويب .يمكن لمزود خدمة اإلنترنت تعديل خوادم  DNSالتي يتحكم فيها لحظر بعض المواقع،
أو إلرجاع صفحة غير صحيحة تفيد بأن الموقع غير موجود .في عام  ، 2014حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منع
تويتر أثناء االنتخابات التركية باستخدام هذه التقنية .لقد تم إحباط الحظر بسرعة من قبل النشطاء الذين شاركوا نصائح خطوة بخطوة
حول كيفية استخدام  VPNوتغيير خوادم .DNS
يمكنك تغيير خادم  DNSاالفتراضي في شبكة الهاتف أو إعدادات  .wifiبدالً من خادم  DNSاالفتراضي  ،يمكنك استخدام خوادم
 DNSالبديلة مثل  Google Public DNSأو  CloudFlareلاللتفاف على الكتل المستندة إلى  .DNSلدى  Cloudflareأيضًا
تطبيق يسمى  1.1.1.1والذي يسمح للمستخدمين بالتبديل إلى خادم  Cloudflare DNSمن خالل واجهة تطبيق بسيطة.
هذه طريقتان فقط للتحايل على أكثر تقنيات الحجب شيوعًا .راجع أدلة مفيدة من  Internet Societyو  Access Nowو
 Security-in-a-Boxو  EFFلمزيد من المعلومات المتعمقة.

