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على الرغم من حجب اإلنترنت، ال یزال بإمكان المھتمین بالتوثیق التقاط مقاطع الفیدیو المھمة والتي یمكن مشاركتھا أثناء عدم االتصال
باالنترنت أو عندما عند عودتھ مرة أخرى.

إلیك بعض النصائح التي تعلمناھا من الناشطین والخبراء إلعداد ھاتفك للتوثیق في وضع عدم االتصال. الحظ أن بعض الخطوات تتطلب
االتصال باالنترنت، لذلك یجب أن یتم ذلك قبل حدوث الحجب أو خالل فترات عودة االنترنت. أیًضا، ال تنتظر حتى تكون في موقف
حرج أو لیس لدیك الكثیر من الوقت لتفعیل ھذه الخطوات ؛ افعلھا اآلن ، واستغرق كل الوقت الذي تحتاجھ في استعمال ھاتفك قبل أن

تضطر إلى استخدامھ أثناء أزمة.

غالًبا ما تتزامن عملیات اإلغالق مع زیادة الرقابة على المعلومات والقیود المفروضة على حریة التعبیر والتجمع. إذا كنت تحاول
التوثیق، فعلیك اتخاذ احتیاطات إضافیة لحمایة نفسك ومعلوماتك خالل ھذه الفترات. إذا كان ھناك خطر من قیام السلطات بمصادرة

ھاتفك، أو إجبارك على فتحھ والكشف عن محتویاتھ (أثناء ححب االنترنت أو في أي وقت آخر)،  ففكر مثال في استخدام ھاتف منفصل
للتوثیق من ھاتفك الشخصي األساسي. یمكن أن یساعد ھذا في تقلیل المعلومات التي تحملھا والتي یمكن اختراقھا (مثل جھات االتصال

والحسابات والرسائل وغیرھا). إذا لم تتمكن من استخدام جھاز آخر، فال یزال بإمكانك اتباع ھذا الدلیل لتقلیل كمیة البیانات الحساسة
وتحسین مستوى األمان على ھاتفك األساسي.

لو كنت ستقوم باستخدام ھاتف قدیم فعلیك مسحھ أوالً.

لمسح ھاتفك قم بإعادة ضبط المصنع.

مالحظة: أظھرت الدراسات أن تشغیل إعادة ضبط المصنع على ھاتفك ال یؤدي بالضرورة إلى مسح جمیع البیانات. في الواقع ، فإن
الھاتف!استخدامإعادةفيترغبكنتإذاخیاًرالیستالطریقةھذهلكن،الھاتفتدمیرھيالبیاناتلمسحفقط٪100اآلمنةالطریقة

معظمعلىاالفتراضيھوالتشفیرالمصنع.ضبطإعادةقبلجھازكمحتویاتتشفیرمنالتأكدAndroidمھندسیقترحالمقالةھذهفي
الھواتف الحالیة على أي حال ، ولكن في حالة عدم التشفیر ، انتقل إلى اإلعدادات> األمان> تشفیر الھاتف ثم إعادة الضبط المصنع وبھذه

الطریقة، یتم فقد مفتاح التشفیر ، وحتى إن كان ھناك أي مواد لم یتم مسحھا فلن تكون قابلة للقراءة.

تعود على ممارسة أدوات األمان األساسیة في ھاتفك

ھناك ممارسات عامة لألمان خاصة بالھاتف المحمول ویمكن أن تكون فعالة في كل المواقف ، سواء كنت تقوم بالتوثیق أثناء حجب
٪100بنسبةاألمنیضمنشيءالبأنالتنبیھمعاألخرى.المنظماتمنالمفیدةالمصادربعضیليفیماال.أواالنترنت

بعض النصائح الرئیسیة تشمل:
تأكد من تشفیر ھاتفك. تحتوي الھواتف األحدث على تشفیر افتراضًیا. إذا لم تكن متأكًدا من إذا كان ھاتفك مشفر أم ال، فقم بالتحقق من

إعدادات األمان على ھاتفك.
األمنیة.الثغراتإصالحعلىغالًباتعملألنھا،منتظمبشكل)OS(التشغیلنظامتحدیثاتبتشغیلقم

https://www.theverge.com/2015/5/26/8661461/android-factory-reset-disk-encryption-resale


قم بتحدیث تطبیقاتك المھمة (مثل تطبیقات المراسلة) بانتظام.
الوجھ.معرفأواللمس/البصمةعلىیعتمدوالاألقلعلىأرقام6علىیحتويللھاتفقويمروررمزبتعیینقم

إعداد قفل الشاشة
الفردیة.للتطبیقاتGPSالأذوناتمنأیضابالتحققوقمإلیھا،حاجةفيتكنلمإذاGPSالموقعخدماتتشغیلبإیقافقم
الجھاز.تتبعلتجنب،إلیھاتحتاجالعندماWiFiوBluetoothتشغیلبإیقافقم

قم بإیقاف تشغیل الھاتف عندما ال تستخدمھ.
قم تثبیت تطبیقات وثائق مفیدة

بالنسبة إلى وثائق الصور أو الفیدیو ، یمكنك استخدام تطبیق الكامیرا الموجود على ھاتفك ، أو یمكنك استخدام تطبیق وثائق أكثر
آخرىوممیزاتوالتشفیروالمصادقةالھویةوتحدیدقوةأكثرتعریفیةبیاناتالتقاطیتیحمما،غیرهأوProofModeمثل،تخصًصا

یتیحھا التطبیق.

OONIتطبیقیعد Probeمناختباراتبإجراءیقومالمصدرمفتوحتطبیقھو،نفسھاالنترنتحجبلتوثیقالمفیدةالتطبیقاتأحد
ھاتفك لقیاس ما إذا كانت المواقع أو األنظمة األساسیة محظورة أم ال. یمكن أن یوضح لك كیف یتم حظر المواقع ومتى وأین ومن یقوم

حظرھا. تأكد من فھم المخاطر المحتملة قبل استخدام ھذا التطبیق.

لست متأكد من تطبیقات التوثیق المناسبة لك؟ في ھل یجب أن استخدم تلك التطبیقات للتوثیق نقوم ستجد بعض اإلجابات التي قد تفیدك.

متأكًدا من التطبیق أو التطبیقات الخاصة بالتوثیق الذي یجب استخدامھ؟ نقدم بعض األسئلة التوجیھیة في البرنامج التعلیمي الخاص بنا ،
".ھل یجب استخدام تطبیق الوثائق ھذا؟"

قم بتحمیل تطبیقات عادیة

وجود القلیل جًدا من البیانات وعدد قلیل من التطبیقات المتخصصة على ھاتفك قد یثیر الشك. لجعل الجھاز یظھر كما لو كان ھاتًفا عادًیا
، قم بتثبیت بعض التطبیقات الیومیة الشائعة في المنطقة التي تقوم بتوثیقھا، والتقط بعض الصور غیر الضارة لكي تكون في معرضك.

بالنسبة لتطبیقات مواقع التواصل االجتماعي ، قد ترغب في إنشاء حسابات بدیلة وتسجیل الدخول إلیھا ، على الرغم من مراعاة أن
الحسابات المزیفة تنتھك شروط الخدمة لمعظم المواقع، وقد یكون التحقق من تلك المواقع یصعب من إنشاء حسابات مزیفة. باإلضافة إلى

ذلك ، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في إنشاء محتوى وإضافة أصدقاء إلیھ ، مما قد یكون شاًقا.

تحمیل التطبیقات أثناء حجب االنترنت

من المؤكد أن تحمیل التطبیقات وتثبیتھا دون الوصول إلى اإلنترنت یمثل تحدًیا. تحتاج إلى تنزیل التطبیقات مسبًقا إذا كنت تتوقع حدوث
حجب لالنترنت .

Androidملفوحفظتنزیلفيالحًقاواآلخرینأنتتساعدكأنیمكنالتياإلستراتیجیاتإحدىتتمثل Package (.apk(للتطبیق
لمشاركةلآلخرینأولكاالتصالعدموضعفيھذهAPKملفاتوجودیتیحأخرى.تخزینآداةعلىأوھاتفكتخزینمساحةعلى

التطبیقات عندما ال یكون ھناك إنترنت.

https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://ooni.org/
https://blog.witness.org/2020/02/use-documentation-app/


عدموضعفيAPKملفاتلتبادلواجھةیوفرF-Droidتطبیقفإن،التجربةھذهلتجربةالفرصةلناتتحلمأننامنالرغمعلى
االتصال باالنترنت. ھنا ھو البرنامج التعلیمي.

حافظ على كل معلومات الحساسة والخاصة بعیدا عن ھذا الھاتف.

حاول تخصیص الجھاز للقیام بالوثائق. ال تستخدمھ للبرید اإللكتروني أو المكالمات الھاتفیة أو الرسائل مع جھات اتصال شخصیة أو مع
النشطاء، فقد تعرضھم وتعرض نفسك للخطر، وال تقم بتوصیل ھذا الجھاز بأي من حساباتك األساسیة الحقیقیة.

استخدم الممیزات الموجودة إلخفاء المحتوى

في حالة البحث في ھاتفك ، قد یكون من المفید جعل نوایاك أقل وضوًحا أو یصعب العثور على المحتوى الخاص بك. تحسبا للمواقف
التي سیتم فیھا فحص ھاتفك بشكل سطحي وسریع فقط ، یمكنك استخدام أسالیب بسیطة مثل:

Nova(مثلLauncherتطبیقباستخدامبكالخاصالتطبیقواختصاراتوأیكوناتأسماءتغییر Launcher،الكثیرھناكولكن
منھا) فذلك یجعل بعض التطبیقات أقل وضوًحا وأكثر صراحًة.

Privateالـخاصیةباستخدامقمأیضاً● ModeأوسامسونجھواتففيالمتوفرةContent LickھواتففيالمتوفرةLG
فھي تساعد كثیراً في الحفاظ على المعلومات في األوقات الحرجة.

مالحظة:بك.الخاصالصورمعرضفيمجلدفيالوسائطظھورلمنعمجلدأيداخل"nomedia".باسمفارغملفوضع●
إذا استمرت ظھور الوسائط ، فقد تحتاج إلى مسح ذاكرة التخزین المؤقت للمعرض. ھذا قد ال یعمل باستمرار على جمیع

األجھزة.

Fileالملفاتمدیرتطبیقاتباستخدام".")بـتبدأالتي(المجلداتمخفیةمجلداتإنشاء Manager App.نقلیمكنك
Openمثلكامیراتطبیقتستخدمكنتإذاأو،یدوًیاالمخفيالمجلدإلىالملفات Camera،تخزینمكانتحدیدفیمكنك

hمرئیة.المخفیةالملفاتتكونالحتىإعداداتكفيالمخفیة"الملفات"إظھارخیارتشغیلإیقافمنتأكدتسجلھا.التيالملقات

EyewitnessأوTellaمثلالمتخصصة،التوثیقتطبیقاتبعضتقوم● to Atrocities،معارضفيالوثائقبتخزین
منفصلة مشفرة یمكن الوصول إلى محتویاتھا داخل التطبیق فقط ، مما قد یجعل األمر أقل وضوًحا بالنسبة لشخص یبحث في
ھاتفك. تتطلب الوثائق الموجودة في ھذه المعارض اآلمنة رمز مرور تطبیق منفصل ، لذلك یبقى مشفًرا حتى إذا كان ھاتفك

غیر مؤّمن.

مالحظة مھمة حول إخفاء المحتوى الخاص بك

من المھم أن نالحظ أن التقنیات المذكورة أعاله قد تكون كافیة للتخلص من شخص ما یقوم بسرعة بالبحث في ھاتفك ، ولكنھ لن یخفي
المحتوى الخاص بك بشكل فعال عن شخص یبحث بالفعل ولدیھ وقت أطول.



ضع في اعتبارك أیًضا أن بعض الدول قد یكون لدیھا قوانین تقید أو تجرم استخدام تطبیقات األمان التي تشفر بیاناتك أو تمسحھا. قد
یعتبر استخدامھا لمنع السلطات من الوصول إلى بیاناتك بمثابة تدمیر لألدلة أو عرقلة التحقیق، وقد یعاقب علیھا كجریمة.

إعدادات المشاركة في وضع عدم اإلتصال

عندما ال یتوفر لدیك فیھا اإلنترنت بعد التقاط المحتوى، ال یزال من األفضل نقل الوثائق التي قمت بتوثیقھا من ھاتفك سواء كان ألسباب
أمنیة أو لتوفیر مساحة أو لمشاركتھا مع اآلخرین. سیساعد أیًضا إلغاء تحمیل المستندات بانتظام من ھاتفك على تقلیل المعلومات التي یتم

اختراقھا إلى الحد األدنى في حالة مصادرة ھاتفك وإلغاء قفلھ.

تقنیةتدعمالتياألجھزةأوwifiتقنیةتدعمالتيباألجھزةاالتصالبإمكانكیزالفال،باإلنترنتاالتصالمنتتمكنلمإذاحتى
Bluetoothأوآخرھاتفمثلمحلي،بشكلUSB.االتصالمنلتتمكنواجھةأوتطبیقمععادًةھاتفكیأتيأنیجبمحمول

On-The-GoموصلأوUSBمحركتوصیلأیًضافیمكنك،یدعمھھاتفككانإذاوالنقل. (OTG(محركإلىالوثائقلنقلOTG
أو جھاز آخر.

تدرب ومارس قبل أن تكون في موقف أزمة

مخاوفأیةتوجدال(حیثالیومیةالمواقففيالتطبیقاتاستخدامممارسةفيابدأباإلنترنت.اتصاللدیككانإذااآلنالھاتفبإعدادقم
الطرقستكون،الطریقةوبھذهاالفتراضیة.الممارسةھوالجیداألساسيالھاتفأماناجعلوالستخدامھا.لھامتمرساتصبححتىأمنیة)
تقلقكأخرىأشیاءمعأزمةموقففيتكونعندماثانیةطبیعةذات .

ھذا؟الوثائقتطبیقاستخدامیجب"ھل،السلسلةھذهفيالتاليالتدوینةآكتشف )

https://wp.me/p59woe-SB

