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مقدمة

أدوات لنقل الملفات

عندما يتم جمع مقاطع الفيديو الستخدامها كأدلة في أي موقف كان، سيأتي الوقت الذي يجب فيه 
نقل اللقطات من عهدة أولئك األشخاص الذي يقومون بتصوير األحداث إلى عهدة من سيقوم بحفظها 
واستخدامها. غالبًا ما يجب أن تتم عملية نقل الملفات في الميدان، وتحت ظروف أقل مثالية، لذا قد 

يكون من الصعب القيام بذلك بطريقة آمنة وموثوقة.

إن عملية تنظيم اللقطات لغرض نقلها قد تتضمن جمع مقاطع الفيديو من عدة أشخاص مختلفين، 
وقد تضم تلك العملية مجموعة واسعة من األجهزة، كالهواتف والكاميرات وأجهزة الحاسوب واألقراص 
الصلبة، وفي بعض الظروف، سوف تكون هنالك حاجة للحفاظ على سّرية هوّيات األطراف المشاركة 
أو المحتوى نفسه من الخصوم الُمحتملين ، نظرًا لكل تلك األسباب فمن المهم أن نفّكر ملّيًا بطريقة 
سير العمل فيما يتعلق بكيفية جمع ونقل مقاطع الفيديو من الميدان، فضاًل عن األدوات التي سيتم 

استخدامها لتحقيق ذلك.

بتصويرهم،  تقوم  أنت ومن  للخطر  أمراً خطرياً، وقد يعرضك  اإلنسان  التصوير لحاالت حقوق  قد يكون 
فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها ، لذا يجب الحرص عىل تقييم تلك املخاطر بدقة قبل الضغط 

عىل زر “التسجيل”.

ابذل قصارى جهدك لتنفيذ التوجيهات املذكورة أدناه، ولكن عليك أن تدرك أنه ما من معلومة واردة يف هذا الدليل اإلرشادي 
بشكل مطلق، بل يجب عليك تعديل املامرسات لتتالئم مع احتياجاتك. عند اإلمكان، اطلب الدعم من الخرباء املحليني. حتى ولو 
مل تكن قادراً عىل تنفيذ تلك التوجيهات بشكل تام، فيمكن للقطاتك أن تقدم معلومات قّيمة من شأنها أن ترشد منظامت حقوق 

اإلنسان وتدعو إىل الحصول عىل إجابات شافية، وبالتايل تحمي حقوقنا األساسية كبرش.

الفيديو كدليل: أدوات تقنية
لنقل الملفات
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ما هي احتياجاتك؟

كما يحدث عند القيام بأي مهمة، يجب عليك تقييم احتياجاتك قبل اختيار األدوات المناسبة إلتمام 
المهمة. وفيما يلي أربعة عوامل يجب التفكير فيها ملّيًا منذ البداية:

طرق سير العمل: هل تقوم بنقل الملفات من أو إلى مصدر واحد أو عدة مصادر؟ هل   •
تقوم بنقل الملفات من أو إلى األشخاص الذين تجمعك بهم شراكة قوية، أم أنك تعمل 
الفيديو والملفات األخرى متوفرة على  انفتاحًا؟ هل يجب أن تكون مقاطع  أكثر  بشكل 
شبكة اإلنترنت للعديد من المستخدمين في آن واحد؟ ما هو مدى مهارة شركائك في 

مجال التكنولوجيا، وماهي األدوات التي هم على دراية بطريقة استخدامها؟

األمن: هل أنت بحاجة إلى حفظ محتويات ملفات الوسائط بعيدًا عن أعين المتطفلين؟ هل   •
يتعّين عليك الحفاظ على سرية هوية أحد الجهات المشاركة بعملية النقل أم سرية هويات 
كلتا الجهتين؟ هل يتعّين عليك حماية سرية هوية األشخاص الذين يظهرون في الفيديو؟

طرق اإلتصال: هل كل من يعمل معك لديه اتصااًل جيدًا بشبكات اإلنترنت أو الهواتف   •
الرد  كان  وإن  مشّفرة،  أو  مجهولة  قنوات  إلى  للوصول  حاجة  هناك  هل  المحمولة؟ 
باإليجاب، فهل يعلم كل شخص في إطار عملك كيفية القيام بذلك؟ هل يجب أن تتم 

عملية النقل في الميدان، أم أنه بإمكانك القيام بذلك في منزلك أو مكتبك؟

حجم الملف: هل الملفات التي يتم نقلها عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة تم تصويرها   •
بواسطة  تصويرها  تم  مدة  أط��ول  فيديو  مقاطع  أنها  أم  الخليوية،  الهواتف  بواسطة 
كاميرات عالية الجودة؟ هل تقوم بنقل جزء واحد أو عدة أجزاء من الوسائط من كل مصدر، 

أم أنك تقوم بنقل مخزون كبير من الوسائط من مكان إلى آخر؟

نقطة اتخاذ القرار الرئيسية
النقل عبر شبكة اإلنترنت أم خارج نطاقها؟

على الرغم من اتصال الكثيرين منا بشبكة اإلنترنت بشكل مستمر، فإنه غالبًا ما يكون نقل الملفات 
خارج نطاق اإلنترنت هو الخيار األفضل. سيكون على الموّثقين المتواجدين في بعض المناطق التعامل 
مع شبكات إنترنت ضعيفة، واستخدام القنوات المشّفرة و/أو المجهولة  إذا اقتضى األمر، وقد تكون 
عملية نقل الملفات الكبيرة-� والتي هي باألصل تستغرق وقتًا طوياًل � عملية بطيئة للغاية، حتى لو لم 
تكن ُملزمًا بنطاق ترددي منخفض. إن تعقيد عملية الحفاظ على ملفات الفيديو مجهولة ومشّفرة قد 
تعني أن الموّثقين وشركائهم يشعرون بأمان أكثر عند تسليم الملفات. في مثل هذه الحاالت، سيكون 
من المنطقي أكثر استخدام وحدات تخزين خارج نطاق اإلنترنت مثل محركات أقراص فالش، واألقراص 
الصلبة الخارجية، وبطاقات الذاكرة الرقمية، إلى جانب التشفير واألمن التشغيلي الجيد؛ وذلك بغية نقل 

الملفات من مكان إلى آخر.

الخطوة 1 
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قم بتحديد األداة المالئمة لك

ما إن ُتجيب على تلك األسئلة األساسية فيما يخص العملية والمخاطر واألشخاص المعنّيين، ستتمكن 
من تقليل الخيارات المتاحة لنقل الملفات. بشكل عام، هناك ثالث فئات من أدوات نقل الملفات، وكل 

واحدة منها تلّبي احتياجات مختلفة.

بشكل  “الّسحابي”  التخزين  أو  اإلنترنت  على  التخزين  شعبية  ازدادت  لقد  اإلنترنت:   عبر  المشاركة  أ: 
سهلة  وأصبحت  ب��ك،  الخاصة  الوسائط  ملفات  إل��ى  الوصول  فرصة  لآلخرين  تتيح  كوسيلة  سريع 
االستخدام وُمتاحة على نحو واسع بوجود أدوات مثل “جوجل درايف �  Google Drive” و”دروب بوكس 
� “Dropbox، ولكن هناك إشكاليات محتملة تتمثل في إدارة الوصول إلى الملفات، والبقاء ضمن إطار 
التخزين المحدود، والحفاظ على سرية وسالمة مقاطع الفيديو الخاصة بك. بعض الخدمات الشائعة 
ال تعمل على تشفير الملفات الخاصة بك بشكل كاٍف، وعندما توّفر هذه الخدمات خاصية التشفير، 
فغالبًا ما تملك المفاتيح التي تسمح لها بالوصول إلى ملفاتك، وقد تسّلمها إلى أي سلطة تطلبها 
منهم. لجعل تجربة التخزين الّسحابي أكثر أمانًا، حاول اللجوء إلى أدوات إضافية، أو انتقل إلى مزّودي 
على  للحفاظ  إنشاؤها خصيصًا  تم  والتي  أي معلومات”،  يملكون  “ال  الذين  الّسحابي  التخزين  خدمة 

الخصوصية، أو قم بإعداد خادم آمن يمكن تحميل الملفات عليه بشكل آمن وسري.

“بوكسكريبتور � BOXCRYPTOR”: أداة إضافية تتيح خدمة التشفير الكامل لمستخدمي   •
 .”Google Drive �- أو “جوجل درايف ”Dropbox � التخزين الّسحابي مثل “دروب بوكس
تستخدم أداة “بوكسكريبتور � BOXCRYPTOR” مفاتيح عامة وخاصة لتشفير الملفات 

بغية مشاركتها مع مستخدمين معّينين.

“سبايدر أوك � SpiderOak”: الخيار الرائد للتخزين الّسحابي المشّفر، ويسمح بإجراء عملية   •
النقل عبر “غرف مشاركة” محمّية بكلمة سر يمكن ربطها بمستخدمين آخرين، حتى لو لم 
.”Viivo -� و”فيفو ”Wuala � يقوموا بتنزيل التطبيق. ومن بين الخيارات المشابهة هي “واال

لنقل  آم��ن  خ��ادم  لتثبيت  المصدر  مفتوحة  منصة   :”SecureDrop  � دروب  “سيكيور   •
اإلعالم  منافذ  ِقبل  من   ”SecureDrop  �- دروب  “سكيور  استعمال  تم  لقد  الملفات. 
 � ليكس  “غلوبال  ويعد  الملفات،  لمشاركة  للمبّلغين  آمنة  مساحة  لتوفير  تتطّلع  التي 

GlobaLeaks” خيارًا آخرًا مفتوح المصدر.

نقطة اتخاذ القرار الرئيسية
المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي

غالبًا ما يتم تبادل الملفات عبر وسائل التواصل االجتماعي ومنّصات المحتوى التجارية، ولكن هذا الخيار 
هو أبعد ما يكون عن المستوى المثالي. ومن بين المشاكل الُمحتملة التي يمكن وقوعها هي فقدان 
الخصوصية، وفقدان بيانات وصفية هامة في ملفات الفيديو األصلي، وحذف الفيديو من ِقبل إدارة 

المنّصة إذا اعُتبر المحتوى بالغ الحساسية.

الخطوة 2
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قم بتحديد األداة المالئمة لك، يتبع

ب: المشاركة الرقمية المباشرة: دائمًا ما تكون عملية نقل الملفات بشكل مباشر من شخص إلى آخر 
عبر اإلنترنت عملية صعبة، وستظل تشّكل تحديًا ما لم تكن تملك خدمة استضافة المواقع اإللكترونية 
أو خادم خاص بك. من أكثر الطرق الشائعة إلرسال ملف ما بشكل مباشر إلى أحدهم هي عبر البريد 
وتقتصر  للغاية  بطيئة  الوسيلة  هذه  تكون  أن  يمكن  بالفيديو،  األمر  يتعلق  عندما  ولكن  اإللكتروني، 
على إرسال ملفات بحجم معّين وغير آمنة. غالبًا ما يلجأ الموّثقون في الميدان الذين يصّورون مقاطع 
فيديو بالهواتف المتحركة إلى استخدام تطبيقات إرسال الرسائل مثل تطبيق “واتساب” بغية مشاركة 
ملّفاتهم، ولكن تلك الطرق هي أبعد ما تكون عن المستوى المثالي وذلك للعديد من األسباب التي 
هي نفسها أسباب عدم مثالية استخدام البريد اإللكتروني. بالنسبة ألولئك األشخاص الذين يعملون 
 )NFC( معًا في نفس المنطقة، تعد تقنيات البلوتوث والربط الالسلكي المباشر واالتصال قريب المدى
خيارات آمنة وبسيطة االستخدام، ولكنها تعمل بشكل أفضل إذا ما كنت تقوم بنقل عدد محدود من 

الملفات صغيرة الحجم.

فأرة  أو  الالسلكية  المفاتيح  لوحة  تربط  التي  ذاتها  التقنية  تعتبر  “البلوتوث”:  تقنية   •
الحاسوب مع جهاز الحاسوب، وهي خيار آمن ُمتاح حتى في الهواتف المتحركة األبسط 
في خصائصها، ولكن سرعة النقل من خاللها تجعلها خيارًا غير عملي لنقل أكثر من ملف 

في آن واحد.

إلى  خالله  من  النقل  سرعة  تصل  ث  ُمحدَّ بروتوكول  ويعتبرو  المباشر:  الالسلكي  الربط   •
عشرة أضعاف سرعة النقل من خالل تقنية “البلوتوث”، وهو ُمتاح في الهواتف الذكية 
الربط  تقنية   )NFC( المدى  قريب  االتصال  بخاصية  دة  الُمزوَّ األجهزة  تستخِدم  الحديثة. 

الالسلكي المباشر للربط بأجهزة أخرى ونقل الملفات.

بروتوكول  إلى  يستند  الملفات  لنقل  تطبيق   :”Bittorrent Sync  � تورنت سينك  “بت   •
“بت تورنت � “BitTorrent، ويتيح لك مجموعة من خيارات المشاركة الخاصة والمشّفرة، 
ولكن يجب أن ُتدرك أنه ليس مصدرًا مفتوحًا، مما يعني أنه ال يمكن مراجعة التعليمات 
البرمجية الخاصة به بشكل علني عند وجود ثغرات أمنية، ويجب تشغيل كل جهاز في آن 

واحد إلكمال عملية نقل الملفات.

أو  الرقمية،  الذاكرة  بطاقات  إرسال  أو  تسليم  أن  الغالب  في  ن  تبيَّ الفعلية:  التخزين  وحدات  ج:  
محركات أقراص فالش أو األقراص الصلبة الخارجية هي أكثر الطرق أمانًا وبساطة لنقل الملفات. 
إن االتصال الضعيف بالشبكة أو المعرفة التقنية المحدودة بين الشركاء المعنّيين في عملية النقل، 
أو المخاوف األمنية قد تدفعك نحو اللجوء إلى خيارات نقل الملفات خارج نطاق اإلنترنت والتي 

ثُبتت صحتها بالتجربة.

بسعة  ببيانات  تحتفظ  أن  الخارجية  الصلبة  لألقراص  يمكن  الخارجية:  الصلبة  األقراص   •
الفالش  أق��راص  محركات  أن  حين  في  جيجابايت”،   1000 “قرابة  التيرابايت  إلى  تصل 
صغيرة بما يكفي لوضعها في الجيب، ولكنها تأتي بسعة تخزين محدودة يمكن أن تنفد 

الخطوة 2
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بسرعة إذا ما كنت تنقل مقاطع فيديو. أحد الخيارات الجيدة هي “سيجيت وايرلس بلس 
� Seagate Wireless Plus” والتي تأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت )أي 1000 جيجابايت(، 
وتعمل بالبطارية، لذا يمكن استخدامها لتخزين نسخ احتياطية من الملفات ونقلها ضمن 
دة بالواي فاي )الشبكة الالسلكية(، ومن بين الخيارات المشابهة  حدود النطاق، وهي مزوَّ

.”Kingston Wi-Drive � هي “كينغستون واي درايف

بطاقات الذاكرة الرقمية المؤّمنة المصّغرة: أما بالنسبة لوحدات تخزين الهواتف الذكية،   •
يمكن  والتي  المصّغرة  المؤقتة  الرقمية  الذاكرة  ببطاقات  دًا  م��زوَّ يأتي  منها  الكثير  فإن 
نظرًا  شيوعًا  أقل  أصبحت  أنها  غير  لآلخرين،  وإعطائها  الخارج  إلى  سهولة  بكل  سحبها 
في  البطاقات  تلك  تتوافق  أناقة.  واألكثر  ُسمكًا  األقل  الهواتف  المستمرعلى  للطلب 
 � ب��روز  “جو  إلى  باإلضافة  و”أن��دروي��د”،  “وي��ن��دوز”  تشغيل  أنظمة  ذات  الهواتف  بعض 
الخيار األرخص للحصول على  البطاقات هي  الكاميرات. تلك  GoPros” ومجموعة من 
سعة تخزين كبيرة تصل إلى 128 جيجابايت، ويمكن مشاركتها بسهولة نظرًا لصغر حجمها.

النقل عبر وحدة “يو أس بي � USB”: يمكن أيضًا أن تتم عملية النقل من الهواتف المتحركة   •
أو غيرها من األجهزة إلى جهاز حاسوب أو قرص صلب خارجي باستخدام وصالت “يو أس 
بي � USB” الموّحدة، ولكن إذا كان كل ما تملكه هو هاتف وقرص صلب، فستحتاج إلى 
USB On-The-  � وصلة إضافية لجعلهما متوافقان. يمكن شراء “يو أس بي أون ذة جو

Go” أو )USB OTG( بتكلفة زهيدة عبر اإلنترنت، فهي تمنحك وسيلة لتوصيل محرك 
أقراص فالش إلى الهاتف الذكي بشكل مباشر.

أدوات تقنية
تحديثات

األدوات التقنية يف تغري 

مستمر! قم بزيارة مدونة 

“ويتنس” لالطاّلع عىل 

أحدث املعلومات واآلراء:
blog.witness.org
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تأكد من األمان

يجب أن يكون لألمان األولوية عند التعامل مع مقاطع الفيديو التي تعد كدليل. احرص على إدراج خيارات 
التشفير وعدم اإلفصاح عن الهوية ضمن سير عملك )وتأكد من معرفة الفرق ما بين االثنين(. التشفير 

هو خطوة هامة بغض النظر عن طريقة النقل التي تختارها، ويمكن إتمامها بطريقتين.

الخيار 1: تشفير القرص بأكمله
قم بإنشاء أقراص مشّفرة على حاسوبك أو جهاز التخزين الخارجي. يأتي نظام التشغيل مع أدوات ُمدمجة 
تسمح لك القيام بذلك، غير أن تلك األدوات ليست مالئمة جدًا في حال إذا كنت ترغب بأن تكون األقراص 
المشّفرة صالحة لالستخدام في األجهزة ذات أنظمة التشغيل المختلفة )مثاًل، عند النقل من حاسوب 
كذلك،  األمر  كان  إذا  “ماكنتوش”(  التشغيل  بنظام  يعمل  إلى حاسوب  “وندوز”  التشغيل  بنظام  يعمل 
و”لينكس”،  “ون��دوز”، و”م��اك”،  التشغيل  أنظمة  العمل على  يمكنه  ثالثة  لجهة  تابع  تطبيق  ابحث عن 
و”أندرويد”، و”آي أو أس “IOS . فقط احرص على حصولك على تحديثات األمان األكثر حداثة للتأكد من 

أنها ال تزال تعد آمنة، وأنه قد تمت مراجعتها مؤخرًا )في حال إذا كان الخيار مفتوح المصدر(.

 Mac � على نظام التشغيل “ماك أو أس أكس ”FileVault  � اقتراحات: “فايل فولت  •
OSX” و”بت لوكر �- BitLocker” على نظام التشغيل “وندوز � Windows” هما الخيارات 
VeraCrypt” و”سيمانتك   � TrueCrypt” و”فيرا كريبت   � أما “ترو كريبت  الُمدمجة؛ 
إندبوينت � Symantec Endpoint” هي تطبيقات متعددة المنصات.”أتش أف أس 
أكسبلورر � HFSExplorer” هو مثال على أداة يمكنها فتح قرص “DMG” مشّفر في 
نظام التشغيل “ماك” على نظام التشغيل “وندوز”.  يوجد لدى األجهزة التي تعمل 
غير  اإلعدادات،  للتشفير في  خيارًا  المحمول،  الهاتف  “أندرويد”على  التشغيل  بنظام 
أنها سُتبطئ سرعة الجهاز، وال يوجد أي طريقة سهلة � أقصر من عملية إعادة تشغيل 

الجهاز� إليقاف التشفير.

الخيار 2: تشفير الملف
قم بتشفير الملفات كل على حدة بشكل مباشر بداًل من تشفير األقراص بأكملها. أفضل طريقة للقيام 
بذلك تتمثل في استخدام معيار “بي جي بي � “PGP، والذي من الممكن أن تكون قد استخدمته لتشفير 
رسائل البريد اإللكتروني. وتعد تلك الوسيلة آمنة للغاية ومعروفة للجميع، ولكنها تتطلب أن يكون لدى 
تة وُمتاحة فيما بينهم، لذا البد من  كافة المشاركين في عملية النقل مفاتيح “بي جي بي � PGP” ُمثبَّ

القيام بتحضيرات بسيطة.

الملخص الفني: “جي بي جي تولز � GPGTools” لنظام التشغيل “ماك”، و”جي بي جي   •
 Android � لنظام التشغيل “ويندوز”، و”أندرويد برايفسي جارد ”GPG4WIN � فور وين
كلها  تعد  أندرويد”،   “ بنظام  تعمل  التي  الذكية  للهواتف   )APG( أو   ”Privacy Guard
أفضل الخيارات المتاحة الستخدام “بي جي بي � PGP” لغرض تشفير ملفاتك ومشاركتها 

مع األشخاص المعنّيين.

الخطوة 3
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ت تقنية
أدوا

ar.witness.org
الفيديو كدليل: أدوات تقنية، اإلصدار رقم 1.0

النقاط الرئيسية
حماية سرية الهوية

تعمل أساليب تشفير القرص بأكمله وتشفير الملفات على حماية المحتوى الذي تقوم بنقله، ولكن 
إذا احتجت أن ُتبقي هوّيتك مجهولة على اإلنترنت عندما تقوم بإنشاء الحسابات والتصّفح عبر الشبكة، 
أو  الخاصة  االفتراضية  الشبكات  تعد خدمة   .”Tor Browser  -� تور  إلى “متصّفح  اللجوء  الجيد  فمن 
)VPN( خيارًا جيدًا آخر يمكن من خالله الحصول على سرية أكثر بقليل وذلك حسب مكان تواجدك، إال 
أنه ينبغي تفادي الشبكات االفتراضية الخاصة )VPN( عند استخدام خيار “تورنت � torrent” المذكور 
أعاله. إن اقتضت الحاجة للحفاظ على سرية الهوية بشكل تام � مثاًل عند استخدام جهاز حاسوب عام �، 
فيمكن لنظام التشغيل “تايلس � TAILS” أن يتيح لك إمكانية الوصول إلى المتصّفحات والتطبيقات 

األساسية دون تسجيل أي نشاط تقوم به على القرص الصلب.

تعلم المزيد:
تشهد ساحة التكنولوجيا تغّيرات مستمرة، وعندما يتعّلق األمر باألمآن الرقمي، يكتشف الباحثون 
الرقمي  المعلومات بخصوص حماية األمان  للمزيد من  والنشطاء وسائل جديدة بشكل مستمر. 
https://( واح��د”  مكان  في  “األم��ان  لدليل  التابعة  التكتيكية  التقنيات  على  اطلع  بك  الخاص 
التخوم  لمؤسسة  التابعة  الرقابة  ضد  النفس  عن  الدفاع  أدوات  أو   ،)securityinabox.org/ar

. )https://ssd.eff.org/ar( اإللكترونية

تعد  آخر، ولكن  إلى  الملفات من شخص  الحصول على  الدليل على  الُمقترحة في هذا  المراجع  ترتكز 
إدارة تلك الملفات بمجرد وصولها إلى وجهتها عملية معقدة وهامة في حد ذاتها. فيما يلي  عملية 

بعض المراجع الُمقترحة حول إدارة الوسائط:

قائمة بالمراجع

)https://ar.witness.org/resources( ”الدليل الميداني “الفيديو كدليل  •
)https://archiveguide.witness.org/ar(دليل النشطاء ألرشفة الفيديو  •

)library.witness.org( ”مكتبة “ويتنس  •

ابَق على اّطالع بأحدث األدوات وكيف يقوم النشطاء حول العالم باستخدامها على مدّونة “ويتنس”
.)http://blog.witness.org/(


