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شهد مطلع عام  2022موجةَ إدانة دوليّة لقطاع المراقبة اإلسرائيلي عقب أنباء عن ممارساته التّعسفيّة الّتي تص ّدرت
عناوين الصّحف .آنذاك زعم ائتالف من الصحفيين والصّحفيات ومنظمات المجتمع المدني ّ
أن برامج تجسّس إسرائيليّة
1
ق
استُخ ِدمت الستهداف زهاء  50000صحفي/ـة ومدافع/ـة عن حقوق اإلنسان ،عدا عن العديد من رؤساء ال ّدول .في سيا ٍ

متصل ،كشفت صحيفة واشنطن بوست ّ
أن الجيش اإلسرائيلي نشر حشدًا من كاميرات التّعرف على الوجوه وقواعد البيانات
البيومتريّة لمراقبة المدنيات والمدنيين من الفلسطينيين في ال ّ
ضفّة الغربيّة ،بل وتعاقد مع شركات خاصّة لتوسيع نطاق مراقبته.

2

إزاء هذه ال ُمعطياتّ ،
يحذر خبراء قانونيون دوليون ّ
أن تقنيات المراقبة اإلسرائيليّة باتت تُه ّدد حقوق اإلنسان في مختلِف أنحاء
3

العالم.

ّ 1
منظمة العفو الدّوليّة .تسرب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس لمجموعة إن إس أو اإلسرائيلية في استهداف النشطاء والصحفيين والزعماء
السياسيين على مستوى العالم 9 .تموز/يوليو  ،2021تمَّت مُعاينة المُحتوى في  12أيّار/مايو :2022
/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/the-pegasus-project
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على حين ّ
أن الصحفيات/ين ،والسّياسيين/ـات  ،والمدافعات/ـين عن حقوق اإلنسان غالبًا ما يصورون ماكينة
المراقبة اإلسرائيليّة على أنّها حالة استثنائية ،إاّل أنّها لم تتطور بمعزل عن غيرها .يُفصّل هذا التّقرير تأثير الواليات المتح ّدة
ضعت نتائج البحث ضمن ثالث نقاط أساسيّة :أواًل  ،يُحلّل التّقرير
على قطاع المراقبة اإلسرائيليّة بين عامي  2002وُ .2022و ِ
كيفيّة تطبيق إسرائيل لنموذج مراقبة بالتّعاون ما بين ال ّدولة والقطاع الخاص―جرى تطوير هذا النّموذج في الواليات المتح ّدة
في أعقاب أحداث  11أيلول/سبتمبر من خالل التّعاون الرّسمي بين األجهزة األمنيّة في البلدين .ثانيًا ،يبحث التّقرير في موقف
الواليات المتح ّدة المناهض لتنظيم شركات التكنولوجيا مو ّ
ضحًا بالتفصيل كيف ض َّخت شركات وجهات استثماريّة أمريكيّة
ماليين ال ّدوالرات في قطاع المراقبة ال ُمتنامي في إسرائيل .أخيرًا ،يسلّط البحث الضّوء على اآلثار السّياسيّة لتأثير الواليات
المتح ّدة على قطاع المراقبة اإلسرائيلي ويح ّدد كيف يمكن للجهات التّشريعيّة األمريكيّة وضع معايير تنظيميّة عالميّة .وعليه،
يق ّدم هذا التّقرير السّياق والتّحليل األساسيَيْن للسجاالت ال ُملحّة الّتي تُحيط بتطويع التّقنيات الجديدة وإساءة استخدامها.

نموذج مراقبة ال ّشركات وال ّدولة :من الواليات المتح ّدة إلى إسرائيل
تعود انطالقة قطاع المراقبة اإلسرائيلي ألوائل العقد األوّل من القرن الحادي والعشرين مع نموذج مراقبة الدولة
والشركات ( )State-Corporate Surveillanceالرّائد في الواليات المتح ّدة .تصف شوشانا زوبوف ،عالمة االجتماع في
جامعة هارفارد ،هذه الحقبة بــِ "فجر رأسماليّة المراقبة "،وتعرفها على أنّها نظام اقتصادي يدر الرّبح باستخدام البيانات
ال ّشخصيّة لمستخدمي التّطبيقات التّكنولوجيّة 4.تم ّكن عمالقة التّكنولوجيا في الواليات المتح ّدة―مثل  ،Googleو،Microsoft
و ،Appleو―Metaالّذين تأسسوا للهيمنة على خدمات االتصاالت الاّل سلكيّة ،من نيل نفاذ غير مسبوق إلى معلومات
المستخدمين والمستخدمات الّتي عملوا على استغاللها لتدعيم قدرتهم على جمع وتحليل االتصاالت الخاصّة .في ظلِّ شح اللّوائح
النّاظمة لعملياتها غالبًا ما تُشارك هذه ال ّشركات التّكنولوجية بياناتها مع أجهزة ال ّدولة في الواليات المتحدة ،الّتي لطالما جهدت
لمواكبة االبتكارات المدنيّة.
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يُشير جاك بالكين أستاذ القانون بجامعة ييل ( )Yale Universityفي بحثه بشأن سياسة األمن القومي األمريكيّة
وتقنيات المعلومات الجديدة أنّه بحلول أواخر العقد األوّل من القرن الحادي والعشرين ،أصبحت شركات المراقبة العا ّمة
والخاصّة في الواليات المتحدة متواشجة ومتشابكة 6،إذ أن أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر وما تالها من حرب على
اإلرهاب وما زامن ذلك من تصاعد لالقتصاد الرّقمي جميعها دفعت وكاالت االستخبارات العا ّمة وشركات اإلنترنت الخاصّة
إلى بناء شكل من االحتياجات التّكامليّة فيما بينها .وعليه ،ض ّخت الحكومةُ األمريكيّة ،وتكتالت ال ّشركات ،وال ّشركات
التّكنولوجيّة النّاشئة الموار َد الاّل زمة لتطوير تقنيات مراقبة متقدمة بُغية حصد بيانات المستخدمين والمستخدمات .شمل ذلك
أدوات المراقبة الجماعيّة ،مثل تقنية التّعرف على الوجه ،واستخراج البيانات من وسائل اإلعالم اجتماعي (Social Media
 ،)Scrabbingباإلضافة إلى الرّصد والمتابعة الموجّهة―بما في ذلك برامج التّجسس وأجهزة تشويش إشارة اإلرسال .هكذا
ق ّدمت الشركات الخاصّة األدوات والخبرات إلى الحكومة مقابل القليل من الرقابة التنظيمية على عملهاَّ .
إن موقف الواليات
المتح ّدة المناهض للتنظيم جعل من اإلنترنت والتّقنيات المطورة لمراقبته فضا ًء ال قانون فيه ،كما يصفه الخبراء.
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اقتفت العديد من البلدان النّموذج األمريكي للمراقبة القائم على ال ّشراكة بين المزاوجة بين أجهزة ال ّدولة وال ّشركات
الرّبحية الخاصّة؛ أ ّما إسرائيل ،فلم تكن استثنا ًء ،فهي المتلقي األكبر للمساعدات األمريكيّة المتراكمة منذ الحرب العالميّة الثّانية
والحليف ال ُمقرّب للواليات المتحدة 8.بد ًءا من أوائل العقد األوّل من القرن الحادي والعشرين ،تباحث رؤساء أجهزة المخابرات
اإلسرائيليّة مع خبراء األمن األمريكيين والرّؤساء التّنفيذيين للشركات التّكنولوجيّة بهدف تعظيم أوصال جهاز المخابرات
اإلسرائيلي في األراضي المحتلّة (الضّفة الغربيّة ،والقدس ال ّشرقيّة ،وقطاع غ ّزة) لتلبية متطلبات العصر الرقمي 9.هكذا نمت
وحدات مثل وحدة ―8200النّسخة اإلسرائيليّة من وكالة األمن القومي األمريكي―من وحدات استخبارات إشارة غير فاعلة إلى
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ما وصفه جنراالت بـ"تج ّمع من ال ّشركات الصغيرة الناشئة" 10يضم في صفوفه جنودًا أكثر من البحريّة اإلسرائيليّة 11".بدأ
الجيش بتدريب مجنديه ومجنداته ال ّشباب على القرصنة الهجوميّة ،وتطوير التّطبيقات التكنولوجيّة ،وتحليل البيانات .تُشير
األبحاث إلى ّ
أن وح ّدات المخابرات اإلسرائيليّة أظهرت قدرتها على برمجة تقنيات متطورة لمراقبة المدنيين والمدنيات
الفلسطينيين الّذين يقبعون تحت االحتالل ويُحرمون من حقّهم بحماية خصوصيتهم كل يوم باسم المخاوف األمنيّة اإلسرائيليّة.
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في المقابل ،اكتسب الجنود اإلسرائيليون خبرة عملية في بناء وإدارة تقنيات المراقبة واألمن الجديدة باعتبارها جزء من خدمتهم
العسكريّة وكانوا متحمسين لحمل ما في جعبتهم من تقنيات ومهارات جديدة إلى القطاع الخاص بمجرد تسريحهم من الخدمة.
أ ّدى توسّع جهاز المراقبة العسكريّة اإلسرائيل ّي في الضّفة الغربيّة إلى َرفد التّطور السّريع القتصاد التّكنولوجيا
المتق ّدمة في إسرائيل .معولةً على العالقات الوثيقة بين الجيش وقطاع التّكنولوجيا الخاص الّتي تأسّست قبل عقود 13،شهد قطاع
التكنولوجيا في إسرائيل نم ًوا غير مسبوق في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر حيث ارتفع الطّلب على تقنيات
األمن والمراقبة في جميع أنحاء العالم 14.بالمثل وبقيادة قدامى وحدات االستخبارات العسكريّة اإلسرائيليّة ،انتشرت ونمت
ال ّشركات النّاشئة اإلسرائيليّة الّتي عكفت تُجرّب وتستكشف مكامن تقنيات ّ
الذكاء االصطناعي ،وتحليل البيانات ،والتّجسس
اإللكتروني .في المحصّلة ،بات للتحالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة معنى مفاده ّ
أن الجيش األمريكي ،و وكالة المخابرات
المركزية األميركية "سي آي إيه" ( ،)CIAومكتب التحقيقات الفيدرالي باتوا عمالء دائمين لشركات المراقبة اإلسرائيليّة.
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بحلول عام  ،2016كانت إسرائيل مرتعًا لمعظم شركات المراقبة لكل فرد في العالم وتعتبر "عاصمة األمن ال ّداخلي" العالمية.
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العرض والطلب
ساعد نهج عدم التّدخل الّذي اتبعته الواليات المتحدة في تنظيم تكنولوجيا المراقبة في جعل صناديق رأس المال
االستثماري والتكتالت التكنولوجيّة الّتي تتخذ من الواليات المتحدة مقراً لها من أكثر الممولين إنتاجًا لشركات المراقبة
 نماذج أعمال رائدة تعتمد على التّتبعApple و،Amazon و،Google و،Microsoft وMeta  تعد17.اإلسرائيليّة الخاصة
 استحوذت هذه الشرّكات، إلى اآلن.ن باإلنترنت/المستمر لمستخدمي ومستخدمات تطبيقاتها التّكنولوجيّة حتّى عند عدم اتصالهم
 بما في ذلك ال ّشركات الّتي18، شركة إسرائيليّة مكرّسة لجمع أو تحليل البيانات الجماعيّة والمراقبة الموجّهة20 على أكثر من
 إن الطّلب على تكنولوجيا مراقبة أكثر تعقيدًا يعني19. وجمع البيانات، والتّجسّس اإللكتروني،تسوق تقنيات المراقبة البيومتريّة
ضخ ماليين ال ّدوالرات―من ال ّشركات الّتي تتخذ من الواليات المتح ّدة األمريكيّة مقرًا لها―إلى شركات المراقبة اإلسرائيليّة
 الّتي تمتلك أسهم،)Francisco Partners(  فرانسيسكو بارتنرز: ومن بين هذه الجهات االستثماريّة األمريكيّة البارزة.النّاشئة
 أحد ممولي شركة برامج التّجسس،)Battery Ventures( وباتري ڤنتشرز

)؛NSO Group( مجموعة ان اس او

20

 الّتي أسفرت استثماراتها عن إطالق،)Andressen Horowitz(  وأندرسن هورويتز21)؛Paragon( اإلسرائيلية باراغون
 الّتي تمتلك،)LightSpeed Ventures( سبِيد ڤنتشرز- وشركة اليت22) للعلوم العدليّة الرّقميّة اإلسرائيليّة؛Toka( شركة توكا
.)AnyVision( ) الّتي عُرفت سابقًا باسم انِي ِڤ ِجنOosto( أسه ًما في شركة القياسات البيومتريّة
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أن العديد من شركات المراقبة اإلسرائيليّة تصنّف نفسها على أنّها شركات مدنيّةّ ،
على حين ّ
فإن أنشطتها تتأرجح
بشيء من ال ّزئبقيّة بين السّياقات العسكريّة والمدنيّة .في السّنوات األخيرة ،تعرضت تقنيات ما يُعرف بالمراقبة "المزدوجة
االستخدام" النتقادات الذعة من المدافعين/ـات الحقوقيين/ـات والمشرعين/ات ،الّذين يش ّددون على تحدي ضمان عدم استخدام
الجيوش أو األنظمة القمعية لتكنولوجيا المراقبة 24.على سبيل المثال ،إن شركة ( Oostoالمعروفة سابقًا بـ ،)AnyVisionالّتي
تم نصب كاميراتها للتعرف على الوجه عند نقاط التّفتيش الرّئيسة للجيش اإلسرائيلي في الضّفة الغربيّة ،تبيع الكاميرات
الذكية" في الواليات المتحدة .جدير ّ
البيومتريّة إلى "المدن ّ
بالذكر أن شركة  Microsoftكانت إحدى الجهات الممولة الرّئيسة
للشركة النّاشئة في عام  2019قبل أن تسحب استثماراتها بعد تقارير استقصائيّة كشفت عن مدى تعاون هذا الضّرب من
ال ّشركات مع الجيش اإلسرائيلي―بما في ذلك تركيب كاميرات التعرف على الوجه في الضّفة الغربيّة والقدس 25.على الرغم من
سحب  Microsoftاستثماراتها ،تواصل  Oostoتزويد الجيش اإلسرائيلي بتقنية التّعرف على الوجه وتصدير تقنيتها إلى
البلديات في أكثر من  40دولة.
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على تُواصل الشركات الخاصّة مثل  Oostoفي جذب الماليين من المستثمرين رغم ما تلقاه من إدانة عا ّمة ،يمضي
الـسيليكون ڤالي ( )Silicon Valleyجهوده للسيطرة على قطاع المراقبة الذي لعب دورًا كبيرًا في تشكيله .إن صعود وسقوط
مجموعة ان اس او ( ،)NSO Groupوهي شركة تجسس إلكترونية إسرائيليّة يُزعم أنّها اخترقت هواتف  50000من
الصحفيين/ـات والمعارضين/ـات السياسيين/ـات والسياسيين/ـات طوال فترة نشاطها ،يق ّدم مثاالً واضحًا على ذلك .عملت
مجموعة ان اس او ( )NSO Groupبشكل وثيق مع  Silicon Valleyطيلة معظم فترة عملها :تجري شركة  Metaمحادثات
لشراء برمجيات تجسس من مجموعة  ،NSOعلى أمل استخدام برنامجها لمراقبة مستخدمي نظام تشغيل  iOSللهواتف
المحمولة في عام  27.2017بعد ذلك بعامين ،عادت شركة  Metaأدرجها لتقاضي الشركة اإلسرائيليّة لنفاذها إلى خوادم تطبيق
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 WhatsAppلتثبيت برنامج  ،Pegasusوهو أحد العالمات التّجاريّة لمجموعة  ،NSOعلى األجهزة المحمولة المستهدفة
بالتّجسّس والتّتبّع .حذت شركة  Appleحذوها في تشرين الثّاني/نوفمبر  ،2021حيث أعلنت عن دعوى قضائية أقامتها على
الشركة بعد فترة وجيزة من الكشف عن اختراق الشركة لهواتف مسؤولي/ـات وزارة الخارجية األمريكية في أوغندا 28.بمجرد
تلقي األخبار من  ،Appleوضعت وزارة التجارة األمريكية مجموعة  NSOوشركة برامج التجسس اإلسرائيلية ،Candiru
إلى جانب أربع شركات مراقبة أخرى ،في قائمة سوداء وحظرت تعامل هذه الشركات مع أي كيانات أمريكية .إلى جانب
دعاوى  Metaو Googleرفيعة المستوى ،أسفر إدراج شركة  NSOفي القائمة السّوداء في الواليات المتحدة إلى ال ّدفع
بال ّشركة من حافّة اإلفالس .وردت وزارة الدفاع اإلسرائيلية بتشديد لوائح التصدير ،وأجبرت شركة مراقبة خاصة واحدة على
األقل على اإلغالق.
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على الرغم من هذه التّطورات ،يوضّح انهيار مجموعة  NSOحدود المحاوالت التّنظيميّة لهذا القطاع ،فمجموعة
 NSOليست سوى واحدة من مئات شركات برمجيات التّجسس الخاصّة الّتي تبيع أسلحة تجسس توغلية من ال ّدرجة العسكريّة
ق متصل ،تقوم شركات مثل ―Dark Matterمقرها اإلمارات العربية
للحكومات في جميع أنحاء العالم .في سيا ٍ
المتحدة―بتوظيف أفراد من وكاالت المخابرات األمريكيّة أو اإلسرائيليّة ،وتَ ِعد برواتب ومزايا مجزيّة 30.تقوم شركات برامج
التجسس اإلسرائيليّة األخرى بالتّسجيل ببساطة في البلدان الّتي لديها قوانين تصدير متساهلة ،مثل قبرص أو مقدونيا الشماليّة.
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بشكل فردي ال تجدي الكثير من النّفع ،ال سيّما للحد من
توضّح هذه التّوجهات كيف أن السّياسات الّتي تستهدف الشرّكات
ٍ
الممارسات التّعسفيّة لقطاع المراقبة الخاصِ .عالوة على ذلك ،تواصل تكتالت ال ّشركات مثل  Metaو Googleاالستثمار في
تقنيات المراقبة االختراقيّة―ال سيّما تقنيات التّعرف على الوجه وجمع البيانات الّتي تم توثيق إساءة استخدام الحكومات
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والشركات الخاصّة لها .على الرّغم من اإلعالن عن التزام جديد بتضييق الخناق على قطاع المراقبة 32،تلعب هذه ال ّشركات
دورًا محوريًا في تمويل تقنيات المراقبة دون أي مساءلة أمام مستخدميها أو الرّقابة التنظيميّة من قبل الهيئات المحليّة أو
الدوليّة.
الخالصة
يوضح هذا التّقرير بالتّفصيل تأثير السّياسات األمريكيّة وممارسات ال ّشركات على قطاع المراقبة اإلسرائيلي :حيث
أسفر التّعاون بين الـسيليكون ڤالي ( )Silicon Valleyوالحكومة األمريكيّة عن إتاحة المجال للتكتالت التكنولوجية ورؤوس
المال الخاصّة لالستثمار في برمجيات مراقبة توغليّة دون حسيب أو رقيب .منذ أوائل العقد األوّل من القرن الحادي والعشرين،
تهافتت ال ّشركات اإلسرائيليّة النّاشئة لسد الطّلب المتزايد على وسائل أكثر ابتكارًا لمراقبة وتتبع النّاس .إذ ع ِمد العديد من
مؤسّسي هذه ال ّشركات الستخدام أنظمة المراقبة ولمعرفة الكيفيّة التكنولوجية الّتي تم تطويرها في الجيش اإلسرائيلي للمراقبة
الجماعية للمدنيين/ـات المحرومون من حقّهم في حماية خصوصياتهم .في المقلب اآلخر ،أقدمت تكتالت شركات التكنلوجيا
وصناديق التّحوط الّتي تتخذ من الواليات المتحدة مقراً لها والتي تعمل دون أي حسيب أو رقيب على شراء هذه التقنيات
التجسّسية التّوغليّة؛ حيث يوفّر طلب هذه الجهات لهذه البرمجيات األرضيّة الاّل زمة لصناعة برمجيات المراقبة الخاصة
أن هذه ال ّشركات ذاتها تقود جهود السّيطرة على صناعة تقنيات المراقبةّ ،
العالمية .وعلى حين ّ
فإن الحلول الّتي يق ّدمها القطاع
محدودة .إزاء هذا الواقع ،ينبغي للواليات المتح ّدة والمنظمات ال ّدولية بذل المزيد من الجهود لضمان حماية فعّالة للخصوصية
باإلضافة إلى وضع القيود الاّل زمة على بيع تكنولوجيا المراقبة ونقلها.
التّوصيات:
تمتلك المؤسّسة األمنيّة األمريكيّة وشركات التكنولوجيا الّتي تتخذ من الواليات المتحدة مقراً لها نفو ًذا هائاًل على قطاع
المراقبة اإلسرائيلي ،ما يعني ّ
أن الواليات المتحدة لديها القدرة على اإلسهام في وقف الممارسات المسيئة الّتي تعتري هذه
الصّناعة .وعليه يجب على الواليات المتحدة َسن أنظمة شاملة و ُممت ّدة األثر لتنظيم بيع ونقل تقنيات المراقبة الجماعية
والموجهة .إاّل أن الكونجرس األمريكي قد فشل ،إلى اآلن ،في تمرير تشريع واحد شامل لحماية مستخدمي/ـات التكنولوجيا
32
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وتنظيم تكتالت شركات البرمجيات التكنولوجيّة 33.لذا فإن وجود تشريع يحظر المراقبة الجماعية العشوائية من قبل الكيانات
العا ّمة والخاصّة على حد سواء ،ويضع قيودًا على جمع البيانات من قبل شركات التّطبيقات والبرمجيات التكنولوجية إلى جانب
تكريس شموليّة الحق في الخصوصيّة على المستوى الفيدرالي بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى ،حيث ستعمل مثل هذه
السّياسات على كبح الطّلب على برمجيات المراقبة األكثر توغاًل وبالتّالي تقليل االستثمارات الخاصّة في الشرّكات الجديدة
العاملة في هذا المضمار.
باإلضافة إلى القوانين الفيدرالية ،حري بالواليات المتح ّدة األمريكيّة االنضمام إلى الجهود الرّامية لوضع أنظمة دوليّة
واسعة وشاملة بشأن بيع ونقل تقنيات المراقبة في جميع أنحاء العالم .على حين تبيع شركات المراقبة الخاصة منتجاتها في جميع
أنحاء العالم―دون تمييز بين الحكومات الديمقراطية وتكتالت ال ّشركات واألنظمة القمعية ―دعت األمم المتحدة وتحالف واسع
النطاق من منظمات المجتمع المدني إلى وضع سياسات شاملة تحد من استخدام هذه التّقنيات واالتجار بها 34.من الواضح ّ
أن
القيود المفروضة على بعض األسلحة السيبرانية ،مثل إدراج شركتي  Candiruومجموعة  NSOعلى القائمة السوداء في
لواليات المتحدة ،لن تحد من المخاطر الّتي تشكلها تقنيات المراقبة األخرى الّتي تعمل بالذكاء االصطناعي ،مثل تقنية التعرف
على الوجه وتعقّب الموقع؛ لذلك ،من ال ب ّد أن توقع كافّة الحكومات على نظام ملزم وشامل للرقابة على الصادرات يفرض
قيودًا دائمة على منتجات المراقبة ،ال سيّما تقنيات المراقبة الّتي تعمل بالذكاء االصطناعي .طالبت األمم المتحدة بدوها أن
تضمن هذه الضوابط التزام شركات المراقبة بالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،لما
دولي ناظم
توفره من آلية مهمة لمساءلة الشركات 35.من خالل االنضمام إلى الجهود الرّامية لوضع إطار عمل تنظيمي
ٍّ
لبرمجيات المراقبة ،يمكن للواليات المتحدة منع ال ّشركات الجديدة في إسرائيل وخارجها من تطوير تقنيات أكثر توغاًل .
يق ّدم النّضال من أجل الحقوق الرقميّة في فلسطين شواهد على المخاطر الّتي تشكلها المراقبة غير المنظمة في جميع
أنحاء العالم .في هذا السّياق ،وثّق مركز حملة كيف أن استخدام إسرائيل غير المنظَّم ألنظمة كاميرات المراقبة ،وأدوات
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 والمراقبة المكثفة لوسائل اإلعالم االجتماعي يقيّد حرية الفلسطينيين والفلسطينيات في التّعبير وحريّة التّنقل،المراقبة البيومترية
 تُشير األبحاث أنه على حين يع ّكف المسؤولون اإلسرائيليون على تصوير تقنيات المراقبة36.والحق األساسي في الخصوصية
 فإن هذه األنظمة تسبب أضرارًا نفسية كبيرة وتعتمد على ممارسات شرطية ذات أبعاد توغليّة،الجديدة كحلول أمنية إنسانيّة
قطاع
ـات السياسة في الواليات المتحدة أن يطبّقوا مبادئ المساءلة على/ يجدر بصانعي، لذا وفي ضوء كل ما تق ّدم37.وتدخليّة
ٍ
 فضالً عن ضرورة التزام، يُمكن لذلك أن يبدأ بجُملة من التّغيرات في األنظمة والسّياسات،أفلت من العقاب لفترة طويلة جدًا
 واتخاذ خطوات ملموسة،الشرّكات ورؤوس األموال االستثماريّة األمريكيّة بالتوقف عن استنهاض صناعة المراقبة الخطرة
.للسيطرة على هذا السّوق
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