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 ): NSO Groupمجموعة إن إس أو ( •

التجسيس، رشكة إرسائيلية متخصصة يف تطوير أدوات التجسس السيربا�،  Pegasusلرشكة املنتجة لربنامج ا

 موظف، ويقع مركزها قرب "تل أبيب". 500ويعمل فيها نحو  2010تأسست عام 

السابق أيًضا  ال الرئيس السابق ملجلس إدارة املجموعة فضًال عن كونِه الرئيسغيُعّد الج�ال املتقاعد أفيغدور بن 

 املجموعة فإّن مؤسيس يةحفوحسب ترسيبات صلرشكة صناعات الفضاء اإلرسائيلية يف تسعينيات القرن العرشين، 

 اإلرسائيلية املسؤولة عن جمع االستخبارات اإلشاراتيّة.  يةستخباراتاإل  "8200" وحدةهم أعضاء سابقون يف 

% من أسهم 30مليون دوالر مقابل  1.8بقيمة  متويٍل أّويل مجموعة "إن إس أو" عىلحصلت بالعودة إىل نشأتها 

 "نيسيسغرشكاء "برئاسة إدي شاليف الرشيك يف صندوق رأس املال االستث�ري  من مجموعة مستثمرينالرشكة 

)Genesis Partners( . 

دوالر بحلول عام مليون  150وارتفعت إىل  2013مليون دوالر يف عام  40بلغت اإليرادات السنوية للرشكة حوايل 

مليون  120بعد رشاء الرشكة من قبل رشكة األسهم الخاصة األمريكية "فرانسيسكو بارت�ز مانجمنت" ُمقابل  2015

تّم طرُح الرشكة للبيع مببلغ مليار دوالر من قبل مالكتها رشكة  2017يونيو من عام  يف حزيران/و  . 2014دوالر عام 

 .2019ومتّت الصفقة يف عام  مانجمنت،فرانسيسكو بارت�ز 

تهدف إىل ابتكار أنظمة الدفاعية ضد كات انتج رش  "إن إس أو"رشكة  أحدثتهالجدل الذي تجدر اإلشارة إىل أن 

حملت اسَم بتأسيس رشكة جديدة  قامت كل من هيليو واليف وأيف روزنهج�ت رشكة "إن إس أو" السيرباينية، ف

مقرًا لها وهَو نفس  "هرتسليا بيتوا"من ، واتخذت أيضاً أمان للهواتف املحمولة كةوهي رش  )Kaymera( "كا��ا"

 "إن إس أو".   املقر الذي تقُع فيه مجموعة 

 

 ):Pegasus( بيغاسوسبرنامج  •

 ذو القدرات الخارقة " بيغاسوس" يف امليثولوجيا اليونانية.جنح املحصان ستمدت الرشكة اسم الربنامج من اسم الا

لتنصيبه عىل هاتف آيفون يعود للناشط بعد محاولة فاشلة  2016اكتشفه الباحثون ألول مرة يف أغسطس/آب 

 .الحقوقي اإلمارايت أحمد منصور، من خالل رابط مشبوه يف رسالة نصية

يف تقرير لها عن أن ) Human Rights Watch( "كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش 2021عام مطلع ويف 

ل خلسة عىل الهواتف  الربمجية الخاصة بربنامج التجسس بيغاسوس لك قدرات غ� مسبوقة يف ، و�تاملحمولةتُحمَّ

 اإلخرتاق.

باإلضافِة ألحمد منصور فقد وجدت "سيتيزن الب" أن بيغاسوس قد نجحت يف التثبِت عىل هاتِف الصحفي  

 .رافائيل كابريرا املكسييك

من معرفة مصدر برمجيّة بيغاسوس من ِخالل البيانات التي كانت قد يف "سيتيزن الب" هذا ومتّكن الباحثون 

بت من رشكة "هاكينغ تيم" اإليطاليّة، فنجحوا يف الربِط ب� الربمجية املُعّدة لالخرتاق والتجسس وب� الرشكة  ُرسّ

  ."إن إس أو"ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 :بيغاسوسبرنامج  رشاءتكلفة  •

مليون  55" مقابل مبلغ 3، عن صفقة لبيع "بيغاسوس 2018عام كشف تحقيق صحفي لصحيفة "هآرتس" العربية 
مسؤول� سعودي� قبل بضعة أشهر من إطالق ويل العهد السعودي حملة و "أن أس أو" اإلرسائيلية  رشكة دوالر ب�

 .عىل معارضيه يف الداخل

ألف دوالر من العمالء  650رشكة "إن إس أو" تطلب أن  2016عام  FAST COMPANY  موقعقبلها نرش و 
 .أجهزة؛ إضافة إىل نصف مليون دوالر رسوم تثبيت الربنامج 10مقابل اخرتاق 

  :ربنامجالآلية عمل  •

ستغالل ارسائل  إنتاجمتكنها من ) C&C" (القيادة والتحكم" يستخدم بيغاسوس بنية تحتية معقدة لـ -
لبنية التحتية هذه اتكرارات معروفة ل 4هناك ما ال يقل عن إذ أن هداف. األ الثغرات وإرسال األوامر إىل 

، كل منها يشمل ما يصل إىل  )PATN(ر" غاسوس مجهولة املصدييطلق عليها اسم "شبكة نقل بو
للبنية التحتية عىل اإلنرتنت  أرقام املنافذ تقنيات مثل تسجيل تستخدمفإنها . وبحسب ما ورد نطاق 500

 . مسحها لتجنب

عَرب إرسال  لكرتو�الخداع اإل من ِخالل طريقة " اآلي أو إس"نظام  كرس لدى الربنامج مقدرة عىل -

مبارشًة بعد فتحُه يُثبت برنامج التهك� عىل الهاتف بشكٍل تلقايّئ ينتم تثبيت ُملغم والذي  رابط

 املستخدم أو مالك الهاتف.

قادر عىل ؛ "day-zero"معروفة يف نظام "آي أو إس" تدعى  غ�ثغرات  3استغالل  يعمل الف�وس عىل -

، الخرتاق نظام التشغيل بصمت وتثبيت  .iOS 14.6الحديثة حتى  iOSاستغالل جميع إصدارات 

 .امجنرب ال

إلستقبال وتنفيذ أوامر  "C&C" يبدأ باالتصال مبركز التحكمعىل الجهاز،  بيغاسوسبرنامج بعد تثبيت  -

املعلومات الخاصة، كل�ت املرور، جهات  :البيانات الخاصة بالشخص املستهدفثم يقوم بإرسال املشّغل، 

، ك� املكاملات الصوتية املبارشة من تطبيقات املراسلة الخاصة باملوبايلتصال، التقويم، الرسائل النصية، اال 

  املحيط.كام�ا واملايكروفون اللتقاط وتسجيل ال تشغيل يستطيع

بفضل قدراته يف تسجيل نقرات  ،ملفات الصوت املشفرة، والرسائل املشفرةلديه القدرة عىل اخرتاق  -

 .الرسائل قبل تشف�ها (والرسائل الواردة بعد فك تشف�ها) ك� بإمكانه رسقةاملفاتيح وتسجيل الصوت، 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_(%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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ميكروفون الهاتف املحمول  عىل والتنصت، الجغرايف أيضاً تتبع املكاملات الهاتفية واملوقع بإمكانه -
 يل تحويله� إىل جهاز مراقبة دائم.والكام�ا، وبالتا

ثوان، ليتم  10و 8بالشخص املستهدف لفرتة ما ب� وقد يحدث اإلخرتاق من خالل القيام مبكاملة هاتفية  -

 .تنزيل وتثبيت الربنامج حتى لو مل يرد عىل املكاملة

للوصول غ� املقيد إىل  )jailbroken iOS-non(  كرس الح�ية "جيلربيك" باستخدامالربنامج يعمل  -

  تعقيداً.السيربانية  الربامجبأكرث ولذلك وصفه الباحثون  آيفون،

 

 

 : بيغاسوس يستغلهاالثغرت األمنية التي  •

تقوم بترسيب املعلومات إىل املهاجم م� يسمح لهم بحساب موقع كرنل يف  "كرنل"غرة أمنية يف قاعدة ث -

ة الجهاز وتثبيت برنامج إىل كرس الح�ية تسمح للمهاجم بكرس ح�ي "كرنل"يؤدي تلف ذاكرة ، الذاكرة

 املراقبة.

 تلف الذاكرة يف مجموعة الوب. -

 .تسمح للمهاجم بخرق الجهاز عندما ينقر املستخدم عىل رابط Safari WebKit ثغرة أمنية يف -

 

 

 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A2%D9%8A_%D8%A3%D9%88_%D8%A5%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 الح�ية من برنامج بيغاسوس:  •

 :عىل حسابات التواصل و الشبكات االجت�عية مثلدم النقر عىل أياً من الروابط التي تصلك ع -

فيس بوك، رديت، تويرت، أو الرسائل التي تصلك عرب أرقام مزيفة عىل واتس اب، تيليجرام، وغ�ها من 

 .املنصات

 .تحديث الهاتف الذيك بشكل دوري و مستمر وعدم إه�ل هذا األمر -

وغ�ها من األدوات األخرى التي توفرها  MVT استخدام أدوات التحقق من وجود الثغرة من بينها أداة -

 .رشكات الح�ية مثل آبل، كاسرب سكاي، وغ�ها

 .حذف الرسائل التي ال تعرف مصدرها عىل الفور، و احذر من النقر عليها -

 

 املستهدفون:  •

اس�ً  178 تحقيق لصحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية حول ضحايا بيغاسوس، كشفت الصحيفة عن قامئة تتضمن يف

 صحفي يف قناة الجزيرة. 34بينهم 

 وبرز يف القامئة أيضاً:

 األم�ة عائشة بنت الحس�، شقيقة العاهل األرد� امللك عبد الله الثا�. -

 األخت غ� الشقيقة لألم�ة هيا بنت الحس�، طليقة حاكم ديب محمد بن راشد آل مكتوم. -

أن يختطفها من الخارج ويعيدها إىل ديب  الشيخة لطيفة، ابنة حاكم ديب، والتي فرت من والدها قبل -
 ليضعها قيد اإلقامة الجربية.

 مرافقي الشيخة لطيفة. -

 مدير عام قناة الجزيرة سابقا وضاح خنفر. -

 الصحفي يف قناة الجزيرة، تامر املسحال. -

 الصحفي املغريب هشام منصوري. -

 صال الصحراء عن املغرب.الحقوقي املحجوب مليحة املحسوب عىل جبهة البوليساريو املطالبة بانف -

 الحقوقية األردنية هالة عاهد. -

 الحقوقي الفلسطيني غسان حاليقة. -

 الحقوقي الفلسطيني أيب عبودي.  -

 مسؤولون أمريكيون. -

 صحفي يف صحيفة "نيويورك تا�ز". -
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 أما يف القامئة السياسية:

 مكتب رئيس الوزراء الربيطا� ووزارة الخارجية. -

 .2019رامابوزا الذي يبدو أنه استهدف من قبل رواندا يف عام رئيس جنوب إفريقيا س�يل  -

 .2019الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون الذي يبدو أنه استهدف من قبل املغرب يف عام  -

املدير العامل ملنظمة الصحة العاملية  تيدروس أدهانوم غيربيسوس والذي يبدو أيضاً أنه كان "موضع  -
 .2019 اهت�م" من قبل املغرب يف عام

 2018السيايس اللبنا� سعد الحريري الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة ويبدو أن اإلمارات استهدفته يف  -
 .2019و

عندما كان رئيساً  2019رئيس املجلس األورويب شارل ميشيل الذي يبدو أنه استهدف من قبل املغرب يف  -
 لوزراء بلجيكا.

 من قبل قوات األمن يف بلده. 2019ما يبدو يف عام  ملك املغرب محمد السادس الذي تم استهدافه عىل -

من قبل عنارص  2019و 2018رئيس وزراء املغرب سعد الدين العث�� الذي تم استهدافه عىل ما يبدو يف  -
 داخل بلده.

 .2019رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي يبدو أنه استهدف من قبل الهند يف عام  -

من قبل ما قالت  2017و 2016الديرون الذي تم استهدف ب� عامي رئيس املكسيك السابق فيليبي ك -
الصحيفة أنه عميل مكسييك خالل فرتة كانت فيها زوجته مارغريتا زافاال ترتشح ألعىل منصب سيايس يف 

 البالد.

والذي  2015الدبلومايس األمرييك روبرت مايل الذي كان كب� املفاوض� حول االتفاق النووي اإليرا� يف  -
 .2019بدو أنه استهدف من قبل املغرب يف عام ي

 الرئيس العراقي برهم صالح. -

 رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر -

 رئيس الوزراء الفرنيس السابق إدوارد فيليب. -

 رئيس الوزراء الكازاخستا� السابق باكيتشان ساجينتاييف. -

 رئيس الوزراء الجزائري السابق نور الدين بدوي.  -

 ئيس الوزراء البلجييك السابق شارل ميشيل.ر   -

اس�ً، لكن مل يتم تأكيدها بعد من قبل مخترب األمن التابع ملنظمة  450وأشارت "هآرتس" إىل أن هناك قامئة تضم  
 العفو الدولية.

ازاخستان، دوالً عديداً منها: أذربيجان، السلفادور، فرنسا، املجر، الهند، األردن، ك يف ح� شمل حقل اإلستهداف 
 املغرب، الضفة الغربية، بولندا، رواندا، السعودية، اإلمارات، بريطانيا، املكسيك...
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 :اإلنتشار •

 تبّ� ، خوادم مرتبطة بربنامج بيغاسوسعن  بحثاً ) (CITIZEN LABمخترب "سيتيزن الب" قام به مسح  بناًء عىل
 :دولة عربية 16 من بينها دولة 45 تفعيله بأكرث من 

 الجزائر .1
 البحرين .2
 مرص .3
 العراق .4
 األردن .5
 الكويت .6
 لبنان .7
 ليبيا .8
 املغرب .9

 ع�ن .10
 فلسط� .11
 قطر .12
 السعودية .13
 تونس .14

أفراد يتمتعون يُستخدم ملهاجمة 

بتأث� أو دور مهم من الناشط� 

السياسي� أو الصحافي�، أي أولئك 

الذين مبقدورهم الوصول إىل 

 :معلومات مهمة وحساسة ورسيّة

 صحايف 189أكرث من 

 كربى:رشكات 

الرؤساء التنفيذيون واملدراء   -

املاليون واملسؤولون التنفيذيون 

وموظفي املالية المتالكهم قاعدة 

بيانات رسيّة، يف أجهزتهم 

 .املحمولة

 

 :رؤساء دول وسياسي�

 سيايس حكومي 600أكرث من 
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 اإلمارات .15
 اليمن .16

 .إىل جانب دول مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا وفرنسا و"إرسائيل" وتركيا 

مشغل� عىل األقل  6ديد تحمجلس التعاون الخليجي، حيث تم  الربنامج التجسيس يف دائرةنشاط  هذا ويرتكز
 ، وآخر يفالبحرين احد يفوو ؛ بينها مشّغالن يف دولة اإلمارات العربية، يف هذه الدولهمة بعمليات تجسسية م

 :السعودية

 بيغاسوس.برنامج الناشط اإلمارايت أحمد منصور باستخدام  تم استهداف 2016يف آب  -

يكشف تعرض أحد أعضائها الستهداف بواسة ، قامت منظمة أمنستي بنرش تقرير 2018يف أيار وحزيران  -
 .إضافة إىل ناشط سعودي (مقيم خارج السعوديةبرنامج بيغاسوس 

مّشغل يركّز  من بينهاأفريقيا،  يفمّشغل�  5يف أفريقيا أيضاً، تم تحديد حسب تقرير مخترب "سيتيزن الب" 
ضد الربنامج  استخدم رئيسهاحيث  ،"إرسائيلـ "دولة حليفة ل و الواقعة غرب أفريقيا؛ وهيعىل دولة توغ

".. nouveau presiden" ،"politiques infosتحمل أس�ء مثل " مواقع إلكرتونيةعرب  املعارضة السلمية
أهداف يف دول أخرى مثل يرّجح استخدامه ألغراض تجسسية تطال مشّغل آخر يبدو بأنه يركّز عىل املغرب و 

  الجزائر، فرنسا وتونس.

 

 

 

 

 

 :"مرشوع بيغاسوس" •

اد التحقيق الذي فضح خطط برنامج بيغاسوس ونشاطاته األمنية، مجموعة من الباحث� األكاد�ي� يف كلية مونك ق

، (The Pegasus Project)بجامعة تورنتو الكندية برئاسة الباحث رونالد ديربت مرشوع بعنوان مرشوع بيغاسوس 

دول حول العامل، تقوم  10مؤسسة صحافيّة يف  17من صحافياً  80وهو مرشوع تعاو� استقصايئ يشارك فيه أكرث من 

 .Amnesty International’s Security Labمبساعدة تقنيّة من  Forbidden Storiesبتنسيقه منظّمة 

https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://www.middleeasteye.net/news/togo-how-repressive-west-african-state-built-close-ties-israel-1894664807
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وأفاد التحقيق أنَّ مجموعة إن أس أو استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس الستهداف والتجّسس عىل رؤساء الدول 

دولة، مبا يف ذلك األنظمة القمعية مثل اإلمارات العربية املتحدة  11واملعارض� من قبل والنشطاء والصحفي� 

 رقم هاتفي. 50000والبحرين والسعودية. ك� كشف التحقيق عن استهداف أكرث من 

 

 األردن: بيغاسوس يف •

عن  عن اخرتاق هواتف صحافي� ومدافع� "سيتيزن الب"و "فرونت الين ديفندرز"شف تقرير جديد من ك
 .2021وكانون األول/ديسمرب  2019، ب� آب/أغسطس حقوق اإلنسان يف األردن، باستخدام برنامج بيغاسوس

النائبة يف الربملان األرد� د�ا طهبوب، حيث أفادت قناة ال�موك بأنّها حصلت عىل وثيقة تفيد باخرتاق  -
 .2019نية عام بيغاسوس هاتف النائبة األرد

 .هالة عاهد ذيب، ناشطة حقوقيةالناشطة الحقوقية:  -

وفُرض عليه حظر السفر والتوظيف، تظهر سجّالت مرّات،  عدةالناشط أحمد النعي�ت الذي تعرّض لالعتقال  -

 . (Zero Click attack) "صفر نقرة" باستخدام هجوم  2021كانون الثا�/ يناير  28هاتفه أنّه تعرّض لالخرتاق يف 

املحامي مالك أبو عرايب، محاٍم يف مجال حقوق اإلنسان وعضو يف الفريق القانو� الذي يدافع عن نقابة املعلم�  -

 .، اخُرتق هاتفه من خالل عدة رسائل نّصيةأيضاً مرّات عّدةاألردني�، والذي اعتُقل 

 حدد االخرتاق من خاللن ومدّربة التحقيقات الصحافية، الصحافية سه� جرادات، املدافعة عن حقوق اإلنسا -

واتساب من شخص ينتحل صفة أحد املعارض� للحكومة ، باإلضافة إىل تلّقيها رسائل  (SMS) رسالة نصية قص�ة

 ."تويرت"عىل 

العام صحافية ومدافعة عن حقوق اإلنسان، اختارت عدم الكشف عن هويتها، تعرّض هاتفها لالخرتاق مرّت� يف  -

2021. 

ِفن "عىل األقل، ومنها برمجية  2014وأوضح التقرير أّن الحكومة األردنية تستخدم برامج التجّسس منذ عام 

دون الكشف عن بسابقاً  "سيتيزن الب"التي تتخذ من أملانيا مقراً لها، والتي كشف عنها  (FinFisher) "فيرش

 هوية األشخاص املستهدف�.

 

 بيغاسوس يف املغرب: •

آالف رقم حاول التنّصت عليهم مشّغل تابع لدولة املغرب التي اشرتت برنامج التجّسس الشه�  10كرث من أ

 . Forbidden Storiesبيغاسوس، بحسب ترسيبات حصلت عليها مؤسسة

كشفت وحدة التحقيق يف موقع "فرانس أنفو يت يف" التابع إلذاعة فرنسا، أنه من أما عن قامئة املستهدف�، فقد 

املحتمل أن يكون العاهل املغريب وعدد من املقرب� منه ضمن قامئة األهداف املحتملة لربنامج بيغاسوس يف 

 املغرب.

وتشمل أرقام الهواتف الخلوية اضمن قامئة األهداف املحتملة، عدد كب� من أفراد العائلة املالكة، مثل رقم سلمى 

 .بنا�، زوجة امللك، ووالدة وليي العهد



11 
 

استهداف "األم� موالي هشام، أحد أبناء عمومة امللك، الذي يقع يف الرتتيب الرابع لخالفته"، وامللقب بـ " ك� تم 

 األم� األحمر نظرا ملواقفه املنتقدة للنظام املليك".

  :باستخدام بيغاسوس وقفت خلفها الحكومة املغربية تجسسيةعمليات 

 "لـ"جمعية الصحافة االستقصائية باملغربهشام املنصوري، الصحفي واملؤسس املشارك  -

املحجوب مليحة، الناشط الحقوقي الصحراوي ، عضو اللجنة اإلدارية لـ"تجمع املدافع� الصحراوي� لحقوق  -
 ".اإلنسان

بخصوص أع�ل  محمد بن سل�ن جوزيف بريهام، املحامي الفرنيس املتورط يف دعوى ضد ويل العهد السعودي -
 تعذيب مزعومة يف اليمن

 ".جبهة البوليساريو" أيب برشايا البش� الدبلومايس الصحراوي الذي �ثل عن -

 ."املعطي منجب، الناشط الحقوقي، مؤسس "جمعية الصحافة االستقصائية باملغرب -

، كان يعمل عىل مواضيع حول العالقة ب� رجال السياسة وبعض الرشكات ورجال صحفي مستقل عمر الرايض، -
األع�ل وقضايا الفساد، فضالً عن مواضيع متعلّقة بانتهاكات حقوق االنسان واإلفالت من العقاب. وحكم سابقاً 

 .قضايئبالسجن ألربعة شهور مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بسبب انتقاده النظام ال

 

 بيغاسوس يف فلسط�: •

بأن السلطات اإلرسائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس الخرتاق هواتف ذكية  2021فادت منظ�ت حقوقية عام أ 

ناشط� فلسطيني�. 6لـ  

حاسوباً محموال للعامل� يف منظ�ت ومؤسسات  75ك� كشفت منظمة "فرونت الين ديفندرز" عن اخرتاق 

 فلسطينية.

 :االخرتاقعمليات 

 الناشط الحقوقي غسان خاليقة املتعاون مع مؤسسة "الحق" الحقوقية -

 "أيب العابودي، املدير التنفيذي لـ"مركز بيسان للبحوث واإل�اء -

 "املحامي صالح حموري املتعاون مع "مؤسسة الضم� لرعاية االس� وحقوق االنسان -

منظ�ت غ� حكومية فلسطينية أدرجتها إرسائيل ثالثة نشطاء مل يتم الكشف عم أس�ئهم متعاونون مع  -

 .عىل القامئة السوداء

 .اإلعالمية رانيا دريدي -

 اإلعالمي تامر املسحال. -

 

 

 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
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 بيغاسوس يف السعودية: •

شفت قناة "كان" العربية؛ أن استخدام السعودية لربنامج بيغاسوس يعود إىل عهد رئيس حكومة االحتالل ك

السابق ببنيام� نتنياهو، ويف التفاصيل اتصل ويل العهد السعودي محمد بن سل�ن بنتنياهو للحصول عىل 

وذلك قبل رور الطائرات اإلرسائيلية، إذن وترخيص الستخدام الربنامج مقابل فتح األجواء السعودية ألول مرة مل

اإلمارات العربية ب� "إرسائيل" و  2020اإلعالن عن سلسلة اتفاقيات التطبيع يف سنة 

 .لسوداناو  املغربو  البحرينو  املتحدة

، ُعقدت سلسلة من االجت�عات الرسية  2017ويف السياق نفسه ذكرت صحيفة الغارديان أنه يف صيف عام 

ب� مدراء يف رشكة "إن إس أو" ومسؤول� سعودي� يف فيينا وقربص والرياض، بهدف بيع برنامج بيغاسوس 

تخبارايت سعودي كب� "اندهش" للسعودي�، وبحسب مصدر حرض يف أحد اجت�عات قربص، أن مسؤول اس

م� رآه، "مل يكن عليك أن تفهم اللغة لرتى أنهم كانوا مندهش� ومتحمس�"، ووفقاً للتقرير منحت الحكومة 

"اإلرسائيلية" إذناً لرشكة "إن إس أو" لبيع برامج التجسس للسعودي� ، يف صفقة تم إغالقها يف الرياض وبلغت 

 .مليون دوالر 55قيمتها حوايل 

، بعد مقتل الصحفي  2018يُذكر أنه تم حرمان اململكة من إمكانية استخدام بيغاسوس لبضعة أشهر يف عام 

، واتاحة أدوات التجسس مرة أخرى بعد تدخل الحكومة 2019ج�ل خاشقجي، ليعاد استنئناف الرتخيص عام 

 ."اإلرسائيلية" حسب صحيفة الغارديان

 :عمليات االخرتاق

 .ج�ل خاشقجي الصحفي الراحل -

 .ج�ل خاشقجي خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل -

 الناشط املقرب من خاشقجي عمر عبد العزيز املقيم يف كندا. -

 وضاح خنفر، املدير العام السابق لشبكة "الجزيرة" وصديق قريب لخاشقجي. -

 الصحفي الرتيك رجيب صويلو. -

 تواجده يف لبنان).الصحفي بن هابرد املتعاون مع صحيفة "نيويورك تا�ز" (اخرتق هاتفه خالل  -

 رئيس مجلس إدارة رشكة أمازون، جيف بيزوس (عرب رسائل واتساب ب� محمد بن سل�ن وبيزوس) -

 رئيس الوزراء اللبنا� سعد الحريري. -

 .الناشط السعودي غانم املسارير -

 الناشط السعودي يحيى عس�ي. -

 

o  اشقجي:خمقتل 

حسب تقريٍر كتبُه رافائيل ساتر مراسل "أسوشيتد برس" فإّن باحثو "سيتيزن الب" أبلغوا أن برنامج بيغاسوس 

 استُخدَم يف التجسس عىل هاتف خاشقجي ما أدى ملقتله مبارشة. 

غاسوس قد تم تحميله عىل يأن برنامج التجسس ب "واشنطن بوست"، ذكرت صحيفة 2021ديسمرب  21يف 

حايف السعودي ج�ل خاشقجي قبل أشهر من مقتله. وبحسب التقرير، فقد تم "تحميل هاتف زوجة الص

https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/bahrain
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/bahrain
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/morocco
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/morocco
https://www.middleeasteye.net/news/www.middleeasteye.net/countries/sudan
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
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برنامج التجسس عىل هاتف حنان العرت بعد أن استجوبها رجال األمن يف مطار ديب قبل أشهر من مقتل 

"، مبينا أن الكشف عن هذه املعلومات هو جزء من تحقيق مستمر 2018خاشقجي وتقطيع جثته يف أكتوبر 

 .Forbidden Storiesقه منظمة الصحافة غ� الربحية تنس

اتفها الذي أجراه بيل رغم رفض الرشكة املنتجة لبيغاسوس دور الربنامج يف اغتيال خاشقجي، لكن تحليل ه

غاسوس يدوياً ي، وجد دليالُ عىل أنه تم تحميل ب"أبحاث األمن السيربا� معمل املواطن"مارزاك، من مجموعة 

وأكدت معمل املواطن أن  ،2018أثناء احتجازها من قبل السلطات اإلماراتية يف أبريل  عىل هاتف العرت

 .عملية التجسس نفذها عميل من اإلمارات العربية املتحدة

ولوموند  (The Guardian) وغارديان (The Washington Post) صحف واشنطن بوستيؤكد تقرير آخر ل

صحفي� وناشط� حول العامل، إىل جانب رؤساء دول  أن برنامج بيغاسوس قد استخدم للتجسس عىل

رقم� ودبلوماسي� وأفراد عائالت ملكية يف دول عربية، بينهم الصحفي السعودي ج�ل خاشقجي من خالل 

 .يعودان المرأت� قريبت� لخاشقجي الهاتف قامئةيف 

 :من جهة تضمنت الترسبيات أرقاماً وأس�ء لقيادات مرصيّة

. قام مبه�ت القائم بأع�ل رئيس مجلس 2018وهو رئيس الوزراء املرصي منذ عام  مصطفى مدبويل: -

 – 2014. وشغل سابقاً منصب وزير اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانيّة (2018و 2017الوزراء ب� عامي 

 .1997) وذلك لحيازته دكتوراه يف الهندسة املع�ريّة عام 2019

منصب نائب وزير املاليّة لشؤون  2018و 2016. شغل ب� 2018ذ عام محمد معيط: وزير املاليّة من -

 .2003الخزانة العامة. حاصل عىل دكتوراه يف العلوم االكتوارية منذ عام 

. تدّرج يف الكث� من املناصب يف مس�ته. شغل 2018حسام عبد الرحيم: وزير العدل أيضاً منذ عام  -

وملّدة عام. ك� كان رئيساً ملحكمة  2014عىل منذ عام منصب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء األ 

. 2014القيم وعضواً يف اللجنة العليا لالنتخابات خالل عملية اإلرشاف عىل االستفتاء الشعبي عىل دستور 

 .1966حاصل عىل إجازة يف الحقوق عام 

ة مرموقة يف مس�ته يارس القايض: وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات السابق. شغل مناصب إداريّ  -

 عاماً يف قطاع تكنولوجيا املعلومات. 30التي متتّد لنحو 

أي يف أول حكومة بعد رئاسة السييس. شغل شكري سابقاً  2014سامح شكري: وزير الخارجية منذ عام  -

 .(2012 -2008) مناصب ديبلوماسيّة عدة أبرزها سف� مرص يف الواليات املتّحدة األم�كيّة

 .د حافظ بالربنامج االلكرتو� نفسه، وهو املتحدث باسم وزارة الخارجية املرصيّةالسف� أحم -

ومن خارج الحكومة، خضع للمراقبة السعودية أيضاً السيايس املرصي موىس مصطفى موىس وهو يشغل 

 . والجدير ذكره أّن موىس كان املرّشح الوحيد الذي قّدم ترّشحه يف2005منذ عام ” حزب الغد“منصب رئيس 

 .2018الدقيقة األخ�ة ملواجهة الرئيس السييس يف، انتخابات الرئاسة املرصيّة عام 

 

 بيغاسوس يف اإلمارت: •

الربيطانية  "ذا تا�ز" تورطت اإلمارات يف عملية تجسس ضد الحكومة الربيطانية باستخدام بيغاسوس، صحيفة

أكدت عقب تحليل الهاتف املحمول لرئيس الوزراء الربيطا� بوريس جونسون من قبل محقق� يف الجرائم 

https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnsons-phone-is-checked-after-downing-street-targeted-by-hackers-d79xzgjh2
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نية بعد أن تم استهداف "داونينغ سرتيت"، مقر رئيس الوزراء، تعرضه الخرتاق بواسطة برنامج بيغاسوس اإللكرتو 

، أي 2020متوز/ يوليو  7ىل أن االخرتاق السيربا� حدث يف وأشارت التحقيقات إوارتباطه مبشغل يف دولة اإلمارات، 

 .بعد عام تقريبا من تويل بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء

رقم هاتف يف اململكة املتحدة ظهرت يف  400سابقة أجراها اتحاد من الصحافي� أن حواىل ا وكانت تحقيقات هذ

وتقف اإلمارات أيضاً خلف ، 2019و 2017قامئة مّرسبة من األرقام املرتبطة مبجموعة "أن أس أو" ب� عامي 

 معظمها.

عن ستيفن تويب نائب  2021أكتوبر/ترشين األول  15وعىل خلفية الحدث،  نقلت صحيفة غارديان الربيطانية يف 

مليون  400رئيس جامعة "كامربدج" أن الجامعة قطعت محادثاتها مع دولة اإلمارات بشأن تعاون قيايس قيمته 

 مليون دوالر). 547جنيه إسرتليني (

يل دوروف، من جهة أخرى، كشفت صحيفة "الغارديان" أن اإلمارات تجسست عىل مؤسس تطبيق "تليغرام" باف

 .2018الذي أكد أنه كان عىل علم االخرتاق منذ عام 

يف ح� قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية إن دولة اإلمارات العربية املتحدة، بعدما وضعت مواطنيها تحت 

 املراقبة، قامت باستخدام برامج تجسس ضد األجانب، مبن يف ذلك كبار القادة اللبناني� والعراقي� واليمني�.

 :عمليات االخرتاق

 )2021يف يونيو بحادث س� ت يالناشطة الحقوقية آالء الصديق (توف -

 .الناشط الحقوقي اإلمارايت أحمد منصور -

 .الشيخة لطيفة، بنت حاكم ديب الشيخ محمد آل مكتوم -

 .األم�ة هيا بنت الحس�، الزوجة السابقة لحاكم ديب الشيخ محمد آل مكتوم -

 .صور الشيخة لطيفة أثناء قفزها باملظلةاملصور خوان ماير الذي  -

 .ليندا بوشيخي، مرافقة الشيخة لطيفة -

 .سيونيد تايلور، صديقة الشيخة لطيفة -

 .مارتن سميث، رئيس رشكة أمنية خاصة قدمت خدماتها إىل األم�ة هيا -

 .مدبر الخيل الربيطا� جون غوسدن، صديق األم�ة هيا -

 � عبد الله الثا�.عائشة بنت الحس�، شقيقة امللك األرد -

 

 البحرين:يف بيغاسوس  •

نشطاء بحريني� عىل األقل  3أن هواتف  "،الكندي املختص باألمن اإللكرتو� "سيتيزن الب كشف املخترب
 تعرضت لالخرتاق عن طريق برنامج التجسس اإلرسائييل بيغاسوس.

ق هاتفه وهو من نوع بارز، اخرتُ وذكر التقرير أن من ب� املستهدف� محمد التاجر، وهو محاٍم بحريني 
سبتمرب وانتهاء يف  2، بدءاً من 2021مرات عىل األقل يف  3برنامج بيغاسوس بواسطة برو ماكس"  11"آيفون 

 .من الشهر ذاته 27الـ
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أما الهاتف الثا� فيعود لرشيفة سوار، وهي طبيبة نفسية بحرينية منفية اتهمت أحد أفراد العائلة املالكة 
، وكان هاتفها قد "بـ"التورط يف مخطط لتوزيع األدوية لالستخدام الرتفيهي عىل أطفال املدارس البحرينية
 .، بين� كانت ال تزال يف البحرين2021يونيو  10اخرتق يف 

نشط يف بث األخبار حول االحتجاجات  بحرف "أ"، وهو عىل ما يبدو صحفي بين� أش� للشخص الثالث
، بأن 2021، حيث تلقى إشعاراً من رشكة "آبل"، يف نوفمرب 2021يف سبتمرب ق وقد حدث االخرتا، بالبحرين

 .جهازه استهدف من قبل قراصنة حكومي�

 ."الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ املنتمية إىل "منظمة سالم للد�قراطية وحقوق اإلنسانباإلضافة إىل 

التي توصف بأنها "حركة سياسية"، ألن األحزاب واكتشف "سيتيزن الب" أنه تّم التجسس عىل منظمة "وعد"، 
 Bahrain Center forممنوعة يف البحرين. واملنظمة الثانية هي "مركز البحرين لحقوق اإلنسان" (

Human Rights) واملنظمة الثالثة هي "الوفاق" وهي حركة سياسية مالحقة يف البحرين وتم توجيه ،
 مزاعم حول "أنشطة إرهابية". اتهامات كاذبة تجاهها مراراً وبضمن ذلك

ويسكن اثنان من ضحايا الهجوم السيربا� التجسيس يف لندن، يف منفى طوعي، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي 
 ماركر".

 

 املكسيك:يف بيغاسوس  •

أن مكتب اإلحصاء الوطني املكسييك أرسَل روابَط ملّغمة إىل عدٍد  "سيتيزن الب"كشَف باحثو مخترب  2017 عام يف

الفريق الدويل  كشفوبحلول متّوز/يوليو من نفِس العام  .مَن العل�ء املكسيكي� والعامل� يف مجال الصحة العامة

 باستخدامالحكومة املكسيكية  ، ووجهوا االتهام حينها إىل2014عام  وقعت عملية اختطاف ج�عي عنللتحقيق 

ن� هي يف الحقيقِة روابط تهك� مّكنت الحكومة مَن بيغاسوس إلرسال رسائل تحتوي عىل روابَط لدور الجنازة بي

 .االست�ع إىل املحقق� بطريقة غ� قانونّية

يناير/كانون الثا� ، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلرسائيلية عن برمجية إرسائيلية مكنت  10ويف 

ك� جوزمان املعروف باسم "إل السلطات املكسيكية من إلقاء القبض عىل أخطر تاجر مخدرات يف العامل وهو خوا

 تشابو"، وهو املطلوب األول للواليات املتحدة األم�كية بعد القضاء عىل بن الدن، حسب قول الصحيفة.

"بيغاسوس"، تلك التي أعلنت عنها النيابة الفيدرالية يف املكسيك عن اعتقال  من القضايا التي ارتبطت بربنامجو 

 بواسطة  صحافية كارمن أريتيغيالباستخدام "بيغاسوس" للتجسس عىل صحفي يدعى خوان كارلوس ريف�ا 

 بيغاسوس.

 Proyectos y ومبوجب بيان سابق للنيابة املكسيكية، فإن ريف�ا هو مسؤول الدعم التكنولوجي يف رشكتي

Diseños VME و KBH Track .وه� رشكتان أسسه� مواطن إرسائييل، يدعى أوري ع�نوئيل أنسباخر ،

 .، شاليف خوليوNSO ت يف وسائل إعالم إرسائيلية ومكسيكية أن أنسباخر هو صديق مقرب من مؤسسونُرش 

نرشته صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول املكسيك ومركز املعلومات حول أم�كا يف منظمة حقوق آخر ونقل تقرير 

وب� هيئات أمنية  NSOت� ب� "، ليؤوبولد ملدونادو، قوله إن هات� الرشكت� عملتا كوسيط19اإلنسان "أرتيكال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7_(2014)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7_(2014)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7_(2014)
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وكالة االستخبارات املركزية والنيابة الفدرالية العامة، التي أطلق عليها يف و الجيش،  تتضمنوقانونية يف املكسيك 

 .PGRحينه تسمية 

ومن ب� ضحايا بيغاسوس أيضا رقم الصحايف املكسييك سيسيليو بينييدا ب�تو الذي قتل بعد أسابيع قليلة من 

 اسمه يف الوثيقة.ظهور 

 

 يف غانا:بيغاسوس  •

 ،، تّم ترسيب عقد مع غانا Pegasus اإلرسائيليّة، صاحبة برنامج NSO سنوات من تأسيس رشكة 10عد نحو ب

ترشين األّول/  29يف محكمة كاليفورنيا يف  NSO عىل رشكة "واتساب"والذي كُشف خالل دعوى رفعتها إدارة 

 نامج الرشكة محادثات عىل التطبيق.، نتيجة اخرتاق بر 2019أكتوبر 

حكمت محكمة يف غانا عىل ثالثة مسؤول� حكومي� كبار سابق� بالسجن لقيامهم برشاء برنامج ،   2020مايو 13يف 

ُحكم عىل منسق األمن القومي، ساليفو عث�ن، واملدير العام لهيئة االتصاالت، ويليام تيتيه تيفي، بيغاسوس، حيث 

بو�، -بالسجن ملدة خمس سنوات، بين� ُحكم عىل رئيس مجلس إدارة هيئة االتصاالت السابق، يوج� بافوي

غانا "، حسب� أفاد موقع NSO دوالر من الصفقة مع ألف 200بالسجن ملدة ست سنوات إلدانته بكسب مبلغ 

 ".بيزنس نيوز

، بيغاسوسوقالت املحكمة العليا يف أكرا إن املسؤول� تسببوا يف خسائر مالية كب�ة للدولة بسبب رشائهم برنامج 

 .التقارير � أفادحسببأربعة مالي� دوالر 

 

 بيغاسوس يف الهند: •

غاسوس العرتاض اتصاالت ياستخدام ب ةبتهم، رشكة "أن أس أو"  ضد دعوى  فيسبوك رفعت، 2019 أواخر عام يف
العثور عىل أرقام هواتف الوزراء وقادة عقب  واتس آب لعدد من النشطاء والصحفي� والب�وقراطي� يف الهند

ترسيبات برنامج ضمن قاعدة بينات املستهدف� يف املعارضة ومفويض االنتخابات السابق� والصحفي� الهنود 
 .2021غاسوس عام يب

 ،هواتف هندية كانت أرقامها موجودة يف البيانات 10جري عىل ر التحليل الجنايئ الرقمي املستقل الذي أُ أظهك� 
ب� وقت وتاريخ إدخال رقم  وجود ارتباط متسلسل وتبّ�  ،يغاسوس أو نجاحهابمن إما عىل محاولة اخرتاق  دالئل

  ب� بضع دقائق وساعت�. الزمنيةلفجوة ا تترتاوحو  ،الهاتف يف القامئة وبداية املراقبة

اتهموا رئيس  كانوا قد، وعائلتها املحكمة العليا الهندية مبوظفة يف  ارتبطوارق�ً  11ويف القامئة الهندية أيضاً، 
أرقام هواتف بعض املمثل� السياسي� . باإلضافة، إىل ، بالتحرش الجنيسرانجان جوجوي القضاة السابق يف الهند،

 "جاناتا دال"وحكومة والية  "بهاراتيا جاناتا"حاد عىل السلطة ب� حزب الرصاع ال خاللالرئيسي� يف والية كارناتاكا 
 .2019 عامقودها الكونغرس كان ي(العل�نية) التي 

رئيس الوزراء زيارة بعد وقت قص� من  الربنامجاستخدام ببدأت  الهنديةأن الحكومة  ومرة أخرى تؤكد التقارير

 إىل الهند.بنيام� نتنياهو السابق 

 

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 بيغاسوس يف املجر: •

، أن الحكومة املجرية استخدمت بيغاسوس الخرتاق األجهزة الرقمية ملجموعة من "سيتيزن الب" فاد تقرير أ 

  محام� عىل األقل وسيايس معارض وخمسة صحفي� بحد أد�. 10األهداف، مبا يف ذلك 

دعا ثالثة أعضاء من لجنة األمن القومي يف الربملان املجري إىل عقد  2021وعىل خلفية الفضحية التجسسية عام 

 جلسة طارئة الستجواب الوكاالت الحكومية بشأن "تورطها" املحتمل يف عمليات التجسس.

قال جانوس ستامر، رئيس اللجنة والنائب الربملان املجري عن حزب "يوبيك" اليميني املعارض لوكالة أسوشييتد 

برس "إن عمليات التجسس التي وردت يف التحقيق، غ� مسموح بها يف دولة تحكمها سيادة القانون" موضحاً أن 

 يف املجر بشأن هذه املزاعم". "اللجنة الربملانية ستستجوب أجهزة األمن القومي واالستخبارات

يف  يعمالنصحفي�  عن تعرضأكدت صحيفة "الغارديان"، أن التحريات كشفت ذاته ويف السياق 

 .املجري لالخرتاق Direkt36  موقع

الذي ّرصح  إىل املؤمتر الصحفي املشرتك بن الريس حكومة االحتالل السابق بنيامن نتنياهو  2017بالرجوع إىل الـ 

، أنا ال "األسواق متيل ما يصلح: 2017يف املجر يف عام مع رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان يف مؤمتر صحفي 

 ".السيربا�أميل. اليشء الوحيد الذي تدخلت فيه هو األمن 

 

 :يف أملانيا بيغاسوس •

األملا� حزب اليسار في� يتعلق باستخدام برنامج بيغاسوس، إال أن عىل الرغم من التزام الحكومة أملانية الصمت  

 10الربنامج ألغراض تجسسية يف أملانيا، خاصة بعد رفض أكرث من  السلطات األمنية األملانية استخدمت مقتنع بأن

و"متس مبصلحة وأمن الدولة ع للرسية، ض، بحجة ان املعلومات تخاإلتحادية حزب للحكومةالطلبات تقدم بها 

 بدرجة عالية".

 بيغاسوس يف أسبانيا: •

  "صحيفة "إلباييسيف أسبانيا عىل غرار الدول األخرى، تسببت فضيحة التجسس بعاصفة يف البالد، حيث أفادت 

(EL PAÍS)  مديرة جهاز املخابرات باز إستيبان عقب الكشف عن تعرض هواتف اإلسبانية إن حكومة مدريد أقالت

انفصاليا كاتالونيا  18وبلس لعمليات تجسس، باإلضافة إىل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا ر 

 .بواسطة برنامج بيغاسوس

النقالة لرئيس الوزراء ووزيرة بيغاسوس يف الهواتف أعلنت أنها عرثت عىل برنامج كانت الحكومة اإلسبانية و 

وأوضح وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بوالنيوس أن هاتف رئيس الوزراء استهدف مرت� يف مايو/أيار ، الدفاع

 .2021، وهاتف وزيرة الدفاع روبلس استهدف مرة واحدة يف يونيو/حزيران 2021

https://www.direkt36.hu/
https://www.direkt36.hu/
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ؤيد النفصال إقليم كتالونيا، والحليف اليساري امل (ARC) "وعقب كشف فضيحة التجسس، قال حزب "إيه آر يس

 .الرئيس لحكومة األقلية يف مدريد، إنه لن يدعم حكومة سانشيز قبل أن تتخذ إجراءات الستعادة الثقة

إىل املحكمة بطلب يدعو  -ملفات فساد 3الذي يحاكم يف -وتقدم محامو رئيس الحكومة السابق بنيام� نتنياهو 

ة املعلومات التي حصلت عليها خالل التحقيق مع الشهود يف هذه القضايا بواسطة النيابة العامة للكشف عن كاف

 ."برنامج "بيغاسوس

عاماً،  40ما تسبب بقرار عزل باز إستيبان، أول امرأة ترتأس مركز االستخبارات الوطني اإلسبا� (يس إن آي) ملدة 

 زوظيفتها

 

 بيغاسوس يف فنلندا: •

حيث أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أن ذلك الحكومة الفنلندية تم استهدافها هي األخرى بالربنامج نفسه، ك

 الهواتف املحمولة الخاصة بدبلوماسي� فنلندي� تعرضت لعمليات تجسس، باستخدام برنامج بيغاسوس.

املخرتقة، لكن الوزارة رفضت التعليق عىل وقد استخدم دبلوماسيون فنلنديون أرسلوا إىل الخارج األجهزة املحمولة 

 .عدد املوظف� املستهدف�، وال عىل ما إذا كانت هوية املهاجم� اإللكرتوني� معروفة

 

 بيغاسوس يف تايالند: •

ناشطاً  30ضيحة جديدة يف تايالند كشفها تقرير لـ "سيتيزن الب" أن الربنامج استهدف الهواتف املحمولة لنحو ف

 ومحامياً وعامالً يف مجال اإلغاثة معظمهم عىل صلة مبنظ�ت للحقوق املدنية.وأكاد�ياً 

، بالتزامن مع 2021حتى نوفمرب  2020وبحسب التقرير، فإن عمليات االستهداف متت خالل الفرتة من أكتوبر 

وان� فرتة شهدت تظاهرات واسعة مؤيدة للد�وقراطية للمطالبة مبزيد من الحريات املدنية وبتخفيف الق

املشددة التي متنع أي انتقاد للعائلة امللكية، حيث استهدفت بشكل أسايس شخصيات رئيسية ضمن الحركة 

 الداعمة للد�قراطية.

التايالندية والتي شاركت يف إعداد التقرير، يف ملخصها لالستنتاجات "�كن يف الظروف  iLawمجموعة   وقالت

 د املعارض� سيكون مفيدا بشكل كب� للحكومة التايالندية".الراهنة استنتاج بأن استخدام بيغاسوس ض

عندما أرسلت "آبل" إشعارا إلبالغهم بأن أجهزتهم املحمولة كانت  2021وقد علم النشطاء باستهدافهم يف نوفمرب 

  عرضة لهج�ت مدعومة من الدولة.

 

 بيغاسوس يف فرنسا: •

نامج التجسس بيغاسوس الذي طورته رشكة إرسائيلية، يعرب عتربت فرنسا أن التقرير الذي "سيتيزن الب" حول بر ا

عن "وقائع صادمة للغاية". وأشار التقرير إىل أن العديد من الصحافي� ومسؤويل وسائل إعالم فرنسية، من ب� 

ضحايا آخرين، قد أدرجت أس�ؤهم عىل قامئة برنامج بيغاسوس، ويعملون يف غرف تحرير صحيفة "لوموند" 

  .نشينيه" و"لوفيغارو" وكذلك من وكالة األنباء الفرنسية ومجموعة قنوات التلفزيون الفرنيسو"لوكانار أ 
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ويف السياق، رصح مؤسس موقع "ميديابارت" اإلخباري إدوي بلينيل يف تغريدة عىل تويرت، أن التجسس عىل رقم 

ار قمع الصحافة املستقلة والحراك هاتفه ورقم زميلته ليناييغ بريدو يقود "مبارشة إىل األجهزة املغربية، يف إط

  ."االجت�عي

إال أن القضية تطورت بعد الكشف منظمة "فوربيدن ستوريز" غ� الحكومية عن تعرض هواتف الرئيس الفرنيس 

باستخدام برنامج "محتمل" تجسس  ، إىلعضوا يف الحكومة 14ورئيس الوزراء إدوار فيليب وإ�انويل ماكرون 

لصالح  تجسسهاتف ماكرون بعملية مل يؤكد عىل بيغاسوس، ك� أعلنت صحيفة "لوموند" بدورها عن استهداف 

 .املغرب

تحدث الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون مع رئيس الوزراء نفتايل بينيت وطالب بتوضيح من "إرسائيل" مبارشة 

"إرسائيل" تنوي اتخاذ إجراء ضد الرشكة إذا تب� أنها تجاوزت قوان�  إذا كانتو بشأن االستخدام لربنامج بيغاسوس 

 .التصدير

: رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت تطرق يف اجت�عه مع الرئيس الفرنيس إ�انويل 2021نوفمرب/ترشين الثا�  1ـ 

القضية  مواصلة املعالجة عىلة التجسس عىل هاتف ماكرون، وتم اإلتفاق ماكرون عىل هامش قمة غالسكو لقضي

 .بشكل رسي

 

 يف أمريكا:بيغاسوس  •

أن الواليات املتحدة األمريكية قامت سب تقرير لرون� ب�ج�ن يف صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، ح

 NSO من قبل مكتب التحقيقات الفيدرايل، الذي كان يفكر يف تشغيل نظام تجسسبتثبيت برنامج بيغاسوس 

 ضد املواطن� األمريكي�. 

أقر مكتب التحقيقات األمرييك "إف.يب.آي"، بأنه اشرتى برنامج تجسس من إنتاج مجموعة  2022ويف فرباير عام 

وقال متحدث باسم "إف.يب.آي" يف بيان:  ."إن.إس.أو" اإلرسائيلية واختربه، لكنه أكد أنه مل يستخدمه يف أي تحقيق

حادي ترخيصا محدودا الختبار وتقييم املنتج فقط، ومل يستخدمه لدعم أي تحقيق"، "اشرتى مكتب التحقيقات االت

 مضيفا أن ترخيصه مل يعد ساريا.

موظًفا يف وزارة الخارجية  12لكن هذا ما يتعارض مع ما كشفه املسؤول األمرييك بأن أجهزة آيفون لنحو 

األمريكية، يخدمون يف إفريقيا، تعرضت لالخرتاق بربامج بيغاسوس، وإن وزارة الخارجية بصدد محاولة معرفة من 

 االخرتاق. لديه حق الوصول إىل املواد املخرتقة عىل هذه الهواتف وكيف حدث 

ورشكة برامج  NSO Group مجموعة 2021نوفمرب/ترشين الثا�  3وعليه أدرجت وزارة التجارة األمريكية يف 

، عىل القامئة السوداء، متهمة الرشكات بتقديم برامج تجسس لحكومات (Candiru)تجسس إرسائيلية أخرى 

 .بالسفارات والنشطاءأجنبية "تستخدم هذه األدوات الستهداف" الصحفي� والعامل� 

دة اقتنت هي األخرى نظام التجسس األم�كية، أن الواليات املتح يف ح� أفاد تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تا�ز

، أنتجت نسخة من الربنامج تتيح "تل أبيب"عىل مدى أعوام، ولكن الرشكة وبرتخيص من  واختربته رساً  بيغاسوس،

 .ضتها عىل وكاالت إنفاذ القانون والتجسس يف واشنطنالتجسس عىل األرقام األم�كية، وعر 
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وقد أثار العرض التقد�ي للنظام جدال ب� محامي الحكومة يف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرايل دام 

، عدم استخدام نظام بيغاسوس، مع أنه جدد عقده مع "إف يب آي" حيث قرر   -عرب إدارت�-عام� واستمر 

 .مالي� دوالر 5بتكلفة ناهزت الرشكة املنتجة 

بها ملهاجمة الهواتف  خاصاً  ويكشف التحقيق يف الختام أن رشكة أم�كية لألسلحة السيربانية طورت نظاماً 

 .املحمولة، وعرضته أخ�ا عىل الوكاالت الحكومية

o  جيبويت 

دولة يف وهي اًما يُدعى جيبويت، لكن القصة األكرث أهمية، ورمبا األكرث وضوًحا يف املقالة، تتعلق مبكان مختلف مت

، حيث أقاموا 2001ارتبط مص�ها باالستخبارات األمريكية واملؤسسة الدفاعية األمريكية بعد أحداث سبتمرب  أفريقية

 .يف القارة ما تسميه "اإلرهاب"قاعدة كب�ة ومن هناك نفذوا جزًءا كب�ًا من العمليات ضد 

عل�ً جهاز املخابرات املحيل يف جيبويت، ولتطوير القطاع االستخبارايت أهدت الواليات املتحدة برنامج بيغاسوس إىل 

حقوق اإلنسان حول العامل، مبا يف ذلك وزارة الخارجية األمريكية نفسها، تنظر إىل جيبويت عىل أنها أن منظ�ت 

التعذيب والقتل واضطهاد الصحفي� واالنتهاك الصارخ للحق يف واحدة من أكرب منتهيك حقوق اإلنسان يف القارة: 

 .الخصوصية للنشطاء السياسي� ومعاريض الحكومة

 

o محاوالت أمريكية لرشاء مجموعة "NSO" :اإلرسائيلية 

، مفاوضات  "L3Harris" رشكة الدفاع األمريكية دخولخرب  2022ب إىل الصحافة يف متوز ترسّ يف سياق مختلف 

االستخبارات األمريكية، حسب� ذكرت ّرسي من دعم ب، برنامج بيغاسوسرشاء لاإلرسائيلية  "NSO" مع مجموعة

 ."صحيفة "نيويورك تا�ز

، خالل مناقشات حول صفقة محتملة، مع الرئيس التنفيذي لوزارة "L3Harris"وبحسب الصحيفة، أشار ممثلو

عىل  "NSO"الجيش اإلرسائيلية، أم� إيشيل، إىل أن الرشكة حصلت عىل إذن من الحكومة األمريكية للتفاوض مع 

 الرغم من أنه تم إدراج الرشكة عىل القامئة السوداء من وزارة التجارة األمريكية.

مخطط رشاء برنامج بيغاسوس، اإلدارة األمريكية بأنها تخلت عن  "L3Harris" أبلغت مياً، بعد انتشار الخرب إعال 

 إال أن عدة مصادر أكدت أن املحاوالت ال زالت مستمرة. 

رفضت وزارة الجيش اإلرسائيلية، بضغط من مجتمع االستخبارات اإلرسائييل، الرشوط التي من شأنها أن  يف ح�

(الواليات املتحدة، اململكة املتحدة، مع دول العيون الخمس ود برناج بيغاسوس مبشاركة ك "NSO" تسمح لـ

، ك� أرص االنض�م إىل فرق التطوير الخاصة بهمب "L3Harris" والس�ح ملوظفيأسرتاليا، نيوزيلندا، وكندا) 

 مسؤولو الوزارة عىل أن إرسائيل تحتفظ بالحق يف منح تراخيص تصدير الربنامج.

"ال يوجد هناك بلد بعنا له بيغاسوس مل تقم الواليات املتحدة بالبيع له، لذلك من النفاق أن نقول إنه  ـ حوليو قال

ودبابات وطائرات مس�ة، لكن ليس من املقبول بيع أداة تجمع  (F-35) "35 -"إفمن املقبول بيع طائرات 

 ."املعلومات االستخبارية
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 :"إرسائيل"بيغاسوس يف  •

يف وقعت األمنية التي ا عصف بالدول عقب فضيحة التجسس باستخدام بيغاسوس يبقى ضمنياً مقارنًة بالهزة م

 ."إرسائيل"

ووصفت األقرب لنهاية الد�قراطية"، إرسائيل بعنوان "يف افتتاحيتها الفضيحة نرش صحيفة "هآرتس" تولت 

االقتصاديّة  "كلكاليست"مجلة بـ "كابوس العرص"، بناًء عىل تحقيق نرشته استخدام "بيغاسوس" ضد اإلرسائيلي� 

 .ةالعربي

 :أفادت الصحيفةو 

من تخىش كانت  مواطن� إرسائيلي�دة الرشطة املتخّصصة برنامج بيغاسوس ملراقبة وحاستخدمت   -

 ."عىل الد�وقراطيّة "خطراً  ون"مخالفات تتعلّق بالنظام العام" وتعترب أنّه �ثّل ارتكابهم

إرسائيلي� قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق  معارض�للتجّسس عىل بيغاسوس برنامج استُخدم   -

 .بنيام� نتانياهو

مديرين عام� ورؤساء بلديات وسلطات مواطن� إرسائيلي�، و ئرة الرشطة التجسسية هواتف اشملت د -

أفن�  ، ك� تجسست عىلمالقة ومستشارين لرئيس الحكومةمحلية وناشط� معارض� ومديري رشكات ع

 .نجل رئيس الوزراء السابق نتنياهو

عىل  "Signet"يف قسم اإلنرتنت التابع للرشطةالّرسي  (MM) تجسس أعضاء فريق العمليات الخاصة -

 .محادثات أعضاء "الرايات السوداء" التي قادت االحتجاجات ضد نتنياهو

عليه ابة املستشار القانو� واملصادق أن عملها تم برق لالعليق عىل ما ورد يف الصحيفة بالقول الرشطةسارعت 

بين� أكدت ، نامج دون تخويل رصيح يف القانونال �كنهم تسويغ استخدام الرب  عل�ً أن كل هؤالءبأوامر القضاة، 

 .ال علم لها بطلبات استخدام بيغاسوس أناملحاكم 

 عقب الفضيحة:

الفضيحة، وكان من منصبه، بعد أيام من تفجر " آرش ليفي رئيس مجلس إدارة رشكة "إن إس أواستقال  -
توىل إدارة رشكة "إن إس أو" ، ثم  )Orbotech( "شغل يف املايض منصب مدير رشكة "أوربوتيكليفي قد 

التي  (Novalpina)   "تعيينه بصفته ممثال للرشكة اإلنجليزية "نوفالبينا جاء، و 2020يف أبريل/نيسان 
قرر ليفي إنهاء مكان "نوفالبينا"،   (BRG) ""يب آر جي أن حلّت رشكة، وبعد .متول الرشكة اإلرسائيلية

 .جديدا عاماً  عمله، لتقوم الرشكة الجديدة بتعي� فنبار أوكونور مديراً 

خدام الرشطة  برنامج است) فتح تحقيق يف 2022يناير/كانون الثا�  20( بتاريخالقضاء اإلرسائييل  أعلن -

، وطالب املّدعي العام أفيخاي ماندلبليت يف رسالة بعثها إىل قائد الرشطة كويب شبتاي، التجّسس

، من 2021و 2020بالحصول عىل كّل أوامر عمليّات التنّصت والتجّسس املعلومايت التي نُّفذت يف عامي 

 أجل "التحّقق من االّدعاءات املنشورة يف وسائل اإلعالم".

منتجات صناعة الدفاع وزارة الدفاع اإلرسائيلية التي يجب أن توافق عىل جميع صادرات أعلنت  -

  تحقيق يف مبيعات بيغاسوس يف الخارج. اإلرسائيلية، عن فتح

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/a-60041075
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/a-60041075
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زيارته إىل اإلمارات ) 2022فرباير/شباط   8بتاريخ (مفتش عام الرشطة اإلرسائيلية يعقوب شبتاي قطع   -

لعودة إىل إرسائيل، وذلك عىل خلفية تداعيات فضيحة تجسس الرشطة عىل مواطن� ونشطاء يف وا

 .إرسائيل

مشاركة الشباك واملوساد يف التحقيق يف عمليات  )2022فرباير/شباط  9( طالب نفتايل بينت بتاريخ -

تبه� التقيص للتحقق من تورط جهاز الرشطة اإلرسائيلية يف عمليات تجسس عىل مواطن� ومش

 .إرسائيلي� قيد التحقيق، وذلك بواسطة برمجية بيغاسوس

 26أشخاص فقط تم اخرتاق هواتفهم من أصل  3الرشطة أن تحقيقاتها الداخلية كشفت أن ادعت  -

إرسائيليا قال التحقيق الصحفي الذي نرشه ملحق كالكاليست االقتصادي التابع لصحيفة هآرتس إنهم 

الرشطة أنها نجحت باخرتاق هاتف وحيد من هواتف ك� ادعت ، كانوا هدفا للتعقب والتجسس

 .األشخاص الثالثة الذين استهدفتهم

 10( ّرصح الرئيس التنفيذي شاليف حوليو واملؤسس املشارك يف مجموعة "إن إس أو" اإلرسائيلية بتاريخ  -

 .دولة 90ورفضنا بيعه لـدولة  40العربية؛ بأن برنامج بيغاسوس بيع لـ 12) للقناة الـ2022فرباير/شباط 

 

o ف إرسائيل من التجسس:ده 

ساهم بيغاسوس بتعاظم القوة االستخبارية التي تتمتع بها "إرسائيل"، وتحقيق النفوذ األمني يف الرشق األوسط، 
لح�ية سلطة تعاون سيايس وأمني عريب إلنشاء تسابق الدول األوروبية للتعاون األمني مع جهاز املوساد، يف و 

  هؤالء.

 وتهدف "إرسائيل" من خالل بيغاسوس إىل:

نفوذ أمني استخباري لتسويق األسلحة يف هذه الدول، وخلق حالة من تبعية األنظمة أو الحكام تحقيق  -

لـ"إرسائيل"، ومن خالل املعلومات األمنية التي تستحوذ عليها ومعرفتها بالرصاعات الداخلية يف كل بلد، 

 عىل م�رسة الضغوط السياسية لتحقيق مصالحها االقتصادية.وب� كل بلد وآخر، تكون قادرة 

هذا ينبع من ك� حدث مع املكسيك. و  استخدام هذه األنظمة يف املؤسسات الدولية لصالح "إرسائيل" -

خشية "إرسائيل" أن تغ� الواليات املتحدة، يف يوم من األيام، موقفها يف مجلس األمن، ومتتنع عن 

، عندها تحتاج 2016رار يعرتف بالدولة الفلسطينية، ك� حصل يف نهاية عام استخدام حق الفيتو ضد ق

"إرسائيل" إىل كل صوت يف مجلس األمن، من الدول غ� الدامئة العضوية، ومنها الدول األفريقية، ويكفيها 

 .2016موقف االمتناع، حتى متنع النصاب املطلوب التخاذ قرار ملزم يف مجلس األمن، وهذا ما حصل عام 

حكام الخليج العرب عىل التطبيع العلني مع "إرسائيل"، األمر الذي سمح لها بالنفوذ األمني الواسع إجبار  -

 .والعميق للوصول إىل الخليج، يف أقرب نقطة من العدو األكرب لـ"إرسائيل" يف اإلقليم، وهو إيران
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 السجل قضايئ: •

وخاصة برنامج من أن غياب حظر عاملي مؤقت عىل بيع برامج التجسس  2022عام ذرت منظمة العفو الدولية ح

قالت دانا إنغلتون، نائبة مدير باالستمرار يف نشاطه من دون رادع، و يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بيغاسوس، 

ربنامج بعد ميض عام واحد عىل صدور االكتشافات املتعلقة ب"برنامج التكنولوجيا يف منظمة العفو الدولية: 

التجسس بيغاسوس التي صدمت العامل، من املث� للقلق أن رشكات برامج الرقابة ال تزال تنتفع من انتهاكات 

 ."حقوق اإلنسان عىل نطاق عاملي

 تطبيق "واتس آب":  -

بتهمة استغالل إحدى الثغرات  "، رفع تطبيق "واتس آب" دعوى قضائية ضد رشكة "آي أو إس2019يف عام 

هاتف، مبجرد االتصال  1400"ثغرة الصفر" يف نظام التشغيل الخاص به، لتثبيت برامج التجسس عىل املعروفة بـ 

يتم تحميل برنامج بيغاسوس رساً عىل هاتفه حتى لو مل يرد عىل حيث بالشخص املستهدف عرب "واتس آب"، 

 .املكاملة

 األمم املتحدة:  -

املقررة الخاصة املعنية بتعزيز وح�ية الحق يف حرية الرأي  بينهم-خرباء باألمم املتحدة  3، أصدر 2021آب  12يف 

بياناً طالبوا فيه بوقف مؤقت لعميات بيع تقنيات املراقبة دوليا، بانتظار تحديد إطار  -والتعب� آيرين خان

 بيغاسوس. تنظيمي لها يضمن حقوق اإلنسان بعد فضيحة عمليات تجسس برنامج

 رشكة أبل: -

ملحاسبتها عىل مراقبة مستخدمي  "إن إس أو"دعوى قضائية ضد مجموعة  2021وفمرب ن 23رفعت رشكة أبل يف 

مالي� دوالر لدعم باحثي ودعاة املراقبة  10أبل واستهدافهم، ك� أعلنت رشكة أبل أيضاً عن مساهمة قدرها 

 اإللكرتونية.

 االتحاد األورويب: -

إىل حظر برنامج بيغاسوس، الذي  2022فرباير  15األورويب يف دعت الهيئة املرشفة عىل ح�ية البيانات يف االتحاد 

طورته مجموعة "إن أس أو" وقالت الهيئة األوروبية، إن استخدام برنامج بيغاسوس قد يؤدي إىل "مستوى غ� 

 ."مسبوق من التدخل، وهو قادر عىل التدخل يف أكرث الجوانب حميمية يف حياتنا اليومية
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