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2012الجدیدة ألعداء اإلنترنت للعام الالئحة

المراقبة" إلى فئة "أعداء اإلنترنت". أّما فنزویال تنتقالن من فئة "الدول قیددولتانبیالروسیاو البحرین
. وكازاخستانتنضم إلیها الهند الدول قید المراقبة التيفئةولیبیا فتغادران 

"أعداء اإلنترنت" تطولقائمة

إلى كل من السعودیة، وبورما، والصین، وكوریا الشمالیة، وكوبا، وٕایران، بیالروسیاالبحرین و تنضم
هذه الفئة تشهداإلنترنت". وغالبًا ما أعداءوفیتنام وتلتحق بقائمة "تركمانستان،وأوزبكستان، وسوریا، و 

ایةوالدع،اإللكترونیینفینالمخالالصارم، ومالحقة الترشیحو اإللكترونیة،النفاذ إلى المواقع كلمشا
، فزادت 2011عامالفيالتقنیة هماإیران والصین خاصة بتعزیز قدراتقامتطار،هذا اإلاإللكترونیة. وفي

تحت تصرفها، فیما وضعهمالصین الضغوط التي تمارسها على ممثلي قطاع اإلنترنت الخاص من أجل 
بینما وّجهت ،إیران وفیتنام حمالت اعتقاالت جدیدةتأعلنت إیران عن إطالق شبكة إنترنت وطنیة. وشنّ 

وأتاحت للنظام، بمساعدة اإلیرانیین، ،اإللكترونیینمواطنینالإلىوعنیفةالمجازر في سوریا ضربة مباشرة 
ما، فی2.0حرب للمعلومات أولتركمانستانشهدتوبدورها،قدرته على مراقبة الشبكة. لتحسینفرصة 
دعائیة زیادة في تهریب لغایاتیة التي تعمل على تطویر وتعزیز وجودها اإللكتروني كوریا الشمالواجهت

المعارضیننینمع الصین. وفي كوبا، تقع مواجهات إلكترونیة بین المدوّ حدودهااالتصاالت عند ةأجهز 
في رةالثو أخبار تغطیةمنعتحیثوتستمر السعودیة في تنفیذ رقابة صارمة، هذاوالمؤیدین للحكومة. 

االسم الذي ُتعرف به ،UzNetشبكة لمنعإحدى المناطق. واتخذت أوزبكستان تدابیر وٕاجراءات وقائیة 
حول الربیع العربي. في المقابل، نلمح للنقاشاتالتحّول إلى موقع منشبكة اإلنترنت في هذه الدولة، 

اإلفراج عن الصحافیین سمح المجلس العسكري بإذبریق أمل في بورما حیث یشهد الوضع تحسنًا، 
التخّلص من األدوات، ال سیما علیهمیزال الهمواقع المعلومات، لكنعنوالمدّونین وعمد إلى رفع الحظر 

بالمراقبة على الشبكة.ىوالتقنیة منها، التي ُتعنیةالتشریع

من هائلةالناجح جّراء التعتیم اإلعالمي الذي أصبح ممكنًا بفضل مجموعة معالبحرین مثال القوتصّور
المدافعین عن حقوق اإلنسان، وتوقیف مضایقةالتدابیر القمعیة كإقصاء وسائل اإلعالم األجنبیة، و 

فترة االعتقال)، والمالحقات القضائیة أثناءفيهمتوفي أحدنالمدّونین والمواطنین اإللكترونیین (الذی
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على التشویشوحمالت التشهیر وتشویه السمعة التي طالت المناضلین والمدافعین عن حریة التعبیر، و 

فترة التظاهرات الضخمة.خاللفياالتصاالت، ال سیما 

االقتصادي، حاول نظام الرئیس الركودوقعت الدولة في فخ العزلة السیاسیة و كّلمابیالروسیا،وفي
ضربةتعبئة،تمثله من عالم بمااإلنترنت،شبكةى شبكة اإلنترنت. وتلقت قبضته علمإحكالوكاشینكو

المواقع الئحة". وطالت ةإزاء "ثورة مواقع التواصل االجتماعیطاتمباشرة وقویة جّراء رد فعل السل
الصامتة". كما تم توقیف جات"االحتجاخاللفياإللكترونیة المحجوبة، وتم حجب اإلنترنت بشكل جزئي 

من متصفحي اإلنترنت والمدّونین فیما ُدعي آخرون إلى مراكز الشرطة "إلجراء محادثات وقائیة" دعد
بهدف حضهم على العدول عن التظاهر أو تغطیة التظاهرات. ومن جهتها، استخدمت الحكومة تویتر 

للتواصل االجتماعي نحو مواقع Vkontakteأو تحویل زّوار موقع لمتظاهریناإلىتهدیدلبعث رسائل 
من سالذي دخل حیز التنفیذ في الساد3-317تتضمن برمجیات خبیثة. في الختام، أّدى القانون رقم 

اإلنترنت وتدعیم جهاز مراقبة ةإلى التصدیق على مراقبة شبكبیالروسیافي 2012ینایركانون الثاني/
القمعیة.في الدولة عبر إضافة مجموعة من التدابیرالشبكة

ضمن قائمة الدول قید المراقبةتغییرات

التي ال تزال مدرجة ضمن قائمة الدول "قید المراقبة"، نذكر أسترالیا التي ال تعتزم بلدانضمن المن
جارهادعایة علىتشدد الرقابة تيالجنوبیة الكوریاو ،سلطاتها التخلي عن نظام خطیر لترشیح اإلنترنت

مجموعة من التدابیر التشریعیة والقمعیة. ونجد اإلمارات العربیة المتحدة حیث تزداد الشمالي وتحافظ على
حیث لم تتعلم السلطات مصروذلك كتدبیر احترازي، و الم،المراقبة ردًا على االنتفاضات الشعبیة في الع

ضة بصورة عبر مهاجمة المدّونین األكثر معار بقةمن الثورة، وعادت إلى الممارسات السامثولةأي أ
عزل مواطنیها عن شبكة اإلنترنت وتبدي قلقها حیال إلىإریتریا، تعمد الدولة البولیسیة وفيمباشرة. 

على شبكة اإلنترنت وفي شوارع العالم بأسره. وتشمل هذه القائمة فرنسا التي ال لجالیتهاالتعبئة الجدیدة 
اللجوء إلى الترشیح یعدغیر الشرعي عبر "االستجابة المرنة"، وحیث التحمیلتعتمد سیاسة مكافحة التز 

المدّونون الذین یتمتعون بمصداقیة أكبر بالمقارنة مع الوسائل یرزحالحكومي أمرًا مبتذًال. وفي مالیزیا، 
تالذاإلعالمیة التقلیدیة تحت وطأة الضغوط مع اقتراب االنتخابات النیابیة. ونجد روسیا أیضًا التي 

اإللكترونیین لتفادي حصول نقاش سیاسي فعلي طنیناإللكترونیة وتوقیف المدّونین والمواباالعتداءات
ال یزال الصحافیون والوسائل حیثالفترة االنتخابیة؛ وكذلك سریالنكا خاللفيعلى شبكة اإلنترنت 
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الحكومة تحكمحیث تایالندولدیناالعنف والحجب؛ ألعمالاإلعالمیة عبر اإلنترنت یقعون ضحایا 

. هذا وتظل الملكیةبالذاتالمساسجریمةالجدیدة على المدّونین بالسجن وتعمد إلى تشدید الترشیح باسم 
اإلنترنت إلى حد ما. وأخیرًا، ترشیحالبعیدة المنال في تونس هشة كما تستمر كل محاوالت بیرحریة التع

من عدداً وضعت السلطات ،إللكترونیة غیر ممكنفي تركیا حیث ال یزال الدخول إلى آالف المواقع ا
المبادرات المثیرة للقلق التي ُتعنى بالترشیح، في ظل استمرار المالحقات القضائیة التي تستهدف 

الصحافیین والمواطنین اإللكترونیین على حد سواء.

ولیبیا تغادران قائمة الدول قید المراقبةفنزویال

نظامه وضعا حدًا لحقبة سقوطال تزال قائمة في لیبیا، لكن مقتل العقید القذافي و يهي التحدیات التكثیرة
السابق لحریة الصحافة فرض تعتیم إعالمي عبر قطع القامعحاولبنظامه، اإلطاحةمن الرقابة. وقبل 

وسائل االتصال باإلنترنت.

یكن لمهالرقابة الذاتیة، لكنتقییمعًال إلى المواقع اإللكترونیة حرًا. ویصعب فولفنزویال، یبقى الدخوفي
وال تزال هذاالساعة. تىآثار سلبیة حأي2011عامالفيقد تكون خانقة لحریة اإلنترنت تتشریعالتبّني
فیما یشوب التوتر العالقات بین السلطة ،الساهرة في هذا الصددالعینبال حدود مراسلونةمنظم

والوسائل اإلعالمیة الناقدة.

وكازاخستانالهند

تشدید المراقبة على شبكة اإلنترنت، إلى، عمدت السلطات الهندیة 2008عامالفيمومباياعتداءات منذ
سیاسة األمن وُتضعفالتقنیة، نافیة علنًا اتهامات الرقابة كافة. الوسائطوكذلك الضغوط الممارسة على 

ن طریق اإلنترنت وحمایة البیانات الشخصیة لمتصّفحي التعبیر عحریةَ ألكبر دیمقراطیة في العالم وميالق
اإلنترنت.    

أوروبافيوالتعاوناألمنمنظمةإقلیمیًا بعد تولیها رئاسة نموذجاً كازاخستان التي ترغب في أن تشكل أّما
وتصمیم على درب الرقابة بعزمللسیرالطنانة، فیبدو أنها وضعت على حدة وعودها 2010عامالفي

اعتداءات موجةشغب عنیفة و مال، أّدى تحرك إجتماعي جدید أعقبته أع2011العام وفياإللكترونیة. 
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مالتوتر على مستوى السلطات وتشدید التحكّ زیادةإلى جانب مشاكل زعیم البالد الصحیة إلى 

ة، وقطع وسائل االتصاالت في المنطقة إخباریمواقعبالمعلومات، ال سیما اإللكترونیة منها، فتم حجب 
فترة االضطرابات، باإلضافة إلى فرض قوانین جدیدة خانقة لحریة اإلنترنت. فيبجاناوزنحیطةالم

أعداء اإلنترنتفئةوبورما قد تنضمان إلى تایالند

لحریة اإلنترنت في حال وخنقاً تنضم تایالند إلى مجموعة الدول التي تفرض القوانین األكثر تشددًا قد
استمر میلها إلى المزایدة على الترشیح وٕادانة المواطنین اإللكترونیین ومحاكمتهم باسم جریمة المساس 

بالذات الملكیة. 

البالد وتشهدأعداء اإلنترنت في حال اتخذت التدابیر الالزمة. الئحةقریباً بورما رالمقابل، قد تغادفي
تمثلت باإلفراج عن الصحافیین والمدّونین ورفع الحجب الممارس على المواقع مرحلة انفتاح مشجعة

اإلصالحات إلى واقع ملموس، والتخلي عن الرقابة تحویلاإلخباریة. وعلى بورما من اآلن فصاعدًا 
جهاز المراقبة الذي تم وتفكیكعن الصحافیین والمدّونین الذین ال یزالون محتجزین، واإلفراجتمامًا، 

اإللكتروني. القانونإلغاء كذلكالوطنیة، و المنصةطویره ویتعلق بت

أخرى مثیرة للقلقمسائل

الرقابة على شبكة الدول أخرى إلى زج مواطنین إلكترونیین في السجون أو ضمان شكل من أشكعمدت
وضع إزاءتظل متیقظة حدودمراسلون بال ةفإن منظماللوائح،هذه الدول في داإلنترنت. وحتى إذا لم تر 

.طاجیكستانوالمغرب و یجاناذربآحریة المعلومات اإللكترونیة، ال سیما في دول على غرار 

دعوة إلى 2012مارسمن آذار/نيباكستان في الثاأطلقتالوقت الذي نختتم فیه هذا التقریر، في
ر مثیر للقلق على وجه عروض لوضع نظام وطني للترشیح وحجب مواقع إلكترونیة، وهو أماستدراج

الخصوص. وطلبت منظمة مراسلون بال حدود من السلطات التخلي عن مشروع خانق لحریة اإلنترنت 
الئحةقد تدخل باكستان ،حال عدم تخلیها عن هذه الخططفيإلكتروني هائل. جداربإقامةأیضًا یقضي 

.2013العامأعداء اإلنترنت ضمن تقریر 


