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مقدمة عامة 

متصفحي اإلنترنتلدىبسیط ، فرقوالحجببین الرقابة 

آذار/مارس 12حول البلدان "أعداء اإلنترنت" و"قید المراقبة" تحدیثًا للتقریر الصادر في یعّد هذا التقریر 
2011.

على تفاني شبكات التواصل االجتماعي ودور 2011الصادر في آذار/مارس شّدد التقریر السابق
وسّجلت .إلنترنت كأداة للتعبئة ونقل المعلومات في تحركات االنتفاضات الشعبیة في العالم العربيا

في ردود فعل األنظمة القمعیة على ما اعتبرته محاوالت غیر مقبولة لزعزعة األشهر التالیة تصاعداً 
فيات السیاسیة اّلتي أثرت في التغییر ساسیاً أ، دوراً 2011عام المتصّفحو اإلنترنت، في أدىاالستقرار. و 

.العالم العربي ودفعوا غالیًا ثمن محاولتهم االلتفاف على التعتیم اإلعالمي

حمایة حقوق لمني عبر اتخاذ تدابیر دیمقراطیة تحججها بالعامل األالمصّنفةفي المقابل، واصلت الدول 
فیما ،التحرك للحفاظ على مكتسباتهمكیفیة ة"الحر "وتعّلم متصّفحو اإلنترنت في البالد .التألیف والنشر

الذین یتم تشجیعهم على لعب دور یزداد في بعض الدول الضغط على التقنیین في مجال اإلنترنت
مرتزقة الجدد في السباق نحو التسّلح من الصبحت شركات الرقابة أالشرطي على شبكة اإلنترنت. و 

نواع مختلفة من یخضعون ألنالناشطین الذیقراصنة اإلنترنت یزودونوبات الحقیقّي على اإلنترنت. 
ن حریة نشر المعلومات على اإلنترنت أذ إیشارك الدبلوماسیون في اللعبة أیضًا و بخبراتهم التقنیة. القمع
،  أكثر من أي وقت مضى،  قضیة رئیسیة في السیاسة الخارجیة والداخلیة.غدت

ص من الرقابةوالتملّ عندما تواصل وسائط االتصال الجدیدة رفع سقف الحریة

تعتبر منطقة سیدي و تعرقل الشبكات االجتماعیة محاوالت األنظمة االستبدادیة لقمع المعلومات المزعجة. 
عدةهامة في الثورات العربیة وقد ظهرت الركان من األ،بوزید في تونس، والناشط المصري خالد سعید

ثورة المدّونات المصّغرة، وتجمیع وأخذ تضافر نت. العلن من خالل تعبئة الناشطین على اإلنتر إلىقضایا 
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على نحو متزاید للبث الجوالةاستعمال الهواتف إلىضافة سراع في نشر المعلومات، باإلواإل،اآلراء

. وساهم تفاقم المزیج بین أنواع الصحافة والنشاط في من أسرهاالمعلوماتتحریراحتماالت ، یزیدالمباشر
في جمع المرتكبةعلى المذابح الثائرون نو ن العادیو المواطنحیث انخرطسوریا البیئات القاسیة مثل 

.بهدف إظهار حجم القمع الدمويبهاوسائل اإلعالم الدولیةلتزوید الوسائل المتاحة بالمعلومات 

حمولة الهواتف المفتتیح :يعالمالتعتیم اإلعاد النظر فيی،"ةمملكة الناسكال"في ،حّتى في كوریا الشمالیة
العالم. ویسهل تهریب المعلومات عبر سائر قرب الحدود الصینیة فرصة للتواصل مع القاطنینللناس 

الحدود التي یمكن اختراقها من خالل تمریر مقاالت على الهواتف واألقراص المدمجة وأقراص الفیدیو 
.الرقمیة وشرائح الذاكرة

ألسلحة في عبادان، في ضاحیة من ضواحي عشق في تركمانستان، شهد االنفجار الممیت في مستودع ل
للمرة األولى، تمّكن مواطنو اإلنترنت من .2.0معلوماتال، بدایة لحرب 2011آباد، في تموز/یولیو 
ي فرضته السلطة على الشبكة العنكبوتیة عن طریق نشر أشرطة فیدیو بسیطة ذكسر حاجز الصمت ال

.لكّنهم دفعوا في المقابل الثمن غالیاً هواتفهم النّقالة. بواسطةقاموا بتصویرها 

لم تمنع الرقابة المفروضة في المملكة العربیة السعودیة نضال المرأة من أجل الحصول على الحق في 
یجاد بعض إ على شبكة اإلنترنت وجذب انتباه المجتمع الدولي و البروزقیادة السیارات والتصویت من 

.الصدى داخل البلد

مثل احتجاجات،المشاكل البیئیة والمآسي االجتماعیة في تفعیل شبكة اإلنترنتدانة الفساد و إنجحت 
، وكذلك توثیق مصادرة مسؤولین عدیمي الضمیر أراضیهمضد )كانو و قریة (المزارعین الصینیین في 

.امالبوكسیت على البیئة في فیتنیتركهااالنتخابات في روسیا أو معالجة اآلثار الكارثیة اّلتي فيتزویر ال

همیة انقطاع اإلنترنت واالتصاالت السلكیة والالسلكیة أالتقلیل من 

ي، ال یكفي استبعاد الصحافة وترهیب إعالمتعّلمت األنظمة القمعیة الدرس. لضمان نجاح أي تعتیم 
طریقة ذات فعالیة أكبر وهي فرض تتوفرنه أذ إ،الشهود وحجب بعض المواقع اإلخباریة والمعارضة

ض المناطق للحؤول دون ظهور شهود محرجین وٕاخراج أي وسیط رقمي وقطع اتصاالتهم حصار على بع
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عبر حجب الرسائل النصیة القصیرة والوصول إلى شبكة اإلنترنت بصورة دائمة أو مؤقتة أو خدمات 

.جّوالالهاتف ال

ت شبكاإلىنفاذسارت مصر في مظاهرات احتجاجیة ضخمة منذ أواخر شباط/فبرایر بسبب حجب ال
دول أخرى هذا االتجاه سلكت. وقد في البالدولى من نوعهایام وهي الظاهرة األأاإلنترنت لخمسة 

سباب انتخابیة أو اضطرابات كجمهوریة كونغو الدیمقراطیة والكامرون وكازاخستان.أل

ة تعلیق االتصاالت في المدن أو المحافظات العرضوضعت الصین قید التنفیذ وسیلة فعّالة تقوم على 
بت وشینجیانغ ومنغولیا الداخلیة أولى یعن سیطرتها. وكانت التاً للمشاكل عندما یكون الوضع خارج

الضحایا.

اقتصادیة للبالد ضراراً أن یعرقل السلطات نفسها ویسبب أنما یمكنه إ، جذریاً یعتبر قطع اإلنترنت حالً 
، ألنه یجعل من ولكنها فعالة جداً كثر غدراً المعنیة. ویعّد تباطؤ عرض النطاق الترددي الوسیلة األ

في و سلوب.یران في اعتمادها هذا األإوقد برعت .وٕارسالهاالفیدیوتسجیالت المستحیل تحمیل الصور و 
سوریا یتالعب فارضو الرقابة في عرض النطاق الترددي، إذ تعكس التقّلبات المسّجلة درجة القمع في 

.المناطق المتضررة

بفضل اتخاذ تدابیر رقابة تقنیة أصبح متاحاً اإلعالميتعتیم الف،عن القمع "الناجح"وتقّدم البحرین مثالً 
.وقانونیة وٕانسانیة

الترشیحتعزیز

إن معظم األنظمة التي تفرض رقابة على الشبكة منذ بدایة الثورات التونسیة والمصریة، تقوم بتعزیز 
تمدت دول أخرى الرقابة باعتبارها أداة حكم مفیدة محاولة نشر هذه الحركات في بلدانهم. واععالرقابة لمن

لتمدید قبضتهم على السلطة. وكانت مواقع البث المباشر وشبكات التواصل االجتماعیة في كثیر من 
.األحیان األكثر تضرراً 

حجبتفي أوزبكستان، منع النظام منتدیات النقاش حیث كان مواطنون عادیون یناقشون الثورات العربیة. و 
ما روسیا أاسم مدینة في الصین، على شبكة اإلنترنت في هذا البلد. مایلیه"احتالل"و"الیاسمین"ةعبار 
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االجتماعیة نتیجة االحتجاجات الحاشدة التي Vkontakteإلى شبكةالبیضاء فقد منعت الوصول 

ها بسبب یف جورنال في مجملمنصة الحجبذ تّم إویواجه الكازاخ ردة فعل غیر متناسبة، .تشهدها
."متطّرفة"بعض المواقع التي تعتبر

.أنه یعد اختیاریاً معیتخذ شكل الرقابة المقّنعةلإلنترنتترشیحومن جهتها، أنشأت تركیا نظام 

دخلت الحكومة التایالندیة الجدیدة، باسم جریمة المساس بالذات الملكیة، في دوامة حجب مواقع 
ة أكثر من إلكترونیخالل بضعة أشهر فقط صفحات حجبت نها ومحتوایات تهدد حریة التعبیر. وتزعم أ

السنوات الثالث السابقة. 

طلق على نظام مراقبة الشبكة الذي أنشئ أ، اللقب الذي 404عمار فقد ینهض وتبقى تونس متنّبهة. 
بطلب من الرئیس المخلوع زین العبدین بن علي، من تحت الرماد في حین أن القضاء یدرس احتمال 

.لمواقع اإلباحیةاترشیح

.على الدعایة في الشمال، قررت كوریا الجنوبیة زیادة عدد المواقع المحجوبةرداً 

ینم سحب المحتویات، وممارسة الضغط على الوسطاء التقنیتضخّ 

البعض منهم. یتجاوبهیحاول فارضو الرقابة تقیید الشركات الخاصة أكثر وأكثر بمراقبة اإلنترنت وقمع
.البعض اآلخریتصّدى لهافیما ابة مع هذه الرق

للتزّود الصینیة مواقع التدوین المصّغر كسینا ویبواضطرتتحت الضغوط التي تمارسها السلطات، 
سمائهم الحقیقیة.أل بیآالف المراقبین وطلبت من مستخدمیها التسجب

ن ما یجري من أ،یرمم المتحدة لحق حریة التعبالمقرر الخاص لدى األ، لسان فرانك الرونوقد ورد ع
یؤدي إلى قد" بالسحبإخطار"سحب المحتویات على شكل تضغوط على الشركات المستضیفة للمواقع ل

خطر دخول السجن لعشرین براشاتاي جوياإلخباريموقع التایالند، یواجه مدیر . في كثیرةنتهاكاتإ
زالتها بعد فترة طویلة من اإلخطار. جریمة المساس بالذات الملكیة ولعدم إلنشره تعلیقات تصّنف بعاماً 

إقناعهمالهند، على سبیل المثال، في تحاول السلطات التقنیین الذین الضغوط على الوسطاء وتتفاقم 
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على منصاتهم بهدف إزالة تلك التي تعتبر مسیئة أو من المحتمل أن مسبقًا لمحتویات المنشورة امعاینة ب

تسبب اضطرابات طائفیة.

على حیادیة الشبكة وحریة التعبیر على اإلنترنتن، خطرالحق في النسیا

ما یخّص المواد النسیان الرقمي" أكثر شیوعًا فيفي حق الأصبحت طلبات األفراد التي تقوم على "
مخاوف جدیدة خالل ،مفوضة االتحاد األوروبي،المحفوظة على شبكة اإلنترنت. فقد أثارت  فیفیان ریدنغ

ي شخص من سحب بیانات أمشروعًا من شأنه أن یمّكن ،2011اني/نوفمبر تشرین الث8عرضها، في 
ومع ذلك، فإن الحق العام للنسیان، المنصوص علیه في القانون، بالكاد یتالءم شخصیة ألسباب شرعیة. 

من الصعب تنفیذ هذا المشروع على إال أنه مع حریة التعبیر وحریة المعلومات على شبكة اإلنترنت. 
التزامًا یصعب تطبیقه على والشركات المستضیفة للمواقعإذ أنه یضع على عاتق الناشرین أرض الواقع،

جراء دراسة دقیقة لتحدید ما إذا كانت األحكام إ. ویجب یاتكامل للمحتو الختفاء اال:مستوى الشبكات
تكفي ئيالقضاوالتحكیم ،الحالیة المتعّلقة بحمایة الخصوصیة، وجنح الصحافة، والبیانات الشخصیة

.لضمان حقوق األفراد

مراقبة أكثر فعالیة وأكثر تطفالً استراتجیات 

لون معاینة نشاطات ذا ما تابع الترشیح في التقدم فال بّد من تطور المراقبة. وفارضو الرقابة یفضّ إ
من منعهم من الوصول الیها.المعارضین واتصاالتهم على شبكة اإلنترنت بدالً 

عّرض للتعذیب عن أسماء المتواطئین معه تسجینًا یخضع لالستجواب أو یال تسألفأما األجهزة األمنیة
. وقد تكرر هذا وغیرهاسكایب وفكونتیكت و فیسبوكعلىفحسب بل عن كلمة السر في حسابه الخاص 

یجاد مهرب لهم، إإلىوفي سوریا. ویسعى المعارضون ،السیناریو في إیران، والبحرین، وتركمانستان
عطاء رموز الدخول ألحد أقربائه لالهتمام بحساباته في حال تم إو أنشاء حسابات مزّیفة إیقوم ببعضهمف

توقیفه وبالتالي یتفادى تعّرض اتصاالته للخطر. 

تعتبر حمایة المراسلین وشبكات المعارضین من أهّم الخطوات في سبیل الحصول على المعلومات. وفي 
دود الصحافیین األجانب المتواجدین في البلدان التي تشهد أعماًال دعت منظمة مراسلون بال حهذا الصدد
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فالستر الواقیة ال تكفي للوقایة من وفقًا للسیاق.اتصاالتهممنیة إلى اتخاذ احتیاطات خاصة في أ

البقاء الرقمیة التي تتیح تشفیر بعّدةذ یجب التزّود إالرصاص في المناطق التي تشهد حربًا أو صراعًا، 
التحایل على الرقابة.و ،ات، وجعل االتصاالت  سریة أو مجهولةالبیان

اجانب تقنیة الرقابة، تم اإلبالغ عن محاوالت تصّید هویة المستخدمین للشبكات االجتماعیة في سوریإلى
هذه المحاوالت في سوریا بعد رفع إلىضافة إلى استخدام شهادات تأمین كاذبة. وتّم اللجوء أو إیران، باإل

.ار عن فیسبوك الذي لم یتّم بهدف االنفتاح إنما بهدف تسهیل المراقبةالحص

حجب المواقع یران قادرة على إلتحیید وسائل التشفیر والمجهولیة أو التحایل. فوتعطى األولویة أیضاً 
ما الصین فتسعى إلى الحّد من أالشبكات االفتراضیة الخاصة. هاستخدمالتي توالمنافذ HTTPSاآلمنة
عناوین بروتوكول اإلنترنت التي یمكنها تأمین التواصل مع الشبكة الدولیة في الوقت نفسه. عدد 

جهزة وبرمجیات في أخصصة تالشركات المبالمعّدات من نظمة القمعیة د األوتتعزز المراقبة عبر تزوّ 
لیكس هي ثروة لترشیح والتنّصت والتدقیق المعمق في حزم البیانات. فملفات التجّسس التي نشرتها ویكیا

سواق. رباح في األأما تكون هذه الشركات غربیة وتستفید من من المعلومات حول هذا الموضوع. وغالباً 
األمریكیة التي تم تعلیقها نتیجة النشاطات التي BlueCoatتقنیةنذكر على سبیل المثال ال الحصر، و 

ة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان في لیبیا. وقامت الشبكAmesysتزاولها داخل سوریا كذلك شركة 
یطالیة من سوریا بعد اإلAreaSpaبمالحقة شركة االتصاالت فودافون في مصر. كما انسحبت الشركة 

نكار دولیة عقب كشف تعاونها مع النظام.إمواجهتها حملة 

ي تتواطأ في وال بّد من معاقبة الشركات الت.تأتي قضیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات في صلب النقاش
أصدر البرلمان األوروبي قرارًا یقوم على تطبیق  قواعد تصدیر ،ورّدًا على ذلك.انتهاك حقوق اإلنسان

في الكونغرس األمریكي ینظر نفسه،صارمة بحق الدول التي ال تحترم حقوق اإلنسان. وفي المضمار 
مشروع قانون. 

عهد الدعایة
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ّد جارتها الجنوبیة على شبكة اإلنترنت، بالمحافظة على وجودها هت كوریا الشمالیة حربًا دعائیة ضوجّ 

وال تزال الدعایة الكوبیة تعتدي على المدّونین الناقدین للنظام، وتتهمهم .على الشبكات االجتماعیة
مبراطوریة األمریكیة.بالعمالة لحساب األ

سائل التي یفید بها الحزب إثر كما حددت الصین غرامة قدرها خمسون سنتًا، یدفعها المدونون لنشر الر 
.مزارعاالضطرابات التي حدثت في منغولیا الداخلیة نتیجة وفاة 

ونشر كمیة من على فایسبوكالمعارضینصفحاتبرع الجیش اإللكتروني في تلویث ،وفي سوریا
التي نشاء حسابات تویتر للتشویش على المعلومات إسد. ویتم التعلیقات المادحة والمؤیدة لنظام بشار األ

إلى نتائج المفتاحیةعبر إرسال المئات من رسائل التویت التي تشیر كلماتها Syria#هاشتاغ یوّفرها
مباریات ریاضیة أو صور للبالد.

تعكس ن صورتها في الخارج. وتبذل السلطات قصارى جهدها لأّما البحرین فتستثمر المالیین لتحسّ 
في البالد.الطبیعي الوضع العودة إلىفي المنامة 2012في نیسان/أبریل المرتقبة1اقات الفورموال سب

االعتداءات اإللكترونیة

ما تكون الحكومات وراء محاوالت غالباً هجوم حجب الخدمة. و تنتشر االعتداءات اإللكترونیة على شكل 
وقد فرضت األمم المتحدة .ریتریا تعرضت للهجومإن أقرصنة مواقع المعلومات أو المواقع المستقّلة حتى 

مواقع للمعارضة. حتى أّن بعض المواقع السریالنكیة دفعت الثمن حجبعقوبات على البالد التي تقوم ب
.غالیاً 

المنّسقة واعتقاالت اإللكترونیةعتداءات االشهدت روسیا، عشیة االنتخابات النیابیة، سلسلة من 
جم المناقشات السیاسیة التي ال یمكن أن تتداول بحریة سوى على شبكة اإلنترنت.لصحافیین ومدونین لل
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توجیه ة لخدمة اإلنترنتمزودالBeltelecomت شركةخالل المظاهرات في روسیا البیضاء، أعادفي و 
نحو مواقع تحتوي على Vkontakteالذین یحاولون التواصل عبر الشبكة االجتماعیة نمتصّفحیال

خبیثة.برمجیات 

إن كان بشكل رسمي أو غیر رسمي.  اً إلكترونیإلى جانب الجیش التقلیدي جیشاً البلدان حالیاً تضّم كل
ظهور جماعات مجهولة 2011یراني الصدارة. فقد شهد العام السوري واإللكترونيویحتّل الجیش اإل

اءات إلكترونیة بحق األنظمة الهویة ُتعرف بالقراصنة نتیجة القمع اإللكتروني وقد قامت بتنفیذ اعتد
التونسیة والمصریة والسوریة.

التخّلص من الشهود المزعجین

دامیة ال مثیل لها، طالت بشكل خاص المواطنین اإللكترونیین منذ انتشار أحداثاً 2011شهد العام 
ید منهم زهقت أرواح العدأالمعارضین والمدافعین عن حقوق اإلنسان. وقد وسطاستخدام شبكة اإلنترنت 

وال تزال عشرات الحاالت غیر محّددة بعد وغیرها ستضاف بالتأكید .في البحرین والمكسیك والهند وسوریا
.إلى محّصلة عدد القتلى خاصة في سوریا

قتل ثالثة مواطنین فإذا بها ت.مستخدمي الشبكات االجتماعیة مباشرةأخذ الكارتالت تهاجمفي المكسیك، 
كما تم العثور على جثة مقطوعة الرأس لمتصّفح إنترنت .حافیة بدم باردمن متصفحي اإلنترنت وص

، في نویفو الریدو. ساهم هذا المتصّفح الملّقب 2011تشرین الثاني/نوفمبر 9مكسیكي، في
النشاطات المزاولة على الموقع المدین للجریمة في "راسكاتریبس" أي "صمیم المكشط" بشكل فّعال ـب

وضعت رسالة قرب جثته جاء فیها: "هذا ما أصابني ألنني لم ."ریدو في الجسم الحينویفو ال"المنّظمة 
لتزم بعدم نشر معلومات على شبكة اإلنترنت".أ

سبعة أیام على مرور نیسان/أبریل بعد 9زكریا راشد حسن في المواطن اإللكتروني في البحرین، توفي 
الدعوة إلى اإلطاحة "و"تعزیز الطائفیة"، و"نباء كاذبةاعتقاله بتهمة "التحریض على الكراهیة"، و"نشر أ

بالنظام في منتدیات على اإلنترنت". 



حدودبالمراسلون-2012-عامةمقدمة
نتیجة نشاطاتهم. 2012جانب وسوریین حتفهم في أواخر شباط/فبرایر أإعالمیینوكان قد القى سبعة 

كباسل السید نشر المعلومات  لاً وفي نهایة المطاف: دفع الكثیرون من مستخدمي اإلنترنت حیاتهم ثمن
وفرزت جربان وسلیمان صالح أبازید.

اعتقاالت ومداهمات

199كّلما تضاعف عدد مستخدمي اإلنترنت ازداد احتمال تعّرضهم للخطر. فقد تّم اعتقال ما ال یقل عن 
بالمئةواحد وثالثین منتزوید الشعب بالمعلومات، مّما یعني زیادة في مستخدم إنترنت ألنهم ساهموا 

بالسنة المنصرمة.مقارنة 

. الشبكةحتى اآلن، تم اعتقال ما ال یقّل عن مئة وعشرین مستخدم إنترنت نتیجة نشرهم معلومات على 
هذا العام.في هذا المجال كثر قمعًا البلدان األمن یران إ لیها فیتنام و توتصّنف الصین و 

یة التعبیر، كما هو الحال عالم وحر إلالسوري لمركز لل2012شباط/فبرایر 16فعلیة في تمت مداهمة
سالیب. فقد شنت فیتنام یران وفیتنام إلى هذه األإما لجأت وكثیراً .في تركمانستان بعد أحداث عبادان

ن الصین قامت باعتقال مستخدمي اإلنترنت والمعارضین أهجمات عدة على الشبكات الكاثولیكیة كما 
ئزة نوبل للسالم یقبع وراء القضبان.صفوفهم. فلیو شیاوبو الحاصل على جافيرهاب اإلبثل

في السجن في مصر النتقاده الجیش المصري. زجبعد والیة مبارك، كان المدّون مایكل نبیل سند أّول من 
خالءات السبیل الكاذبة، وكان للصین وفیتنام حّصة بذلك. إ وعالوة على ذلك، تكاثرت اإلقامات الجبریة و 

.  هادا الثمن غالیاً والناشط في حقوق الشعب المنغوليفقد دفع المدّون والمعارض هو جیا 

مباحةنواع المعاملة الالنسانیة والضغوط واالستراتجیات غیر المنصفةكل أ

تعّرض العدید من مستخدمي اإلنترنت السوریین والبحرینیین للتعذیب خالل اعتقالهم. وتقوم السطات 
حثهم على االعتراف وتقوم بوقت الحق بنشر هذه االیرانیة بابتزاز المعارضین عن طریق التعذیب ل

الصور عبر شاشة التلفزیون. وأفاد المدونون أنه تمت اهانتهم أثناء االستجواب من قبل قوات حفظ النظام 
في مصر.
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"اإلماراتیون الخمسة"، مجموعة من خمسة مستخدمین لإلنترنت وناشطین تم سجنهم في دول اإلمارات 

التخریب على اإلنترنت، وتم وصفهم وعائالتهم بالخونة من قبل وسائل اإلعالم. العربیة المتحدة بتهمة

وفي البحرین، یتم تشویه سمعة نبیل رجب المعارض الشهیر من قبل وسائل اإلعالم هذا باالضافة إلى 
التعذیب الجسدي الذي یتعّرض له.

ضین له الذین وقعوا ضحیة حملة ذم في كوبا، تجري معركة ضاریة بین المدونین الموالین للحكم والمعار 
ومن اهمهم  یواني سانشیز. وسائل اإلعالم الحكومیة أو في مواقع الدعایة الخارجیة وتشهیر من قبل 

تضامنقنوات

المستخدمون في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن عبر بث صور ادعتم التواصل في عالم المدونات، ف
دورًا بارزًا  في تنظیم الحوار بین المجتمعات Global Voicesصادمة ومعلومات مهمة.  ولعبت 

المحلیة على اإلنترنت ومختلف المنظمات غیر الحكومیة لحمایة حریة التعبیر.

بهدف مواجهة فارضي الرقابة الذین طّوروا خبراتهم، قّدم قراصنة ناشطون مساعدات تقنیة لمستخدمي 
نشر األخبار إذ أّن الحمالت التي تطال المدون المصري مایكل اإلنترنت المعرضین للرقابة بغیة تسییر

التي أطلقتها OpSyriaنبیل سند والسوریة رزان غزاوي تتخطى المستوى المحلي. وقد ساهمت 
Telecomix.بمساعدة السوریین على بث أشرطة فیدیو حول القمع

"اإلنترنت في الحقیبة"ب شبكات اإلنترنت كـتطویرًا ألدوات التحایل على الرقابة وحج2011شهد العام 
(Internet in a suitcase) "أو "صندوق الحریة(Freedom Box) ویعمل المدافعون عن الحریات

.الرقمیة على التصّدي ألدوات الرقابة األكثر تطورا

ونالدبلوماسیعندما یتدّخل 

سین وفارضي الرقابة انما على و والمهو تعد حریة التعبیر على اإلنترنت حكرًا على بعض المعارضینلم 
الدبلوماسیین ایضا. تزداد اإلعالنات والنصوص المشتركة بین المنظمات الدولیة والتحالفات الدولیة في ما 
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یتعّلق بحریة اإلنترنت. وجاء بتقریر المقرر الخاص لحریة التعبیر لدى األمم المتحدة في حزیران/یونیو 

ن استخدام اإلنترنت حق أساسي وٕادانة للترشیح و لتأثیراته أاألوروبیة المرفوع لمحكمة العدل 2011
السلبیة على حریة التعبیر.

لدى االمم المتحدة لحقوق اإلنسان القیود المفروضة ةالسامیةنافي بیالي المفوضتستنكر اومن جانبه، 
نسان في نهایة شهر على اإلنترنت في بعض البلدان واعتقال المدونین، في اجتماع لمجلس حقوق اإل

ن:" اإلنترنت قد حول حركة حقوق اإلنسان ولم یعد للدول الحق باحتكار أت. وأّكد2012شباط/ فبرایر 
ت". المعلوما

دعت وزیرة الخارجیة هیالري كلینتون منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى اعتماد إعالن یضمن حریة 
لفضاء اإللكتروني تستحق  ان یتم حمایتها كما هي الحال في الحقوق الممارسة في ا"ن إاإلنترنت، قائلًة 
."الفضاء الحقیقي

في المقابل، دافعت الصین وروسیا وطاجیكستان واوزبكستان امام األمم المتحدة عن اعتماد مبدأ قواعد 
.للرقابةاالسلوك الحسنة على اإلنترنت وهذا االقتراح لیس سوى تبریر 

سجل قاتم لبعض الدیمقراطیات

ففي  بعض األحیان ال تخدم حریة تداول .إن الممارسات الدیمقراطیة أبعد من أن تكون فاضلة
المعلومات على اإلنترنت األمن الداخلي، ومكافحة اإلرهاب أو الجرائم اإللكترونیة، أو حمایة الملكیة 

.الفكریة

. 2008عام لاوتتزاید عملیة مراقبة شبكات اإلنترنت في الهند منذ هجمات مومباي في 

تمیل روسیا إلى وصف المواقع التي تنتقد الكرملین بانها متطرفة، اّما كندا وتحت ستار المكافحة 
.المشروعة الستغالل االطفال جنسیا، اعتمدت قانونًا صارمًا فیما یتعّلق بشبكة اإلنترنت

المملكة المتحدة التيفي مشروع قانون الحقوق الرقمیة الهادف إلى حمایة حقوق التألیف والنشر عّلق 
. من قبل فرانك الرو، 2011أوقاتًا عصیبًة  جراء أعمال الشغب في آب/اغسطس عرفت
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إلى الشرطة دون أمر ة لبعض من مستخدمیها  شخصیبیاناتلبالك بیريالمصنعةالشركةRIMورفعت

قضائي مسبق، مما یشكل سابقة مثیرة للقلق.

تأكید أن هذه القوانین لم تعد ساریة المفعول، ال تزال فرنسا تقوم الة و وعلى الرغم من اإلدانات الدولی
الذي Hadopiداري للشبكة العنكبوتیة وقانون إالذي من شأنه ان یقوم بترشیح Loppsiبتطبیق قانون 

وتشیر مراسیم تطبیق القوانین إلى أن .ینّص على قطع خدمة اإلنترنت لمحاربة التحمیل غیر القانونیة
طات تسعى إلى استخدام الترشیح. فاسترالیا لم تسقط نظام الترشیح الوطني الخاص بها حتى لو السل

تراجع دعم هذا النظام و كان المضمون محدودًا.

ویتناقض كالم المسؤولین األمریكیین حول أهمیة مكافحة الرقابة اإللكترونیة وأدوات التمویل للتحایل على 
الوالیات المتحدة فصل قراءة لمزید من المعلومات، الرجاء قاها ویكیلیكس (الرقابة، مع المعاملة التي تتل

تقریر منظمة مراسلون بال حدود). أعاق حجب مصادر التمویل كالفیزا وماستردكارد تشغیل الموقع. من 
وتم اعتقال برادلي مانینغ تحت ظروف قاسیة لعدة أشهر لكونه مخبر لدى ویكیلیكس.

"تهمة سریة" وتطالب منظمة مراسلون بال حدود ،ج ، مؤسس موقع ویكیلیكسوّجهت إلى جولیان أسان
تقدیم توضیحات من السلطات األمریكیة في هذا الشأن.

ردة فعل متصفحي اإلنترنت ومواطني "العالم الحر" 

دانة عداد كبیرة إلأونزلوا إلى الشوارع بOccupy Wall Streetعارض متصفحو اإلنترنت تحركات
بحریة التعبیر على حساب حمایة انضّحییاللذینین األمریكیین لمكافحة القرصنة (سوبا وبیبا) المشروع

حقوق التألیف والنشر.

ربع أوالتعتیم اإلعالمي لمدة سوبایقاف إلقد أدى اعتماد بعض المواقع اإللكترونیة السیما ویكیبیدیا عملیة 
جمع.أرنت المعنیین بهذا القانون في العالم ول مرة لمتصفحي اإلنتوعشرین ساعة إلى التعبئة وأل
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درك متصفحو أالجمهور. وقد فيأدت هذه التعبئة إلى موجات كبیرة ضد اتفاقیة التزویر إال اّنها لم تؤثر 

وروبا أطاتهم الیومیة. وكانت ان تؤثر على نشأن هذه النصوص یمكن أاإلنترنت من جمیع االتجاهات 
د تراجع العدید من الحكومات وقامت بتعلیق التصدیق. ولم تتم معارضة الشرقیة رأس حربة التعبئة. فق

ن أاتفاقیة مكافحة التزویر بهذه الحدیة مما سیؤدي إلى توقیف مفعولها، فال بّد حینئذ من البقاء یقظین، إذ 
ي التوجیه األوروبي بشأن إنفاذ حقوق الملكیة الفكریة والتالهدف التالي لمتصفحي اإلنترنت قد یكون

حیادیة الشبكة.بضافیة تمس إیمكنها فرض ترشیح صارم للشبكة العنكبوتیة وهي ضربة 

سیادة اإلنترنت وتجزئة الشبكة العنكبوتیة

. فقد أنجزت المنصة المنشأة في أذهان زعماء الدول األقل قمعاً أصبح مفهوم سیادة اإلنترنت أكثر تداوالً 
عن علن محمود أحمدي نجاة الملتزم بسیاسته الوطنیة مراراً أ.نجازات كبیرةإ2010عام في الفي بورما 

2011عام في الطالق شبكة إنترنت وطنیة تتضمن محرك بحث خاص بها وخدمة برید إلكتروني إ
خرى لباقي الشعب كما هي بنیة اإلنترنت في بورما.ولى مخصصة للسلطات واألوطریقتین للنفاذ األ

ركات التجاریة تسجیل مواقعها اإللكترونیة داخل البالد، وحتى اآلن على الشبیالروسیامن جهتها، تفرض 
خبار لیست معنیة بهذه التدابیر.مواقع األ

في الواقع، إن بعض الدول ككوریا الشمالیة وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا، وٕایران قد فرضت رقابة على 
نترنت الداخلیة التي ال تتوافق مع نها حصرت السكان باستخدام شبكات اإلأدخول شبكة اإلنترنت حتى 

یؤكد قرار تویتر بتنفیذ رقابة على صعید المناطق التي تمیل إلى استخدام وهذا ما معاییر الشبكة العالمیة. 
الشبكة العنكبوتیة المحلیة.

انقسامًا. فیمكن لمتصفحي اإلنترنت الوصول إلى معلومات 2011عرفت الشبكة العنكبوتیة في العام 
مكان تواصلهم. والتفرقة الرقمیة توسعت وأصبح التضامن بین صفوف المدافعین لدعم بحسب مختلفة 

وجود شبكة إنترنت حرة ونافذة للجمیع ضروري أكثر من أي وقت مضى لبناء جسر قوي بین متصفحي 
اإلنترنت والتأكد من  تداول المعلومات.


