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 مستهدفون... مقطوعون... ومتروكون في الظالم 

 2019حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة  KEEPITONتقرير #



 

 مالحظة حول بياناتنا
 

 حاولون ،2019في سنة  نترنتإلى حوادث حجب اإل KeepItOn#يتطّرق تقرير 
حيث تعتمد بياناتنا على قياسات تقنية ومعلومات سياقية   إضفاء طابع الشمولية في عملنا،

مثل التقارير اإلخبارية أو الحسابات الشخصية. وبسبب المنهجية التي نتّبعها، قد تمّر 
رقام دون أن تتم مالحظتها أو اإلبالغ عنها، وستشهد األ نترنتبعض عمليات حجب اإل

 ت جديدة على األرجح تغيّرات إذا ما توفّرت لنا أي معلوما

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئتالفاال شهد. وينترنتإلنهاء حجب اإلة الرامية د العالميوالجه بتنظيم وتوحيد KeepItOn#حملة وم تق  
دولة  75منظمة من  210 نموا سريعا حيث بلغ عدد المنّظمات التي انضمت إلى هذا الحراك، إلى حّد اآلن،

كشف ومؤسسات ال مناصرة وشبكات  مجموعات  و  يةومجموعات حقوقبحث  ال مراكز  منها  نحاء العالم  أ من جميع  
 إعالمية. منظمات وكذلك

ي بالتعاون مع فريق أكساس يبرهان تا أّلفتهوقد  KeepItOn# فائدة ائتالفهذا التقرير ل  أكساس ناوتنشر 
 ناو. 

بيتر ، ساج تشانغ، ميلودي باتري كل من ساهم في هذا العمل وهم: إلىبشكر خاص  التوّجه ةالمؤلف ودّ تو
، رامان جيت سينغ شيما، كاش سينغأ و ،غوستاف بيوركستان، كارولين تاكيت، دونا وانتوورث، ميساك

 مساهماتهم. على    برايان، آمنة صيادي، بيلي غودمان، مادلين ليباي، وجينيفر برودي  فيرونيكا أّرويو، لورا أو
منظمة الحقوق الرقمية بأمريكا الالتينية كما نرغب في التقّدم بالشكر إلى ماريان دياز من 

(DerechosDigitales) أندريس أزبوروا من ،( منظمة فينزويال دون حجبVeSinFiltro مبادرة ،)
جنوب شرق  في التعبيرشبكة حرية ، (SFLC.inبالهند ) مسار السالم، المركز القانوني لحرية البرمجيات

( Media Matters for Democracy) عالم يهم من أجل الديمقراطيةمنظمة اإل(، SAFEnet) آسيا
وذلك لمساهماتهم ومراجعتهم للبيانات وتوفير معلومات ثمينة حول   KeepItOn#وبقية األعضاء في ائتالف  

 مختلف الحاالت التي تتناولها الوثيقة.
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 2019# حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة KEEPITONتقرير 

 
 
 
 
 
Iنظرة شاملة : 2019في سنة  نترنت. عمليات حجب اإل 

وصوال إلى الهند والسودان وغيرها،  ماالويمن بوليفيا إلى 
وخارجها. وقد  نترنتسنة صعبة على اإل 2019كانت سنة 

زيادة في عمليات حجب  KeepItOn#وثّق ائتالف 
نحو  توّجهاتإلى جانب تسجيل  2019في عام  1نترنتاإل

تمديد فترات الحجب واالستمرار فيها فضال عن استخدام 
 عمليات الحجب المستهدفة.

 
 

وقد أضفنا إلى قائمة العار دوال جديدة وأخرى متعّودة على 
عمليات  2018عمليات الحجب، حيث شهدت سنة  ارتكاب

دولة في حين وثّق أعضاء   25حجب من طرق ما ال يقل عن  
 إنترنتوأكساس ناو عمليات حجب  KeepItOn#ائتالف 

 .2019دولة في سنة  33في أكثر من 
 

لمّدة أشهر متتالية في بلدان  نترنتحيث تم تعطيل الربط باإل
ديمقراطية وبلدان خاضعة إلى أنظمة استبدادية وبلدان أخرى 
تعيش فترة انتقال على حد السواء. ومن بين الدول الجديد 

نجد بنين، زيمبابوي،   2019التي تنضاف إلى القائمة في سنة  
 ، وليبيريا.إريتريا، الغابون

 
 

حادثة من   213، توثيق ما ال يقّل عن 2019تولّينا، في سنة 
حول العالم. وكما كان الحال في سنة   نترنتحوادث حجب اإل 

، وجدنا أن الهند تتصّدر القائمة العالمية للبلدان التي  2018
عملية، بما في ذلك   121بعدد مهول يساوي  نترنتحجبت اإل 

في محاولة واضحة منها    نترنتالواليات الجديدة التي حجبت اإل
لتضييق الخناق على األصوات التي تعارضها. أما فينزويال،  

في الترتيب، وتم اعتبارها على أنها "قائدة"   2فقد تلت الهند
عالمية فيما يتعلّق بعمليات الحجب حيث أنها عطّلت النفاذ إلى  

مرة على األقل خالل سنة    12منصات التواصل االجتماعي في  
والجزائر وأثيوبيا   كل من اليمن والعراق ت . وقد جاء2019

 . نترنتحجبا لإل  في المراتب الموالية للبلدان األكثر

 2019عمليات حجب اإلنترنت في سنة # حول KEEPITONتقرير 

I .   2019عمليات حجب اإلنترنت في سنة  
 نظرة شاملة

 213  
 
 

 نترنتعدد الدول التي حجبت اإل
 
 
 
 
 

أسوء مرتكبي عمليات حجب اإلنترنت 
 2019في سنة 
 

 
 اليمن   فينزويال   الهند  

 
  
 أثيوبيا  الجزائر    العراق  

عملية حجب 
موثّقة في سنة 

2019 

25 
 2018في 

 

33 
 2019في 

 

 

121 12 11 

8 6 4 
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  2019في سنة  نترنتخريطة العالم لعمليات حجب اإل

 

 6 عدد عمليات الحجب حسب كل دولة 

 
أو التطبيقات المحمولة من أجل التحّكم فيما يقوله أو يفعله الناس.   نترنتبصفة مقصودة بتعطيل اإل  –عادة إحدى الحكومات    –عندما يقوم أحدهم    نترنتتحدث عملية حجب اإل  1

 نترنتهي تعطيل مقصود لإل نترنتي طلق على عمليات الحجب أحيانا تسميات "التعتيم" أو "مفتاح اإليقاف". فيما يلي تعريف تقني وضعه الخبراء في المجال "عملية حجب اإل
جغرافي محدد، ويكمن  الت اإللكترونية بطريقة تجعل النفاذ إليها غير ممكن أو تجعلها غير صالحة لالستخدام بالنسبة إلى مجموعة سكانية معيّنة أو داخل نطاقأو االتصا 

، من 2020فيفري  17في  تم االطالع عليهأكساس ناو )غ.م.(  الغرض من هذه العملية غالبا في بسط السيطرة على تدفق المعلومات".
/https://www.accessnow.org/keepiton 

آسام وفي ما ال يقل عن حالة واحدة في بيهار و. 2018ولم تقم بذلك في سنة  2019في سنة  نترنتهي الواليات الجديدة التي حجبت اإل بيهار، آسام، كارناتاكا، وتريبورا 2
(. مظاهرات قانون تعديل المواطنة: 2019ديسمبر    20في محاولة واضحة منها لتضييق الخناق أثناء المظاهرات. تايمز أوف إينديا )  نترنتقامت السلطات بحجب اإل  كارناتاكا،و

من  2020فيفري  22في  تم االطالع عليه. مقاطعة داكشينا كاناداالمحمولة في  نترنتتي وقعت في مانغالورو، تم إيقاف خدمات اإلإثر أعمال العنف ال
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/caa-protests-in-mangaluru-mobile-internet-suspended-in-dakshina-

kannada-district/articleshow/72895087.cms

121 
 الهند 

12 
 11 فنيزويال

 اليمن
1 

 زمبابوي 

1 
 موريطانيا

1 
 الغابون 

1 
الكونغو 

 الديمقراطية

1 
 ليبيريا

1 
 إريتريا

1 
المملكة 
 المتحدة

1 
 تشاد

1 
 مصر

1 
 الكاميرون

1 
 ماالوي

1 
 االصين

1 
 األردن

2 
 سوريا

2 
 طاجكستان

2 
 تركيا 

2 
رماينما  

3 
 السودان 

2 
 بنين 

2 
 اإلكوادور

3 
 أندونيسيا

3 
 روسيا

6 
 الجزائر 

8 
 العراق 

4 
 3 أثيوبيا

 إيران 

5 
 باكستان 

3 
 كازخستان

3 
 بنغالديش 

3 
 سريالنكا
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 2019# حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة KEEPITONتقرير 

 في إفريقيا  نترنتعمليات حجب اإل
في   %32في إفريقيا بنسبة  نترنتارتفعت عمليات حجب اإل

بالمقارنة مع   عملية حجب 25حيث وثّقنا ما ال يقل عن  2019
الزيادة في عدد  . وإلى جانبحادثة 17 شهدتالتي  2018سنة 

الدول اإلفريقية التي الحوادث، فقد تم تسجيل ارتفاع هام في عدد 
 2018دول في سنة    10، حيث كان عددها  نترنتقامت بحجب اإل

. وما ي نذر بالخطر هنا هو 2019على األقل في  14وأصبح 
 2019في سنة  نترنتإضافة دول جديدة وأخرى قامت بقطع اإل

. من بين الدول 2018و 2017رغم امتناعها عن ذلك في سنتي 
، يوجد ما ال 2019في سنة  نترنتاألربع عشر التي حجبت اإل

أبدا فيما سبق أو امتنعت   نترنتيقل عن سبعة منها إما لم تحجب اإل
وهي: بنين، الغابون، إريتريا،    2018و  2017عن ذلك في سنتي  

 ليبيريا، ماالوي، موريطانيا، وزيمبابوي.
 

 في آسيا  نترنتعمليات حجب اإل
 نترنتعمليات حجب اإلاستحوذت الهند على نصيب األسد من 

في القارة اآلسيوية مثلما حدث في السنوات الفارطة، حيث سّجلت 
حادثة حجب وتلتها باكستان بخمسة عمليات   121رقما قياسيا بلغ  
. شهدت الهند انخفاضا في عدد عمليات 2019حجب في سنة 

، إال أّن سلطات بعض الواليات 2018الحجب بالمقارنة مع سنة 
طع الربط بالشبكات لفترات أطول نسبيا مثلما قد عمدت إلى ق

حصل في جامو وكشمير. فضال عن هذا، الحظنا تزايد عدد  
الواليات التي شرعت في تعليق شبكات الهاتف المحمول وشبكات 
النطاق العريض في الهند، وهذا ما أّدى إلى توسيع نطاق المشكلة 

عا في عدد شهدت إندونيسيا ارتفا المنتشرة على الصعيد الوطني.
، في حين تقلّصت في باكستان مع 2019عمليات الحجب في سنة  

 نترنتسير األمور بطريقة اعتيادية إذ قامت السلطات بحجب اإل
بشكل روتيني أثناء العطل الدينية والمظاهرات. كما التحقت كل 

 تمن ماينمار والصين وطاجكستان بقائمة الدول التي حجب
تسبّبت المنظومة الرقابية  لصين،في ا .2019في سنة  نترنتاإل

التي تتّسم بتشعّبات كثيرة في صعوبات هائلة في كشف وتأكيد 
. وفي الفترة التي سبقت إحياء الذكرى نترنتحاالت حجب اإل

خدمات  تزويدالثالثين لمظاهرات ساحة تيانانمن، قامت شركات 
 نترنتالمملوكة للدولة باإلبالغ عن عمليات حجب اإل نترنتاإل

، وكان ذلك في 3لفترات قصيرة "بسبب بعض المشاكل التقنية"

 

من  2020فيفري  21تم االطالع عليه في ？运营商“组团”断网，月底的流量加油包不想卖了 (.2019ماي  13نت إيز )  3
https://3g.163.com/dy/article/EGHRU2160527L76N.html 

دوالر أمريكي  58، وتبلغ كلفة االشتراك الشهري لشبكات النطاق العريض الثابت 2015من مجموع السكان في سنة  %18.3ي مثّل مستخدمو اإلنترنت في طاجكستان  4
من  2020فيفري  21(. تقييم بيئة نقاط تبادل اإلنترنت في طاجكستان. تم االطالع عليه في 2017(. مجتمع اإلنترنت )جوان، ISOCحسب مجتمع اإلنترنت )

https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/ISOC-Tajikistan-IXP-assessment.pdf 
من  2020فيفري  21. تم االطالع عليه في ة( مشاكل في االرتباط باإلنترنت تدق ناقوس الخطر قبل حلول االنتخابات الفينزويلي2017جويلية  28ف. ) باليرو ج. وأّرويو 5

https://www.accessnow.org/connectivity-problems-raise-red-flags-ahead-venezuelan-elections 

 .قوانغدونغ وشنغهاي وتشونغتشينغالعديد من المقاطعات منها 
ومع ذلك، كان هنالك نقص في الشفافية في عالقة بكشف األسباب 
الكامنة وراء هذا التعطيل الذي طال الشبكات على نطاق واسع. 

من الرفاهيات نظرا   نترنتعتبر اإلأما بالنسبة إلى طاجكستان أين ت  
، فقد قامت 4 إلى ارتفاع كلفتها وانخفاض معدالت انتشارها

وذلك  تلكؤالتي تتّسم أصال بال نترنتاإل إبطاءالسلطات فيها ب
مما أّدى إلى تدهور النفاذ إلى   ،كاستجابة إلى االضطرابات المدنية

 في البالد والذي هو أصال نفاذ ضعيف.  نترنتاإل
 

 في أمريكا الالتينية نترنتعمليات حجب اإل
انعكست االضطرابات السياسية التي كانت تعيشها الشعوب في 

. في نترنتعلى ساحة اإل 2019فينزويال واإلكوادور في سنة 
حين أن الدولة الوحيدة في أمريكا الالتينية التي تم توثيق عملية  

قد  2019هي نيكاراغوا، إال أن سنة  2018سنة  حجب فيها
 %86حادثة من هذا النوع. ووقعت نسبة    14شهدت ما ال يقل عن  

منها في فينزويال وهي دولة يزخر تاريخها بعمليات خنق للشبكة 
. وقد نالت اإلكوادور نسبة 5بصفة كلية وبحجب منصات معيّنة

 في المنطقة. نترنتلعمليات حجب اإلالمتبقية  14%
 

 في أوروبا  نترنتعمليات حجب اإل
على األقل في أوروبا  إنترنتتم تسجيل خمس حوادث حجب 

وفي حين أن المملكة المتحدة   روسيا والمملكة المتّحدة.  منسوبة إلى
قد ارتكبت هذه العمليات ألّول مرة، إال أن روسيا قد قامت سابقا 

 في مناسبات كثيرة. نترنتبحجب اإل
 

 في الشرق األوسط نترنتعمليات حجب اإل
في الشرق  نترنتحصد اليمن أهم نصيب من عمليات حجب اإل

حالة  11األوسط ويليه العراق. وقد شهد اليمن ما ال يقل عن 
. وقد 2019في سنة  نترنتمؤّكدة لعمليات حجب وإبطاء اإل

صدرت تقارير من مصادر متعّددة تّدعي أن عدد عمليات حجب 
في اليمن أعلى بكثير من العدد الموثّق ولكننا، لألسف،  نترنتاإل

 هذه االدعاءات.لم نتمّكن من التأّكد من 
عمليات  ثمانيأما بالنسبة إلى العراق، فقد وقع ما ال يقل عن 

على  نترنتبحجب اإل من جانبها إيران وقامت. نترنتلإلحجب 
األقل ثالث مرات، وقامت تركيا بذلك مّرتين واألردن مّرة واحدة 

 .2019في سنة 
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II  التوّجهات الجديدة في .
                                   2019سنة  

 
 لفترات أطول   نترنت حجب اإل 

 
  التي  نترنت اإل  حجب  حوادث  عدد  ارتفع  ، 2019و  2018 سنتي  بين 

  قامت  حيث  ، 35 إلى  حادثة  11 من  أّيام  سبعة  من  أطول  لمّدة  دامت 
  وإندونيسيا  ر وماينما  وبنغالديش  وأثيوبيا  والهند  تشاد  من  كلّ 

  واألردن  والعراق  وإيران  وإريتريا  الديموقراطيّة  الكونغو  وجمهوريّة 
  وطاجكستان  وسوريا  والسودان  ا وسريالنك  وموريطانيا  ن وكازخستا 

  سّجلت  وقد . أيام  7 من  أطول  لمّدة  نترنت اإل  بحجب  وزمبابوي  وتركيا 
:  2019  سنة   شهدتها   إنترنت   حجب   عمليات   أطول   والهند   ر وماينما   تشاد 
  لمّدة   نترنت اإل   ح جبت   بينما   يوما   472  لمّدة   نترنت اإل   بحجب   تشاد   قامت 
  على   واضح   مؤّشر   هذا .  الهند   في   يوما   175و   6ر ماينما   في   يوما   248

  على  وممتد  صارخ  حرمان  من  الشعوب  تواجهه  الذي  الخطير  الوضع 
 . التعبير   حّرية   على و   للمعلومة   الوصول   في   حّقهم 

 

    تشاد

  فيها بما االجتماعي التواصل منّصات بحجب تشاد قامت
 472 لمّدة وبيويوت وإنستغرام وفايسبوك وتويتر واتساب

 تبرير الحكومة وحاولت. 2019و 2018 سنتي بين يوما
 هكون بتعلّة شبكات التواصل االجتماعي على التعتيم

 بفرض  قامت  قد  السلطات  ولكن'.  أمنيّة  ألغراض'  ضروريّا
 كان الذي  ديبي إدريس الرئيس حملة مع تزامنا الحجب
 2033.7 حتى السلطة في للبقاء التسعينات منذ لتشاد رئيسا

 
 

 

 مستمرا رفي ماينما نترنت، كان حجب اإلالتقريرعند نشر  6
من  2020 فيفري 21بتاريخ  تم االطالع عليهيبلغ السنة.  تشاد( حجب مواقع التواصل االجتماعي في 2019ماس  28وودهام. إس ) 7

https://africanarguments.org/2019/03/28/chad-social-media-shutdown-has-now-lasted-a-whole-year/ 
 من 2020 فيفري 21بتاريخ  تم االطالع عليه: ماينمار. 2019مرصد حقوق اإلنسان )غير مؤّرخ( التقرير العالمي  8

https://www.hrw. org/world-report/2019/country-chapters/burma 
 من 2020 فيفري 17بتاريخ  تم االطالع عليهفي غرب ماينمار.    نترنت ( الحكومة تشّدد حجب اإل 2020 فيفري   3شو، تي ) 9

https://www.mmtimes.com/news/govt-doubles-down-internet-shutdown-western-myanmar.html 
  2020 فيفري 17بتاريخ  تم االطالع عليهقامة الجبرّية.  (.  الهند تفرض حظرا على كشمير وتضع القادة في اإل 2019 أوت   4فريد، آر. ) 10

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/india-imposes-lockdown-kashmir-puts-leaders- house-arrest-190804174841241.html 
 من 2020في غّرة فيفري  تم االطالع عليهوالهواتف في كشمير.  نترنت( الهند: استعادة الوصول لإل2019أوت  28مرصد حقوق اإلنسان ) 11

https://www.hrw.org/news/2019/08/28/india-restore-kashmirs-internet-phones 

 

      ماينمار

. 2019  في  إنترنت  حجب  عمليّة  أطول  ماينمار  فرضت
 بلديات  9  في  نترنتاإل  بحجب  البداية  في  الحكومة  قامت

 .وتشين راخين واليتي في
بلديات وتركت  5يوما تم رفع الحجب في  71بعد مرور 

بلديات في حالة تعتيم. والية راخين هي مكان يعيش فيه   4
وأين يجد مسلم من الروهينجا  600,000أو  500,000

في صراع متواصل مع المجموعات  نفسه رجيش ماينما
ينمار ا، قامت مهذا التقريرفي وقت نشر  .8المسلحة 

بلديات في  5بتوسيع عمليّة الحجب لتشمل على األقل 
 .9واليتي راخين وتشين 

 
 

 

  الهند
   
  ثاني  الهند  في   2019  أوت   في   نترنت اإل  حجب   عمليّة   كانت  

  إصدار  مع تزامنت وقد  2019 سنة  في  حجب  عمليّة  أطول 
  وكشمير  جامو في السياسيّة الهيكلة غيرت  جديدة تشريعات

  تلك   في  يعيشون  الذين   األشخاص  موافقة   بدون   جذري   بشكل
  بحظر   الحكومة  قامت   التغييرات،  عن  اإلعالن   بعد .  المناطق 

  نيالمحلي  القادة   ت ووضع  وكشمير   جامو   في   العامة   التجمعات
 10 القوات من اآلالف بنشر قامت كما. الجبريّة اإلقامة في

 وتعتيم نترنت لإل تام تعتيم  فرض  بعد . 11 نترنت اإل وبحجب
  السلطات  قامت  يوم،  175 لمّدة  وكشمير  جامو  في  بريدي
وقد تواصلت هذه القيود  _  فقط  القيود  بعض  برفع  الهنديّة 

حتى بعد قيام المحكمة العليا بإصدار حكم ينتقد القرار  
سمح  نشر هذا التقرير، ي   وقت  منذوفي دستوريّته.  اشتباها

 البطيئة من الجيل الثاني نترنت اإل إلىللمقيمين بالوصول 
)مع تعليق الجيل الثالث والرابع( ويتم منعهم من   فقط

 . االجتماعيالوصول إلى أغلب مواقع التواصل 
سمح لهم سوى بالدخول إلى المواقع التي فحصتها وال ي  

وأدرجتها في القائمة البيضاء. )للمزيد من   ة الحكوم
المعلومات عن حكم المحكمة والوضع الحالي، راجع  

 من هذا التقرير(.   VIIو  VIالقسمين 

https://africanarguments.org/2019/03/28/chad-social-media-shutdown-has-now-lasted-a-whole-year/
https://www.mmtimes.com/news/govt-doubles-down-internet-shutdown-western-myanmar.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/india-imposes-lockdown-kashmir-puts-leaders-house-arrest-190804174841241.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/india-imposes-lockdown-kashmir-puts-leaders-house-arrest-190804174841241.html
https://www.hrw.org/news/2019/08/28/india-restore-kashmirs-internet-phones
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 2019# حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة KEEPITONتقرير 

 مخيمات الاّلجئين في بنغالديش 
 
 نترنتاإل اتصالقامت حكومة بنغالديش بحجب  2019في 

أغلب ينتمي عبر الهاتف الجوال في مخيمات الالجئين حيث 
 استخدامالروهينجا. إذ تم منع الالجئين من  إلىالمقيمين 

الشرائح الهاتفيّة. خالل إعدادنا هذا التقرير للنشر، كان هذا 
   يوما وال زال مستمرا. 168الحجب قد تواصل ألكثر من 

 

 لعراقا
 
 ،2019 أكتوبر في الحكومة ضد عارمة احتجاجات وسط
 بين والمراوحة نترنتاإل بحجب العراقيّة الحكومة قامت

 .يوما 50 لمّدة وحظرها نترنتلإل الوصول تسهيل
 بقتل األمن أجهزة فيه اتهمت وقت في القيود هذه فرض تمّ 

 12.آخرين كثيرين واعتقال مدنيا 23 من أكثر
 

 

 مجال جغرافي أكثر تحديدا
 

عمليّة الحجب بحيث تستهدف حيّا معيّنا أو قرية أو يمكن إعداد 
هي  2019منطقة أو دولة كاملة. إحدى النزعات التي برزت في 

بطريقة محّددة تخبر عن رغبة  نترنتقيام الحكومات بحجب اإل
أصوات مجموعات محّددة من أفراد األقليات المنتهكة  خنق في

اإلنسانية  والمهمشة والالجئين وغيرهم ممن تتعّرض حقوقهم
للخطر. وقد كان هذا التوّجه واضحا باألخص في ماينمار  
وبنغالديش والهند وإندونيسيا. يمكن المحاججة بأن حجب 

الذي يستهدف منطقة محددة أقّل ضررا ألنه ال يمنع  نترنتاإل
. لكن يمكن أن تمثّل عمليات  نترنتباإل االتصالكامل الدولة من 

ت واضحة للتمييز واإلقصاء الموّجهة محاوال نترنتحجب اإل
والرقابة على األصوات التي تعبّر عن رفضها للممارسات 
الحكوميّة الضارة. في ظاهره قد يبدو هذا النوع من التّعّدي أقّل 

الجغرافي، لكن هذه األصوات المخنوقة  امتدادهناحية  ضررا من
وتجاوزات حقوق  انتهاكاتقد تكون أساسيّة لتنبيه العموم من 

قد توجد صعوبة اإلنسان وللحصول على المساعدة للمتضررين. 
 نترنتهذا النوع من عمليات حجب اإلفي التفّطن إلى مثل 

 

من  2020فيفري  17مع إنتشار اإلضطرابات. تم االطالع عليه في  20( العراق تحتج: حصيلة القتلى ترتفع إلى 2019أكتوبر  3الجزيرة ) 12
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraq-imposes-curfew-baghdad-deadly- protests-191003060238724.html 

في   تم االطالع عليهمعلومات يجب معرفتها.    4(، في الهند، اآلالف يحتجون على قانون المواطنة الجديد. هذه  2019ديسمبر    31ماليك، أ، وموخرجي، إس، وفارغاس، أ ) 13
 https://www.washingtonpost. com/politics/2019/12/31/india-thousands-are-protesting-new-citizenship-law-here-are-things-knowمن  2020فيفري  12
 من 2020فيفري  12في  تم االطالع عليهالنقالة جوار الحدود الهنديّة ألسباب أمنيّة.  نترنت(. بنغالداش تحجب خدمات اإل2019ديسمبر  31كون ،إي، إيتش )خو 14

https://www.indiatoday.in/world/story/chinese-foreign-minister- make-first-visit-abroad-germany-coronavirus-outbreak-1645795-2020-02-12 
 من 2020فيفري  12في  تم االطالع عليهالنقالة جوار الحدود الهندية وسط مخاوف من الترحيل.  نترنت(. بنغالديش تحجب شبكة اإل2020أكسنهوا )غّرة جانفي   15

http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/01/c_138671390.htm 
(. بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في ماينمار تدعو إلى تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي 2019 أوت 22مفوضيّة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )مكتب   16

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24907&LangID=Eمن  2020فيفري  12في  تم االطالع عليهوالجندري. 

تكون محدودة في المجال الجغرافي أو في المدة  الموّجهة عندما
التحقق منها، وفي بعض األحيان يمكن يصعب كذلك الزمنيّة و

 .تقنّيةأعطاب  مجّرد اعتبارهاوبسهولة  حتى تجاهلها
 

 الموّجهة في بنغالديش نترنتعمليات حجب اإل.1
 

، وكانت كّل  2019 سنة مرات في 3 نترنتحجبت بنغالديش اإل
عمليات الحجب هذه موّجهة لمنطقة معيّنة. أول عمليّتي حجب 

مخيّمين يسكنهما الجئي الروهينجا. أما عمليّة الحجب  استهدفتا
المنطقة الحدوديّة بين الهند وبنغالديش.  استهدفتالثالثة فقد 

 2019ديسمبر  31جب الثالثة في حفرضت السلطات عمليّة ال
ضّد قانون )تعديل( المواطنة في  احتجاجاتة موج اندالععند 
حاولت حكومة بنغالديش تبرير عمليّة الحجب بتعلة  .13 الهند

بأنها    المراقبونيظنّ   ،ولكن  14  القوميكونها إجراء لتعزيز األمن  
بنغالديش، خاصة   فياللجوء    التماسمحاولة لردع األشخاص عن  

أّن قوات األمن الهنديّة قد صعّدت في إجراءاتها المتخذة لقمع 
 .15  لعنف المفرطل استخدامهاووردت أنباء عن  االحتجاجات

 

 الموّجهة في ماينمار  نترنتعمليات حجب اإل .2
 

 نترنتقامت ماينمار، مثل جارتها بنغالديش، بفرض حجب اإل
ه على منطقتين: واليتي راخين وتشين حيث جيش ماينمار  الموجّ 

منظمة األمم المتحدة  واتهمتفي صراع مع مجموعات مسلّحة. 
، 16جرائم إبادة جماعيّة في هاتين الواليتين  بارتكابجيش ماينمار  

في فترة قام خاللها المجتمع المدني في  نترنتووقع حجب اإل
 .عديدة لحقوق اإلنسان وقعت هناك انتهاكاتبورما باإلبالغ عن 

 

 الموّجهة في إندونيسيا  نترنتعمليات حجب اإل .3
 

مرات على األقل خالل  3 نترنتقامت إندونيسيا بحجب اإل
. إحدى عمليات الحجب طالت كامل الدولة ولكن العمليتين 2019

متا لعزل شعب البابوا. وفقا لمرصد حقوق اإلنسان، مّ األخرتين ص  
 باالعتداءتقوم  األندونيسيةأّدى مقطع فيديو يبرز قوات األمن 

في   احتجاجات  اندالعبابوا إلى  العنصري والتمييز ضد طلبة من ال

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraq-imposes-curfew-baghdad-deadly-protests-191003060238724.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraq-imposes-curfew-baghdad-deadly-protests-191003060238724.html
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ضّد العنف الهيكلي والمؤّسسي الذي  لالحتجاج. في نهاية المطاف دفعت هذه الحادثة سكان البابوا 17 عّدة مدن في جميع أنحاء البالد
القوة المفرطة ضّد المحتجين حسب ما ورد. قامت إندونيسيا   وباستعمال نترنتقامت الحكومة بحجب اإلو عانوا منه لسنوات طويلة.

فقد شهدت أول عملّية موثّقة لحجب  ،ولكن عملية الحجب تلك عّمت على كامل الدولة. أما هذه السنة 2018في  نترنتسابقا بحجب اإل
 الموّجه ضّد أفراد األقلّيات في أندونيسيا. نترنتاإل
 

 عدد أكبر من األشخاص ؤثّر علىفي إفريقيا تُ  نترنتعمليّات حجب اإل
 

في إفريقيا لم تستهدف مواقع أو أقلّيات محّددة بل شملت دوال بأسرها. من بين عمليات  نترنتخالفا آلسيا فإّن أغلب عمليات حجب اإل
عمليّة حجب الّدولة بأكملها أو مناطق وواليات متعّددة داخل   21، شملت  2019ن التي تّم تسجيلها في إفريقيا في  يالحجب األربع وعشر

منطقة أو مدينة أو والية محّددة. كمثال على ذلك نذكر   نترنتفيها عملّية حجب اإل  استهدفتحاالت فقط    3الدولة على األقل.  تم تسجيل  
ال تتزايد فقط من حيث العدد ولكن تمتّد أيضا  نترنت. هذا دليل على أن عمليات حجب اإل18 في أثيوبياالموّجه  نترنتعمليّة حجب اإل

 على نطاق أوسع وتؤثر على عدد متزايد من األشخاص في إفريقيا.
 

 

6 إفريقيا في نترنتاإل حجب بعمليات التأثر مستويات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نترنت : عمليات حجب اإلنترنتأزمة فينزويال على اإل
 

تقلّد الهاتف الجوال والهاتف القار وذلك قبل يومين من  إنترنتقامت حكومة نيكوالس مادورو بقطع النفاذ إلى تويتر وإنستغرام عبر 
، وقد دامت هذه القيود المفروضة لمّدة ساعتين تقريبا. وإثر 19خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، منصب الرئيس المؤقت لفينزويال

(،  CANTVحيث قامت مؤسسة كانتيفي ) نترنتإعالن غوايدو عن اعتزامه تقلّد منصب الرئيس المؤقت، ارتفعت الرقابة على اإل
االجتماعي وخدمات البث كي ال المهيمنة على السوق، بحجب متكّرر لمنصات التواصل  نترنتالمملوكة للدولة وهي مقّدمة خدمات اإل

 للزعماء أو المجموعات من المعارضة.يتمّكن المواطنون من متابعة خطابات غوايدو أو جلسات الجمعية الوطنية أو الظهور العلني 

 

 من 2020فيفري  13في  تم االطالع عليه. ابوان(. أندونيسيا: التحقيق في موت المحتجين في ب2019سبتمبر  7مرصد حقوق اإلنسان ) 17
https://www.hrw.org/news/2019/09/07/indonesia-investigate-deaths-papuan-protesters  

عمليّة حجب واحدة على األقل والية األمم والقوميات والشعوب الجنوبيّة اإلقليميّة لمّدة زمنيّة  استهدفت، 2019مّرات عديدة في  نترنتبينما قامت أثيوبيا بحجب اإل 18
 مستمّرة.

مكن الحصول على المزيد من المعلومات فيما يتعلّق بقانونية يعتبر مادورو أن هذا اإلجراء هو إجراء غير مشروع وغير قانوني وسّماه محاولة لإلطاحة بالحكومة. ي   19
 https://www.euronews.com/2019/01/27/is-it-legal-for-juan-guaido-to-be-proclaimed-venezuela-s-interim-presidentاإلجراء على الرابط التالي: 

 1المستوى 
 تأثر مدينة أو مقاطعة أو قرية واحدة فقط

 2المستوى 

الوالية أو تأثر أكثر من مدينة واحدة في نفس 
 المقاطعة أو الجهة

 3المستوى 

 على الصعيد الوطني تأثير
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 السودان

 3المستوى 

 1المستوى 

 2المستوى 

25 
 2019عملية حجب في 

 1المستوى 

 2المستوى 

 3المستوى 

       الجزائر 
       تشاد

    ساحل العاج
       ج.ك.د.

       مالي 
 سيراليوني     

       السودان
       التوغو 

 كاميرون     ال
       ج.ك.د.
       أثيوبيا 
       مالي 

       أثيوبيا 
       نيجيريا 

 

20 
 2018عملية حجب في 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 
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 2019# حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة KEEPITONتقرير 

 

 6 2019عمليات حجب شبكات التواصل االجتماعي التي أجرتها كانتيفي في سنة 

أو عند اجتماع الجمعية  ا مباشر اغوايدو بث أجرىوكّلما 
 المعارضة بأنشطةأو عندما يقوم زعماء ومجموعات  الوطنية  
التواصل  حجب شبكاتبحكومة مادورو  قامتعلنية، 

هذا الحجب بمجّرد انتهاء  ينتهيوخدمات البث، واالجتماعي 
بقيادة  KeepItOn#قام ائتالف وفي هذا الصدد، النشاط. 

وآخرون  (Inteligente Venezuelaفنيزويال إنتيليهينتي )
مّما  2019حالة من هذا النوع في  12بتوثيق ما ال يقل عن 

ثانية بعد الهند من ناحية أّدى إلى حلول فينزويال في المرتبة ال 
. ت برز 2019في سنة  نترنتأكبر عدد من عمليات حجب اإل

كل الحوادث التي وثّقناها أن الحكومة قد استهدفت المعارضة 
وحجب النفاذ إلى شبكات التواصل االجتماعي على حرفاء 

النطاق العريض لدى كانتيفي   إنترنتالهاتف الجوال و إنترنت
أما  فيما بعد. يلنتفا الشركة التابعة لها موفي البداية ثم لحقته

 

 تقوم أكساس ناو بتوثيق سوى التطبيقات المحمولة التي تسمح بتواصل في االتجاهين بين المستخدمين. .تم استهداف يوتيوب وباريسكوب أيضا   20
 على سبيل المثال، قامت كازخستان بخنق شبكات التواصل االجتماعي في الوقت الذي أجرى فيه زعماء المعارضة بثا مباشرا لفعالياتهم. 21
 (2019جوان  21ارة أّدتها ميشيل باشيليت، مفّوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. أزبوروا أ. )بقيت عّدة مواقع إنترنت محجوبة أثناء زي  22

Censura en #InternetVE no se de tiene por visita de Bachelet 
 https://vesinfiltro.com/noticias/la_censura_no_se_detiene_por_visita_de_bacheletمن  2020فيفري  17تم االطالع عليه في 

المنصات األكثر تأثّرا بالحجب فهي فايسبوك وإنستغرام 
. وبالرغم من أن هذا التكتيك الرامي إلى استهداف 20وتويتر

المنصات أثناء فعاليات محّددة هو أمر جديد على فينزويال، 
الرقابة والحجب إال أن بلدانا أخرى قد مارست هذا النوع من 

 .21سابقا

في فينزويال مع الرقابة التي  نترنتتزامنت عمليات حجب اإل
ف رضت على وسائل اإلعالم التقليدية إلى جانب محاوالت 

. خفّيةبصفة  نترنتأخرى لتعطيل خاصية اإلبحار على اإل
وتماشيا مع اإلجراءات السيئة التي اختارت كانتيفي اتّباعها، 

 نترنتخدمات اإلل  مزّودين آخرينية بمعفقد قامت أيضا 
في   22 بحجب صفحات الويب التابعة لوسائل اإلعالم المستقلة

وهذا تكرار لما قامت به كانتيفي من السنوات  2019سنة 

 تويتر 

 إنستغرام

 فايسبوك

 نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر أوت  جويلية  جوان  ماي أفريل  مارس  فيفري



8 
 مستهدفون... مقطوعون... ومتروكون في الظالم

ولألدوات المستخدمة  23 السابقة من حجب لإلعالم المستقل
، وال تزال أغلبية هذه 24الحجب مثل متصفّح تور تالفيفي 

الصفحات محجوبة عند تاريخ نشر هذا التقرير. إن التمتّع 
هو أمر هام في  نترنتبالنفاذ إلى اإلعالم المستقل عبر اإل

فينزويال إذ أّن الحكومة قد أغلقت وسائل اإلعالم التقليدية 
واعتقلت الصحافيين وزعماء المعارضة، وبالتالي فإن هذه 

قية للهروب من الصفحات ت مثّل إحدى الطرق القليلة المتب
 الرقابة والحجب.

وعالوة عن هذا، فإّن التعديالت التي طرأت على القانون 
المتعّلق بالمسؤولية االجتماعية لإلذاعات والقنوات التلفزية 

(، ومرسوم حاالت االستثناء 2010واإلعالم اإللكتروني )
(، والقانون الدستوري 2017والطوارئ االقتصادية )

لمساند للتعايش السلمي والتسامح المناهض للكراهية وا 
يسمح بالرقابة والحجب على  25إطارا قانونيا( ت شّكل 2017)

لم تعترف أو  . ومع ذلك، فإن حكومة مادورونترنتشبكة اإل
تستخدم أبدا بصفة علنية هذا اإلطار القانوني لتبرير عمليات 
الحجب الموّجهة للمنصات وصفحات الويب التابعة لإلعالم 

دون  غربلةالمستقل. كما ت جري كانتيفي عمليات الحجب وال 
تقديم أي توضيحات إضافية. ت وّرط بعض التقارير أيضا 

ثل موفيستار وديجيتيل م نترنتخدمات اإلل  مزّودين آخرين
وإنتركالينت في عمليات حجب شبكات التواصل االجتماعي 

 .غربلتهاو

األمر الجلي بالنسبة إلى المراقبين هو أنه يتم االستفادة من هذه 
التكتيكات للتحّكم في حرية تدفّق المعلومات وحرمان الناس 

حقهم في النفاذ إلى المعلومات وحرية التعبير وكذلك من 
 وخارجها.  نترنتقدرة الناس على التنظيم عبر شبكة اإلعرقلة  

 2019ال في سنة    نترنتلم تنطلق أزمة فينزويال المرتبطة باإل
، بل هي أزمة يتزايد سوؤها يوما بعد يوم وال ببروز غوايدو

 26فيما يتعّلق بشبكة كانتيفيبسبب غياب الصيانة والتطوير 
 

 (. دراسة من طرف2018أوت  16المزيد من المعلومات حول عمليات الحجب في السنوات السابقة: أزبوروا أ. شيرينوس م. إفدوكيموف ل. كزينو م. ) 23
Venezuela Inteligente / VEsinFiltro وIPYS Venezuela وOONI  من  2020فيفري  21حول حجل اإلنترنت في فينزويال. تم االطالع عليه في

https://vesinfiltro.com/noticias/state_of_internet_censorship_2018-08-16 
 ، المصدر:2020فيفري  21(، فينزويال تحجب النفاذ إلى شبكة تور. تم االطالع عليه في 2018جوان  28أكساس ناو )  24

https://www.accessnow.org/venezuela-blocks-tor 
ت فيد بأن الحكومة على وشك التقّدم بمشروع قانون حول األمن السيبراني تقترح فيه، من بين أشياء أخرى، المفهوم الخطير لـ"أمن  2019تسّربت أخبار في بداية سنة  25

إلجراءات الوقائية" من أجل "التصّدي إلى الكراهية" على اإلنترنت. ي مكن االطالع على المزيد المحتويات من أجل إضفاء المشروعية على األدوات والسياسات والقواعد و"ا
 2020فيفري    21(. مشروع قانون في فينزويال يسعى إلى إعطاء الحكومة سيطرة مطلقة على اإلنترنت. تم االطالع عليه في  2019جانفي   22من المعلومات هنا: أّرويو ف. )

 https://www.accessnow.org/a-bill-in-venezuela-seeks-to-give-the-government-absolute-control-over-the-internetمن 
 https://puntodecorte.com/cantv-en-las-ruinasمن  2020فيفري  17(. تم االطالع عليه في 2020جانفي  30ألفريز ج. ) 26

[Reportaje Especial] CANTV en las ruinas. Entérese por qué la principal empresa de telefonía del país no brinda respuesta a las averías. 
 من  2020فيفري  17(. حاالت العجز الكهربائي في فينزويال تحّد من االتصاالت األساسية وحرية التعبير. تم االطالع عليه في 2016جوان  8)دياز م.   27

https://advox.globalvoices.org/2016/06/08/in-venezuela-electrical-shortages-limit-basic-communication-and-free-expression 

التي قد تكون من بين األسباب وراء  27الكهربائية وبالمنظومة 
 انقطاعات التيار الكهربائي بصفة متكّررة. 

III . الشبكات والخدمات
عمليات  ب المتأّثرةواالتصاالت 

 نترنتحجب اإل
 

 2019عمليات الحجب سنة  ب المتأثّرةالخدمات 
غالبا ما تستهدف السلطات خدمات محددة سواء كانت عملية 

االحتجاجات أو منع الغش أثناء الحجب تهدف إلى قمع 
االمتحانات أو التأثير في االنتخابات. وفي بعض السياقات، 

على جميع الخدمات  نترنتتقوم الحكومة بفرض حجب اإل
الخاصة بالهواتف الجّوالة. وفي سياقات أخرى، تقوم بحجب 

على كّل من بيانات الهواتف الجّوالة وشبكات  نترنتاإل
إلى حظر  نترنتأن يؤدي حجب اإل يمكنالقاّرة. والخطوط 

وبالتالي التأثير فقط في أولئك  شبكات التواصل االجتماعي
عبر الهواتف الجّوالة، أو  نترنتالذين يحاولون االتصال باإل

إلى خنق الوصول إلى خدمات محددة   األمر يمكن أن يفضي
قط. ومن الصعب تحديد هذا النوع من الحجب والتحقق منه ف

حرم قرية صغيرة من وتوثيقه. فعلى سبيل المثال، قد ت  
من خالل بيانات  شبكات التواصل االجتماعيالوصول إلى 

 الهاتف الجّوال، ولكن ال يزال بإمكانها الوصول إليها عبر
توثيق بقيس و أحدهملم يقم ما الخطوط القاّرة. فإذا  إنترنت

عبر كل نقطة وصول  نترنتالربط الشبكي واالتصال باإل
، فإنه نترنتوعلى جميع االتصاالت ولكل مزود لخدمة اإل

 يصعب توثيق الحالة.

https://www.accessnow.org/a-bill-in-venezuela-seeks-to-give-the-government-absolute-control-over-the-internet
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بتصنيف عمليات تعطيل الشبكة  #KeepItOnيقوم ائتالف 
وعمليات خنق للنطاق  نترنتإلى عمليات حجب اإل

عملية   213فإنه من أصل  . وعلى الصعيد العالمي،  28الترددي
، كان هناك على األقل 2019تعطيل شبكة موثقة في سنة 

من عمليات الخنق   10. وكانت من بينها  29عملية حجب  196
للنطاق الترددي مصحوبة بالحجب، بينما كانت أربع عمليات 
مجّرد خنق للنطاق الترددي فقط، وثالث عمليات تعطيل 

 63حجب، استهدفت عمليّة  196أخرى مجهولة. ومن بين 
منها البيانات الخاصة بالهواتف الجّوالة فقط، بينما شملت 

عملية المتبقية كاّل من شبكات الهواتف الجّوالة  123ـ ال 
حادثا في  38وشبكات الخطوط القاّرة. وقد أثر ما ال يقل عن 

 فايسبوك وتويترالمنصات القائمة على الخدمات فقط مثل 
لخدمات الخاصة بالتواصل وإنستغرام وواتساب وسائر ا

الدول أن تقوم بحظر  عنداالجتماعي األخرى. ومن المألوف 
قبل أن تفرض  شبكات التواصل االجتماعيالوصول إلى 

. ولقد كان هناك ما ال يقل نترنتتعتيما شامال على خدمات اإل
. وعندما تقوم 2019حاالت على هذا النحو في سنة    10عن  

، شبكات التواصل االجتماعيالحكومات بحظر الوصول إلى 
يجنح ضحايا الحجب إلى اللجوء إلى شبكات خاصة افتراضية 

(VPNs لتالفي ذلك. وهو األمر الذي قد يدفع الحكومات )
بالكامل في بعض الحاالت.  نترنتإلى حجب الوصول إلى اإل

ولقد كانت كل من بنين وزيمبابوي والغابون والهند من الدول 
 من القيود التدريجية.المرتكبة لهذا النوع 

حجب النطاق حاالت تم فيها    10، كانت هناك  2019في سنة  
فقط: واحدة في إريتريا وثمانية في اليمن  نترنتالعريض لإل

وواحدة في المملكة المتحدة. إذ قامت هذه األخيرة بقطع اتصال 
المرتبطة بالخطوط القارة في بعض محطات   فاي-شبكة واي

مترو األنفاق في محاولة "لمنع وردع أي تعطيل خطير" من 
، بينما قامت إريتريا بحجب 30جانب محتجي تغير المناخ

تحسبا لالحتجاجات. ولم تقم إريتريا   نترنتالنطاق العريض لإل
بحجب بيانات الهواتف الجّوالة ألنه ال يسمح للناس باستخدام 

لديهم  لو كانعبرها في أي حال من األحوال حتى  نترنتاإل
 31.، وهو أمر نادرشرائح الهاتف

 

 الخدمة.يفهم خنق النطاق الترددي في السياق الخاص بعمليات حجب اإلنترنت على أنه ذلك اإلبطاء المتعمد إلحدى خدمات اإلنترنت من طرف المزود ب  28
 التصال ذي االتجاهين.يفهم حجب اإلنترنت في هذا السياق على أنه ذلك التعطيل المتعمد لالتصال باإلنترنت و/أو لتطبيقات الهواتف الجوالة التي تتيح ا  29
فاي في محطات المترو بلندن لردع المحتجين على التغيرات -(. قامت شرطة المملكة المتحدة بحجب شبكة خدمات اإلنترنت الالسلكي واي2019أفريل  17فنسنت،ج. )  30

 .2020فيفري  14المناخية. تم االطالع عليه بتاريخ 
 https://www.theverge.com/2019/4/17/18411820/london-undergroundtube-wi-fi-down-shut-off-protests-extinction-rebellionالمصدر: 

.المصدر: 2020فيفري  13أشبه بغبار الذهب. اطلع عليه بتاريخ  شرائح الهاتف(، حيث أجهزة الصراف اآللي غير معروفة و2019أكتوبر  15بي بي سي نيوز بتاريخ ) 31
https://www.bbc.com/news/world-africa-49727573 

 

 

 
 

 6 2019 سنة في متأثّرةالشبكات ال

 

 
 أبطئها!  ،نترنتاإل إذا لم تتمّكن من حجب

 

حالة خنق نطاق ترددي على األقل سنة  14كانت هناك 
من هذه الحوادث تعتيم   10  جاء بعدوكما ذكر سابقا،    .2019

تّم االكتفاء في الحاالت األربع المتبقية   بينما،  نترنتعلى اإل  تام
. لقد قامت كّل من األردن فحسب خنق عرض النطاقب

واإلكوادور وزيمبابوي والهند وبنين والصين وطاجيكستان 
إّما لجميع  خنق عرض النطاقوكازاخستان وبنغالديش ب

. فعلى 2019ات محددة في سنة أو لخدم نترنتخدمات اإل
خنق عرض سبيل المثال، قام كل من األردن واإلكوادور ب

المحمولة والنطاق العريض النطاق العريض المحمولة
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قت الجمعية لمنصات التواصل االجتماعي. ولقد وثّ  النطاق
األردنية للمصدر المفتوح بالتعاون مع المرصد المفتوح 

خنق  يةاألردنالسلطات ( محاولة OONIالشبكة ) في تدخلل ل 
 21على الفايسبوك ألكثر من للبث المباشر  عرض النطاق

يوما في محاولة واضحة لقمع االحتجاجات المناهضة 
 األكوادوريةقامت السلطات . وفي السياق نفسه، 32للتقشف
إلى فايسبوك وتويتر وواتساب في محاولة  نفاذال  بتعطيل

 واضحة لردع المتظاهرين عن إدانة إجراءات التقشف.

 

عملية ب خنق عرض النطاقولقد قرنت دول أخرى عملية 
. وفي هذا السياق، قامت كّل من كازخستان نترنتحجب اإل

شبكات التواصل ل  خنق عرض النطاقوطاجكستان ب
، قبل أن تلجأ إلى حجب لبضع ساعات في البداية االجتماعي

إنستغرام وتويتر وفايسبوك تماما. وفي اإلطار نفسه، قامت 
لمنصات التواصل  خنق عرض النطاقبنين وزمبابوي ب

 نترنتاالجتماعي، ثم حجبتها، ثم قطعت الوصول إلى اإل
 بالكامل في نهاية المطاف. 

 

 شبكات التواصل االجتماعيحجب 
 

، استخدم الناس في جميع أنحاء العالم منصات 2019  سنةفي  
التواصل االجتماعي لتنظيم الحركات الشعبية بدءا من السودان 

. وتجدر اإلشارة إلى وغيرهما من الدول  فينزويالوصوال إلى  
 مزيفةأنّه قد يقع استغالل هذه المنصات نفسها لنشر معلومات  

اب الكراهية. واستهداف الناشطين والصحفيين والترويج لخط
ومع ذلك، ولكونها منصات اتصال متبادل/ ثنائي االتجاه، فإنها 

األمر الذي جعل  وهو ،تظل وسيلة لتمكين المستخدمين
أو   خنق عرض النطاقالحكومات تبذل العديد من المحاوالت ل 

 .33حجب الوصول إلى هذه الخدمات

 

 
 

 

. تقرير فني يوثق عملية تشويش البث المباشر على الفايسبوك أثناء (OONIالشبكة ) في تدخللبالتعاون مع المرصد المفتوح ل مصدر المفتوحلل األردنية جمعيةال  32
 https://jordanopensource.org/technical-report . المصدر:2020فيفري  17االحتجاجات في األردن. اطلع عليه بتاريخ 

 التواصل االجتماعيمنصات  تحلىيجب أن ت ،الحجبفي توثيق عمليات يرجى مالحظة أن الحجب يبلغ عنه المستخدمون ومجتمع قياس المعلومات. وحتى تكون دقيقة   33
 فية حول ما يتعلق بعمليات الحجب المستهدفة وخنق النطاق الترددي لخدماتها.بالشفا

 الي: يرجى مالحظة أّن هذا الرقم يمكن أن يتغير بمجرد نشر فايسبوك لتقريره الخاص بتعطيل اإلنترنت والذي يمكن النفاذ إليه عبر الرابط الت  34
https://transparency.facebook.com/internet-disruptions 

 يرجى مالحظة أّن هذا الرقم يمكن أن يتغير إذا نشر تويتر تقارير تفّصل محاوالت حجب الخدمات وتعطيلها.   35

 سبوك فاي .1

أبلغ عنها المستخدمون  ادثةح 38كان هناك ما ال يقّل عن 
 .34حول حجب الفايسبوك

 
 تويتر  .2

 ة أبلغ عنها المستخدمون، تعّمدتدثحا  33كان هناك ما ال يقل عن  
 .35الحكومات حجب تويتر فيها

 

https://jordanopensource.org/technical-report/
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 واتساب: .3

أبلغ عنها المستخدمون  دثةحا 23كان هناك ما ال يقل عن 
 .36حول حجب واتساب

 

 إنستغرام:  .4

أبلغ عنها المستخدمون حول  دثةحا 29كان هناك ما ال يقل عن 
 .37حجب إنستغرام

 

 

 تطبيق وخنق عرض النطاق الخاص به. يرجى مالحظة أّن هذا الرقم يمكن أن يتغير إذا قام واتساب بنشر تفاصيل خاصة بعمليات حجب الوصول إلى ال  36
 يرجى مالحظة أّن هذا الرقم يمكن أن يتغير إذا قام إنستغرام بنشر تفاصيل خاصة بمحاوالت حجب أو إبطاء الوصول إلى التطبيق.  37

 

 تلغرام: .5

كان هناك ما ال يقل عن سبع حاالت أبلغ عنها المستخدمون 
حول حجب تطبيق تلغرام. ومن المحتمل جدا أن تكون هناك 
حاالت حجب أكثر بكثير لهذا التطبيق. ولكّن تلغرام ال ينشر 

. نترنتمعلومات حول عمليات تعطيل اإلأيّة تقارير شفافية أو  
 ولذلك يكون من الصعب التحقق من هذه األحداث وتوثيقها. 
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IV . ات؟ــوم ـحكــول الـقــاذا تــم 

 ؟ نترنت هل تعترف الحكومات بحجبها لإل
 

 نترنتحجب لإلعملية  81ـ، أقرت الحكومات ب2018في سنة 
. 2019حالة في سنة  116اعترفت بما ال يقل عن ، بينما فقط

أشكال مختلفة: من خالل مذكرة أو  تحتوجاءت هذه االعترافات 
من مؤتمر صحفي أو تغريدة على تويتر أو عبر دعوى قضائية أو  

رئيس الوزراء  اعتراففاذ إلى المعلومة. وفي سياق نطلب خالل 
 دّ : "طالما يعبقوله يبرر ذلك ، نجدهنترنتثيوبي بأمره بقطع اإلاأل

ذلك أمرا ضروريا إلنقاذ األرواح ومنع حدوث أضرار 
على نحو دائم، ناهيك عن   نترنتاإل حجبالممتلكات، فسيتم ب

 38ال ماء وال هواء." تليس  نترنتأسبوع واحد فقط... فاإل

قد ولقد تجاهلت عشر حكومات على األقل طلبات التأكيد بأنها 
 .نترنتتعّمدت قطع الوصول إلى اإل

 

 6 نترنتاإلت بحجب رّ عدد الحكومات التي أق

 

 
 6 2019في سنة  نترنتعشر حكومات لم تقّر بحجب اإل

 عدد عمليات الحجب *

 
 

 

 14. اطلع عليه بتاريخ " ا ليست ال ماء وال هواءنّه"أل ترى ضرورة في ذلكعندما  نترنتبقطع االتصال باإل ةثيوبيالسلطات اإلستقوم (. 2019أوت  1أفريكانيوز )  38
 /https://www.africanews.com/2019/08/02/ethiopia-will-cut-internet-asand-when-it-s-neither-water-nor-air-pm-abiy. المصدر: 2020فيفري 

 مصر        إريتريا      أثيوبيا         الغابون        الهند        األردن       السودان      فينزويال         الصين   الكاميرون  
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 ؟2019كيف تبرر الحكومات عمليات الحجب سنة 
 

عندما تقر الحكومات بعمليات الحجب، فإنها عادة ما تحاول 
مر وااألإلصدار تبريرها. وكان المبّرر الرسمي األكثر شيوعا 

أو  زائفة"التصّدي لألخبار ال وه 2019سنة  نترنتبحجب اإل
التدابير للعنف" ويليه " جالمروّ خطاب الكراهية أو المحتوى 

القومي وتدّخل طرف  واألمن السالمة العموميةثّم  39"االحترازية
 ثالث واالمتحانات المدرسية والمشاكل التقنية.

 

الحجب لعّدة أسباب، فإنه عمليات وبينما تبّرر الحكومات قيامها ب
أنه  علىنادرا ما تتطابق مبرراتها مع ما يخلص إليه المراقبون 

 .لعملية الحجب السبب الفعلي

لعمليات األكثر شيوعا  الفعلية ، كانت األسباب2019ففي سنة 
هي االحتجاجات والعمليات العسكرية )معظمها في الهند( الحجب 

واألعياد الدينية أو  ةيالسياس  االضطراباتوالعنف الطائفي و
مناسبات الذكرى السنوية واالنتخابات. وعند فحص البيانات 

، يبدو من الواضح أنه عندما تقول الحكومة إنها هذه السنةالخاصة ب
"، فإن هذا قد يعني السالمة العموميةالستعادة " نترنتتحجب اإل

في الواقع أن الحكومة تتوقع حدوث احتجاجات وهي بذلك تحاول 
 نترنتوالمجاهرة بمواقفهم عبر اإل  التنظيمطيل قدرة الناس على  تع

أو على أرض الواقع. وبالمثل، فإن االدعاء الحكومي بأّن الحجب 
ة" أو خطاب الكراهية أو زائفضروري للتصّدي "لألخبار ال

المحتوى المثير للفتنة يمكن أن يكون محاولة إلخفاء جهودها 
 ةالسياسي  االضطراباتاء فترات  للسيطرة على تدفق المعلومات أثن

 أو االنتخابات.
 

 6 2019سنة  نترنتبحجب اإلالمبررات التي قّدمتها الحكومات التي أمرت 
 

 
 

 
 6المبررات مقابل األسباب الفعلية 

 

 

 نترنت في حالة قيامها بعمليات عسكرية على النحو الذي حدث في جامو وكشمير. تستخدم الحكومة الهندية دائما مصطلح "التدابير الوقائية" لتبرير قيامها بحجب اإل  39

 33               30            24      14             4   4            3       3         1 

أخبار زائفة/ خطاب  
كراهيةال  

 األمن السالمة العمومية  تدابير احترازية
 القومي 

 أعمال تخريبية/ 
 تدّخل طرف ثالث 

 امتحانات  مجهولة 
مدرسية   

 أخرى مشاكل تقنية

 الفعلية الرسمية

 األخبار الزائفة / خطاب الكراهية

 تدابير احترازية

 السالمة العمومية 

 األمن القومي

طرف ثالثاألعمال التخريبية / تدّخل   
 مجهولة
 امتحانات مدرسية
 مشاكل تقنية
 زيارة مسؤولين حكوميين أخرى

 مراقبة المعلومات
 الغش في االمتحانات

 مجهولة

 أخرى
 االنتخابات

 عيد ديني/ذكرى سنوية

 اضطراب سياسي 

 العنف الطائفي

 عمليات عسكريّة

 احتجاجات / مظاهرات
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V . نترنتاإلاالنتخابات واالحتجاجات وعمليات حجب : 
 2019ما نعرفه من سنة 

 

 نترنت حجب اإل وعملياتاالنتخابات 
 

إلى مراكز االقتراع النتخاب قادتهم في  لناسه ماليين اوج  ت  
سريالنكا وبنين والسنغال وإسبانيا وبوليفيا ودول أخرى حول العالم 

أسفرت بعض هذه االنتخابات عن انتقال لقد . و2019في سنة 
في  ياالنتخاب تشوه المشهد سلمي للسلطة في بعض الدول، بينما

ا بسبب أحداث العنف وقوضت شرعية حكوماته بسببدول أخرى  
 .نترنتحجب اإلعمليات 

إلجراء انتخابات حرة ونزيهة. إذ  وسيلة أساسية نترنتإلا تعتبر
للعثور على معلومات يها يعّول الناخبون في جميع أنحاء العالم عل

حول المترشحين ومراكز االقتراع والعمليات االنتخابية ونتائج 
ة حقوقهم لممارس  نترنتالناخبين لإل خداماالنتخابات. وبقدر است

الديمقراطية، فإنهم يستخدمونها أيضا لفضح عمليات تزوير 
االنتخابات وتخويف الناخبين وغيرها من التجاوزات قبل 

رشحون تيستخدم المن نفسه، االنتخابات وأثناءها وبعدها. وفي اآل
 بالتصويت للترويج لحمالتهم االنتخابية وإلقناع الناخبين نترنتاإل

، تعتمد السلطات المكلفة بتنظيم االنتخابات لكإلى جانب ذلفائدتهم.  
إلجراء االنتخابات ونقل نتائجها وتثقيف الناخبين  نترنتعلى اإل

 واإلعالن عن النتائج.

أثناء االنتخابات، فإن  نترنته اإلؤديونظرا للدور الرئيسي الذي ت
أو إبطائها أو حجب منصات   نترنتاتصاالت اإل  فصلأي محاولة ل

ماعي وتصفيتها، ستؤثر سلبا في العمليات االنتخابية التواصل االجت
 نتائج االنتخابات كذلك في بعض الحاالت. األساسية وفي

بتوثيق عمليات حجب   #KeepItOn، قام ائتالف  2019في سنة  
خالل الفترات االنتخابية في بنين والهند وجمهورية  نترنتاإل

 الكونغو الديمقراطية وماالوي وموريتانيا وإندونيسيا وكازاخستان.

 
 بنين 

 
خالل االنتخابات البرلمانية  نترنتبنين بحجب اإل دولة قامت

 . ولعلّه كان2019شهري أفريل وماي من سنة  المنعقدة في
 

 

 https://twitter.com/gouvbenin/status/1123696637258424320. المصدر: 2020فيفري  14(. تم االطالع عليه بتاريخ 2019ماي،  2حكومة البنين )  40
 . 2020فيفري  14تم االطالع عليه بتاريخ (. حجب اإلنترنت وانتكاسة الديمقراطية في بنين. 2019أفريل  28إنترنت بال حدود )  41

 https://internetwithoutborders.org/internet-shutdown-and-democratic-backsliding-in-beninالمصدر: 
 

 
الحجب األكثر إثارة للقلق واألقل توقعا فيما يخص عمليات الحجب  

على   في بنيننظام ال يقوم باالنتخابات لهذه السنة. إذ  خاصةال
العديد من   سبقتمنذ تسعينات القرن الماضي و الحزبية يةتعددال

الوضع   التدهور الذي شهده. وعلى الرغم من في ذلك جيرانها
، إال أّن كثيرا من أفراد المجتمع  2019سنة  ينالديمقراطي في بن
 أثناء االنتخابات.  نترنتبنين اإل  بأن تحجب  بتاتا  المدني لم يتوقعوا

 
يوم   وقعت األولى : نترنتإلاحجب ل نعمليتاكانت هناك لقد 

  خنق عرض النطاق ة بقامت الحكومة في البداي حيثاالنتخابات 
قبل أن تقطع الوصول إلى منصات التواصل االجتماعي لبضع  
ساعات. وعندما لجأ الناس إلى استخدام وسائل تالفي الحجب من  

  الحكومة بحظر، قامت VPNقبيل الشبكات الخاصة االفتراضية 
مّما أفضى    نترنتإلا  حجب غطاء  وفرضت    نترنت الوصول إلى اإل

أهمية  إلى إخراج البلد بأكمله من الشبكة في واحد من األيام األكثر  
الطموحة. وبعد وقت قصير من استعادة االتصال   لديمقراطيتها

، قامت الحكومة بنشر تغريدة على تويتر تدعو فيها  نترنتباإل
المواطنين للتحقق من المعلومات واألخبار عبر قنواتها الرسمية  

. أّما عملية الحجب الثانية،  40زائفة لترويج لألخبار الوحذّرت من ا
 فقد تّمت بعد أيام قليلة من االنتخابات ودون أي مبرر واضح. 

 
لم تكن هذه المرة األولى التي تحاول فيها حكومة بنين التدخل في  و

، قدمت الحكومة  2018. ففي سنة نترنتمواطنيها إلى اإل نفاذ
مستخدمي منصات التواصل  مشروع قانون لفرض ضرائب على 

نتيجة   اقتراحهبعد يوم من واحد من  ؤه االجتماعي. ولكن تّم إلغا
االحتجاجات والمعارضة الشعبية. وأمام عجزها على فرض  

واتف  اله خدمات الحكومة أسعارا أعلى على فرضت الضرائب، 
وتشير محاولة بنين فرض ضرائب على شبكات   .41ة الجّوال

زاع المزيد من العائدات من خالل الترفيع  التواصل االجتماعي وانت
  نترنتلضمان وصول اإل تهاإلى عدم مراعا خدماتفي أسعار ال

يخطرنا كذلك بالقيود المستقبلية من  هذا ما . ومواطنيها إلى جميع 
سنة   رصدناهاالحجب التي    انتهاء بعملية  خنق عرض النطاق قبيل  

2019 . 
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 السنغال ونيجيريا

 
بنين، توقع المجتمع المدني قيام السلطات  ما وقع في خالفا ل 

االنتخابات. ففي  القيام ب في بلدان أخرى أثناء    نترنتبحجب اإل 
س المجتمع المدني ضغوطا على  السنغال ونيجيريا، مار  

. ولقد استجابت  نترنتاإل  النفاذ إلى  حرية  على  بقاءحكومته لإل 
جابيا على  كلتا الدولتين لهذه الضغوطات وضربت مثاال إي

 أثناء االنتخابات.  نترنت االمتناع عن القيام بأي تدخل في اإل
 

. وعلى  2019أجرت السنغال انتخابات رئاسية في سنة 
في جميع أنحاء العالم، خشي أعضاء المجتمع   كثيرينغرار 

المدني السنغالي من قيام الحكومة بحجب شبكات التواصل  
ومن قيامها بحجب  أخالل االنتخابات    ، على األقل  ، االجتماعي

بالكامل في أسوأ األحوال. وبتشجيع   نترنتالوصول إلى اإل
من الجهود التي بذلتها حركات أخرى مماثلة لمنع عمليات  

ب في البلدان األخرى، انخرط أعضاء المجتمع المدني  الحج
السنغالي في الدعوة إلى الشفافية والمساءلة عن عمليات  

. ونجحوا في إجبار الهيئة المكلفة باالتصاالت على  42الحجب 
قبل أيام قليلة من االنتخابات، عن التزامها بإبقاء    علنا،اإلعالن  

 43ا وأثناءها وبعده، قبل االنتخابات ةوآمن  ةمفتوح  نترنتاإل
 

وفي السياق ذاته، اتبع الناشطون في نيجيريا خطوات نظرائهم  
في السنغال. ونجحوا كذلك. فعلى الرغم من أّن كثيرين  

خالل االنتخابات، فإّن   نترنتاعتقدوا أّن نيجيريا ستحجب اإل
السلطة المشرفة على االتصاالت في الدولة األكثر اكتظاظا  

إبقاء  ب عن التزامها  أمام المألبالسكان في إفريقيا، أعلنت 
وأوفت فعال بالتزامها    44خالل االنتخابات.   نترنتاالتصال باإل

 ذلك. 
 
 

 

 21(. طالبت منظمات المجتمع المدني في السنغال بتوفير اتّصال آمن باإلنترنت يوم االقتراع وبعده. تم االّطالع عليه بتاريخ 2019فيفري  21وكالة الصحافة اإلفريقية )  42
 http://apanews.net/en/pays/senegal/news/senegal-csos-demand-securedinternet-on-polling-day-beyond. المصدر: 2020فيفري 

43  ASUTIC (23  تم االطالع عليه بتاريخ 2019فيفري .)المصدر:2020فيفري  22 . 
https://www.accessnow.org/nigeria-electioncountering-internet-shutdowns/ 

 . المصدر: 2020فيفري  21(. االنتخابات المقبلة في نيجيريا: مواجهة التهديدات بحجب اإلنترنت والرقابة عليها. تم االطالع عليه بتاريخ 2019فيفيري  14تاي،ب. )  44
https://www.accessnow.org/nigeria-electioncountering-internet-shutdowns/ 

 23(. إثر قيامها بحجب اإلنترنت على المدن الكبرى إلخماد االحتجاجات، تحاول الهند التعتيم على الديمقراطية. تم االطالع عليه بتاريخ 2019ديسمبر  20أكساس ناو )  45
 .2020فيفري 

 https://www.accessnow.org/with-shutdowns-in-majorcities-to-silence-protests-india-tries-to-black-out-democracyالمصدر:  
 14بتاريخ . اطلع عليه "نّها ليست ال ماء وال هواء"أل ترى ضرورة في ذلكعندما  نترنتبقطع االتصال باإل ةثيوبيالسلطات اإل(. ستقوم (. 2019أفريكانيوز )غّرة أوت   46

 . 2020فيفري 
 /https://www.africanews.com/2019/08/02/ethiopia-will-cut-internet-asand-when-it-s-neither-water-nor-air-pm-abiyالمصدر: 

 . المصدر:2020فيفري  14طلع عليه بتاريخ (. السودان: مقتل العديد من المحتجين في اليوم األول للعصيان المدني. ا2019جوان  10الجزيرة )  47
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/sudan-police-fire-tear-gas-civil-disobediencecampaignstarts-190609084804785.htm 

 14 تم االطالع عليه بتاريخ (. أفاد األطباء السودانيون تعّرض عشرات األشخاص لالغتصاب أثناء الهجوم على االعتصام.2019جوان  11صالح،ز وبورك،ج. )  48
 https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/sudan-troops-protesters-attack-sit-inrape-khartoum-doctors-report . المصدر:2020فيفري 

 نترنت حجب اإلعمليات االحتجاجات و
 

 45إلى السودان وإيران والهند وصوال  فينزويال من بوليفيا و
مليئة باالضطرابات.  سنة    2019وغيرها من الّدول، كانت سنة  

فبينما خرج ماليين األشخاص حول العالم إلى الشوارع في  
احتجاجات للمطالبة بالتغيير وطرد الدكتاتوريين، كانت  

واضحة إلسكات    ةفي محاول   نترنت الحكومات منشغلة بحجب اإل
م والتجمهر. ولقد  يالمعارضة وإحباط قدرة المحتجين على التنظ

عملية حجب   65ما ال يقل عن  #KeepItOnسجل ائتالف 
كان أبرزها في كّل    2019خالل االحتجاجات في سنة    نترنتلإل

وزمبابوي والجزائر   فينزويالمن السودان والعراق وإيران و
 والهند وإندونيسيا. 

 

 السودان: 
 #أنا في صف الثورة السودانية

#IAMTHESUDANREVOLUTION 
 

زيد من  ت نترنتحجب اإل عمليات بينما تّدعي الحكومات أّن 
، فإنها في واقع األمر تتيح حدوث  46السالمة العمومية 

انتهاكات لحقوق اإلنسان في جنح الظالم. فخالل عمليات  
، أشارت عدة  2019في السودان في جوان  نترنت حجب اإل

وإصابة أكثر من   47شخص  100تقارير إلى مقتل أكثر من 
شخص بجروح واغتصاب ما ال يقّل عن سبعين   700

. ولم تكن هذه المرة األولى التي تقوم فيها السودان  48شخصا 
. ولكّن األمر كان مختلفا هذه المرة. إذ إّن  نترنت بحجب اإل

ردع المتظاهرين ومنعهم  إلى  تهدف  انت  هذه كعملية الحجب  
  التي ارتكبهامن البث المباشر لعمليات القتل والنهب المنظمة 

حجب  ب  القيام  (. فقبل TMCالمجلس العسكري االنتقالي )
    على الهواتف الجوالة، انسحب المجلس العسكري نترنتاإل
 و
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االنتقالي، الذي كان يتفاوض مع جماعات المعارضة لتشكيل  
حكومة مدنية انتقالية، من المفاوضات وأرسل ميليشيا  

على المتظاهرين   مميتةالجنجويد الذين شنّوا هجمات 
 .49السلميين 

 

 
 إيران 

 # احتجاجات إيران 
#IRANPROTESTS 

 
٪  50إّن قرار الحكومة اإليرانية برفع أسعار الوقود بنسبة 

بعد سنوات من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي  
والتهديدات المستمّرة لحقوق اإلنسان، هو الذي دفع اإليرانيين  

إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير.  للخروج  في جميع أنحاء البالد  
متظاهر    300تل ما ال يقل عن  ووفقا لمنظمة العفو الدولية، ق  

.  50كثيرون بجروح واعتقل أكثر من ألف متظاهر ال وأصيب 
لقد أغرقت الحكومة اإليرانية البلد بأكمله في الظالم مع حجب  

  كان من الصعب للغاية على اإليرانيين تالفيه.  نترنت شامل لإل
مع حقوق   متناسب بطبيعته الغير  لتدخال  وهذا ما جعل

 .ررا وخطورةض إليرانيين أكثراالخاصة ب اإلنسان 
 
 

 
 العراق:

 IRAQPROTESTS## احتجاجات العراق 
  INSM_IQ# #الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي

 
المناهضة للحكومة في العراق، و حاشدةمع بدء االحتجاجات ال

ارتفاع معدالت البطالة وضعف  منعن سخطهم اآلالف  رعبّ
 راتبما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي لفت موميةالخدمات الع

. ولقد ردت قوات األمن على هذه 51طويلة وفساد الحكومة
متظاهر،    800شخص وجرح أكثر من    100االحتجاجات بقتل  

. لقد اندلعت موجة االحتجاجات في 52وفقا لوسائل إعالم دولية
ميدان التحرير ببغداد وانتشرت في جميع أنحاء البالد لتشمل 
سبع محافظات أخرى على األقل. وفي غضون ساعات قليلة من 

كّل من  العراقية بحجباندالع االحتجاجات، قامت السلطات 
فايسبوك وتويتر وواتساب وإنستغرام وغيرها من منّصات  

ماعي وتطبيقات المراسلة لعدة مرات. ومع التواصل االجت
 شاملتصاعد الموقف، فرضت السلطات العراقية حجبا شبه 

اإلدارات الحكومية. وفرضت حظر التجول  توأغلق نترنتلإل
في العديد من المدن. ونشرت اآلالف من قوات األمن المدججة 

ي فانخرطت ل مئات األشخاص. وااعتققامت ببالسالح. و
  عديد منهمالمحتجين مما أدى إلى مقتل ال ضد صراع طويل

 .53حسب ما أفادته تقارير
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرجع نفسه.   49
فيفري  14تم االطالع عليه بتاريخ ، حسب منظمة العفو الدولية. 300(. "حملة شرسة لفرض النظام": حصيلة قتلى احتجاجات إيران 2019ديسمبر  17) سوارت،م.  50

 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/crackdown-iran-protest-death-toll-304-amnesty 191216091026260.html. المصدر: 2020
 . المصدر:2020فيفري  14(.احتجاجات العراق: ماالذي وراء الغضب؟ تم االطالع عليه بتاريخ 2019أكتوبر 7 نصور، ر. )م  51

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49960677 

. 2020فيفري  17تم االطالع عليه بتاريخ ت مستمرة. وسط احتجاجا  93(. ارتفاع عدد القتلى في العراق إلى 2019أكتوبر  5الخشالي، ه. توفيق،م. قبالوي،ت. )  52
 https://edition.cnn.com/2019/10/03/middleeast/iraq-economic-protests-intl/index.htmlالمصدر: 

الحتجاجات العنيفة. تم االطالع عليه بتاريخ (.عمليات التعتيم على اإلنترنت في العراق تزامنا مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة ارتفاع وتيرة ا2019أكتوبر  4تشولوف،م. )  53
 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/03/internet-down-across-iraq-third-day-protests . المصدر:2020فيفري  14
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 2019# حول عمليات حجب اإلنترنت في سنة KEEPITONتقرير 

VI .ضد الحجب طرقة ـ ن الموـرفعـاة ي ـالقض  
#KeepItOn  م ـــالـ ـول العـــ ح 

عمليات الحجب  لمواجهةبتتبع إجراءات قانونية أكساس ناو تقوم 
توثيق العرائض والدعاوى القضائية  من قبيل 2015منذ سنة 

والطعون وغيرها من اإلجراءات القضائية ضد شركات 
في أحدث وثائقنا المؤرخة في ديسمبر و.  54االتصاالت والحكومات

دولة نذكر منها   12دعوى قضائية في  19لنا ، سجّ 55 2019
سنة، وفي هذه الا وغيرها. ففي  روسيا والهند والكاميرون وإندونيسي

، شهدت اإلجراءات نترنتظّل ارتفاع عدد عمليات حجب اإل
 ارتفاعا بدورها. والهادفة إلى إيقافهاها القانونية المناهضة ل

سوى عدد قليل من الدعاوى  2017و 2015ل بين سنتي سجّ لم ن  
، سجلنا 2018. وفي سنة الواحدة القضائية ال يتجاوز أصابع اليد

، 2019دعاوى قضائية جديدة. وفي النصف األول فقط من سنة    5
أضفنا خمس دعاوى أخرى. واعتبارا من تاريخ صدور هذا 
التقرير، ال تزال هناك دعاوى قضائية قيد نظر المحكمة الخاصة 

(، حيث ECOWASبالمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )
رها من المنظمات رفعت منظمة العفو الدولية في غرب إفريقيا وغي

سنة  نترنتدعوى قضائية ضد دولة توغو لقيامها بحجب اإل
، وقيد نظر اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان بخصوص 2017

تم  دقفي الهند، فأّما في الكاميرون.  نترنتعمليات تعطيل اإل
  ، للتنديد بعمليات الحجب في جامو وكشمير كثيرة عرائضار دصإ

ح. كما تم رفع عرائض عبر محاكم عليا بدرجات متفاوتة من النجا
في واليات هندية مختلفة لمناهضة عمليات الحجب التي أعقبت 
االحتجاجات المندلعة في سائر أنحاء البالد ضد تعديل قانون  

يقف األمر   مالمواطنة ورفضا للسجل المدني للمواطنين المقترح. ول
أيضا مزيدا    على المزيد من الطعون القانونية فحسب، بل إننا نشهد
وإن لم يكن  .من االنتصارات، على المستوى اإلجرائي على األقل

دائما على األسس الموضوعية على غرار ما حدث في زيمبابوي 
وجود العديد من المخاطر  لوالسودان والهند. وهذا أمر محفّز نظرا  

والتحديات أثناء تتبّع اإلجراءات القانونية الخاصة بعمليات حجب 
 ي جميع أنحاء العالم.ف نترنتاإل

ما يكون المحامون والممارسون المستقلون الذين ال يمتلكون كثيرا  و
موارد كثيرة والذين ال يتمتعون بالحماية، في الصف األمامي 

ودائما ما يقع رفع الدعاوى  .نترنتللمعركة ضد عمليات حجب اإل
 

 . المصدر:2020فيفري  21تم االطالع عليه بتاريخ . # حول العالمKeepItOn القضاة يرفعون المطرقة ضد الحجب (.2019سبتمبر 25ميسك، ب. ليبي، م. ) 54

https://www.accessnow.org/judges-raise-the-gavel-to-keepiton-around-the-world/ 
 . المصدر:2020فيفري  21تم االطالع عليه بتاريخ  .2019جب اإلنترنت عمليات ح دض الدعاوى القضائية(. مراقب 2019أكساس ناو )ديسمبر   55

https://www.accessnow.org/shutdown-lawsuit-monitor-slam_-tracking-legal-actions-around-internet shutdowns-confirmed-2/ 

القضائية لمناهضة عمليات الحجب بدعم من منظمات المجتمع 
التي تسعى إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية وحقوق  المدني

عمليات الحجب  هناهضم تقتصر المستهلك. ومع ذلك، ينبغي أالّ 
. فلدى شركات االتصاالت الفرصة والمسؤولية إلظهار قطفعليهم 

لضحايا عمليات الحجب. إذ  وبالتالي احترامها لحقوق اإلنسان
المشروعة وروابط صناعة االتصاالت  ااستخدام وسائله ايمكنه 

لمقاومة مطالب الحكومة وإضفاء مزيد من الشفافية على األوامر 
التي تتجاوز في كثير من األحيان السلطة القانونية للدولة. فلجميع 

المحامين  نقاباتمرورا ب نترنتالهياكل المعنية بدءا بمنصات اإل
سبيل تطوير القواعد  في  اتؤديهنية أدوار  تقووصوال إلى الهيئات ال

المحاكم ومساعدتها في توفير  عالمإ من خاللهاوالمعايير التي يتم 
 سبل انتصاف مجدية.

 
 الهند

 
ضد الحجب  2019 الصادرة سنة وصلت الدعوى القضائية

المحكمة العليا الهندية. أروقة  المستمر منذ أشهر في كشمير إلى  
 ،البالد قرارا، أصدرت أعلى محكمة في 2020وفي جانفي 

أّن عمليات الحجب  يهفأعلنت الموضوعية، الوقائع س اأس  على
تتعارض مع الحق األساسي في حرية التعبير والحق في الحياة 

وأّن عمليات  ،الحجب يجب أن تكون متاحة للعموم أوامروأّن 
غير دستوريّة. ولقد أوصت  هي ممارسات الحجب دون مبّرر

ين الحالية الخاصة بتعليق الشبكة المحكمة أيضا بتعديل القوان
توفير اإلغاثة  عنقرار المحكمة  ولكن عجز. 2017لسنة 

 نترنتاإل على تعتيمالالفورية ألولئك الذين يعانون من عمليات 
في كشمير حيث ارتأت السلطات مواصلة تعطيل الوصول إلى 

عن طريق اإلبقاء على حظر خدمات الجيل الثالث  نترنتاإل
ع وحجب الوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي والجيل الراب

والحفاظ على "القائمة البيضاء" للمواقع التي يمكن للسكان في 

https://www.accessnow.org/shutdown-lawsuit-monitor-slam_-tracking-legal-actions-around-internet
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. ولقد قامت عميدة المحامين 56المناطق المتضررة الوصول إليها
بتقديم المداخلة والدفاع نيابة عن أنورادها  فريندا غروفر

ت مدعومة رئيسة تحرير صحيفة كشمير تايمز. وكان ،بهاسين
بمداخالت من مؤسسة محترفي اإلعالم واتحاد الصحفيين الهنود 

إلى غير الربحية  نترنتومن محامين ينوبون مؤسسة حرية اإل
 محامين آخرين متطوعين. جانب

 خاصوتزامنا مع اندالع االحتجاجات على مشروع القانون ال
مناطق في والية   10بتعديل قانون المواطنة الهندية في أكثر من  
. وبعد أن قام نترنتآسام، قامت الحكومة بفرض حجب على اإل

المدافعون بجّر حكومة والية آسام إلى المحكمة بسبب تعطيلها 
الفورية  باإلعادةالشبكة، أمرت المحكمة العليا في غواهاتي 

ناطق الوالية، مشيرة إلى أّنه في جميع م نترنتللوصول إلى اإل
"لم توفر حكومة الوالية أدلة مادية كافية تبرهن للمحكمة وتقنعها 
بوجود اضطرابات في السير العادي لحياة المواطنين وأحداث 
عنف أو تدهور في حالة القانون والنظام، في ذلك التاريخ، األمر 

الخاصة بالهواتف  نترنتالذي ال يبرر تعطيل خدمات اإل
. ولقد أجبر هذا القرار التقدمي الصادر عن محكمة 57لجوالة"ا

 .نترنتغواهاتي سلطات الوالية على إعادة االتصال باإل
المحكمة العليا في والية كيراال   عّدت،  2019سبتمبر   19وفي  

" حقا أساسيا وفقا لمركز نترنتالهندية "الحق في النفاذ إلى اإل
و منظمة غير ربحية وه ،SFLC.inقانون البرمجيات الحرة 

. لقد أعلنت المحكمة أن الحق في النفاذ إلى 58مقرها دلهي
أصبح جزءا من الحق في التعليم وكذلك الحق في  نترنتاإل

إثر  هذا القرار الخصوصية بموجب الدستور الهندي. وكان
عريضة رفعتها فهيمة شيرين الطالبة في كلية سري نارايانا،  

لقوانين التمييزية رفضا لللطلبة، تشيالنور والمقيمة في مبيت 
للمبيت الجامعي ضّد الفتيات. فقد حظر المبيت استعمال الهواتف 

أّدى إلى طرد شيرين من المبيت الحتجاجها   مّما  الجّوالة في الليل
على هذا اإلجراء. وقبل رفعها دعوى قضائية، دخل مركز  

 .على الخطقانون البرمجيات الحرة 
 
 

 

 

 

 21(. الحكم القضائي الخاص بحجب االتصاالت في كشمير هو مجرد بداية لحملة طويلة وشاقة. تم االطالع عليه بتاريخ 2020جانفي  10ؤسسة حرية اإلنترنت )م  56
  https://internetfreedom.in/scs-judgement-on-kashmircommunication-is-just-the-beginning. المصدر: 2020فيفري 

 
تم (. كيف أعادت المحكمة العليا لغواهاتي األمل بعد قرارها رفع الحجب في الدولة صاحبة الرقم القياسي لعمليات حجب اإلنترنت؟ 2019ديسمبر  22سينغوبتا، س. )  57

 . المصدر:2020فيفري  23االطالع عليه بتاريخ 
https://www.news18.com/news/india/how-gauhati-hc-order-on-liftingban-brings-hope-in-the-land-of-maximum-internet-shutdowns-2431619.html 

. 2020فيفري  21م االطالع عليه بتاريخ ت (. أعلنت المحكمة العليا لوالية كيراال "حق النفاذ إلى اإلنترنت" حقا أساسيا.2019سبتمبر  20مركز قانون البرمجيات الحرة ) 58
 https://sflc.in/kerala-high-court-declares-right-access-internet-fundamental-right المصدر:

 المصدر:. 2020فيفري  21. تم االطالع عليه بتاريخ حول العالم KeepItOn#القضاة يرفعون المطرقة إلى  (.2019سبتمبر  25) أكساس ناو 59
https://www.accessnow.org/judges-raise-the-gavel-to-keepiton-around-the-world/ 

. 2020فيفري  21ريخ أبو القاسم، ف/ مجدي،س. قال ناشطون سودانيون إنه تم استرجاع النفاذ إلى اإلنترنت بعد انتهاء حملة فرض النظام. تم االطالع عليه بتا  60
 https://apnews.com/e1541a09119e49d1894e8708c5683988 المصدر:

 

 
 زيمبابوي 

 
لقد أثبتت إحدى القضايا في زيمبابوي أنه في الدعاوى القضائية 

، يمكن للمسائل القانونية التقنية من قبيل نترنتالمتعلقة بحجب اإل
أن توجه قرار المحكمة بنفس قدر  ،األسس القانونية واإلجرائية

، رفع 2019حجج الدفاع عن حقوق اإلنسان. ففي جانفي 
المحامي إريك ماتينينغا الذي يمثل "محامي زيمبابوي من أجل 
حقوق اإلنسان" ومعهد وسائط اإلعالم لجنوب إفريقيا: فرع 
زمبابوي، دعوى قضائية ضد الدولة. وفي قرارها، قضت 

ولة المكلّف باألمن القومي "ال يتمتع المحكمة بأن وزير الد
 اعتراضتوجيهات فيما يتعلق بقانون  ةبسلطة إصدار أي

 نترنتحجب اإلاستوجب االتصاالت"، مما يجعل األمر الذي 
مفعول. ووفقا لماتينينغا ـ  ذي في زيمبابوي غير قانوني وغير 

إلى "نقاط أولية" وجوانب إجرائية  هداستنال دودمح، فإن الحكم 
 .59الدامغة  ، بدال من الحجج الموضوعيةفقط
 

 

 
 السودان

 

يمكن أن يكون االعتماد على سيادة القانون واإلصرار أمام 
حتى في  نترنتالمحاكم وسيلتين فعالتين الستعادة النفاذ إلى اإل

 اتفتر أثناء نترنتالحاالت التي يتم فيها تعطيل اإل
، علما وأنه يجب توخي الحذر الشديد لحماية اتباضطراال

سالمة المشاركين في عملية المقاضاة. ففي السودان، قام عبد 
التصاالت إلى أروقة المحاكم ل شركة زينالعظيم حسن بجّر 

. وتمكن المّدعي من نترنتاإل هابعد أسابيع قليلة فقط من تعطيل
ذ إ .تقدم بصفته الشخصية هنظرا ألنّ لكن جزئيا  ربح القضية

إلى  نترنتشركة زين لالتصاالت بإعادة النفاذ إلى اإل قامت
عدم رضاه عن هذا  أمامأجهزة حسن الشخصية ال غير. و

الشركتين األخريين الواقفتين   لمواجهةالقرار، عاد إلى المحكمة  
وراء عمليات الحجب وهما إم تي إن جروب وسوداتل. وفي 

لمحكمة إلى الثغرة التي اعتمدتها شركة زين هذه المرة، انتبهت ا
 نترنتالنفاذ إلى اإل استرجاعأفضى إلى   مفتوحة مّمافلم تتركها  

 .60في جميع أنحاء السودان ألول مرة من خمسة أسابيع
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VII .قائمة الدول التي أمرت  -كعادتها  –تتصّدر  الهند
 2019لسنة  نترنتحجب اإلر عدد من عمليات بأكب

عملية  121ما ال يقل عن بتوثيق  KeepItOn#حملة  قامت
. ولئن كان الرقم أقل مما كان 2019في الهند سنة    نترنتحجب لإل

إيجابيا  مؤشرا ، فإن هذا االنخفاض ليس2018عليه في سنة 
 سنةالمقارنة ب  هذه السنة  بالضرورة. فقد شهدنا فترات حجب أطول

في جامو وكشمير  نترنت. وفرضت الهند تعتيما كامال لإلالماضية
من الحجب، أعادت   176يوما. وفي اليوم    175استمر ألكثر من  

الحكومة عمل بيانات الجيل الثاني وأتاحت إمكانية النفاذ إلى مواقع 
. ولقد شكلت عمليات قطف 61الويب المدرجة في القائمة البيضاء
٪ من عمليات حجب 68  نسبتهالحجب في منطقة جامو وكشمير ما  

ثم راجستان ثم البنغال  في الهند، تليها والية أتر برديش نترنتاإل
من   تعتبرالغربية. علما وأّن واليتي أوتر برديش والبنغال الغربية 

 .2019عمليات الحجب اعتبارا من سنة لالجديدة  النقاط الساخنة

وتزامنا مع تصاعد وتيرة االحتجاجات وغيرها من التحديات التي 
التي لم تواجه سياسات الحكومة في الهند، فإن العديد من الواليات 

ألسف، إلى مع ا، لجأت، 2018في سنة  نترنتتقم بحجب اإل
. وهذه الواليات هي أسام وبيهار 2019تعطيل الشبكة في 
 وكارناتاكا وتريبورا. 

الذي عادة ما يربط قيام الدول  دالسائ وخالفا لالتجاه العالمي
بفترة إجراء االنتخابات، فإّن الهند ومن  نترنتبعمليات حجب اإل

عملية حجب تّم رصدها، لم نجد سوى نسبة  121مالي بين إج
ضئيلة فقط من أوامر الحجب التي تّمت أثناء االنتخابات، وقد كانت 

 .2019 العامة لسنةجميعها في كشمير خالل االنتخابات 

في سنة  نترنتوفي معظم الحاالت، صدرت األوامر بحجب اإل
في كّل من جامو  تعن حكومات الواليات بينما صدر 2019

وكشمير عن الحكومة المركزية. والمالحظ أّن قرارات الحجب في 
الهند ال تصدر بقرار من الوالية أو الحكومة المركزية فحسب، إنما 

 تصدر كذلك بقرار من الحكومة المحلية أو هيئات إنفاذ القانون.

ناءات القليلة التي قامت فيها السلطات ولئن وجدت بعض االستث
قبل لجوئها إلى الحجب، فإن معظم عمليات  خنق عرض النطاقب

تعطيل الشبكة في الهند هي عمليات حجب كلي لالتصاالت 
بالكامل   نترنتالجوالة، أي أن السلطات تقوم بقطع النفاذ إلى اإل

 

أن الحكومة ال تزال إلى  نظرا كشمير على التعتيم في د استمر فعليا ق فإن خنق النطاق الترددي، الجيل الثانيإلى بيانات لنفاذ إمكانية ا للمقيمين في تلك الجهة لئن كانت  61
 .نترنتإلى اإلمجدي نفاذ المنع الناس من التتعمد 

ع ، قامت السلطات بقط2019. وفي سنة ادون اللجوء إلى إبطائه
النطاق العريض على كّل من الهواتف الجوالة و  نترنتالنفاذ إلى اإل

 الخطوط القارة بنفس العدد تقريبا.  -نترنتلإل
 

 6 في الهند؟ نترنت حجب اإل عمليات ب تمن هي الجهة التي أمر

 
األكثر شيوعا التي استندت إليه الحكومة  األساس المنطقيلقد كان 

هي   2019في سنة    نترنتالهندية لتبرير قيامها بعمليات حجب اإل
النظام العام. ولكننا الحظنا و  األمن  " أو استعادةالتدابير االحترازية"

أّن عمليات الحجب تحدث في غالب األحيان أثناء االحتجاجات وفي 
فترات انعدام االستقرار السياسي وخالل العمليات العسكرية التي 
تقوم بها القوات المسلحة أو الوحدات شبه العسكرية أو كإجراء 

لطائفي إداري لالستجابة إلى المخاوف المتعلقة بأحداث العنف ا
المحتملة. وتجدر اإلشارة إلى أن أوامر الحجب في جامو وكشمير 
لم يتم نشرها أمام العلن إطالقا. فقد رفضت الحكومة اإلشارة إلى 
ما إذا كانت األوامر المتعلقة بالحجب قد صدرت بموجب القوانين 

، في محاولة منها إلضفاء 2017الخاصة بتعليق الشبكة لسنة 

30قوات إنفاذ القانون،   

83حكومة الدولة،  6الحكومة المحلية،    

2مجهولة،   
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من القومي الذي قد يتعارض مع الكشف عن امتيازات أوسع لأل
  السلطة المسؤولة عن عمليات الحجب أو األسس المنطقية لذلك.

وقعت إحدى عمليات الحجب الفريدة من نوعها في شهر أفريل من 
في منطقة الحدود الدولية في البنجاب حيث أمرت  2019سنة 

لقسم اعلى منطقة خيمكاران الواقعة في    نترنتالسلطات بحجب اإل
سيّرة  بعد رصد طائرة  ،البنجاب  من  الهندي   ،وهي ت حلّق  باكستانية  م 

يتم  قبل أن في محاولة واضحة للتجسس على قوات األمن الهندية،
 إسقاطها في وقت الحق.إطالق النار عليها و

 

 كشمير
 2019سنة لفي العالم  نترنتثاني أطول فترة حجب لإل

 
يوما في  175لمدة  نترنتقامت السلطات الهندية بحجب اإل

 نترنتأطول فترة حجب لإل ذلك ثانيجامو وكشمير ليكون 
ومن بين أطول فترات ، 2019على مستوى العالم سنة 

 الحجب التي سجلناها في الهند حتى اآلن.
 

لقد وقعت عملية الحجب بعد أن أصدرت الحكومة تشريعات 
لتغيير الهيكل السياسي في جامو وكشمير عقب التحركات 

 الحكم الذاتي سابقا  الوالية ذاتالسابقة التي وضعت حكومة 
 

 

 

 
في يد حاكم تشرف عليه الحكومة المركزية. إلى جانب ذلك، 

واعتقلت القادة المحليين قامت الحكومة بحظر التجمعات العامة 
 .63 62ونشرت اآلالف من قواتها

 
لقد ساهمت القيود المفروضة على الشبكة في إخفاء سلسلة من 
االنتهاكات الجسيمة والفاضحة لحقوق اإلنسان التي تم اإلبالغ 
عن حدوثها في كشمير. فقد نشرت العديد من وكاالت األنباء 

القوات  قيام مدعومة بأدلة تظهروالمنظمات الحقوقية مقاالت 
ز وضرب أطفال لم يتجاوز عمر بعضهم  ااحتجبالحكومية 

وخالل  .64نترنتالتعتيم على اإل عملياتالتسع سنوات أثناء 
قيودا على السفر والوصول  كذلك ، فرضت الحكومةترةفهذه ال

إلى كشمير. ولقد ناضل الصحفيون وأعضاء المجتمع الدولي 
كشمير. وبذلوا أقصى جهودهم لتوثيق  من أجل الوصول إلى

الحالة المتردية هناك ونقلها إلى العالم. ولقد كان للحجب 
في كشمير تأثير من نوع آخر في الحياة  نترنتالمطول لإل

اليومية: فمع مرور وقت طويل على انقطاع الكشميريين عن 
أولئك الذين يتوقون إلى االطمئنان على  كاناالتصال بالشبكة، 

وجدوا حسابات الكشميريين على  دقأصدقائهم وعائالتهم 
األمر الذي يولد  .65واتساب منتهية تلقائيا بسبب عدم النشاط

 مشاعر الحيرة والخوف على األهل واألصدقاء.
 
 

 
 
 

 

 

(. عاجل: حجب اإلنترنت في كل من كشمير وميانمار وبنغالديش يترك الجماعات المضطهدة منفصلة عن العالم. تم االطالع عليه بتاريخ 2019ديسمبر  19تاي، ب. )  62
 . المصدر: 2020فيفري  17

https://www.accessnow.org/urgentshutdowns-in-kashmir-myanmar-and-bangladesh-leave-oppressed-groups-disconnected-from-the-world/ 

 . المصدر:2020فيفري  17(. الهند تفرض حظر التجول في كشمير، وتضع زعماء المعارضة قيد "اإلقامة الجبرية". تم االطالع عليه بتاريخ 2019أوت  4فريد، ر. )  63
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/india-imposes-lockdown-kashmir-putsleaders-house-arrest-190804174841241.html 

طفال تم احتجازهم لفترة وجيزة في كشمير الهندية: في انتظار تحقيق المحكمة. تم  150(. بينهم طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، حوالي 2019أكتوبر  1وكالة رويترز )  64
 . المصدر:2020جانفي  20االطالع عليه بتاريخ 

https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-children/nine-year-oldamong-nearly-150-children-briefly-held-in-indian-

kashmir-court-probe-idUSKBN1WG47W 

 . المصدر:2020جانفي  21(. اختفاء حسابات الكشميريين على واتساب. تم االطالع عليه بتاريخ 2019ديسمبر  4ديكسيت،ب. )  65
https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp 

https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp
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VIII .داخل  نترنتاإل منفصلون عن عالم الروهينجا
 وخارجه وطنهم

 

من أشّد الجماعات المحلية ضعفا في العالم.  الروهينجايعد الجئو 
، تعرضت هذه األقلية لالضطهاد من ماينمارفعلى مدى أجيال في 

قبل الدولة وحرمت من حق المواطنة وسائر الحقوق األساسية 
لإلنسان. ودعا تحقيق أجرته األمم المتحدة مؤخرا إلى التحقيق مع 

. وأشار الروهينجاالجيش البورمي الرتكابه إبادة جماعية في حق 
روتيني وممنهج بعدة هذا التحقيق إلى أن الجيش "يقوم على نحو 

اعتداءات من قبيل االغتصاب واالغتصاب الجماعي وغيرها من 
الممارسات الجنسية العنيفة والقسرية ضد النساء والفتيات واألطفال 

 .66والرجال والمتحولين جنسيا"

لقد أجبرت هذه األحداث فضال عن االنتهاكات األخرى لحقوق 
فرار من وطنهم باحثين  على ال الروهينجاأقلية  عضاءاإلنسان، أ

عن مالذ آمن في دولة بنغالديش المجاورة. وجدير بالذكر أّن أولئك 
سلطات قد عانوا بدورهم من تدخل    ماينمارالذين نجحوا في مغادرة  

بنغالديش في حقوقهم. فقد حرم العديد من الالجئين من النفاذ إلى 
 .67 2019في  نترنتاإل
 

 ماينمار 
 منفصلون عن العالم داخل وطنهم  الروهينجا

 
، وفي خضّم العنف  2019في أواخر شهر جوان من سنة 

والنزاعات، أمرت وزارة النقل واالتصاالت جميع مزودي خدمات  
في تسع بلدات في والتي راخين   نترنت االتصاالت بحجب اإل

وتشين في ماينمار. وفي شهر سبتمبر، أعادت الحكومة النفاذ إلى  
يا إلى خمس بلدات بينما تركت البلدات الباقية  جزئ نترنتاإل

 ي     . وجدير بالذكر أن حكومة68منفصلة تماما عن العالم
 

 

(. بعثة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة في ميانمار تدعو إلى العدالة لضحايا العنف الجنسي 2019أوت  22المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان )  66
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24907&LangID=E. المصدر: 2020فيفري  21والجنساني. تم االطالع عليه بتاريخ 

(. عاجل: حجب اإلنترنت في كل من كشمير وميانمار وبنغالديش يترك الجماعات المضطهدة منفصلة عن العالم. تم االطالع عليه بتاريخ 2019ديسمبر  19تاي، ب. )  67
 . المصدر: 2020فيفري  17

https://www.accessnow.org/urgentshutdowns-in-kashmir-myanmar-and-bangladesh-leave-oppressed-groups-disconnected-from-the-world/ 

 21(. سلطات ميانمار ترفع الحجب عن اإلنترنت جزئيا في واليتي راخين وتشين اللتين مزقتهما النزاعات. تم االطالع عليه بتاريخ 2019سبتمبر  1وكالة رويترز. )  68
 . المصدر: 2020فيفري 

https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-rakhine/myanmar-partially-lifts-internetshutdown-in-conflict-torn-rakhine-chin-

states-idUKKCN1VM13L 

 . المصدر:2020فيفري  17(. الحكومة تضاعف من حجبها لإلنترنت في غرب ميانمار. تم االطالع عليه بتاريخ 2020فيفري  3تشاو، ت. )  69
https://www.mmtimes.com/news/govt-doubles-down-internet-shutdown-western-myanmar.html 

 . المصدر:2020فيفري  21(. بنغالديش: السلطات تشن حملة على الالجئين الروهينغيا. تم االطالع عليه بتاريخ 2019سبتمبر  7هيومن رايتس ووتش )  70
https://www.hrw.org/news/2019/09/07/bangladesh-clampdown-rohingya-refugees 

 
في البلدات الخمس   نترنت ماينمار أعادت فرض الحجب على اإل

 .69د نشر هذه الوثيقة عومالمذكورة أعاله، تزامنا مع  
ن الذين يعيشون في مناطق النزاع على التواصل مع  والمدني  يعجز

الوصول إلى المعلومات التي يمكن في صورة    وعلىأهلهم وذويهم  
تلقيها أن تنقذ العديد من األرواح. إلى جانب ذلك، فإنه ليس  
باستطاعة المنتمين إلى المجتمع المدني والمنظمات اإلنسانية  

معلومات حول  أية ر لتوثيق أو نش نترنتوالمحامين استخدام اإل
وهم يجدون صعوبات  انتهاكات حقوق اإلنسان أو جرائم الحرب. 

  نترنتإلى اإل غالبامن أجل تقديم الدعم اإلنساني الذي يحتاج  جّمة 
 . اتجهودملتنسيق ال

 
 

 

 بنغالديش 
 منفصلون عن العالم خارج وطنهم الروهينجا

 

البالد وكسر قيود حكومة  لقد منع أولئك الذين نجحوا في الفرار من  
. ففي هذه المرة، تقوم  نترنتماينمار بدورهم من الوصول إلى اإل

مما يجعل   نترنتحكومة بنغالديش بحرمانهم من الوصول إلى اإل
.  شرائح الهاتفمن غير القانوني على الالجئين الحصول على 

عبر الهواتف الجوالة   نترنت باإلضافة إلى تقييد الوصول إلى اإل
  الروهينجات الجيل الثالث والجيل الرابع في مخيمات وخدما

آمن ومفتوح   إنترنتلالجئين والمناطق المحيطة بها. إن وجود 
يتيح لالجئين تحديد مواقع خدمات اإلغاثة والوصول إليها ومراسلة  

التي غالبا و أو نشرها أحبتهم والعثور على المعلومات الضرورية
 رواح. األ من  د يدالع ما تساهم في إنقاذ

 

فعوضا عن حماية هذه األقلية المضطهدة، تتخذ حكومة بنغالديش  
 .70طر أكبر اخمإجراءات تعرضهم ل 
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IX . ائتالف#KeepItOn  2020و 2019في سنتي 
 

على مدار الساعة لمنع  KeepItOn#يعمل ائتالف ومجتمع 
حوادث الحجب وتحديدها والتحقق منها وتوثيقها في جميع أنحاء 

عضو  170العالم. لقد نما مجتمعنا: فقد افتتحنا السنة بوجود 
عضو. وبالعمل سويّة، تحققنا من    210لالئتالف وختمناها بوجود  

حاالت الحجب وقمنا بتوثيقها وجمعنا قصصا من الضحايا إليصال 
هم. وقمنا بتيسير الجهود الشاملة لعدة قطاعات لوضع إطار أصوات

لحل المشكالت وبمقاضاة الجهات المسؤولة عن عمليات الحجب. 
مدد خارج مجتمعنا إلشراك الجهات الفاعلة اإلضافية تتمكنا من الو

والحكومات ومزودي منصات الخدمات وأعضاء مجتمع النفاذ إلى 
 .قياسهاو نترنتاإل

 الحكومات والهيئات الدوليةالعمل مع 
 

في سنة   نترنتأمام انخراط المزيد من الدول في عمليات حجب اإل
، تعالت أصوات بعضها للتنديد بخطورة مثل هذه 2019

التدخالت. فعلى سبيل المثال، أعربت وزارة الممارسات و
 نترنتالخارجية األمريكية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على اإل

الدول على  KeepItOn#يحث ائتالف و .71ميرفي جامو وكش 
وإبراز  نترنتاستخدام مساعيها الحميدة للتنديد بعمليات حجب اإل

مجلس  أصدرالسلبي على حياة الناس. وفي هذا اإلطار،  تأثيرها
، وهو نترنتالنواب األمريكي مؤخرا قرارا يندد بعمليات حجب اإل

الكونغرس كارين باس والذي الذي قدمته عضوة    358القرار رقم  
"يدعو حكومة الكاميرون والجماعات المسلحة إلى احترام حقوق 
اإلنسان لجميع المواطنين الكاميرونيين وإنهاء شتّى أشكال 

القرار صراحة على أن قرار الحكومة  هذا . ولقد نص72العنف"
 يقوض حرية التعبير. نترنتالكاميرونية بحجب اإل

حكومة تعمل ضمن ائتالف   30حيّينا التزام  ، كنا قد  2017في سنة  
ضّد عمليات تعطيل  نضالهال نترنتالحرية على شبكة اإل

ومنذ ذلك الحين، واصلنا التواصل مع هذه الحكومات  .73الشبكة
وغيرها. وقد أتيحت لنا الفرصة لتبادل المعلومات األساسية إلعالم 

 

ما زلنا نشعر  ودبلوماسيين أجانب آخرين إلى جامو وكشمير، USAmbIndia@(. "بعد الرحلة األخيرة ل 2020جانفي  11) (SCA) مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا   71
 فيفري 20 بتاريخ الطالع عليه" تم ا.الطبيعي إلى مجراها  الحياةعلى اإلنترنت. ونحن نتطلع إلى عودة  والقيود المفروضة نسكا حتجاز القادة السياسيين والبالقلق إزاء ا

 https://twitter.com/State_SCA/status/1216050174713368577 . المصدر:2020
دعوة حكومة الكاميرون والجماعات المسلحة (: 2020-2019للكونغرس السادس عشر بعد المائة ) 358قرار رقم ال(. نص 2019جوان  26مجلس النواب األمريكي )  72

لحل النزاع في المناطق الشمالية  دون شروط مسبقةر واسع النطاق حواوإقامة  لجميع المواطنين الكاميرونيين ووضع حد لجميع أشكال العنف إلى احترام حقوق اإلنسان
 /https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/358. المصدر: 2020فيفري  21تم االطالع عليه بتاريخ  الغربية والجنوبية الغربية.

 . المصدر:2020فيفري  20. تم االطالع عليه بتاريخ حكومة تخطو لألمام نحو إدانة عمليات حجب اإلنترنت 30(. هناك 2017أفريل  6أكساس ناو )  73
https://www.accessnow.org/30-governments-step-denounce-internetshutdowns-rightscon-brussels/ 

ترنت ويدعون إلى إرجاعها فورا. تم (. السودان: خبراء األمم المتحدة يشجبون عملية حجب اإلن2019جويلية  8المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان )  74
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24803&LangID. المصدر: 2020فيفري  20االطالع عليه بتاريخ 

 

. نترنتوتوجيه رّد مجتمعهم الدبلوماسي على عمليات حجب اإل
ولقد تواصلت بعض هذه الحكومات إلى جانب البعض من أعضاء 

 KeepItOn#السلك الدبلوماسي بصورة مباشرة مع ائتالف 
لإلبالغ عن حوادث الحجب والسعي إلى الحصول على معلومات 

 حول كيفية إعاقة عمليات الحجب وعرقلتها.

دورا في لعب المقررون الخاصون بمعية المؤسسات الدولية أيضا 
وأثرها الضار على حقوق اإلنسان.   نترنتالتنديد بعمليات حجب اإل

، ندد خبراء األمم المتحدة 2019وفي شهر جويلية من سنة 
في السودان  نترنتبالتدابير التي اتخذتها السلطات لحجب اإل

. إن مثل 74معتبرين إياها حركة تخنق حرية التعبير وحرية التجمع
ة مفيدة جدا لتأكيد حقوق المجتمعات هذه التصريحات العلني

 الذيوالجماعات المحلية المتضررة ولمواجهة االفتراض المتزايد 
أن تكون إحدى التدابير  نترنتعمليات حجب اإلأنه بإمكان عتبر ي

 المشروعة خاصة في أوقات االضطرابات أو النزاعات.

 #KeepItOnالحركات الشعبية تحظى بدعم ائتالف 
 

بعمليات  وتأثرهمالمزيد من األشخاص حول العالم أمام تضرر 
مجتمع  ، باعتبارنا  من الضروري يبدو  هة،  المطولة والموجّ  حجبال

#KeepItOn،    عمليات   منعل  المنتظمةالشعبية    حركاتالأن ندعم
وفي . تمويل هذه الحركات نعمل أيضا على تالفيها وأنو حجبال

 قدمالذي ي، أكساس ناوالمنح الخاص بيهدف برنامج هذا اإلطار، 
 الموجودة على خط المواجهةمنظمات الالشعبية و منظماتمنحا لل

من أجل حقوق اإلنسان في العصر الرقمي، إلى تحديد  المناضلة
 .حجب ودعمهابعمليات ال ضرراالمجتمعات األكثر ت

أثناء يا  المؤسسة اإلعالمية لغرب إفريققمنا بدعم  ،  2019ففي سنة  
عالقتها بعمليات االنتخابات و  مسألةلمناقشة    اإقليمي  مؤتمرا  هانظيمت

بين المسؤولين   مؤتمرجمع هذا الولقد  في المنطقة.    نترنتاإل  حجب
الحكوميين والسلطات االنتخابية والجهات الفاعلة األخرى ذات 
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نظرا إلى ما لمنطقة ل اديتهدالتي تمثل  قضيةال هذه الصلة لمعالجة
 مقترنة بإجراء االنتخابات  نترنتحدث في بنين من عملية حجب لإل

 .على منوالها السنغال ونيجيرياأن تسير كل من من  خشيةوال

ما  إذ غالبا. ال تتّم في األيام العادية نترنتات حجب اإلإّن عملي
مّما يضع مزيدا من   م االستقرار السياسياعدانتحدث أثناء فترات 

 حجبال ناهضةلم الهادفة إّماالشعبية  العوائق أمام تنّظم الحركات
 سنةفي وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان.  ةيأل للتصدي أو 

شمال أفريقيا  انعقدت فيخاصة ل اجتماعات يموقمنا بت ،2019
والمالحظ هو انعقاد أحد هذه االجتماعات ومنطقة البحر األحمر. 

لتمكين  خارج حدود الدولة المعنية نظرا لتأزم الموقف في الداخل
والمدافعين عن حقوق اإلنسان من التفكير والتحدث  اشطينالن

المعرضين للخطر  اشطينمنح هذا الدعم هؤالء النولقد بحرية. 
 حجبعمليات اللتالفي مساحة أكثر أمانا لتطوير تكتيكات جديدة 

 لهم فرصة . إضافة إلى ذلك، مثل هذا الدعمالمستقبلية أو منعها
 ية اإلقليمية والعالميةمع مجتمعات الحقوق الرقم لعقد اتصاالت

التضامن الذي تعميق واالستراتيجي و تقنيالدعم ال وطيدوت
 .للمضي قدما في المواجهة هيحتاجون

 نترنتمسرحا لعمليات حجب طويلة األمد لإل ماينماردولة كانت 
التعبير الحر   ن قبيللمنظمات م  دمنا تمويالقحيث  ،  2019سنة    في

حرية  تفي مجاال جهودهم المبذولة بهدف تعزيزآثان و ماينمارب
ولقد كان هذا الدعم ذا أهمية . وحق النفاذ إلى المعلومةالتعبير 

وانتهاكات جسيمة لحقوق  ةمسلح اتنزاعما وقع من  خاصة ألنّ 
المزمع إجراؤها سنة في الفترة التي تسبق االنتخابات    تمّ اإلنسان قد  

202075. 

 الدعم المعنوي أحياناإلى    KeepItOn#يحتاج أعضاء مجتمع    قد
كنا  وفي هذا اإلطار، أمام الجمهور المناسب.  أعمالهملتقديم 
 ن بتمويل جهود شركائنا في الكاميرون لتقديم فلمهم الوثائقييفخور

والذي  Blacked Out"الظالم الدامس"  نترنتحول حجب اإل
حول حقوق وأكساس ناو  رايتسكونلتم عرضه في القمة السنوية ل

 . 76المنعقدة في تونسالرقمي  هداإلنسان في الع

 التحديات والفرص 
 

 بذكر 2019 سنةل KeepItOn#تقرير  أن ننهي من المناسب
على  خاّصة وأنها كانت سنة صعبة بعض التحديات التي واجهناها

في  حجبإنهاء عمليات الكانوا يناضلون من أجل الذين  أعضائنا

 

 . المصدر:2020فيفري  17(. الحكومة تضاعف من حجبها لإلنترنت في غرب ميانمار. تم االطالع عليه بتاريخ 2020فيفري  3تشاو، ت. )  75
https://www.mmtimes.com/news/govt-doubles-down-internet-shutdown-western-myanmar.html 

: الظالم الدامس هو فلم وثائقي عن أطول عملية حجب لإلنترنت تم تسجيلها على اإلطالق. تم 2019(. رايتسكون تونس 2019جوان  1صور من فلم الظالم الدامس )  76
 . المصدر:   2020فيفري  21االطالع عليه بتاريخ 

https://rightscon2019.sched.com/event/PvrS/blacked-out-a-documentary-about-the-longest-internet-shutdown-ever-recorded 

سنحاول رصد  ،وعلى صعيد أكثر إيجابيةجميع أنحاء العالم. 
 .وتطويره تعزيز عملنا الفرص التي فتحت مزيدا من اآلفاق نحو

فقد . وتتفشى نموت 2019حجب في سنة عمليات ال عدوى زالتال 
على مستوى العالم   حجبفي عمليات ال  ازديادا  شهدنا في هذه السنة

. جب أكثر دقة وأطول زمناحعمليات  فرض نحو اتجاهمع وجود 
. يتسبب في مضاعفة ضرر الفئات السكانية الضعيفة للغاية  ما  وهذا

، يتعرض المجتمع المدني حجبالتي تفرض عمليات ال دولفي الف
سه الذي ينطبق على القضايا التي فة، األمر نطر متزايداخمل

يثير أسئلة بالغة األهمية حول  ولعل ذلك مامن أجلها. يناضلون 
 .ابالنسبة إلى ائتالفن المة واألمنالس 

حول ما  عسيرة وصعبة ناقشاتفي م شاركنا، 2019 سنةفي 
ألخالقيات ل انتهاكهكيفية ويعنيه القيام بهذا العمل يمكن أن 

ما إذا كانت حول و من جهة، أمن المستخدمين للخطرتعريضه و
لقد و. غاياتنا المرجّوة من جهة أخرى  مع تناسبالمتاحة توسائلنا 

تصال عملية االدفعنا أعضاء المجتمع التقني الذين يتحققون من 
تطوير منهجية نحو  يتعقبونها،و يختبرون سرعتهاو نترنتاإلب

.  وتوثيقها نترنتاإل اتانقطاع كشفكيفية  توضحواضحة وشفافة 
قياس أن القدم أدوات ت يتالالجهات  طلبنا منسه، فاإلطار ن فيو
لمستخدمين أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المخاطر لمنح ت

تلتزم المرتبطة بهذه األدوات والمعلومات التي يجمعونها، وأن 
أو  هاجمعالتي يتم  للبيانات مكيفية استخدامهب ما يتعلقفي يةشفافبال

 مشاركتها. 

القضائية على المستويين  سلطاتإشراك المحاكم وال إننا نرى في
عي يإذ  .  حجب فرصة جديدةالمجابهة عمليات  ي  الوطني والدولي ف

شمل كذلك الحق في النفاذ أن حقوق اإلنسان ت رجال القانون جيّدا
هو ما أفضى إلى تزايد عدد المحامين الذين و .نترنتاإل إلى

ويقاضونها على حظرها الحكومات وشركات االتصاالت  يجابهون  
ئية المرفوعة ولئن لم تكن الدعاوى القضا. نترنتالوصول إلى اإل

لدان فعالة في العديد من الب تناك نهاإف موفقة في الحاالت كلها،
كساس التابعة أل شبكة محامي الحقوق الرقميةوتحظى بدعم من 

وفي خضم استعداد لدعم المتقاضين المحتملين.  والتي علىناو 
مجتمعنا أصبح   أنّ رى كذلك  ، ننترنتكفاحنا ضد عمليات حجب اإل

 الفي عملياتلت الداعمة الجهودأكثر قدرة على حشد أكثر مرونة و
وتجنبها. إضافة إلى ذلك، أصبح مجتمعنا يجابه   نترنتاإل تعطيل

توثيق انتهاكات  ويقوم ب السبل القانونية عمليات الحجب باعتماد
، لمثالعلى سبيل اففي هذا اإلطار، و. هاحقوق اإلنسان حتى أثناء
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والذي كان شاهدا على  KeepItOn# حد أعضاء مجتمعأأصدر 
مفيدة  الطرقنصائح وإحدى عمليات الحجب، مجموعة من ال

 .77نترنتالتوثيقات بالفيديو وحفظها أثناء عمليات حجب اإلاللتقاط  
لقد أصبحت هذه اإلمكانيات، مشفوعة بالدعاوى القضائية، متاحة 

عمليات حجب بفضل الجهود الدؤوبة للحركة المتنامية ضد 
في جميع أنحاء العالم والتي تشمل توثيق عمليات الحجب   نترنتاإل

 وتحليلها، إضافة إلى جمع الشهادات من ضحاياها.

نأمل في تطوير معيار مجتمعي   فإننا ،2020 سنةإلى  وإذ نتطلع
سالمة المستخدمين  من جعليالستخدام تكنولوجيا القياس 

عتزم نوها نحن على رأس األولويات. وأمنهم المعرضين للخطر 
والضغط من  حجبعمليات ال ضد القانونية الطعونمواصلة دعم 

ها باعتبارها تدخال سافرا في سياسات تمنعوضع  قوانين و  سنّ   أجل
كّل من الحق في حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. 

 أمرت بها حجبتوثيق كل عملية  إلى هديننسعى جاوف س و
 مزّودي خدمات اإلنترنت . وسنعمل كذلك على مساعدةالحكومات

الحكومية   وامرها نحو رفض األودفع  ،الشفافية  حول العالم في زيادة
سنستمر أيضا في تمويل المنظمات الشعبية كما  .نترنتبحجب اإل

م إلينا في هذه نأمل أن تنض وختاما، فإننا لدعم كل هذه الجهود. 
 المعركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المصدر:2020فيفري  20(. التوثيق أثناء عمليات حجب اإلنترنت. سلسلة تدوينات مع نصائح عملية. تم االطالع عليه بتاريخ 2020جانفي  31شاهد العيان ن،ج.ي. )  77
https://blog.witness.org/2020/02/documenting-during-internet-shutdowns/ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات االتصال
 

أسئلة والحصول على  ةالرجاء زيارة الموقع التالي لطرح أي
 مزيد من المعلومات: ال

https://www.accessnow.org/keepiton 
 

 أو اتّصلوا بــ:
 berhan@accessnow.orgبرهان تايي: 

 felicia@accessnow.orgفيليسيا أنثونيو: 
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