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مقدمة 

فــي الوقــت الــذي تغلــق فيــه الــدول حدودهــا للحــد مــن تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد-19(، مــن المهــم أن تبقــى الحــدود اإللكترونيــة مفتوحــة ومجانيــة أمــام الجميــع.

فــي هــذا التقريــر المصغــر، تســتعرض إمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان أثــر حظــر وســائل 
االتصــال المجانيــة عبــر اإلنترنــت فــي مثــل هــذا الوقــت العصيــب، وتدعــو الحكومــات التــي تفــرض 
ذلــك الحظــر ألن تحــذو حــذو الســعودية فــي إلغائــه، بينمــا يواجــه العالــم شــكًل غيــر مســبوًقا مــن 

أشــكال اإلغــلق والقيــود علــى الحركــة.
خــلل هــذه الفتــرة المضطربــة التــي تقطعــت بهــا ســبل العمــال المهاجريــن بعيــًدا عــن أوطانهــم 
وعائلتهــم، يتعيــن علــى الحكومــات حــول العالــم، وفــي دول الخليــج علــى وجــه التحديــد، كونهــا 
تضــم أكبــر نســبة مــن العمالــة الوافــدة، برفــع الحظــر المفــروض علــى منصــات التراســل الرقميــة 
بشــكٍل فــوري، كونــه، إلــى جانــب آثــاره العديــدة علــى أوجــه الحيــاة المختلفــة، يعــزل العمــال 
األجانــب ويحــول دون تواصلهــم مــع عائلتهــم فــي أوطانهــم، كمــا يقيــد وصــول ســكان تلــك 

الــدول للمعلومــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا المســتجد وطــرق الوقايــة منــه.
الســلطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية كانــت قــد رفعــت حظرهــا قبــل ثــلث ســنوات، بعدمــا 
حظــرت هــذه الخدمــات ألول مــرة عــام 2013، بدعــوى أنهــا أصبحــت مرتًعــا لألنشــطة المنشــقة. 
لكنهــا ومــن أجــل دعــم بيئــات نمــو وتطويــر األعمــال التجاريــة، عدلــت الدولــة عــن هــذا القــرار فــي 

شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017. 
لكــن دول الخليــج األخــرى، بمــا فــي ذلــك اإلمــارات وقطــر وعمــان، بقيــت فــي معظمهــا تفــرض 
حظــًرا علــى تلــك الخدمــات. علــى ســبيل المثــال، تحظــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة -والتــي يشــكل 
العمــال األجانــب نحــو 85% مــن ســكانها، العديــد مــن التطبيقــات التــي تســمح باالتصــال الهاتفــي 
المجانــي؛ بمــا فــي ذلــك ســكايب، وفيســبوك ماســنجر، وواتســاب، وغيرهــا. وعليــه، يضطر الطلب 
المغتربــون والعمــال األجانــب ذوو الدخــل المنخفــض إلــى إنفــاق مبالــغ -ال تعــد منخفضــة بالنســبة 
لدخولهــم- مقابــل بطاقــات االتصــال وخدمــات الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة )VPN(. ومــع تفشــي 
ــر والذعــر  ــد-19، مــن المهــم أن تتعــاون الحكومــات فــي التخفيــف مــن حــدة التوت ــروس كوفي في
الناجــم عــن حظــر الســفر وإغــلق المــدارس وفــرض الحجــر الصحــي. إن لــم تدفــع أزمــة كهــذه 

الحكومــات لرفــع الحظــر، فيمكننــا أن نتوقــع بــأن مثــل هــذه الحكومــات لــن تفعــل ذلــك أبــًدا.
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خلفية

يعتمــد العديــد مــن األشــخاص حــول العالــم علــى التطبيقــات التــي تســتخدم خدمــات بروتوكــول 
عائلتهــم  مــع  والتواصــل  الدوليــة  االتصــاالت  تكاليــف  )VoIP(لخفــض  اإلنترنــت   عبــر  الصــوت 
وأصدقائهــم، أو خــلل االجتماعــات المتعلقــة باألعمــال. فــي دول الخليــج، األمــر مختلــف، حيــث 
ُيحظــر علــى ســكانها اســتخدام منصــات مثــل واتســاب، وماســنجر، وســكايب، وفيــس تايــم، وفايبــر، 

وغيرهــا. 
لون غالبيــة  ُيشــّكل ذلــك غالًبــا مشــكلة للعمــال المهاجريــن ذوي األجــور المنخفضــة، والذيــن ُيشــكِّ
ســكان الخليــج ويتحملــون أعبــاء الدفــع إلجــراء المكالمــات الدوليــة. فبالنســبة لهــذه الشــريحة 
 )VoIP( مــن المجتمــع، ُتعــد التطبيقــات التــي تســتخدم خدمــات بروتوكــول الصــوت عبــر اإلنترنــت

شــريان الحيــاة للتواصــل.

ــات  ــر مــن الفئ ــى هــذه التطبيقــات فــي واحــدة أو أكث تكمــن أســباب الحظــر عل
الثــلث التاليــة:

تســتوفي  ال  التطبيقــات  هــذه  أن  الحكومــات  تدعــي  مــا  غالًبــا  الترخيــص:   .1
المتطلبــات التنظيميــة، وبالتالــي يتــم إغــلق خدمــات التطبيقــات التــي ال تنجــح 

فــي الحصــول علــى تراخيــص.

بروتوكــول  التــي تســتخدم خدمــات  التطبيقــات  مــا تحمــي  عــادًة  الرقابــة:   .2
بالتشــفير،  مســتخدميها  مكالمــات  خصوصيــة   )VoIP( اإلنترنــت  عبــر  الصــوت 

للمكالمــات. الســلطات  مراقبــة  دون  تحــول  وبالتالــي 

3. األربــاح: يقلــل اعتمــاد المســتهلكين علــى خدمــات بروتوكــول الصــوت عبــر 
االتصــاالت،  لخدمــات  المــزودة  للشــركات  المباشــرة  اإليــرادات  مــن  اإلنترنــت 
ــا مــا تكــون مملوكــًة للدولــة. علــى ســبيل المثــال، تمتلــك الحكومــة  والتــي غالًب
الســعودية 70% مــن شــركة االتصــاالت الســعودية، كمــا تمتلــك دولــة قطــر أكثــر 
مــن نصــف شــركة اتصــاالت قطــر )أوريــدو(، وتمتلــك هيئــة اإلمــارات للســتثمار، 

وهــي هيئــة حكوميــة حوالــي 60% مــن شــركة اإلمــارات للتصــاالت.
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العمالة الوافدة والطالب المغتربون
اإلمــارات  دولــة  تحظــر  عديــدة،  لســنواٍت 
العربيــة المتحــدة وقطــر وُعمــان وغيرهــا مــن 
المجانيــة  اإلنترنــت  مكالمــات  الخليــج  دول 
التــي تتيحهــا بعــض التطبيقــات مثــل واتســاب، 
ــم، وغيرهــا. كمــا يحظــر  وماســنجر، وفيــس تاي
معظمهــم، عــدا عــن عمــان، تطبيــق ســكايب، 
ألغــراض  زوم  تطبيــق  كذلــك  تتيــح  والتــي 
أثنــاء  الشــركات  عمــل  وتســهيل  األعمــال 
ــا.  اإلغــلق الهــادف لمكافحــة فيــروس كورون
مــن  عــدد  ألكبــر  موطًنــا  قطــر  وتعتبــر 
المهاجريــن، حيــث يشــكل العمــال المهاجــرون 
فيهــا نحــو 90% مــن القــوى العاملــة. وتأتــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز  دول
الثانــي مــن بيــن أعضــاء مجلــس التعــاون لــدول 
العامليــن  عــدد  يقــدر  حيــث  العربيــة،  الخليــج 
المهاجريــن فيهــا بنحــو 80 مليــون عامــًل، حيــث 
فيهــا،  العاملــة  القــوى  مــن   %85 يشــكلون 

ينحــدر معظمهــم مــن جنــوب شــرق آســيا.
ومــع رواتــب شــهرية ُتقــدر بحوالــي 200 دوالر، 
يبقى لدى العمال من ذوي الدخل المنخفض 
مــع  الكماليــات.  لتوفيــر  جــًدا  هامًشــا ضئيــًل 
ذلــك، فإنهــم ينفقــون جــزًءا مــن أموالهــم علــى 
 )VPN( خدمــات الشــبكات الخاصــة االفتراضيــة
أو بطاقــات االتصــال للتواصــل مــع عائلتهــم 

وأصدقائهــم فــي الوطــن.
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تعيــش معظــم ُأَســر العمــال المهاجريــن فــي البلــدان الناميــة ظروًفــا قاســية، مــا يجعلهــم أكثــر 
منصــات  علــى  المفــروض  الحظــر  ومــع  ذلــك،  مــع  الجديــد.  كورونــا  بفيــروس  لإلصابــة  عرضــة 
االتصــاالت المجانيــة، يكافــح عمــال البنــاء وعمــال المنــازل ذوو الدخــل المنخفــض لدفــع مــا يبلــغ 
بالمتوســط نحــو 10 دوالرات شــهرًيا للتواصــل مــع عائلتهــم. وعليــه، يضطــر العديــد مــن العمــال 
إلــى تقليــل تواصلهــم عبــر المكالمــات الدوليــة، الســتغلل أجورهــم فــي مواضــع أخــرى، كإرســال 
األمــوال لعائلتهــم. وكبديــل أقــل تكلفــة، يلجــأ العمــال عــادًة الســتخدام تطبيقــات غيــر موثوقــة، 

وقــد تعرضهــم لعمليــات االحتيــال اإللكترونــي.

تفــرض اإلمــارات غرامــة تفــوق الـــ 130 ألــف دوالًرا أو الســجن فــي بعــض الحــاالت لمــن 
يثبــت اســتخدامهم لخدمــات الشــبكة الخاصــة االفتراضيــة )VPN(، حيث تعتبر الســلطات 
معظــم تلــك األنشــطة غيــر مشــروعة وفًقــا لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة. تفــوق هــذه 

الغرامــة مــا قــد يجنيــه العمــال طــوال فتــرة عملهــم لســنوات.
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الطالب والموظفون الذين يتعلمون 
ويعملون عن ُبعد

ــزل  ــج عــن ُبعــد بموجــب تعليمــات البقــاء فــي المن ــد مــن األشــخاص فــي دول الخلي يعمــل العدي
المفروضــة لمكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد. إلــى جانــب ذلــك، يضطــر ملييــن الطــلب لمتابعة 
القيــود المفروضــة علــى االتصــاالت ُتصّعــب هــذه المهمــة بشــكٍل  ُبعــد، لكــن  دروســهم عــن 

مضاعــف.
يحتــاج الموظفــون العاملــون مــن المنــزل إلــى حريــة االتصــال عبــر اإلنترنــت واســتخدام مجموعــة 
أنفســهم  لحمايــة  وبالتالــي  الشــخصية  االجتماعــات  عــن  للســتعاضة  المنصــات  مــن  متنوعــة 

واآلخريــن مــن الفيــروس.
وبالمثــل، علــى الحكومــات تســهيل مهــام الطــلب فــي وقــت تــم فيــه تعطيــل الدراســة وإعــادة 
هيكلــة تقييــم الدرجــات الجامعيــة، إلــى جانــب حالــة الذعــر العــام بشــأن االختبــارات والــدروس 

ودرجــات الســنة النهائيــة.
فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تطبيــق إجــراءات حظــر التنقــل والتجــوال، يجــب الســماح للطــلب 
باســتخدام االتصــال المجانــي عبــر اإلنترنــت لضمــان بقائهــم فــي المنــزل، بــداًل مــن محاولــة التواصل 

مــع معلميهــم وزملئهــم شــخصًيا.
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انعدام الشفافية الحكومية عالمًيا
ال يقتصــر حظــر منصــات االتصــال عبــر اإلنترنــت علــى دول الخليــج فقــط، حيــث فرضــت العديــد مــن 
ــًل شــمل تطبيقــات وخدمــات مجانيــة مختلفــة. علــى ســبيل المثــال،  البلــدان األخــرى حظــًرا مماث
ــة التــي يتيحهــا تطبيقــا ســكايب وواتســاب فــي عــام 2016،  حظــرت المغــرب المكالمــات المجاني
لكنهــا رفعــت الحظــر بعــد ثمانيــة أشــهر. وبالمثــل، أغلقــت الجزائــر العديــد من تطبيقات المراســلت 
المتعــددة والتواصــل االجتماعــي خــلل صيــف 2016، ولكنهــا أنهــت الحظــر بعــد فتــرٍة وجيــزة. إلــى 
جانــب ذلــك، تفــرض كل مــن الصيــن وإيــران حظــًرا علــى المــدى الطويــل، مــع إبقــاء خدمــات الهاتــف 

المحمــول متاحــة فــي بعــض المــدن. 
األخطــر مــن ذلــك هــو أن حظــر منصــات التواصــل عبــر اإلنترنــت ليــس الطريقــة الوحيــدة التــي تقيــد 
بهــا الحكومــات مواطنيهــا. فمنــذ شــهر ينايــر مــن عــام 2019، أغلقــت الحكومــة اإلثيوبيــة اإلنترنــت 
كلًيــا فــي منطقــة أوروميــا. وفــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020، لــم تكتــف الحكومــة اإلثيوبيــة بذلــك، 
حيــث قامــت بفصــل شــبكات الهاتــف المحمــول فــي كل مــن أوروميــا وهــورو جــودورو وليغــا. 
ففــي منطقــة إيســت ويليجــا، اشــتكى الســكان مــن حظــر خدمــات وســائل التواصــل االجتماعــي ، 

فأصبحــت خدمــات الهاتــف المحمــول هــي الوحيــدة المتاحــة فــي بعــض المــدن.
يعنــي اإلغــلق الكامــل لخدمــات اإلنترنــت وخدمــات الهاتــف المحمــول أن شــرائح واســعة مــن 
الســكان غيــر قــادرة علــى الوصــول إلــى معلومــات حــول فيــروس كوفيــد-19. وبالتالــي، فهــم غيــر 
قادريــن علــى االطــلع علــى تحديثــات يوميــة بشــأن التطــورات واالســتفادة مــن النصائــح الرســمية. 
وبالمثــل، قيــدت إيــران النشــاط اإللكترونــي للمواطنيــن بشــكٍل واســع، حيــث قامــت الحكومــة ببنــاء 
رقابــة ســيبرانية ُمحكمــة، فحظــرت التطبيقــات التــي تتيــح االتصــاالت المجانيــة مثــل الواتســاب، 
وفيســبوك ماســنجر، وســكايب، وغيرهــا. وبالتالــي، يلجــأ اإليرانيــون إلــى اســتخدام تطبيــق تيليغــرام 
كبديــل عــن التطبيقــات األخــرى واســعة االنتشــار حــول العالــم. وحتــى باتخــاذ ذلــك بديــًل، يبقــى 
األفــراد فــي إيــران ُمحدديــن فيمــا يتعلــق بمــن يســتطيعون التواصــل معهــم، ممــا يجعــل مشــاركة 
المعلومــات حــول فيــروس كوفيــد-19 أمــًرا صعًبــا ومعقــًدا، فــي الوقــت الــذي ال يبقى لــدى غالبية 
الســكان خيــاراٍت أخــرى غيــر القنــوات التلفزيونيــة المعتمــدة مــن الدولــة لمعرفــة المســتجدات 

حــول انتشــار الفيــروس.
وعلــى غــرار المقيميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن لإليرانييــن اســتخدام الشــبكات 
االفتراضيــة الخاصــة كبدائــل ولكــن بتكلفــٍة عاليــة، حيــث ينفقــون مبالــغ شــهرية مقابــل عمــل 
تلــك الشــبكات علــى هواتفهــم المحمولــة. لكــن هــذا يبقــى أيًضــا مهــدًدا بالتوقــف، حيــث يمكــن 
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للســلطات إغــلق اإلنترنــت بالكامــل،، األمــر الــذي حــدث بالفعــل فــي شــهر نوفمبــر 2019 عندمــا 
ــع  ــر ومن ــات التعبي ــلد؛ للحــد مــن حري ــت فــي الب ــى اإلنترن ــة الوصــول إل حظــرت الســلطات اإليراني

اإليرانييــن مــن مشــاركة الوضــع الداخلــي لبلدهــم مــع العالــم الخارجــي. 
وفــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا، يبقــى هــذا األمــر مقلًقــا للغايــة، ففــي أي لحظــة يمكــن أن يغــرق 
النــاس فــي الظــلم، مــع اقتصــار المعلومــات التــي تصــل لهــم علــى تلــك التــي توفرهــا الحكومــة 

فقــط. والنتيجــة فــي هــذه الحالــة هــي انعــدام الثقــة بيــن المواطنيــن وحكومتهــم.
لذلــك، تنتهــك الــدول التــي تحظــر االتصــاالت القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يحمــي 

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة.
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اليــوم، وأكثــر مــن أي وقــٍت مضــى، علــى حكومــات العالــم أن تجعــل التواصــل أكثــر ســهولة مــن 
خــلل الســماح بعمــل التطبيقــات المجانيــة، عوًضــا عــن تقييــد االتصــال وفــرض حــدود افتراضيــة 
إلــى جانــب الحــدود الدوليــة. ففــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه الحكومــات الحــد مــن تفشــي فيــروس 
كورونــا واحتــواءه، مــن المهــم تســهيل الوصــول إلى منصات نشــر المعلومــات الموثوقة. هذا ليس 
الوقــت المناســب للحكومــات لحظــر االتصــاالت وتقييدهــا، بــل إنــه وقــت يحتــاج فيــه األشــخاص 
إلــى البقــاء علــى اتصــال لدعــم بعضهــم البعــض والحصــول علــى المعلومــات حــول كيفيــة الوقايــة 

مــن الفيــروس.
يتطلــب ذلــك توفيــر إنترنــت مفتــوح وآمــن يســمح بمشــاركة المعلومــات دون قيــود بيــن مختلــف 

األطــراف، وعــدم االقتصــار علــى المعلومــات التــي تشــاركها الحكومــات. 
لذلــك، علــى دول الخليــج وقــف أي تدخــل فــي وصــول النــاس إلــى المعلومــات أو مشــاركتها 
فــوًرا، إذا مــا أرادت بالفعــل مكافحــة كوفيــد-19 بشــكٍل شــامل، وعــدم تعريــض أنظمتهــا الصحيــة 

ومواطنيهــا للخطــر.
ــا المســتجد، تدعــو إمباكــت الدوليــة  ــواء فيــروس كورون ــًرا، فــي ظــل الجهــود العالميــة الحت وأخي
لسياســات حقــوق اإلنســان دول الخليــج وغيرهــا مــن دول العالــم التــي تفــرض حظــًرا مماثــًل علــى 
خدمــات االتصــال المجانــي، لرفــع قيودهــا بشــكٍل عاجــل. ففــي خضــم المعركــة مــع هــذا الوبــاء، 
مــن المهــم أن يبقــى الجميــع علــى تواصــل للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بطــرق الوقايــة 

مــن الفيــروس.

تسهيل التواصل الموثوق والمجاني
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