في ضوء الثورات الشعبية بتونس ومصر :

ىىىىىى ىدورىاالنترنتىومواقعهىفيىتحرورىالمعلومةىوالرأيىمنىالقوودىالتقلودوة ى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.ىحازمىربدىالحمودىالنعومي ى
ىىىىىىىىىىىىىىمركزىالمدتنصروةىللدراداتىالعربوةىوالدولوة ى
المقدمةى :ى
تصاعد دور االنترنت وتاثيره باطراد في االعوام االخيرة عمى الصعيد العالمي وعمى صعيد
منطقتنا ،حتى استطاع بسرعة ان ينمو من وسيمة تعبير بسيطة ومحدودة الى وسيمة اعالم
جماىيرية واسعة النطاق واالثر ،تنافس الصحافة المطبوعة بقوة  ،وتشكل منافسا ذا اىمية في

مواجية االذاعة والتمفزيون  .وقد تجمت اىمية دوره وفعالية مواقعو بشكل صارخ في مساىمتو
االساسية بصنع ثورتي الجماىير التي حدثت في كانون الثاني( يناير) 3122في تونس ومصر،
ونجحت في اسقاط نظامي حكميما السمطوي المستند عمى نخبة عسكرية ترسخت في الحكم الكثر
من نصف قرن  .ومثمما لالنترنت دور في نشر االخبار والمعمومات عمى المواقع فان لو دور في

نشر االراء واالفكار المختمفة من جانب المدونين وتوفير المجال لمحوار بينيم ،وىو ما اتاح متغي ار

ميما في مجال حرية التعبير عن الرأي والصراع بين االفكار امام وبين الميتمين وعموم القراء .
والىمية االنترنت كوسيمة اعالم واتصال وتبادل لممعمومات واالراء نسعى في ىذا البحث لتبين
مديات حرية التعبير من خاللو في العالم عموما وفي منطقتنا تحديدا ،وىل اذا ما كانت ىذه الوسيمة
االتصالية الجديدة اي االنترنت قد اضحت متغي ار رئيسيا جديدا اتاح مجاال جيدا واكثر اتساعا لحرية

التعبي ر عن الرأي لالفراد والمجموعات والتيارات الفكرية والسياسية واالجتماعية .وماموقف السمطات
الحاكمة والقوى السياسية واالجتماعية في منطقتنا من ىذا المتغير  ،وعمى االخص في تحديد مديات
ىذه الحرية وفرض العقوبات عمى المواقع وكتابو الذين اليروق ليم ما ينشرونو وما يناقشوه في

مواقع التواصل االجتماعي الحوارية .

وحتى يمكن االلمام بجوانب ىذا الموضوع الذي يتصف بالجدة والمعاصرة  ،ينبغي وقبل الولوج
في توصيف وتحميل النشاط المتزايد لالنترنت ومواقعو وكتابو ،والفعالية المتصاعدة لتأثيره باعتباره
وسيمة او سالحا استخدمو الشباب لتفجير الثورات الشعبية في المنطقة ،وماىي افاقو وحدوده  ،ان
نتعرض او نقدم كتاصيل اكاديمي موضوع حرية التعبير عن الرأي ونشره عبر وسائل االتصال

المختمفة ،ولموضوع شبكة االنترنت العنكبوتية ونشأتيا وتطور المواقع والمضامين المبثوثة من
خالليا .
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المبحثىاالولى:ىحروةىالتعبورىرنىالرأيىوتطورها :ى
يمكن تعريف حق التعبير عن الرأي ونشره وحرية ممارستو  ،بشكل عام ومختصر ،وكما يرد

في االعالنات والعيود الدولية  ،انو الحق لالفراد والجماعات في التعبير عن األفكار و اآلراء عن
طريق الكالم والكتابة أو عمل فني بدون رقابة مسبقة أو قيود من السطات الحاكمة او القوى
االجتماعية  ،بشرط أن اليكون في العرض او مضمون األفكار أو اآلراء ما يمكن اعتباره خرقا

لقوانين الدولة وأعراف المجتمع أو من سمح بحرية التعبير .وحرية التعبير ىي االسموب العممي
لتاكيد وتحقق الحق في تبني االراء ونشرىا  .وتعتبر حدود حرية التعبير عن الرأي من القضايا
الشائكة والحساسة  ،إذ أن الحدود التي ترسميا الحكومات أو القوى ليذه الحرية قد تتغير تبعا
لمظروف األمنية ولخصوصيات األعراق والطوائف المختمفة  ،وأحيانا قد تمعب ظروف خارج نطاق
الدولة أو المجموعة دو ار في تغيير حدود ىذه الحرية وىوامش ممارستيا في الواقع العممي
المعاش .

وتعود بدايات المفيوم الحديث لحرية الرأي و التعبير إلى القرون الوسطى في المممكة المتحدة

بعد الثورة التي أطاحت بالممك جيمس الثاني عن عرش إنكمت ار عام  . 2799وبعد سنة من ىذا
()2

أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكالم في البرلمان"

 .وبعد عقود من الصراع في فرنسا

تم إعالن حقوق المواطن الفرنسي عام  289:وعقب انتصار ثورة  25تموز الفرنسية الذي نص
عمى أن حرية الرأي و التعبير جزء أساسي من حقوق المواطن .
ويعتبر الفيمسوف جون ستيوارت ميل ( (1806 - 1873من أوائل من نادوا بحرية التعبير

حيث قال "إذا كان كل البشر يمتمكون رأيا واحدا وكان ىناك شخص واحد فقط يممك رأيا مخالفا فان
إسكات ىذا الشخص الوحيد ال يختمف عن قيام ىذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا
توفرت لو القوة " وكان الحد الوحيد الذي وضعو ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطمق عميو
" إلحاق الضرر" بشخص آخر ،وال يزال ىناك ولحد ىذا اليوم جدل عن ماىية الضرر فقد يختمف

ما يعتبره اإلنسان ضر ار الحق بو من مجتمع إلى آخر.
وىكذا فان مفيوم حرية التعبير اخذ في التطور والتبمور منذ بدايات النيضة االوربية الحديثة

وصعود البرجوازية عندما كتب المفكر البريطاني جون ميمتون عام " 2755ان حرية النشر باي
واسطة ،ومن قبل اي شخص ميما كان اتجاىو الفكري ،ىو حق من الحقوق الطبيعية لجميع

البشر،واليمكن التقميل من حرية النشر باي شكل وتحت اي عذر"(.)3وقال ميرابو امام برلمان
الثورة الفرنسية" ،ان اساس قوان ينكم يجب ان تركز الى االبد حرية الصحافة .الحرية المطمقة
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والمقدسة  ،الالمتناىية وغير المحددة " ( . )4وكانت ىذه االراء تستند الى الفكر الميبرالي  ،غير
ان واقع الحياة وتطور المجتمعات احتاج الى وضع محددات لعمميا وفق قوانين كي تكون مسئولة

والتؤذي المجتمع (. )5

وقد نص اعالن حقوق المواطن الفرنسي في مادتو العاشرة عمى " ان التداول الحر لالفكار

واالراء ىو احد حقوق االنسان الميمة  .لذايجوز لممواطن ان يتكمم ويكتب ويطبع ،بصورة حرة،
مع مسئوليتو عن سوء استعمال ىذه الحرية في الحاالت المحددة وفق القانون " والتزمت الدساتير

الفرنسية الجميورية والممكية الالحقة بيذا النص(. )6وأكد اعالن االستقالل االمريكي عمى احترام
حرية التعبير وعدم جواز التضييق عمييا  ،وكذلك تضمنت شريعة الحقوق االمريكية " الصادرة
عام  28:2نصاً حول حرية التعبير عن الرأي ،ونص عمى ذلك في الدستور االول غير ان

التعديالت والقوانين اجيظت ىذا المكسب حينذاك .

واكد ميثاق االمم المتحدة عمى حرية الصحافة والتعبير كعامل سالم دولي  ،واصدرت الجمعية

العمومية في  2:57/23/25ق ار ارً جاء فيو ان حرية االعالم حق اساس ومحك جميع الحريات .

وتضمن "االعالن العالمي لحقوق االنسان" الصادر عام  2:59في مادتو  2:نصاً يؤكد ان لكل

انسان الحق في حرية الرأي والتعبير  ،ولو الحرية في استقاء االنباء واالفكار وتمقييا واذاعتيا

باي وسيمة ودون تقييد بالحدود الجغرافية  .واصدرت االمم المتحدة اتفاقية لنقل االنباء دولياً
وعيد شرف دولي لمصحفيين .ونصت المادة  2:من "العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية"

الصادر عام  ،2:77عمى الحق باستقاء االنباء واالراء ونشرىا عمى اساس االلتزام بالمسئولية.

واىتمت منظمة اليونسكو بحرية االعالم  ،وبمفيوم "حق االتصال" بين االفراد والجماعات والدول ،
واصدرت عام  " 2:89االعالن الخا ص بالمبادئ االساسية لالعالم" اكد عمى حرية انتشار االنباء
بصورة متوازنة دولياً  ،واعتبار حرية الرأي والتعبير واالعالم جزءاً من حقوق االنسان وحرياتو

االساسية (.)7

ومع تبمور مفاىيم حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الحصول عمى االنباء واالراء ،وتطورىا
عمى الص عيد العالمي وفي مختمف المجتمعات  ،والنص عمييا في الوثائق والق اررات والقوانين
الدولية والوطنية  ،فان تحقيق ىذه المفاىيم وتطبيقيا في الحياة االجتماعية يستمزم ليس فقط
النص عمييا رسمياً  ،بل البد من تحديد محتواىا وشروطيا وتنظيميا في القوانين العامة والخاصة

(( )8القانون الجنائي وقانون المطبوعات) لكي تكون بعيدة عن العمومية والمطاطية وعدم الوضوح
التي يمكن ان تفرض الضوابط المجحفة والقيود المتشددة عمييا من خالل القوانين .كما ينبغي
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تعميم فكرة ان الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي ىو مسئولية المواطن والمجتمع قبل الكتاب
والصحفيين  ،اذ انيا ليست منحة بل ىي حق لممواطن والمجتمع حتى يحصل عمى االنباء
والوقائع والحقائق في حينيا بشكل موضوعي  ،وىو ما يضمن لو الحق في استقاء االنباء
والوصول الى المعمومات ومعرفة احوال حياتو وادارة شئونو العامة.

ولكي يتم الحصول عمى الحق باالعالم وتحقق حريةالتعبير والصحافة  ،البد من توافر عناصر
وشروط معينة ،مثل  :حرية استقاء االنباء والوصول الى مصادرىا ونقميا ونشرىا  ،وحرية اصدار
الصحف  ،وعدم وجود رقابة مسبقة وعقوبات ادارية  ،وعدم فرض عقوبات ادارية عمى الرأي

والتعبير عنو بأي وسيمة اتصال ونشرواعالم  ،بل وجميع الحريات العامة والشخصية دون وجود
عقوبات رسمية او اجتماعية لمممارسة ىذه الحقوق والحريات  ،فحرية التعبير والصحافة التتحقق
مع وجود قيود عمى االصدار او رقابة مسبقة اومواد قانونية يمكن من خالليا تجريم نشر االخبار

واالراء اونـقد ومناقشة سياسات الحكومة والمسائل العامة .

وىناك قيود اخرى تحد من حرية النشر واالعالم وبالتالي حق التعبير عن الرأي وحريتو  ،كقيد
التمويل وقيد تدخالت االحزاب والتشكيالت والطوائف االجتماعية وضغوطيا وتيديداتيا بل

وعقوباتيا لدور النشر والكتاب والصحفيين  ،وقيد مالك وسيمة االعالم ورئاسة تحريرىا المانع او
الموجو لمصحفي  ،وغير ذلك من القيود الظاىرة والخفية  .ومن العوامل المؤثرة عمى حرية التعبير

وحرية االعالم طبيعة النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي القائم في البمد  ،وتطور التعميم

والثقافة فيو .

ومن الطبيعي ان يكون لحرية التعبير وحرية االعالم حدوداً منطقية وعممية مثميا في ذلك مثل

جميع الحريات في الحياة االجتماعية  .وتوجد ىذه الحدود حيث تبدأ الحقوق والحريات االخرى

وصالح المواطنين والمجتمع  ،غير انو يجب تقنين واعالن كل حد بشكل واضح ومحدد ودون
لبس  ،لكي التترك الفرصة الستغالل مطاطية وظبابية وعدم وضوح العبارات والمفاىيم الواردة في
مواد القانون سواء من جانب االعالم او من جانب السمطات الحاكمة والقوى االجتماعية ،ويجب
تكريس المسئولية المترتبة عمى خرق الحد وتنظيم العقوبة العادلة وتعويض االضرار ،كل ذلك
ضمن قوانين عمنية وعادلة ومشرعة اصولياُ و ديمقراطياً .ويمكن تمخيص ىذه الحدود في :

* الحدود الشخصية  ،التي تتناول حياة المواطن العادي وخصوصياتو او النيل من كرامتو
وسمعتو بذمو او فضحو بدون وجو حق  ،ومن الطبيعي ان ال تشمل تمك الحدود بكل تفاصيميا

القانونية الشخصيات الرسمية العامة تماماً .
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* الحدود ا لعامة ،التي تتعمق بالمصمحة العميا لممجتمع والحقوق والحريات االجتماعية العامة ،
ومصمحة االنسانية ورفض الحروب وعدم الترويج لمفتنة والكراىية والتعصب  .وقد شيد العالم
موجة جديدة من الجدل حول تعريف اإلساءة أو الضرر وخاصة عمى الرموز الدينية  ،ففي

أواخر بدايات عام  3117حدثت ضجة سياسية واعالمية ودينية واقتصادية في اوربا حول نشر
مواد صحافية اعتبرىا المسممون مسيئة لدينيم ونبييم واعتبره العالم الغربي حرية رأي وتعبير.
وادت ىذه االحداث الحقا الى مطالبة بتعديالت في القوانين القديمة المتعمقة باإلساءة إلى

الرموز الدينية التي وان ماتزال سارية ولكنيا ناد ار ما تطبق في الوقت الحالي .

* حدالموضوعية  ،الذي يعني احترام الحقيقة والموضوعية وعدم التحريف واالختالق والكذب
والتحيز في االنباء والمعمومات واالراء واحترام حق الرد والتصحيح (.)9

وقد بدأ االىتمام في بعض الدول المتقدمة او التي ظيرت فييا بعض المشاكل الناتجة عن

استخدام االنترنت باضافة مواد حول المخالفات والجرائم التي يمكن ان ترتكب بواسطة االنترنت
ومواقعو  ،او اصدار قانون خاص باالنترنت يتضمن تحديدا لمتيم وعقوباتيا .
المبحثىالثانيى:ىتطوراالنترنتىكودولةىارالمىوتعبورىرنىالرأيى :ى
طمبت وزارة الدفاع األمريكية في ستينيات القرن الماضي من مجموعة من العمماء تطوير

تقنية جديدة تتيح إنشاء شبكة اتصاالت المركزية تستطيع الصمود أمام أي ضربة نووية محتممة،
وكان دافعيا لذلك ىو الخوف من اآلثار المدمرة لمثل ىكذا ضربة أيام الحرب الباردة ىو السبب
الرئيسي لوالدة شبكة االنترنت  .وبدأت الشبكة كمشروع تقني ييدف إلى ربط مجموعة من
الحواسب اآللية الموجودة في عدد من المراكز المنفصمة جغرافيا  .لكن بمرور الوقت نمت الشبكة

العنكبوتية وربطت خيوطيا كافة أرجاء العالم وليس فقط القارة األمريكية ،وأخذت تكتسب طابعا
ثقافيا عالميا يختمف عن الطابع التقني المحمي الذي رافق والدتيا (. ):

وتقدم اليوم شبكة االنترنت مصادر متنوعة وثرية لممعمومات في مختمف المجاالت الثقافية

والتجارية والعممية ،ال يحتاج الباحث من أجل اإلطالع عمييا سوى إلى حاسب آلي وتوصيمة إلى
الشبكة .كما توفر االنترنت لمشباب مجاال ح ار لنشر وتبادل األفكار واآلراء  ،بعيدا عن أعين
الرقابة التي تفرضيا بعض األنظمة السياسية  ،او الشروط المغوية واالبداع وتنظيم االفكار وجودة
اسموب العرض التي تفرضيا وسائل االعالم التقميدية كالصحافة او حتى البرامج التفاعمية في
محطات االذاعة وقنوات التمفزيون  ،ولعل أحد أسطع األمثمة عمى ذلك ىي حركة المشرفين

(االدمن ) والمدونين (البموجرز) عمى صفحات مواقع االنترنت .
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ومن ابرز وأىم التطورات والمجاالت التي برزت عمى شبكة االنترنت نقمو لعشرات مميارت
الرسائل بواسطة انظمة البريد االلكتوني "االيميل" يوميا الخوف من السطو عمى الرسائل او انتقال
الفايروسات االلكترونية من خالليا  .وكذلك الرسائل المتعمقة بالتجارة الدولية والمحمية

وباالستيالك الفردي ايضا ،والتي سميت ب( التجارة االلكترونية )  .وقد اعتبر الناس في اوربا
التجارة واالستيالك بواسطة االنت رنت سيمة ويسيرة مع تخوفيم في البداية من مخاطرىا ،غير ان
زيادة نسب االمان التي استطاعت االسواق االلكترونية توفيرىا زادت من المشاركة فييا حتى

بالنسبة لالفراد وشراء وبيع السمع بالتجزئة .

ومن الشواىد التي تؤكد تطور شبكة االنترنت كوسيمة اعالم جماىيرية واسعة  ،التخوف
والقمق الكبير الذي ابدتو وال زالت تبديو الصحافة (المطبوعة) التقميدية حول مستقبميا كوسيمة
نشر لالخبار واالراء واالعالنات التجارية .وقد تاكد تراجع انتشار الصحف بتاثير االنترنت اذ كمما
زاد عدد المشاركين في استخدام االنترنت وزادت اعداد المواقع االخبارية ومواقع التعبير عن الرأي

ومواقع االعالنات والتسويق االلكتروني انعكس ذلك تراجعا في انتشار الصحف واعداد النسخ
المباعة  .ويعود بعض ما حققتو شبكة االنترنت في مواجية الصحف انيا مكنت من حل معضمة

اضطرار المتمقي النتظار عرض الخبر او االعالن  ،تمك المعضمة التي لم يستطع الراديو
والتمفزيون حميا وبقيت سبقا لمصحافة المطبوعة ،حتى تمكن االنترنت من حميا وباسرع واقل كمفة
من الصحافة  .وقد اثارت الصحف المطبوعة تساؤالت حول مستقبميا في ظل انخفاض االقبال
عمييا في مقابل تزايد انتشار مواقع اخبارية يطمق عمييا" الصحف االلكترونية" .

وتسير شبكة االنترنت بالمغة العربية والصحافة االلكترونية العربية عمى ذات الخطى العالمية
وتشيد نموا ممحوظا وتطو ار جيدا مع انو متأخر وبطئ مقارنة بباقي العالم المتقدم  .وتزايد عدد

المشاركين في شبكة االنترنت وعدد المواقع في المنطقة العربية  .واصبحت جميع وسائل االعالم
االخرى من صحف واذاعات وقنوات تمفزيونية وحتى دور النشر حريصة عمى اقامة مواقع ليا
عمى شبكة االنترنت وتطويرىا وتحديثيا .ويبمغ عدد مستخدمي االنترنت حسب موسوعة
"ويكيبيديا" في العالم اواخر عام  2010حوالي  1.97مميار ،وفي تونس  3.5مميون تبمغ
نسبتيم  % 34من السكان ،وفي مصر  17مميون ونسبتيم  % 21من السكان ،والعراق 275
الف مستخدم ونسبتيم  %1من السكان ،ونسبة المستخدمين ىذه في العراق مظممة الن موزعي

االستخدام يحممون حصصيم اضعاف العدد المفترض لممشتركين في الحصة  .وتذكر" الشبكة

العربية لحقوق االنسان والديق ارطية" في تقريرىا الصادر بالقاىرة نياية شباط  /فبراير 2010
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والمعنون" االنترنت في العالم العربي :شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متحررة" ان عدد
مستخدمي فيسبوك ويوتيوب في العرب يبمغ  12مميون ،واكثرىم في مصر ولبنان والجزائر .وان
عدد المدونات العربية تبمغ  600ألف مدونة ،الناشطة منيا تبمغ  150ألف مدونة ،وان اشد
االنظمة رقابة عمى االنترنت وقمعا لناشطيو ىي السعودية وتونس ومصر.

ووجدت عمى شبكة االنترنت مواقع يبمغ عددىا اواخر عام  2010حسب موسوعة ويكيبيديا
حوالي  255ألف موقع ،منيا مواقع لمموسوعات العالمية مثل الموسوعة البريطانية وموسوعة
االنكارتا االمريكية وموسوعة ويكيبيديا التفاعمية وغيرىا  ،وانشأت محركات بحث كبيرة مثل ياىو

وجوجل وغيرىا  .وقد قامت عمى سبيل المثال صفحة البحث جوجل في خطوة ىي األولى من
نوعيا بتصوير ماليين الكتب في أمريكا وبريطانيا ووضعتيا تحت تصرف الباحثين  ،واوجدت
موقعا يمكن المستخدم من النظر الى اي موقع عمى االرض ومنيا مدينتو وبيتو منطمقا من قمر

صناعي في الفضاء وفي اي وقت يحب  .غير ان التطور الكبير كان بانشاء مواقع التواصل
االجتماعي التي تتيح الي مشارك نشر مايريد واجراء حوار مع من يعرفو اوال يعرفو من االخرين،
مثل مواقع الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرىا  .ويقول الباحث مصطفى كاظم عمى موقع BBC
وتحت عنوان "التواصل االجتماعي،ونطاق االنترنت يتسع بالعربية" ان شعبية مواقع الفيسبوك

وتويتر ارتفعت بسرعة منذ عام  ،2009ويعيد السبب الى التطور المذىل الذي حققتو تكنموجيا
االتصاالت ،والستخداميا بفعالية من جانب الشباب االيراني لنقل االخبار والصور واالفالم التوثيقية

اثناء مظاىرات المعارضة بعد اعالن نتائج االنتخابات الرئاسية .وىو ما انتج قيما جديدة لمثورة
المعموماتية واثبت ان منع وسائل االعالم من الوصول الى الحدث لم تعد مجدية في ىذا الزمن ،اذ
اصبحت ىذه المواقع مصد ار لمخبر العاجل واداة اليصال المعمومات حتى في المناطق التي تتعذر

فييا التغطية االعالمية السباب مختمفة .

وكمثال عمى اىمية االنترنت وتطوره وتاثيره في جميع المجاالت وفي اوساط الرأي العام ،
يسعى موقع فيس بوك (  ( Face bookلمتواصل االجتماعي لتطوير امكانياتو دائما ،من المتوقع
كبير من الفرص أمام شركات المعموماتية ،واليدف الكبير لالستراتيجية الجديدة ىو
ان يوفر عددا ا
أن ال يبقى الموقع منتدى اجتماعيا عمى االنترنت فقط  ،وانما يصبح قاعدة بيانات تكنولوجية
سيمة  .ويعتمد الموقع بحسب تقرير لــ " "CNNفي ذلك عمى معطيين أساسيين ىما :حجم
المشتركين فيو ،والذي يشيد يتزايد عددىم بمعدل  261ألفا يوميا ،وكذلك عمى فرادتو من الناحية

التكنولوجية ،والتي يريد أن يجعميا متاحة لمجميع  .وقد ذكرمسؤول في الموقع  :إن األمر
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يستيدف ايجاد نظام عممي يوفر جميع األنشطة المعموماتية  .وبذلك يوجد الفيسبوك مناخا غير
مسبوق في اإلبداع  .،ويضع الموقع حاليا عدة أنظمة تطبيق عمى صفحتة الرئيسية ،تضم ممفا
لمصور والمذكرات والمجموعات واألحداث والرسائل  ،وزاد عمييا الحقا ممفا لمتسوق وآخر لمفيديو.

وقد توسعت مجاالت استخدام شبكة االنترنت كوسيمة لمتعبير عن الرأي منذ بدأت مواقع

االخبار ووكاالت االنباء ثم مواقع الصحف وقنوات التمفزيون بل والتحقت بيا المواقع الرسمية
والحكومية في طمب ارأء القراء عمى اسئمة استفتاء بسيطة حول تاييدىم او معارضتيم المر عام
او سياسة او قرار محدد  .ثم تطور ذلك الى طمب بعض ىذه المواقع الراء المستخدمين لمشبكة

والموقع حول المواضيع واالسئمة التي تطرحيا  .وصاحب ذلك بالتوازي انشاء نواد وغرف تعارف
ودردشة بين المستخدمين  ،وقد نمت وطورت ىذه المواقع قدرة وامكانية المواطن العادي عمى
التعبير عن رأيو ونشره  ،ونقل معموماتو وارائو الى االخرين .بل واصبح المواطن العادي وفي اي

بقعة نائية في العالم قاد ار عمى امداد وكاالت االنباء والمواقع االخبارية باي خبر او معمومة،

ربماكان بعضيا جيدا ليصبح المواطن مصد ار لالخبار وان لم يدرك او يقصد ذلك .
وزاد االمر عمى صعيد التعبير عن الرأي ان الكثير من المواقع الكبيرة مكنت المستخدم من ان

يكون لو موقع صغير مستقل داخميا ينشر فييا ما يريد من مواضيع ومعمومات واراء  .وىكذا
تطورت ظاىرة مؤسسي المواقع والصفحات او المشرفين عمييا ( ادمن ) والمدونين (بموجرز)
الذين قد يتخصص كل واحد منيم بمتابعة موضوع محدد يدلي بمعموماتو وارائو عنو .وسيل ميمة

المدونين انخفاظ تكاليف واجور انشاء الموقع عمى الشبكة بحيث تمكنت اغمب منظمات المجتمع
المدني بل واالفراد من انشاء مواقع خاصة بيم سواء في البمدان ذات الدخل المرتفع او المنخفظ
كمنطقة الشرق االوسط والدول الفقيرة  .وفي المنطقة العربية ومصر عمى وجو الخصوص يقول
الباحث احمد ناجي (مدير الشبكة العربية لمعمومات حقوق االنسان)  ،ان المدونات العربية التي

بدأت عام  3116تمك نت خالل السنوات الخمس الماضية في مواقعيا وصفحاتيا اختصار الكثير
من صراخ المطالبين بالحقوق وصحف المعارضة والفضائيات المستقمة .وشيدت ظيور جيل من
المدونين يستخدم المدونات وشبكات التواصل االجتماعي بشكل يصعب السيطرة عميو ،ويرسخ
اقدامو كجيل مدافع عن الديمقراطية وحقو في ان يكتب ما يراه  .ويضيف بان ىؤالء الشباب قد
حولوا شعار " حرية التعبير" الى حقيقة في طرح االفكار واالراء واليموم بل وحتى في لغة

التعبيرعن افكارىم وارائيم  .ويرى ان ىؤالء الشباب الجالسين الى حواسيبيم والممتقين في مقاىي
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االنترنت يدافعون بصالبة عن حقيم ،لذلك حاربتيم الحكومات ولكنيا لم تستطع ىزميم النيم

صادقون واصحاب حق(.)21

ومن ىنا مكنت شبكة االنترنت ومواقعيا ،وعمى االخص مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك

ويوتيوب وتويتر من توسيع مجاالت حرية التعبير عن الرأي في جميع انحاء العالم ،خصوصا وان
ىناك ضعفا ف ي القدرة عمى التحكم بيا وبمحتوياتيا او السيطرة عمييا من جانب السمطات السباب
تقنية وفنية .
المبحثىالثالثى:ىمدواتىحروةىالتعبورىرلىىاالنترنتىوحدودها :ى
وفر االنترنت ومواقعو لمعالم بمختمف دولو ومجتمعاتو ،وكل الجماعات واالفراد ،الراغبين في
نشر المعمومات التعبير عن ارائيم ،وفي تشكيل المجموعات المحتجة او المعارضة ،االمكانيات
السيمة وغير المنظورة او المكشوفو في الواقع االفتراضي  ،والتي يمكن ان تتكتل او تتوحد عمى
رأي او موقف او نشاط لتصبح واقعا موجودا  ،قد يتحول الى ممارسة ممموسة ومؤثرة في الحياة

العامة السياسية واالجتماعية وفي الشارع بشكل ضاغط يمكنو اقالق استقرار السمطة الحاكمة
واجيزتيا ،فيما لو قررت ىذه الجماعات االفتراضية الموجودة عمى االنترنت فعل ذلك  ،والخروج
من وراء الكومبيوترات في البيوت والمقاىي الى عالم الواقع اي الى الشارع ،محتجة او مطالبة

بالتغيير.

ويتبادر الى الذىن سؤال مباشر وممح  ،بعد تبين صورة وخريطة االنتشار الواسع لشبكة
االنترنت ومواقعو وازدياد عدد مستخدميو في جميع البمدان عمى اختالف طبيعة انظمتيا  ،وتمكن

المستخدمين من نشر االخبار والمعمومات وعرض االراء واجراء الحوارات وعقد الحمقات النقاشية
عمى نطاق واسع يشمل العالم كمو ،اي يمكن ان تكون ىناك غرفة حوار او تواصل عمى موقع
يناقش فييا في المحظة ذاتيا مشاركين بعضيم وىم ينتمون الى عدة قوميات وثقافات وبمدان .
وبعد تشخيص دور االنترنت ومواقعو في توسيع حق التعبير عن الرأي وممارستو بحرية  .ىذا

السؤال ىو  :ما مدى ىذه الحرية ؟ وما الحدود التي تقف عندىا ؟ وما القيود التي تحد من
توسعيا ؟ وكيف يمكن ايقاف استغالليا من جانب بعض المخالفين في التعدي عمى حقوق

وحريات االخرين ؟ .

من المؤكد ان الغرب الميبرالي وعمى راسو الواليات المتحدة االمريكية دعمت انتشار شبكة
االنترنت ورفضت اي تحديد الستخدامو ولمستخدميو متوافقة بذلك مع ايدلوجيتيا وفكرة النظام
العالمي الجديد الذي تريده عمى حسب تصوراتيا ،بعد انياء الحرب الباردة وانييار دولة االتحاد
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السوفيتي السابقة وااليدلوجيات المقيدة لحق التعبير عن الراي وحريتو ونشره  .غير ان الكثير من
االنظمة الحاكمة في العالم وعمى االخص ذات الطابع السمطوي المتشدد سياسيا واجتماعيا
واقتصاديا تنزعج بشدة من اي رأي مخالف او مختمف او ناقد ومن اطالق حرية التعبير عن الرأي

ونشره  ،وال تتوانى عن استخدام كل الوسائل لمنع نشر االراء المنتقدة ليا ومعاقبة من يقدم عمى
نشرىا  .ومن ىنا بدأ الصراع الجديد بين القوى الحاكمة او السائدة وبين الجماعات واالفراد
واالدمن والبموجرز من مواطنييا الذين يستخدمون المواقع المختمفة لنشر ارائيم ونقد السمبيات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المختمفة السائدة  ،ومنيا سياسات الحكومة والنخب السياسية

والمالية واالجتماعية المييمنة في بمدانيم والدول االخرى .
وكمثال عمى مدى توسيع حرية التعبير عمى مواقع شبكة االنترنت نذكر ان ىناك عشرات أالف
من المواقع والمدونات الكترونية واالدمن والمدونين في الصين  .وشكل مدوني ماليزيا تحالفا بوجو

الحك ومة  ،وان سمطات نظم دول عربية مثل السعودية وتونس ومصر وسوريا وغيرىا  ،وبعض
مثيالتيا في العالم  ،بدأت في مطاردة واعتقال وسجن منتقدييا عمى مواقع االنترنت من االدمن

والمدونين والمشاركين (. )22

وبسبب االضطياد الذي يقع في بعض دول العالم عمى مستخدمي شبكة اال نترنت خصصت

اليونسكو يوما عالميا ىو  3119 /4/23لكي يحتفل بو كل عام باسم " يوم التعبير االلكتروني
الحر "  .وتقول منظمة "مراسمون بال حدود" ان ىذا اليوم ينبغي ان يكرس لمناىضة تزايد عممية

اغالق المواقع وسجن المدونين من جانب الحكومات  .وتتابع المنظمة عمى موقعيا االلكتروني

اشكال االضطياد والتقييد الرسمي في العالم  .واتيمت المنظمة دوال بالعداء لالنترنت وغمق
المواقع وسجن المدونين ىي اثيوبيا وزامبيا وزمبابوي والصين وبورما وكوبا ومصر وارتريا وكوريا

الشمالية وتونس وتركمانستان وفيتنام وروسيا البيضاء وايران والسعودية وسوريا واوزبكستان ،
ودوال تراقب وتتشدد مع االنترنت وتحجب بعض مواقعو لفترات ىي االردن والبحرين واالمارات

وليبيا واليمن وارتريا وسريالنكا وماليزيا وتايمند (.)23

وفي المنطقة العربية تتزايد اتجاىات اضطياد مواقع االنترنت والمدونين وتحديد حرية التعبير
عن الراي من خاللو  .وقد أدانت الشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان ""ANHRI.NET

نتائج اجتماع مجمس وزراء اإلعالم العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية  ،والذي أسفر

عن تزايد المجوء لمتعبيرات المطاطة والمراوغة في وثيقة صادرة عنو لتوصيف طبيعة تنظيم البث
الفضائي والذي يشمل االنترنت  ،واتجاه لتطبيقيا وموائمة التشريعات المحمية لكل دولة معيا ،
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رغم اعتبارىا وثيقة "استرشادية"  .وتشيد اجتماعات وزراء اإلعالم العرب اتخاذ ق اررات وتوصيات
تميل لمتشدد وعمى االخص من ممثمي بعض الدول المتشددة لتعديل التشريعات المتعمقة باإلعالم
في كل دولة  ،إال أن رفض ممثمي دول اخرى يعرقل ىذا التوجو المتشدد  .ويصف السيد جمال

عيد المدير التنفيذي لمشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان ما يجري في ىذه االجتماعات ،قائال

بتيكم ان كثرة استخدام مصطمح حرية التعبير عمى لسان وزراء اإلعالم العرب  ،يذكرنا بوزراء
الداخمية حين يستخدمون في تصريحاتيم تعبير حماية حقوق اإلنسان بكثرة  ،ثم يتم التوسع في

ممارسة االضطياد عمى ارض الواقع .

وحول ما يتعمق باإلعالم اإلليكتروني  ،تؤكد الشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان أن
شروع وزراء اإلعالم العرب في إنشاء ما يسمى بالمجنة العربية لإلعالم اإللكتروني يكمل مثمث
الرقابة والمنع والمصادرة  ،الذي يسعى وزراء اإلعالم العرب إلنشائو  ،والذي يقيد اإلعالم المطبوع

واإللكتروني والفضائي  .وىو ما استدعى من كل مستخدمي االنترنت العرب االستعداد جيدا بمواقع
ومدونات بديمة والحصول عمى برامج ضمن نظام يطمق عميو اسم " بروكسي " تتمكن من تجاوز
الرقابة وتفتح المواقع المحجوبة من جانب السمطة وتمكن من التصفح الخفي بحيث اليمكن رصد

المتصفح  ،كوسائل مقاومة لمحجب والرقابة عمى المواقع  .وتضيف الشبكة العربية لمعمومات
حقوق اإلنسان ان جامعة الدول العربية تنحاز لتقييد حرية اإلعالم وحرية التعبير ارضاء
لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل عمى تقييدىا والتضييق عمى حق المواطن العربي في
الوصول الى المعمومات واالطالع عمى االراء (. )24

المبحثىالرابعى:ىادتخدامىاالنترنتىومواقعهىكدالحىفعالىللثورةىالذعبوةىفيىالمنطقةى :ى
في خضم احداث ثورتي تونس ومصر الشعبيتين ودور االنترنت ومواقعو فييما يمكن تخيل
الثائر الالتيني" جيفا ار " مستبدال بندقيتو بكومبيوتر فيو وصمة انترنت  ،او يمكن تخيل ثوار باريس
وقد ثبتوا االنترنت االن لتطمق مواقعو قذائفيا بدال من المدفع الذي دكت بواسطتو اسوار سجن

الباستيل معمنين الثورة الفرنسية خالدة الذكر قبل اكثر من قرنين  .ان من الصعب جدا عمى

االنظمة المستبدة قمع ثوار غير منظورين يتعايشون ويتحاورون ضمن عالم افتراضي ،يرفعون
شعارات مطالبة بالحقوق والحريات ،جميم من الشباب المتمرد غير المنظم سياسيا الرافض لمجمود
والساعي لمتغيير.
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فاستخدام االنترنت وتقنياتو ومواقعو ىو احد اىم الوسائل الجديدة في التوعية والتنظيم
والتحشيد ،واكثرىا فعالية وسرعة  .بدليل انو تمكن من تعبئة االف الشباب من مختمف الطبقات
والشرائح االجتماعية في تونس ومصر والجزائر وليبيا والمغرب والبحرين واليمن واالردن والعراق
وايران ،ومن يحث الخطى عمى الطريق في السعودية والكويت وسوريا والسودان ،الذين ناقشوا
عمى صفحاتو قضايا وىموم شعوبيم وبمدانيم ،وحددوا االساليب والميام المطموبة ،وابدعوا في
صياغة الشعارات المحرضة والمعبئة بكممات بسيطة وواضحة وبميغة ،دون ان تتمكن اجيزة
السمطات القمعية من رصدىم ومالحقتيم واعتقاليم ،رغم ان فعالياتيم تأخذ اشكاال معمنة وشفافة

 .وفي الغالب ان السمطات افترضت ان ىؤالء الشباب يعيشون في اطر الخيال واالوىام،
واليممكون القدرة عمى التأثير في الواقع  .غير ان ىؤالء الشباب تحولوا بسرعة ،فاجئت اجيزة
القمع السمطوية المتخمفة ،وخرجوا من العالم االفتراضي عمى شاشة الكومبيوتر الى العالم الواقعي،
اي الى الشارع ،بشكل منظم ومباغت ،كاسرين حاجز الخوف ،مما ادى النييار اجيزة االنظمة

القمعية ،خصوصا وان ىؤالء الشباب استطاعوا بصدقيتيم العالية ان يسحبوا ورائيم الشباب
المنتمي لمتنظيمات السياسية ثم القوى السياسية المعارضة ،فالشباب والرجال والنساء المترددين،
والراي العام ،ويفجروا ثورات شعبية ىائمة في العصر الحديث وبداية القرن  ، 21لم تستطع .
داعين لمتغير االصالحي برفع القيود عن الحقوق والحريات وانياء الفساد ،صعودا الى المطالبة
باصالحات جذرية لميياكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وصوال الى الدعوة لمتغيير الثوري
الشامل باسقاط النظام الحاكم واستبدالو بنظام ديمقراطي حقيقي يختار الشعب فيو حكامو ويراقبيم

ويحاسبيم .
وقوبمت دعوات "شباب االنترنت" او "شباب الفيسبوك" ،وىو المصطمح الذي حاول التقميل من

شانيم ،الى التجمع في الشارع في دول المنطقة العربية وجوارىا ،اوال باستخفاف وتسفيو من
السمطات الحاكمة ووسائل االعالم المحمية بل والعالمية ،ومن االحزاب السياسية الموالية بل وحتى
المعارضة ،ولكن اصرار الشباب عمى وضع حركتيم االحتجاجية عمى محك االختبار في الشارع،
ونجاحيم المذىل في كسب اوساط وشرائح عديدة من الشعب الى صفيم ،وعمى االخص من
التيارات اليسارية والتقدمية والمبرالية واالسالمية ،جعل الجميع يتراجع ويغير موقفو ويتعامل معيم
بجدية واضحة  .وكان شباب االنترنت قد شكموا في المرحمة االخيرة والسابقة لنزوليم الى الشارع

 ،في تونس ومصر كامثمة ،مجموعات عمى مواقع التواصل االجتماعي قامت ببمورة مطالبيم،
والتي تم تشخيصيا كاسباب لالحتقان السياسي عمى شكل شعارات تقدم مطالب الحد االدنى
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االصالحية ،والتي تيدف الى ارساء اليات ديمقراطية حقيقية ،والتمتع بحق المواطنة الكاممة .
وشكل ىؤالء الشباب لجان تنظيمية فيما بينيم حددت مكان وزمان تجمعيم وانطالق دعوتيم
االحتجاجية ،التي تطورت بفعل صمودىم امام قمع قوات الشرطة الصدامات مع انصارالسمطة الى

ثورة شعبية ىائمة اسقطت النظام الحاكم وىياكمو السياسية وشخصياتو الرئيسية .

خرج الشباب المصري الى الشارع في  1/ 25بعد ان تمكن ناشطييم من مناقشة افكارىم
واتخاذ الق اررات عبر االنترنت ومواقعو دون الحاجة الى عقد اجتماعات تمنعيا الشرطة بسيولة،

وبذلك كان االنترنت مأواىم ومركزىم لمناقشة الخطط واالساليب والبدائل ،وتمكنوا من االعداد
لممظاىرات وتنظيميا عن طريق االنترنت ومواقع االتصال االجتماعي واوليا الفيسبوك ،والتي

يمكن انيا كانت وسيمة التفجير االولى الندالع االحجاجات والثورة  .ولكنيم حين تجمع الشباب
في ساحة التحرير وصمدوا باعتصاميم لم يعد لالنترنت تمك االىمية ،لذا كان ق ارر السمطات بغمق
االنترنت وتعطيل شبكة الياتف المحمول قد فات اوانو ،اذ ساد االتصال المباشر بين الشباب

الثائر .وبعد ثالث ايام من الصمود وتقديم الضحايا من قتمى وجرحى استطاع الشباب كسب
اوساط واسعة من الشعب لموقفيم ومطالبيم ،بحيث تطورت مطالبيم من االصالح الى اسقاط

النظام الحاكم .

لقد سجل الشباب العربي في تونس ومصر حدثا تاريخيا عظيما وانتصا ار باى ار عمى السمطات
الحاكمة الراغبة في تقييد االنترنت  ،وذلك عندما استخدموه بفعالية سواء ضمن مواقع التواصل

االجتماعي الرئيسية مثل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب ،او في انشاء مئات المواقع التي قامت
بالتوعية والتحريض ضد انظمة الحكم فييما  .ثم استخدموه لتعبئة جماىير الشباب بمواعيد
واماكن تجمع موحدة ،حولوىا الى انتفاضات او ثورات جبارة في الشير االول من عام 3122
اسقطت نظم حكم قوية ومستقرة نسبيا بشكل فاجئ المنطقة والعالم وىي نظامي حكم تونس

ومصر القائمة عمى نخب عسكرية متحافة مع اصحاب رؤوس اموال كبار  .وغيرت مسار التاريخ
في المنطقة التي يتوقع فييا تغييرات اخرى النظمتيا عمى الطريقة ذاتيا .
وفي العراق منع االنترنت والتعامل معو في اوائل ظيوره بقرار من السمطة الحاكمة السابقة ،ثم
سمح بو لم مؤسسات الحكومية والجامعات  ،وسمح بو الحقا لالفراد عن طريق خط التمفون التابع
لممؤسسة الحكومية لالتصاالت بشكل مكمف وقائمة واسعة من المواقع المحجوبة .وبعد اسقاط

النظام اثر الغزو االمريكي لمعراق  3114سمحت االدارة المدنية لالحتالل بنشر شبكة االنترنت
دون سيطرة حكومية  .غير ان حصة العراق كانت قميمة وتكاليف استخدامو عالية بالنسبة لدخل
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الفرد العراقي اضافة الى تكاليف مبالغ بيا النشاء المواقع  ،وتحميل الموزعين العداد زائدة من
المشتركين عمى "السيرفر" المخصص ليم مما يؤدي الى بطئ في التصفح والتحميل والتنزيل .وىذا
ما جعل االنترنت مقصو ار عمى اوساط المتمكين والمختصين والمثقفين والشباب االمر الذي لم
يجعمو يتطور الى ان يكون وسيمة اعالم جماىيرية حتى االن  .وبقي عدد مستخدمي االنترنت

قميال في العراق ونسبتيم الى السكان منخفضة جدا قياسا الى نسبيم في دول المنطقة االخرى .
ومع ك ل الظروف المعيقة استطاع الشباب العراقي انشاء مواقع اجتماعية تواصمية عديدة

اضافة الى استخداميم لمواقع التواصل االجتماعي العالمية كفيسبوك ويوتيوب وتويتر بفعالية
لتبادل االخبار والمعمومات واالراء ،وباشروا بانشاء مجموعات منظمة احتجاجية معارضة ومطالبة
باالصالح ،مثل "بغداد ليست قندىار" و " لن نصمت" و " الثورة الزرقاء" وغيرىا  .وبدأ جموع
الشباب في النزول الى الشارع بشكل يزداد يوميا عددا واتساعا عمى مستوى العراق ،بغداد والكوت
والبصرة والديوانية والناصرية وديالى والسميمانية وغيرىا ،وىي ترفع شعار اساس يقول " الشعب

يريد اصالح النظام " ،اضافة الى شعارات حول حرية التعبير ومحاربة الفساد وسرقة المال العام .
واضطر بعض االعالميين العراقيين الى االعتراف بالحركة الشبابية واالعتذار ليا ،اذ يقول

االعالمي ورئيس تحرير صحيفة "العالم" اليومية ان فئة الشباب نجحت الول مرة منذ االنفتاح
الذي تولد اثر سقوط النظام السابق منذ ثمانية اعوام في دخول عالم االحتجاج السياسي ،اذ كانوا

قبل ذلك بال صورة محددة اال في كنف االكبر سنا  .اما اليوم فانيم يحاولون اعادة تعريف دورىم

عبر نقاشات واسعة داخل اروقة الفيسبوك ،وانيم نجحوا في الخروج من السجاالت االلكترونية
لترتيب تجمعات شبابية داخل عالم الواقع ،وىذا يعني انيم سينجحون في اكتشاف قابمياتيم
وقدرتيم عمى فعل اشياء مؤثرة تترك اصداءىا في وسائل االعالم وتنجح في تشجيع المجتمع عمى

تنظيم نفسو
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نخمص من البحث ان شبكة االنترنت في عالم اليوم اصبحت ذات اىمية كبيرة وتحولت الى

وسيمة اعالم جماىيري ،ووسيمة فعالة لممارسة حق التعبير عن الرأي في عموم دول العالم وفي
منطقتنا ايضا  .واتضح ان مواقع االنترنت المختمفة استطاعت ان توسع مجاالت حرية التعبير

عن الراي ونشره وبشكل اتاح الوسا ط ومجموعات وافراد كثر التعبير عن راييم نشره باقل التكاليف
 .ونشأت ظواىر تعبير جديدة بسبب االنترنت منيا ظاىرة المدونين (البموجرز)  .غير ان السمطات
الحاكمة التي تتضايق من النقد تسارع الى محاصرة ىذه الظواىر التي يوسع فييا االنترنت من
مجاالت حق التعبير عن ال اري ونشره  .واذا كانت الديقراطيات الغربية تتذرع بمكافحة االرىاب في

مراقبتيا وتضييقيا عمى االنترنت ومستخدميو  ،فان االنظمة المتشددة تمجأ الى التضييق عمى

االنترنت وحجب اوغمق مواقعو وسجن مدونيو وكتابو .
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غير ان اجيال الشباب الصاعدة في المنطقة استطاعت رغم ظروف التقييد واالعاقات االخرى
استغالل وسيمة االنترنت ومواقعو الكبيرة والصغيرة وعمى راسيا مواقع التواصل االجتماعي مثل
الفيسبوك ويوتيوب وتويتر لتوعية بعضيم بالمفاسد والظمم واضطياد الحقوق والحريات التي

تفرضيا نظم الحكم المتحجرة السائدة في المنطقة وتدعوا بقوة الى االصالح والتغيير  .وساعد
االنترنت ومواقعو جموع الشباب في المنطقة عمى خوض نقاشات واسعة وبمورة مواقف وخطط
وشعارات والعمل عمى تنظيم جموع الشباب والنزول من العالم االفتراضي عمى شاشة الكومبيوتر

الى العالم الواقعي في الشارع ،لمقيام باكبر انتفاضات جماىيرية او ثورات شعبية عرفتيا المنطقة
افضت الى اسقاط نظامين من اقوى وارسخ واقدم النظم العربية وىما نظامي تونس ومصر خالل

فترة قصيرة لم تتجاوز الشير الواحد اوائل ىذا العام  . 3122وتستمر جموع الشباب في استخدام
وسيمة االنترنت والنزول الى الشارع الحداث التغيير الثوري بخطوات واسعة في البحرين وليبيا
واليمن والجزائر والعراق ،وخطوات اكثر تميال في المغرب والسودان والسعودية والكويت وايران وفي

عموم المنطقة .
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