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نافذه حقوقية  غير ربحية لمنظمة سام بدعم من إنترنيوز، يهدف للتعريف بالحقوق 

 الرقمية، ورصد االنتهاكات الرقمية بحق المستخدمين للفضاء الرقمي

حيث تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية لليمنين بهدف الوصول إلى فضاء رقمي 

آمن وعادل وحر. وتتيح تقديم  البالغات عن االنتهاكات الرقمية ،وتساهم في توثيق 

االنتهكات من خالل النافذة  , وتشكيل قاعدة بيانات عن االنتهكات الرقمية وتعمل 

النافذة  خالل إصدار دراسات وأبحاث حول النشاط الرقمي، والحقوق الرقمية 

واألمان الرقمي ، وتخطيط وإدارة حمالت المناصرة المحلية والدولية.

www.samrl.org

مشروع الحقوق الرقمية



تتسابق الكثير من دول العالم على تقديم خدمة 
الحال  لكن،  فائقة،  بجودة  لمواطنيها،  إنترنت 
قاطبة،  البلدان  ألحوال  تماما  مغاير  اليمن  في 
حتى أسوأها، ففي الوقت الذي تتخذ فيه تلك 
الدول إجراءات تضمن إتاحة الوصول إلى اإلنترنت 
على نطاق واسع، تفرض اليمن قيودا جائرة تحد 
الخدمة  احتكار  من  بدءًا  اإلنترنت،  استخدام  من 
ونطاق  وتكلفتها  جودتها  في  بالتحكم  وانتهاًءا 

انتشارها.

ليس من قبيل الترف المطالبة بإتاحة الوصول إلى 
اإلنترنت، بقدر ما هي مطالبة وجيهة ومنطقية، 
ضرورة  مناسبة  إنترنت  بخدمة  التمتع  أن  ذلك 
ظروفه،  واقتضتها  الواقع  معطيات  استدعتها 
بشكل جعل من هذا الوصول كحق مرتبط بحرية 

الرأي والتعبير وحقوق اإلنسان بشكل عام.

حقوق  من  العديد  "ثمة  الرقمي،  عصرنا  وفي 
الممكن  من  يعد  لم  التي  األخرى  اإلنسان 
إلى  الوصول  دون  مناسب  بشكل  تحقيقها 
اإلنترنت"، هذا ما قاله "ميرتن ريجليتز"، المحاضر 

في األخالق العالمية بجامعة برمنجهام.
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اإلطار التنظيمي 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  تضطلع 
والسياسات  االستراتيجيات  إعداد  بمسؤولية 
وتنظيم  االتصاالت،  بقطاع  المتعلقة  واللوائح 
مجال  في  المخصصة  الترددات  استخدام 
االتصاالت، إضافة إلى منح التراخيص باستخدام 
والتجهيزات  واألجهزة  الراديويه  الموجات 
الخاصة  الشبكات  وتشغيل  وإنشاء  الالسلكية، 
أو  االتصاالت  شبكات  صيانة  أو  العامة،  أو 
ضمن  االتصاالت  خدمات  باستخدام  السماح 
بإقرار  الوزارة  تقوم  كما  الجمهورية،  أراضي 
السياسات الخاصة بالتعرفة لخدمات االتصاالت 
واألجور  والرسوم  التعرفة  ومراجعة  ودراسة 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  االتصاالت  لخدمات 
لربط  الفنية  والمقاييس  المواصفات  واعتماد 
وتوصيل تجهيزات االتصاالت الطرفية بشبكات 

االتصاالت العامة.

االتصاالت  قانون  فإن  القانوني،  اإلطار  عن  أما 
الوحيد  اإلطار  هو  1996م،  لسنة   )33( رقم 
تقديم  حصر  والذي  القطاع،  لهذا  المنظم 
نصت  حيث  الدولة،  على  االتصاالت  خدمة 
المادة )2( على أن "الدولة هي الجهة الوحيدة 
في  الحق  لها  التي  المواصالت   بوزارة  ممثلة 
والالسلكية  السلكية  اإلتصاالت  مرافق  إنشاء 
أراضي  في  واستخدامها  وصيانتها  وتشغيلها 
الجمهورية وفيما بينها وبين الدول األخرى ولها 
شخصية  أي  أو  المؤسسة  الى  ذلك  تفويض 
الوطنية  السيادة  بمبدأ  اإلخالل  دون  اعتبارية 
المادة  وتضيف  النافذة،  القوانين  مراعاة  ومع 
المسؤولة  هي  تفوضه  من  أو  الوزارة  أن   :)3(
أراضي  ضمن  االتصاالت  خدمات  تأمين  عن 
اإلمكانيات  حسب  إليها  أو  منها  الجمهورية 

المتاحة لها في هذا المجال، كما يكون لها في 
القانون  تحقيق ذلك وفقًا  ألحكام هذا  سبيل 
تأسيس خدمات اإلتصاالت وصيانتها وتشغيلها 
على  والرقابة  واإلشراف  واستثمارها  وإدارتها 
جميع العاملين فيها.، وتنظيم استيراد وتصنيع 
الفنية،  المواصفات  تجهيزات االتصاالت ووضع 
باإلضافة إلى منح التراخيص ألي شخص طبيعي 
أو معنوي باستيراد تجهيزات االتصاالت والمواد 
الداخلة في شبكات اإلتصال وبيعها  واألدوات 
عن  مسؤولة  أنها  كما  وتصديرها،  وتصنيعها 
شبكة  بتأسيس  شخص  ألي  التراخيص  منح 
ضمن  إستعمالها  أو  صيانتها  أو  اإلتصاالت 
أراضي الجمهورية، يجوز للوزير في حالة الطوارئ 
العامة إيقاف أو تعليق أو حجب العمل بالرخص 
المعنويين  أو  الطبيعيين  لألشخاص  الممنوحة 

لتأسيس بعض اإلتصاالت أو استثمارها.

وعليه، فإن هذا القانون "ال يمثل مرجعية قانونية 
شاملة لشركات الهاتف النقال وكذلك اإلنترنت 
وخدماتها في اليمن، كون هذه الشركات بدأت 
العمل بعد صدور القانونين بعدة سنوات، حيث 
تتوفر  ولم  ١٩٩٦م  في  اإلنترنت  خدمة  أدخلت 
وبالتالي  ٢٠٠١م.  حتى  النقال  الهاتف  خدمة 
تعمل هذه الشركات وفًقا التفاقيات الترخيص 
حدة،  على  كال  معها  الحكومة  أبرمتها  التي 
إذا  ما  حول  ليست  وهي  اإلشكالية،  تقع  وهنا 
موّحدة  هذه  الفردية  الترخيص  اتفاقيات  كانت 
بمضمونها ورسوم وكيفية الحصول عليها بقدر 
ما هي حول وجود قانون عفا عليه الزمن واللجوء 
اإلطار  يضعف  مما  شتى،  اتفاقيات  إبرام  إلى 
القطاع ويعيق االستثمار  الذي ينظم  القانوني 
الخاص." بحسب دراسة صادرة عن مبادرة "إعادة 

تصور اقتصاد اليمن" بتاريخ يناير 2021.
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مزود خدمة اإلنترنت في اليمن
تمثل البوابة اليمنية لإلنترنت مشروًعا لتزويد خدمات اإلنترنت وتقديم التسهيالت لربط جميع 
مزودي الخدمة في اليمن بشبكة المعلومات العالمية. وقد تم تدشين خدمة اإلنترنت في 
اليمن عام 1996م من قبل الشركة اليمنية لالتصاالت اليمنية "تيليمن"، المزود الوحيد للخدمة 
المعطيات.  أن يتم تدشين "يمن نت" كمزود لخدمة اإلنترنت وتراسل  2001، قبل  حتى عام 

بحسب المركز الوطني للمعلومات.

ُأنشئت يمن نت في العام 2001 كمزود لخدمات اإلنترنت وتراسل المعطيات في الجمهورية 
اليمنية، حيث بدأت بتقديم خدمات أساسية منها خدمة اإلنترنت عن طريق االتصال الهاتفي 
)Dial up( وخدمات التراسل عن طريق شبكة الـ )ATM(، ومن ثم تطورت لتقدم كافة الخدمات 
 ،ADSL التي يقدمها مزودو خدمات االنترنت في العالم وأهمها: خدمة اإلنترنت عريض النطاق
خدمات تراسل المعطيات IP/MPLS، وخدمة اإلنترنت الالسلكي بتقنية Wi Max، باإلضافة 

.FTTH إلى خدمة اإلنترنت عبر األلياف الضوئية

إضافة إلى "يمن نت" تقدم تيليمن خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية YahClick )ياه كليك( 
بمتوسط تكلفة $100 للـ 10 جيجا وبسرعة من 5-16 ميجا بايت/ث.  ويبلغ عدد المشتركين 
في الخدمة877 مشتركا، طبقا لـ مؤشر وزارة االتصاالت للعام 2021، وهو عدد ضئيل للغاية، 

مقارنة بعدد السكان في اليمن. 

وإجماال، فإن اليمن يفتقر إلى البنية التحتية لالتصاالت، إذ ما زالت “المؤسسة العامة لالتصاالت 
للغاية،  قديمة  ADSL، وهي  خدمة  عبر  النحاسية  األسالك  تستخدم  والالسلكية”،  السلكية 
أنشئت من أجل االتصاالت الهاتفية ثم أضيفت خدمة اإلنترنت ADSL في السنتراالت عبر هذه 

األسالك، فيما تحتاج البالد إلى الخدمة باأللياف الضوئية. درج ميديا - يناير 2020 

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم

62022 منظمة سام للحقوق والحريات



احتكار الخدمة
تستحوذ "يمن نت" على خدمة اإلنترنت في البالد منذ تدشين الشركة في 2001 وحتى الوقت 
الراهن، في بيئة احتكارية وسياسات ال تسمح بالمنافسة، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمة 

ومعدل انتشارها في البالد. 

 وتعد خدمات اإلنترنت في اليمن ضعيفة في الجودة واألسعار المعروضة، ولم يتم بعد تلبية 
انتشار  معدل  أن  إلى  إضافة  المحلية،  السوق  في  المطلوبة  اإلنترنت  خدمات  من  كبير  قدر 
اإلنترنت في اليمن هو األدنى بين بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وخالل الصراع، 
اعتمد تقديم خدمة اإلنترنت بصفة أساسية على مصدر وحيد ومكلف للتزويد بسعة اإلنترنت 
)کابل فالكون البحري(، مما أدى إلى حرمان شركات تشغيل اإلنترنت المحلية من القدرة على 
لـ  النهائي. وفقا  للمستخدم  التكلفة  أسعار ميسورة  تقديم  المنافسة وأضعف قدرتها على 

التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر 2020.

العالمية،  التجارة  لمنظمة  لالنضمام  اليمن  جاهزية  بشأن مدى  على سؤال  رده  في معرض 
وما تقتضيه العضوية من تحرير قطاع االتصاالت، وإفساح المجال للقطاع الخاص، اعتبر عضو 
غير  البيئة  أن  العوجري  أحمد  لالتصاالت  العامة  المؤسسة  ممثل  موبايل  يمن  إدارة  مجلس 
مناسبة لالنضمام خصوصا في قطاع االتصاالت، ألن الدخول في منافسة مع شركات عالمية 

تقدم خدمات اتصاالت ولديها خبرة دولية وأكثر خبرة من الشركات المحلية 
المنافسة،  في  البيئة  ونفس  الخبرات  نفس  امتالك  يتطلب 

وبالتالي سيكون هناك معوقات وصعوبات لمنافسة 
شركات  منافسة   عن  فضال  المحلي  القطاع 

تفوق  التي  واإلمكانيات  الخبرة  لديها  دولية 
 7  - الثورة  بكثير. صحيفة  اليمن  إمكانيات 

مارس 2014.

لالتصاالت  األول  المؤتمر  خالل 
وتقنية المعلومات في اليمن والذي 
واإلعالم  الدراسات  مركز  نظمه 
يناير   2 في  بصنعاء،  االقتصادي 
آنذاك  االتصاالت  وزير  أشار   :2013
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اتخاذ  الحكومة في  "أحمد عبيد بن دغر إلى أن" تحرير قطاع االتصاالت يتوقف على قدرة 
اإلجراء المناسب وضخ المزيد من االستثمارات التي تعطي مردودًا سريعًا في فترات وجيزة. 
ولفت إلى أن الوزارة حددت أولوياتها لمستقبل قطاع االتصاالت في اليمن في تطوير البيئة 
التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع االتصاالت وإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت للفصل بين 
الالزمة  التحتية  بالبنية  واالرتقاء  أخرى،  ناحية  من  والتشغيل  والتنظيم  ناحية،  من  السياسات 

لتنمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

وحول مبررات وزارة االتصاالت لعدم تحرير اإلنترنت قال المدير العام السابق للعالقات واإلعالم 
في الوزارة ياسر حسن ثامر، في حديث لـ الجزيرة  )بتاريخ 28 يناير 2013(  إن "الدولة خسرت 75% 
من اإليرادات في قطاع االتصاالت بعد تحرير خدمات الهاتف النقال عام 2000 لصالح القطاع 
التنمية  والمساهمة في  االقتصاد  بدوره في خدمة  يقم  لم  الخاص  القطاع  أن  الخاص، كما 
المجتمعية مقارنة بالعائدات التي جناها"، مشيرا  إلى أن "تحرير ما تبقى من خدمات االتصاالت 
سُيفقد خزينة الدولة مئات المليارات باعتبارها تمثل المورد الثاني بعد النفط، والتعجيل بخطوة 

كهذه في ظل غياب سيادة القانون لن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع".

وفي محاولة لكسر احتكار  يمن نت، "أطلقت حكومة الرئيس السابق "عبد ربه منصور هادي"  
شبكة"عدن نت"، في عام 2018، لتوفير خدمات االتصاالت واإلنترنت "بتقنية 4G و 5G في 
أرادت حكومة هادي تقديم  الشركة سابًقا.  ، كما زعمت  أرخص"  عدن بسرعة أفضل وأسعار 
عدن نت كبديل لشبكة يمن نت، التي تتخذ من صنعاء مقرًا لشبكتها ويسيطر عليها أنصار الله 
)الحوثيون(. وكان البعض يأمل في "عدن نت" إال  أن خدماتها -كما يتدو- ال تختلف كثيًرا عن 
خدمات "يمن نت" من حيث الجودة الرديئة، وفي معظم األوقات، يكون اإلنترنت أسوأ من 

ذلك الذي توفره يمن نت. بحسب تقرير صادر عن سمكس بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

احتكار شركة "يمن نت" لخدمات اإلنترنت يمنع أي طرف آخر من المنافسة في السوق، لذلك 
أكد النائب البرلماني أحمد سيف لـ "سمكس" على ضرورة أن يسن البرلمان قانونًا يكفل "حقوق 
خدمات  لتقديم  الدولة،  قبل  من  ممتلكاتهم  حماية  ضمان  مع  المشاركة  في  المتنافسين 
مناسبة تواكب المشهد العالمي الحالي". ومع ذلك، تتطلب هذه التحسينات المال واألمن 

وسن القوانين من قبل البرلمان. وفق تقرير نشرته "سمكس" بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
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نت  يمن  شركة  تفرضه  الذي  االحتكار  "إن  ميديا":  "درج  لـ  قال  شروان  الحميد  عبد  الصحفي 
)المزود الوحيد للخدمة( على قطاع اإلنترنت وعدم دخول أي شركات منافسة لها في السوق، 
له دور كبير في مشكلة اإلنترنت"، إذ "تستغل الشركة هذا األمر في فرض شروطها، كيفما 

كانت، ويضطر المواطن إلى تقبل الخدمة بكل رداءتها مجبرًا". درج ميديا - يناير 2020.

الكبسي"  "إبراهيم  الدكتور  المعلومات بجامعة صنعاء،  أستاذ هندسة االتصاالت وتكنولوجيا 
نوه في منشور على فيسبوك، )بتاريخ 19 مايو 2022( بأن احتكار خدمة اإلنترنت لصالح جهات 
معينة وعدم إتاحة سياسة التنافس بين الشركات لتقديم الخدمة األفضل واألقل كلفة تبقى 

نسبة المستخدمين لإلنترنت في اليمن هي األقل عربيا وعالميا.

أصبح قطاع االتصاالت واإلنترنت على شفا التفتت بين الطرفين المتحاربين، فلم يعد هناك أي 
التزام باإلطار القانوني، والسياساتي، والتنظيمي لقطاع االتصاالت، وصار لزاما على مشغلي 
القطاع الخاص للهاتف النقال اتباع تعليمات كل من وزارتي االتصاالت وتقنية المعلومات في 
التغطية على مستوى  تراجع نطاق  إلى  الذي قد يؤدي  الضرائب، األمر  صنعاء وعدن ودفع 
البالد ومستوى المنافسة السوقية، ومن شأن ذلك أن يؤثر بشدة على إمكانية االتصال ويسر 
تكلفة خدمات االتصاالت واالنترنت على اليمنيين، وقد أدى االنقسام السياسي المتصاعد إلى 
اتخاذ إجراءات مضادة، من بينها محاوالت إنشاء بوابة دولية ثانية )في إشارة إلى عدن نت( من 
شأنها أن تؤدي إلى تجزئة االتصال بدال من أن تكون مصدرا احتياطيا داعما له. طبقا لـ التقييم 

الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر 2020.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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الحجب والتصفية
ما إن سيطر "الحوثيون" على االتصاالت، حتى شرعوا في حجب المواقع اإلخبارية المناهضة لهم، 
في خطوة أفصحت عن نوايا غير حميدة تجاه الصحافة واإلعالم، وكان ذلك اإلجراء إيذانا بإجراءات 
الحرب  بدء  "منذ  الرقمي. و  اليمنيين وفضائهم  القاتمة على واقع  ألقت بظاللها  قمعية الحقة، 
محلي  اخباري  موقع   200 من  أكثر  حجب  عن  ناهيك  وإذاعة،  ومجلة  صحيفة   80 قرابة  توقفت 

وخارجي عن المتابعين في اليمن"، بحسب تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين للعام 2021.

األمر لم يقتصر على حجب المواقع اإلخبارية، بل تعداه إلى حجب/ أو إعاقة الولوج إلى تطبيقات 
التواصل االجتماعي، في أوقات معينة، فعلى سبيل المثال، "لم يكن مستخدمو اإلنترنت قادرين 
على الوصول إلى منصات اإلعالم االجتماعي وأدوات االّتصال التي يعتمدون عليها للوصول إلى 
تيليجرام،  تويتر،  فيسبوك،  بحجب  نت  يمن  قيام  بعد  البعض  بعضهم  مع  والتواصل  المعلومات 
وواتساب،في الثاني من ديسمبر 2017، عقب االشتباكات العنيفة في صنعاء بين الحوثّيين والقّوات 
على  قادرين  غير  بأنهم  قالوا  "سمكس"  إلى  تحّدثوا  مّمن  اليمنّيين  من  والعديد  لصالح.  المؤّيدة 
الوصول إلى منّصات التواصل االجتماعي بدون شبكة خاّصة افتراضّية VPN، ما يمّكن المستخدمين 
من تجّنب فلترة اإلنترنت وقيود أخرى قد تفرض على االّتصال. وفق تقرير لـ سمكس بتاريخ ديسمبر 
و   Facebook الحرب.  فترة  طوال  االجتماعي  التواصل  منصات  من  العديد  حظر  "تم  كما   .2017
من  بالمائة   90 من  أكثر  فيهما  يشترك  حيث   ، لليمنيين  المفضالن  المنصتان  هما   WhatsApp

مستخدمي اإلنترنت".وفق تقرير صدر عن "كودا ستوري" بتاريخ مارس 2020. 

وفقا لتقرير صادر في أكتوبر 2015 عن "مركز ستيزن الب" ، )مختبر بجامعة تورونتو مختص بالبحث 
في تقنيات المعلومات واالتصاالت( فقد اسُتخدمت تقنية “نتسويبر” في فلترة محتوى سياسي 
هام ومواقع اعالمية مستقلة، وهو ما يعد توسعا كبيرا في منظومة الرقابة على اإلنترنت في 

اليمن عقب استيالء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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نصيب مستخدم االنترنت 30.2 
Kb/s من إجمالي السعة الدولية 
)البالغة Gb 174( بحسب مؤشر 

وزارة اتصاالت صنعاء للعام 2021.

تضييق نطاق الخدمة 

بلغت نسبة اشتراكات اإلنترنت 
الثابت إلى السكان 1.21%، 
بإجمالي 402,935 مشترك

كما بلغت نسبة مشتركي اإلنترنت 
المحمول إلى السكان 30.08% 

بإجمالي 9,970,269 مشترك

 Kb/s 30.2 402,935 مشترك 9,970,269 مشترك

نصيب مستخدم االنترنتاإلنترنت المحمولاإلنترنت الثابت

فشلت يمن نت، مزود الخدمة الرئيسي في اليمن، في توفير خدمة اإلنترنت للعديد من المناطق في 
من  العديد  ظهرت  الماضية،  القليلة  السنوات  في  لذلك،  ونتيجة  والضواحي،  القرى  وتحديدًا  البالد، 
المساعي الخاصة الصغيرة لتوفير اإلنترنت من يمن نت إلى مناطق مختلفة، هذه المشاريع توفر اإلنترنت 
للمستهلكين من خالل االشتراك في خدمات يمن نت ثم نقل اإلنترنت من الكابالت عبر أجهزة اإلرسال 
تصريحات  بحسب  المناطق،  من  تغطي 80٪  وهي  الشبكة،  تغطيها  ال  التي  المناطق  إلى  الالسلكية 

رئيس النقابة الوطنية للشبكات، المهندس "أحمد العليمي" لـ سمكس بتاريخ 27 أكتوبر 2020. 

شكوى  على  الحكومي  الجانب  ردود  حول  النواب  بمجلس  االتصاالت  لجنة  تقرير  على  تعليقه  وفي 
العامة  المؤسسة  إنجازات  أن  إلى  أحمد سيف حاشد  النائب  أشار   )2020 )21 ديسمبر  الشبكات  نقابة 
لالتصاالت منذ نشأتها وحتى اآلن لم تحل مشكلة الطلب المتزايد على خطوط الهاتف واالنترنت ولم 
يحسن من جودتها مما أدى الى بيع ما تبقى من الخطوط الغير مستخدمة في هذه الخدمات في أغلب 
إيصال  لم تستطيع  المؤسسة  أن  السنتراالت بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية غير رسمية، وأضاف 
الخدمة لجميع المواطنين، حيث أن عدد نقاط اإلنترنت تمثل ٪1 من عدد السكان، وبالتالي فإن ظهور 
الشبكات الالسلكية وانتشارها في كل المناطق والمحافظات كان ناتج عن عجز المؤسسة في إيصال 

خدماتها لجميع المواطنين. 

على  منشور  مقال  في  الباحث،  فهمي  الرقمية،  الحقوق  في  الناشط 
فيسبوك ) 8 ديسمبر 2019( ذكر أن عدة مدن ومناطق في أنحاء البالد 
لم تصلها الخدمة، من ضمنها المدن الصغيرة التي يتوفر فيها سنتراالت 
اتصاالت صوتية فقط، دون أسباب واضحة سوى عدم وجود أي سياسات 
من وزارة االتصاالت لتوفير الخدمة لكل المناطق. ولفت "الباحث" إلى 
أن غياب الخدمة حاليا له عدة أشكال: إما لعدم وجود الخدمة نهائيا، أو 
أن الخدمة موجودة ولكن القدرة االستيعابية للمشتركين قليلة جدا وال 

تلبي طلبات االشتراك المتزايدة.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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مصادرة شبكات بث اإلنترنت "التجارية"
في ديسمبر 2019 نفذت سلطات الحوثيين حملة إزالة ومصادرة لعدد من أجهزة بث اإلنترنت 
التابعة لشبكات الوايفاي التجارية، بعدد من مناطق البالد، في إجراء منتهك ومقيد لـ "الحق 

في الوصول إلى اإلنترنت".

فعلى سبيل المثال: صادرت جماعة الحوثي، أجهزة بث شبكات اإلنترنت المحلية في شوارع 
مركز محافظة إب ومديرية جبلة، دون عمل محاضر لتلك األجهزة، في عملية تمت بعشوائية 
وبدون وجود أي ضوابط حصر لممتلكات المواطنين بحسب يمن شباب نت 25 ديسمبر 2019. 
العامة في مديريتي  الواي فاي  إغالق شبكات  الجماعة على  أقدمت   2019 يناير   16 وفي 
بحجة  بالشبكات،  الخاصة  واالستقبال  البث  أجهزة  وصادرت  حجة،  بمحافظة  وأسلم  عبس 
مديريتي قفل  الحوثيون في  بها  قام  مماثلة  الخطوة خطوات  الفساد. وسبق هذه  محاربة 

شمر وكعيدنة شمالي المحافظة بحسب إفادات سكان محليين لـ”المشاهد”.

إضافة إلى ذلك، صادرت عناصر تابعة للحوثي )بتاريخ 19 أكتوبر 2020 ( أجهزة شبكات "الواي 
فاي" في القرى الواقعة جنوب غربي مخالف العود، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. 
  WiFi -2020 تمت مصادرة شبكات وأجهزة  فبراير  - في  الغد.  وقبلها  طبقا لصحيفة عدن 
تستخدم  إلعادة بث اإلنترنت في مناطق بمن مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة، وتم إبالغ 
نقابة  لـ  وفقا  سُتصادر،  واال  شبكاتهم  بإطفاء  المناطق  أغلب  في  الشبكات  مالك  جميع  

الشبكات.

بسبب  المتاجر  إغالق  إلى  الخاصة  والشبكات  اإلنترنت  مقاهي  من  العديد  التقييد  هذا  دفع 
إلى  الوصول  فرصة  الكثيرون  فقد   ، لذلك  ونتيجة  المستهلك.  طلب  وقلة  العالية  التكلفة 
االشتراك في الشبكة ، خاصة في المناطق النائية التي ال تغطيها خدمات يمن نت. "سمكس" 

- أكتوبر 2022.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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مصادرة  أن   )  2019 ديسمبر   14 بتاريخ  )ُنشر  بيان   في  اعتبرت  للشبكات  الوطنية  النقابة 
بصورة  تمت  مختلفة  مناطق  في  الالسلكية  الشبكات  مالك  من  عدد  وتجهيزات  ممتلكات 

مخالفة للقوانين النافذة وبعيدَا عن أجهزة الدولة المعنية وبدون أي أوامر أو أحكام قضائية.

المؤسسة العامة لالتصاالت اعتبرت أن إعادة بيع الخدمة من قبل الشبكات الالسلكية يعد عمل 
غير قانوني وخارج إطار سياسات الخدمة ومتعارض معها، مضيفة أن الباقات يتم استخدامها 
بشكل غير قانوني من قبل مالك الشبكات، على الرغم من أنها موجهة في األساس لقطاع 

األعمال والشركات التجارية و ألغراضها الخاصة.

مظاهر  بـ  أسمته  ما  على  القضاء  في  مضيها  على  صنعاء،  اتصاالت  وزارة  أكدت  وبدورها 
والتي  األخيرة،  السنوات  واإلنترنت خالل  االتصاالت  التي شهدها قطاع خدمات  االختالالت 
بطريقة  واستغاللهم  المستخدمين  بمصالح  واإلضرار  الخدمات  وتشويه  بإضعاف  تسببت 
ابتزازية، جراء إعادة بيع بعض خدمات المؤسسة العامة لالتصاالت بالمخالفة ألحكام القانون، 
واتساع دائرة االنتشار العشوائي ألجهزة التشويش وتجهيزات التراسل ووصالت المايكروويف 
المخالفة لقوانين االتصاالت النافذة، فضاًل عن كونها ال تخضع للمعايير الفنية المعتمدة، طبقا 

لـ بيان صادر عن الوزارة بتاريخ في  12 ديسمبر 2019.

لـ "العربي الجديد"  أمين عام "النقابة الوطنية للشبكات"، المهندس علي البدوي في حديث 
قال: إن توفير شبكة إنترنت وطنية، سيحد من استخدام هذه األجهزة من قبل مالك الشبكات، 
وستختفي خدمات الشبكات الالسلكية تلقائيًا، مبينا أن وجود الشبكات الالسلكية كان بسبب 
للمواطنين ككل". وعن ذلك، يوضح  الخدمة  تقديم  العامة لالتصاالت في  المؤسسة  فشل 
مدير اإلعالم في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، محمد صالح أبو نائف أن "المؤسسة 
لتوفيرها  للخدمة،  المتزايد  الطلب  لمواجهة  الخيارات  من  العديد  وضعت  لالتصاالت  العامة 
فيها  بما  المناسب،  الوقت  وفي  مناسبة  بجودة  للمستخدمين  وإيصالها  لطالبيها  وإتاحتها 

المناطق الريفية".

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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رفع األسعار 
في ديسمبر 2019 فرضت "يمن نت" سياسة سعرية جديدة، لباقات اإلنترنت، وتم رفع أسعار 
االشتراك في الخدمة بمعدل %130 مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، واحتجاجا على 
#يمن_نت_ضد_المواطن،  تحت وسم  تويتر،  على  نشطاء وصحفيين، حملة  القرار، دشن  هذا 

وخاللها، انتقدوا الشركة المزودة لإلنترنت، على خلفية سياساتها الجديدة.

الهاتف  عبر  اإلنترنت  خدمات  "االشتراك في  فإن  الثابت،  اإلنترنت  ارتفاع سعر  إلى  باإلضافة 
المحمول في اليمن التي تقدمها شركات االتصاالت مكلف للغاية، فأسعار هذه الباقات أعلى 
بنسبة ٪400 من تلك التي تقدمها يمن نت، دون أي اختالف في جودة اإلنترنت.  سمكس - 

27 أكتوبر 2020. 

الكبسي  إبراهيم  الدكتور  صنعاء،  بجامعة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  هندسة  أستاذ 
انتقد في منشور على فيسبوك، )بتاريخ 19 مايو 2022(،  ارتفاع كلفة خدمة اإلنترنت وسيطرة 
عقلية االحتكار  على العروض المطروحة، في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها 
العالم  بدول  اليمن  في  الجيجابايت  أسعار  مقارنة  الجائز  غير  من  أن  واعتبر  اليمني،  المواطن 
األخرى، ألن مستوى دخل المواطن اليمني هو األكثر تدني على مستوى العالم، فيما سعر 

الريال ضعيف جدا مقارنة بالدوالر. 

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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وفي حديث إلى "العربي الجديد"، بتاريخ ديسمبر 2019، قال اليوتيوبر منير العمري: إن "غالبية 
متابعيه يمنيون لكن االستطالعات التي يقدمها له يوتيوب تشير إلى أن أعلى نسبة للمشاهدة 
من دول أخرى، فيما أقلها من اليمن، إذ يكتفي اليمنيون بالنقر على الفيديو وال يستمرون في 

مشاهدته ألن ضعف اإلنترنت وزيادة تكلفته ال يتيحان لهم المشاهدة"، طبقا لكالمه.

تسببت قرارات "حكومة األمر الواقع في صنعاء " المتمثلة في الحد من سعة النطاق الترددي 
مقاهي  واعتبر مالك  الصغيرة،  والشركات  المدني  المجتمع  داخل  باحتجاج  التعريفات،  ورفع 
اإلنترنت وناشطون أن مثل هذه القرارات األحادية قد تولد المزيد من اإليرادات للحكومة ولكنها 
المدى الطويل، ألنها تعيق االبتكار وريادة األعمال والتنمية االقتصادية  الضرر على  ستلحق 
وتحد من حرية التعبير.بحسب تقرير  صادر في العام 2017 عن منظمة )GIS WAtch( وهي 

منظمة مختصة بمراقبة مجتمع المعلومات العالمي.

لالتصاالت  العامة  المؤسسة  لفتت  بالبرلمان،  االتصاالت  لجنة  استفسارات  على  ردها  وفي 
السلكية والالسلكية إلى أن إعادة هيكلة أسعار باقات االنترنت يأتي في إطار إعادة تخطيط 
وتنظيم الباقات بما يناسب المستخدم النهائي، إضافة إلى تحقيق توازن بين حركة االستهالك 
للفئة وبين إيراداتها، وذكرت المؤسسة أن %75 من المشتركين لم يتأثروا بالتسعيرة الجديدة، 
بينما %5 من المشتركين حدث لها انخفاض في األسعار، وأن %12 لم يتجاوز نسبة االرتفاع 
عشرة ريال للجيجا الواحد، و%9 من المشتركين حدث ارتفاع في األسعار بمعدل 32 ریال للجيجا 

الواحد. تقرير لجنة االتصاالت بمجلس النواب - 21 ديسمبر 2020.

مدير اإلعالم في وزارة االتصاالت، محمد أبو نائف أشار في حديث إلى "العربي الجديد" إلى 
أن "ما حصل في إعادة هيكلة وتوزيع باقات سوبر نت الجديدة شمل تخفيضا للمستخدمين 
للخدمات بشكل مباشر، بينما النسبة الطفيفة للرفع اقتصرت على الفئتين أربعة وثمانية ميغا، 

نظرًا الستخداماتها متعددة األغراض".

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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خفض السرعة عمدًا
يمتلك اليمن حجم سعة دولية من اإلنترنت تصل إلى 174 جيجا بايت، وهي نسبة ضئيلة للغاية، 
البالد،  اإلنترنت في  يفاقم من معاناة مستخدمي  ما  األخرى، وهو  البلدان  لدى  بما  مقارنة 
)المختصة   cable شركة  وبحسب  باإلشكاالت،  محفوفا  أمرا  الشبكة  إلى  وصولهم  ويجعل 
جودة  في   224 أصل  من   223 المرتبة  اليمن  احتلت  فقد  اإلنترنت(  النطاق  سرعة  بمقارنة 

اإلنترنت وبمتوسط سرعة 0.68 ميجا بايت. 

وفي تقرير صادر عن معهد واشنطن بتاريخ مارس 2022، أشار الباحث "جاستن ألكسندر" إلى 
أن االتصاالت في اليمن تحتل أسفل المرتبات في التصنيفات العالمية، وهذا يعني انخفاض 
عرض النطاق الترددي وارتفاع زمن االنتقال، عالوة على تكلفة اتصال شبكي هي من األعلى 

في العالم.

ويعزى ضعف خدمة االتصاالت في اليمن بالدرجة الكبرى إلى إخفاقات الحكومات المتعاقبة، 
وجاءت الحرب لتزيد الوضع سوًءا منذ عام 2015. وهي، عالوة على الضرر المباشر الذي لحق 

بالبنية التحتية، أعاقت االستثمار الخاص في هذا القطاع، بحسب التقرير السابق.

المحددة  الخط  بين سرعة  كبير  فارق  وجود  يتضح  تست"  "سبيد  عبر  اإلنترنت  بقياس سرعة 
من قبل "يمن نت" والسرعة الفعلية التي ُيظهرها مؤشر االختبار، وفي أوقات الذروة تتضاءل 

السرعة إلى مستوى أقل من %25 من السرعة المفترضة.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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الدكتور إبراهيم الكبسي في مقال منشور على فيسبوك )بتاريخ 26 يوليو 2021(، لفت إلى 
أن سرعات اإلنترنت عبر خدمة ADSL أقل بكثير من السرعات المذكورة والموضحة والمتعارف 
التشويش  لتهالك الشبكة األرضية وارتفاع قيم  العالمية، نظرا  الهندسية  المعايير  عليها في 
المشترك  بين  المسافات  بعد  إلى  باإلضافة  األرضية،  اإلمدادات  مواصفات  وسوء  فيها 
والسنتراالت، واستخدام كابالت قديمة محدودة النطاق الترددي، لم تعد تستخدمها أغلب 

شركات االتصاالت العالمية.

وعلى الرغم من تدني جودة اإلنترنت في اليمن إلى هذا الحد، فقد "عمد الحوثّيون إلى تخفيض 
"جمعية  مؤّسسي  أحد  السّقاف،  وليد  أكده  ما  وهو  قصد،  عن  اليمن،  في  اإلنترنت  سرعة 
الممارسة  هذه  وأن  متكّرر  بشكل  بذلك  تقوم  نت  يمن  شركة  إن  بقوله:  اليمنية"،  اإلنترنت 
التخفيض  فإن  الحال،  بطبيعة  لكن   ،2017 ديسمبر  في  اإلنترنت،  قطع  فترة  خالل  استمّرت 
 ،Google Play من تطبيقات كـ VPN المتعّمد لسرعة اإلنترنت يحظر المستخدمين من تنزيل الـ
وهو أمٌر حرج خصوصًا أن يمن نت قامت أيضًا بحجب الكثير من صفحات تنزيل برامج VPN. تقرير 

لـ سمكس بتاريخ ديسمبر 2017 

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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مصادرة نقاط وأرصدة المشتركين
تلقت "سام" شكاوى من بعض مستخدمي اإلنترنت الثابت 
الخدمة  انقطاع  بشأن  أسمائهم(  الكشف عن  )فضلوا عدم 
ل نقاطهم بشكل مفاجئ،ال مشتركون أشاروا إلى أنهم  وتَعطُّ
المعنية،  للجهات  الخلل بعد متابعتهم  بإصالح  تلقوا وعودا 
السنتراالت  مسؤولي  أن  إال  الفتين  يحدث،  لم  شيئا  أن  إال 
تكمن  المشكلة  أن  أو  مهندسين  وجود  بعدم  إما  يتذرعون 
تنتهتي فترة  وبالتالي  المشتركين،  في أسالك و"مودمات" 
صالحية نقاطهم، ويعاد بيعها في السوق السوداء، لمشترك 

آخر.

تعديل  عن   2021 مارس  في  أعلنت  قد  كانت  نت"  "يمن 
بعد  يوما،   60 إلى   ADSL نت  لخدمة سوبر  الصالحية  فترة 
أن كانت 90 يوما، ونوهت الشركة بأنه في حال عدم سداد 
رسوم اإلشتراك خالل فترة الصالحية سيتم مصادرة النقطة 
وال يحق للمشترك المطالبة بإعادة النقطة بعد انتهاء فترة 

الصالحية وسيتم إتاحتها للبيع لمشترك آخر.

بممارسة  نت"  "يمن  اتهموا  الثابت  اإلنترنت  في  مشتركون 
االحتيال، عبر تقليص سعة الباقات بنسبة %20 تقريبا، مقارنة 
بحجم الباقات المفترضة، رغم سداد قيمة الباقة مع الضريبة، 
المثال:  سبيل  فعلى  الشركة،  قبل  من  محددة  هي  كما 
مشترك في باقة 100 جيجا، حصل على 76 جيجا، وآخر حصل 
على 107 جيجا من أصل 150 جيجا، مشترك آخر حصل على 
148 جيجا من أصل 200 جيجا، وآخر 117 من 150 جيجا، لكن 
ناشطون أوضحوا أن تقليص حجم الباقات  بهذا الشكل، يأتي 
نظرا لعدم سداد قيمة الباقة بشكل كامل، مبينين أن "عدم 
يتسبب  الباقة،  قيمة  من  رياال(   20 )ولو  يسير  جزء  سداد" 
بتقليص حجم الباقة إلى ما يقارب %80 من حجمها األصلي. 

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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على  صفحتها  عبر  للشبكات،  الوطنية  النقابة  أجرته  استبيان  وفي 
من   93% أفاد  512 شخصا(،  فيه  )شارك   ،2020 أبريل  في  فيسبوك، 
المصوتين بوجود فارق كبير في تسديد فواتير اإلنترنت  مقارنة باألشهر 
السابقة، باإلضافة إلى تسديد فواتير اإلنترنت  أكثر من مرة في الشهر 

الواحد، وفقدان الرصيد بشكل كبير.

األجهزة  تحديثات  إلى  الرصيد  نفاد  نت" مشكلة  "يمن  تعزو  من جهتها 
التلقائية لالنظمة والبرامج، ومشاهدة وتحميل الفيديو بشكل مستمر، 
باإلضافة إلى تحميل الملفات ذات الحجم الكبير، ووجود عدد كبير من 

المستخدمين على نفس الخط.

تفعيل  إلى  دعا  الضرعي"،  "بشير  واإلعالم  االتصال  علوم  في  الباحث 
وضرورة  اليمن،  في  لإلنترنت  المزودة  الشركة  على  الشعبية  الرقابة 
تكاتف الجميع إلحداث تغيير في الخدمة، ألن اإلنترنت ليس ترفيهًا كما 
ينظر إليه بعض المسؤولين، بل هو أهم عنصر للتعليم اليوم، وهو نافذة 
الفرص، وليس من المبالغة القول بأن مستقبل أبناء اليمن مرتبط بخدمة 
وفق  العالم"،  إلى  للولوج  الخدمة  لهذه  توظيفهم  وطريقة  اإلنترنت، 

تصريح أدلى به لموقع "المشاهد" في 10 ديسمبر 2019.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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تنويه:
قمنا -نحن فريق الحقوق الرقمية في منظمة سام- بمراسلة 
كٍل من )وزارة االتصاالت، المؤسسة العامة لالتصاالت، يمن 
نت( للتعليق على ما تضمنه التقرير، إال أننا لم نتلقَّ أي رد، 

حتى لحظة إصدار التقرير.

القيود المفروضة على خدمة اإلنترنت في اليمن..
من االحتكار إلى التحكم
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التوصيات: 

ضرورة سن قوانين ولوائح جديدة من شأنها أن تنظم قطاع االتصاالت وتعمل . 1
على معالجة االختالالت التنظيمية والتشغيلية التي يعاني منها القطاع.

تحرير االتصاالت، وإفساح المجال للقطاع الخاص، لتقديم خدمة اإلنترنت، بجودة . 2
وأسعار تنافسية.

لقطاع . 3 التحتية  البنية  تطوير  على  والعمل  اإلنترنت،  خدمة  نطاق  توسيع 
االتصاالت عموما، بشكل يواكب الطلب المتزايد على الخدمة.

على الشركة المزودة لخدمة اإلنترنت في اليمن، إعادة النظر في أسعار الخدمة، . 4
وإقرار تسعيرة جديدة تتناسب مع قدرات وإمكانيات المواطنين.

اتخاذ تدابير وإجراءات تراعي مصلحة مستخدمي اإلنترنت، وتمكنهم من الوصول . 5
إلى الخدمة بسالسلة.

نجدد مطالبتنا للجهات المعنية بضرورة فك الحجب عن المواقع اإلخبارية، فورا، . 6
والتوقف عن الممارسات التي تمس الحريات اإلعالمية في البالد.

الصراعات . 7 عن  االتصاالت  تحييد قطاع  اليمن  في  الصراع  أطراف  على  يتوجب 
العسكرية والسياسية، وتجنب استخدامه كورقة ضغط ومساومة.
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