
2021-5782االجتماعي،التواصلمواقععلىالتحریضمنعقانونمشروع

1ورقة موقف

بقلم: المحامیة عبیر بكر

الّتواصلشبكاتعلىالّتحریضمنعقانونمشروعباإلجماعالتشریعیةللشؤوناإلسرائیلیةالوزاریةاللجنةأقرت،27/12/2021یومفي
اإللكترونیة.المنصاتعلىإلیھالوصولتقییدأوللمحتوىالحكومةإزالةتنظیمإلىیسعىقانونوھو،2021لعاماالجتماعي 23

أومالكأومحتوىناشرأيُیلزمأمرإلصدارالعام،المدعيطلبعلىبناًءمركزیة،محكمةقاضيتفویضسیتمالقانون،لمشروعوفًقا
مزودمطالبةبصالحیةالمحكمةستتمتعكماالموقع.منالمحتوىبإزالةمدفوًعا،أومجانّیًاكانسواء،تطبیقأوإنترنتموقععنمسؤول 4

بشأنھ.األمرإصدارتمالذيللمحتوىبإلوصولالسماحبعدم)Google(مثلاإلنترنتعلىالمعلوماتعنالبحثخدمات

"بأمنالمحتوىیضرأنإمكانیةبزعمجنائیة،جریمةیشّكلالمحتوىنشربأنالمحكمةاقتناعبعدالقضائّياألمرھذاإصدارسیتم
(خادمسیرفرمننشرهتمسواءالقبیل،ھذامنمنشوربأيھذاالقانونمشروعیعنىلذلكالدولة"،"أمنأوالعامة""السالمةأواألشخاص"

نحوالقانونھذاتطبیقالنظریةالناحیةمنویمكنالقانون،مشروعفيإقلیمیةقیودتوجدالحیثإسرائیل،خارجأوإسرائیلفيحاسوب)
أي موقع تثیر منشوراتھ االشتباه في ارتكاب جریمة أو اإلضرار بسالمة شخص أو بالسالمة العامة أو بأمن الدولة.

علىمسيءمحتوىنشرمعللتعاملإسرائیلدولةالستجابة"السعيھوالقانونمشروعمناألساسيالھدففإنالمقدمة،منُیفھمكما
تقررلذلكالعالم.حولمختلفةدولفيواإلرھاب"العنفعلىوالتحریضالعنفزیادةفيالمتمثلالعالمياالتجاهضوءفياإلنترنت
المتاحةالقانونیةاألدواتمنأيمحلیحلالأنھإالإحداھا،القانونھذاویعدالشأن،ھذامعللتعاملالقانونیةاألدواتمجموعةتوسیع
منالغرضلتطبیقالحالیةالقانونیةاألدواتتكفياللماذاتشرحأنیمكنالمقدمةفيأوالقانونمشروعفيواقعیةإجابةتوجدفالالیوم،

أنطالماالخصوصیة،علىالتعديأوالسمعةتشویھمثلالمسیئة،المنشوراتأنواعجمیعمعالجةإلىھذاالقانونمشروعیھدفالالقانون.
مشروعیفّصلالكماالدولة،أمنأوالعاماألمنأواألشخاصأمنعلىالتعديإلمكانیةالحقیقيالقلقمندرجةإلىیؤديالاالنتھاكھذا

القانون ھذا بشكل واضح ما ھي الجرائم الجنائیة التي یزعم أنھ ینطبق علیھا.

مثلالمصطنعةأوالمصدرمجھولةالمنشوراتظاھرةمعالتعاملإلىیھدفأنھیوضحماعلىالقانونمشروعیحتويالكذلك،
إجراءاتدونسریعةعقوبةھوالمطلوبفإنوبالتاليالمزعومة،الجریمةتتبععلىتصّعبالتياإللكترونیة""اللجانأو"الروبوتات"

نتیجةعنالنظربغضالموقعمنالمحتوىإزالةبطلبیسمحالقانونیزالالالناشر،ھویةفیھاُتعرفالتيالحاالتفيحتىلذلك،جنائیة.

لذلك یعد اسم القانون مضلل، حیث یدعي أنھ ینطبق فقط على الشبكات االجتماعیة ولكنھ في الواقع ینطبق على أي موقع وتطبیق.4

مناقشةتمتفقداإلنترنت،منالمحتوىإزالةسلطةلترسیخمحاولةإجراءفیھایتمالتياألولىالمرةلیستھذهأنإلىاإلشارةیجب3
اإللكترونيالمحتوىإزالةقانونمشروعالسابق،باسمھأو2016-5777المحتوى)،(إزالةاإلنترنتعبرالنشرجرائملمنعقانونمشروع

القراءةفيذكرهالسابقالقانونمشروعمناقشةتمت.742ص،1104حكوميقانونمشروع،2017-5777جریمة،نشرهیشكلالذي
اإلسرائیليوالمعھداإلسرائیلیةاإلنترنتجمعیةمنكلقبلمنالقانونمعارضةعنالتعبیرتمحیثلھ،الترویجوتوقفوالثالثةالثانیة

للدیمقراطیة، لمراجعة أوراق الموقف والبحوث المقارنة والنقد، تتبع الرابط:
https://www.idi.org.il/ministerial-committee/23474/

یمكن قراءة نص مشروع القانون كما ھو منشور على الموقع اإللكتروني لجمعیة اإلنترنت اإلسرائیلیة:2
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Law_Proposal_Social_Media_December2021.pdf

.2022فبرایر،،االجتماعياإلعالملتطویرالعربيالمركز–حملةمركزطلبعلىبناًءبكر،عبیرالمحامیةإعدادمن1

https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2021/12/Law_Proposal_Social_Media_December2021.pdf


ظاھرةفيیعنيماوھوالحكم،بیانحتىالجزئيالتقییدأوالحذفولیساإلزالةھيالمشروعیقترحھاالتيفالعقوبةالناشر،معالتحقیقات
حجب إمكانیة وصول الجمھور للمحتوى العام، حتى لو كان ھذا المحتوى في تلك الحالة ال یشكل جریمة.

التعبیرحریةوحمایةالرقمیةالحقوقتعزیزعلىعملھ،مجاالتضمنیعمل،والذياالجتماعي،اإلعالملتطویرالعربيالمركز-حملة
فيوالمقیمین/اتالفلسطینیین/اتالمواطنین/اتعلىالمتوقعالضررمنللتحذیرویسعىككلالقانونمشروعیعارضاإلنترنت،على

وتتطلببالقانونقواعدھاتحدیدتمجرائمھيواإلرھابالعنفعلىالتحریضفجرائم).1967(المحتلةواألراضيالفلسطینيالداخل
على"یحرضمعینمحتوىبأنقضائيقرارفتحدیدلذلكالناشرین/ات،علىالجنائيالقانونیفرضھاالتيالقانونیةاألدواتجمیعاستخدام
حقوقانتھاكاتعلىأدلةویقدمللحكومة،التعسفیةالسیاساتیفضحتحركأيعلىالحكومةرقابةأمامالبابیفتحاإلرھاب"أوالعنف

فإنالفلسطیني،اإلسرائیليالسیاقفيأنھیبدومافعلىالعنیفة.الحربسیاساتویعارضاإلسرائیلیة،القواتانتھاكاتویكشفاإلنسان،
األوقاتفيخصوًصاعام،بشكلالدولةلسیاسةوالمعارضین/اتغزةوقطاعالغربیةالضفةفياإلسرائیليلالحتاللالمعارضین/ات

الحرجة، ھم/ن أول المتضررین/ات.

حریةممارسةفيالحقعلىمفرطعبءإالھوماالكبرىوالشركاتالحكومةأمامالمحاكمفيمنشوراتھمعالتعاملعلىالفردإجبارإن
ظلفيأقوالھإزالةعلىضمنًیا،الموافقة،أورأیھعنالتعبیرتجنبإلىالفردیدفعفقد(التخویف)،الصقیع""أثرلھیكونوقدالتعبیر

ذاتیةرقابةالمواطنون/اتیمارسقدالدعوى.وأطرافالقانونيالنظاممعالتعاملأجلمنوالنفسیةاالقتصادیةالمواردحشدضرورة
مفرطة خشیة أن تجرھم كلماتھم إلى إجراءات أمام الدولة والشركات اإلعالمیة العمالقة.

قواعدمعیتماشىالبماوالمحظوربھالمسموحالخطابحدودترسیمإلىیسعىمشروًعاباعتبارهإالإلیھالنظریمكنالقانونمشروعھذا
أنفيشكھناكلیسالتعبیر.حریةلتقییدالموضوعةالقانونیةاالختباراتمعیتوافقالوحتىفیھالمتبعةواإلجراءاتالجنائيالقانون
ندركالوقتنفسوفيالتعبیر،فيالفردلحریةوالفعالالصحیحالتحقیقأجلمنإلیھاالوصولیسھلمنصاتوفرقداإللكترونيالفضاء
المثارةاإلشكالیاتمعالتعاملویعرفتعامللطالماإسرائیلفيالجنائيالقانونفإنذلك،ومعبسھولة.المنصاتھذهاستخدامإساءةإمكانیة

واألمنالعامةالمصلحةحمایةتضمنأنیمكنالتياإلجراءاتمنبسلسلةآخر،متضرروأيالدولةوسلطةالقانونمشروعبخصوص
دون الحاجة إلى المزید من التشریعات.

صعوباتویثیرتناسبي،غیربشكلالتعبیرحریةفيالدستوريالحقینتھكالقانونمشروعأنھوھناموقفنافإنأدناه،الشرحسیتمكما
المحتوىبتحدیدتسمحوالتيإسرائیلفيالكافیةاألخرىالقانونیةاألسالیبمنالعدیدتوفرحقیقةإلىوبالنظروإجرائًیا.جوھرًیادستوریة

حریةفيالحقانتھاكنطاقتوسیعسوىالمقترح،التشریعمنالغرضھوماالواضحمنفلیسمعھ،والتعاملوالھجوميالتحریضي
البأننظھرأنلنحاولالیومالسائدالقانونيالوضعیليفیمانعرضاإلسرائیلیة.للسیاسةالسیاسیین/اتللمعارضین/اتخصوًصاالتعبیر،

حاجة ألي تشریع رقابّي إضافي.

5الوسائل المتاحة الیوم للدولة لتحقیق الھدف من مشروع القانون

سؤالعلىلإلجابةأوالمسيءالمحتوىإزالةتنظیمإلىالحاجةتبررأنالممكنمنمقنعةأوواقعیةبیاناتأيالقانونمشروعمقدمةتقدمال
تعبیرلحریةالمتوقعالخطیراالنتھاكضوءوفيالمسيء.المحتوىمعللتعاملمناسبةأدواتحالًیابھاالمعمولاإلجراءاتتشكلاللماذا

الناشر،  كان ال بد من اإلجابة على األقل عن لماذا ھناك حاجة ملحة لتوسیع مجموعة األدوات القانونیة لتقیید حریة التعبیر على اإلنترنت؟

6طرق التنفیذ التي استخدمتھا وحدة السایبر اإلسرائیلیة بمكتب المدعي العام للدولة:

الوحدةتعملحیثكثیرة،أموربینمناإللكترونیة،الجرائممعبالتعاملتعنىإلكترونیةوحدةالعامالمدعيمكتبأدار،2015عاممنذ
موظفيضدالمسیئةوالمنشوراتالجنسیة)،الفیدیوومقاطعالصورنشرحاالت(فيالجنسيوالتحرشالقاصرین،إیذاءمجالفيكذلك

سلك الدولة، والجرائم األمنیة والتحریض بمختلف أنواعھ، والجرائم في مجال قانون االنتخاب وأكثر من ذلك.

راجع: إجراءات العمل - إدارة اإلنترنت بمكتب المدعي العام، التعامل مع المحتوى غیر القانوني المنشور في الفضاء اإللكتروني -6
التالي:الرابطعلىالعبریة)(باللغةاإلجراءعلىاالطالعیمكن.1رقمالتحدیث

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/cyber.pdf

لمزید من المعلومات حول االحتماالت الموجودة بشكل عام فیما یتعلق بتطبیق الضحایا إلزالة المحتوى المسيء، راجع: تقریر اللجنة5
المعنیة بصیاغة تدابیر لحمایة موظفي الخدمة العامة والعامة من األنشطة والمنشورات الھجومیة، وكذلك التنمر عبر اإلنترنت (القدس

11/20.(

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/cyber.pdf


مع"التعاملوھوتماًماالحاليالقانونمشروعنفسھو"الوحدة")قریبوقتحتىعلیھُیطلقكان(الذيالقسمإنشاءمنالھدفكان
.والمسار التطوعي(القسري)المسار الرسميالقسم السیبراني في مسارین:حیث یعملالجریمة واإلرھاب في الفضاء اإللكتروني"، 7

المسار القانوني القسري:

أوإلیھالوصولمنعأوالمحتوىبإزالةالخاصوالمحتوىالخدمةمزوديإلىالسیبرانيالقسممتطلباتنقلالمسارھذافيالعملویشمل
ارتكابلمنعأوامرإصدارالمحكمةالقانونھذایخول.2017–اإللكترونیةالجرائممنعقوانینأحكامبموجبالبحث،نتائجمنحذفھ 8

منعدًدایضمولكنھجریمةكلعلىالقانونینطبقالالمواقع.علىالمرتكبةالجرائملبعضاإلنترنتمتصفحيتعرضومنعمعینة،جرائم
الخطرةالموادواستخدامبالمخدراتاالتجاروجرائمالدعارةخدماتعنواإلعالنالمحظورةواأللعابالمقامرةمجالفيالجرائم 9101112

.2016-اإلرھابمكافحةقانونبموجبإرھابیةلمنظمةاإللكترونيوالنشاط

تموالتيالدولةخارجخوادمھاتقعمختلًفاموقًعا3624معبالتعاملقامتالتيالمحاكمإلىطلًبا202035عامقُدمالمسار،ھذامنكجزء
علىالتطبیقاتمنواثنینتطبیقا)،16(جنسیةخدماتعنتعلنومواقعتطبیقا)،17(مقامرةمواقعكانمعظمھاإلیھا،الوصولحظرطلب

المدعيمكتبورفضالطلباتمن31المحكمةقبلتالخصوص.وجھعلىاألطفالمعالجنسكممارسةمسیئةموادتنشرالتيالمواقع
13الجلسة.فيالمطلوبةالنتیجةعلىالحصولبعدطلبات4العام

المشتبھأسماءنشرحظرمثلالقانونیةاألحكامینتھكالذيالمحتوىإزالةعلىالخدماتمقدميمعالسایبروحدةتعملذلك،إلىباإلضافة
منوغیرھا1950–الدعایة)(طرقاالنتخاباتقانونبموجبالصادرةالتقییدیةاألوامروتنفیذالجنسیة،الجرائممنالمشتكینأوبھم

المنشورات المخالفة ألحكام القانون أو أوامر النشر القضائي.

المسار التطوعي:

وحدةتتواصلالمسار،ھذامنوكجزءالتطوعي.المسارھومسیًئاتعتبرهالذيالمحتوىإلزالةجاھدًةالدولةفیھتعملالذياآلخرالمسار
عنوتبلغالخدمات،ومقدميGoogleبحثومحركاالجتماعيالتواصلشبكاتوخصوًصااإلنترنت،شركاتمعاإلسرائیلیةالسایبر 14

خدماتمزودأوبالموقعالخاصةاالستخدامشروطتنتھكالدائرة،رأيفيوالتياإلعالن،أوالنشرسیاقفيارتكبتمزعومةجریمة
لتقریركاملةتقدیریةبحریةالمنصاتتتمتعحیث"توصیة"،بمثابةاإللكترونیةوالمواقعالخدماتبمقدميالقسماتصالویعتبراإلنترنت.

وحدةتوصیاتلقبولالمنصاتاتجاهأنإلىأدناهالواردةالبیاناتتشیرنفسھ،الوقتفيالسایبر.وحدةتقریرضوءفيالتصرفكیفیة
بدیلةأداةھوالنیابة،إلصداراتوفًقاالبدیل،الطریقإنالتقاریر.منالعظمىالغالبیةفيوذلكفیھ،التدخلأوالمحتوىوإزالةالسایبر،
جنائیةعقوبةھناكیكونعندماتكمیلیةوكأداة،مقاضاتھأوالجریمةمرتكبعلىالتعرففیھایمكنالالتيالحاالتفيالجنائیةلألداة 15

16تقلیدیة.

بوقفھ.لتأمرالعلیاالمحكمةإلىالتماًساقدمتالتياإلنسانحقوقمنظماتقبلمنالنتقاداتتعرضقدللعملالتطوعيالمسارأنإلىیشار
للدولةالعامالمدعيمكتبضدالعلیاللمحكمةإسرائیل"فيالعربیةاألقلیةلحقوقالقانونيالمركز"عدالة:قدمھالذي7846/19التماسفي

16

.46صالسابق،المصدر15

.47صالسابق،المصدر14

الرابط:علىالتقریرعلىاالطالعیمكن.46ص،04.11.21بتاریخمنشور،2020عامملخصالعام،النائبتقریرمن:13
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/files_2020_Annual_Report.pdf

.2013الخطرة،العقاقیراستخدامظاھرةمكافحةقانونمن7القسم12

.1973لعامجدیدة][نسخةالخطرةالعقاقیرقانونمن14-13األقسام11

العقوبات.قانونمند205و)1(ج205وأ205و202األقسام10
العقوبات")."قانونھنا:(المذكورة1977لعامالعقوباتقانونمن225المادة9
المذكورة ھنا: "قانون السلطات".8

لمزید من المعلومات حول تلك الوحدة وأھدافھا وكیفیة عملھا، راجع:7
https://www.gov.il/he/Departments/General/cyber-about

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/files_2020_Annual_Report.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/cyber-about


حقوقمنظمتازعمتأعاله.الموضحةالتطوعیةالسیبرانيالقسمأنشطةنوقشت)2021(أبریل)نیسان12في(ُنشراإلنترنتوحدة- 17

الشبكةعلىارتكابھازعمالتياإلنترنتمنصاتعلىالجنائیةالجرائمعناإلبالغأنإسرائیل،فيالمواطنحقوقوجمعیةعدالةاإلنسان،
أنتقررأنبعدااللتماسالعلیاالمحكمةرفضتوقدالتعبیر.حریةفيالدستوريللحقانتھاكاًیشكلماوھوقانوني،تصریحدونتم

ھمالذینالناشرینضدتعملالوحدةأنتظھربیاناتأيتقدیمیتملموألنھصالحیاتھاضمنتعملعنھا،المفصحالمعلوماتبحسبالوحدة،
بشر ولیسوا على سبیل المثال، برامج روبوت.

تدخل وحدة السایبر یعد تدخالً في مجال التحریض واألمن وبالتالي فإن التشریع غیر ضروري

المعطیاتوبحسبفعلًیاأنھإالأمنھأوالشخصبسالمةیلحقالذيالضررضدالحمایةتوفیرھوالسایبروحدةمنالغرضأنحینفي
السیاقفيھوتقریًباالقسمنشاطغالبیةأنیبدوالعلیا،العدلمحكمةمنأعالهموضحھوكماوالدولةالسایبروحدةقبلمنالمنشورة
ھذهفيالوحدةعملأنالعلیا،المحكمةوجدتلذلك،للتحریض.تسعىأوإرھابیةمنظمةتدعمأنھاُزعمالتيالمنشوراتضدالتطوعي
الضررمنالمزیدلتبریریكنلمإناألساسي،التشریعفيصالحیاتھارسختأنھاالدولةاستنتاجمنإذنالھدفھوماقانونًیا.الحاالت

والتدخل الجسیم في المحتوى؟

التيالسایبروحدةفيجنائیةقضیة144فتحتم2020عامفيأنھ،2020لعامكموجزالعامالمدعيمكتبنشرھاالتيالبیاناتتظھر
16فتحتمحیث2016وعامفقط،قضیة57فتحتمحیث،2019بعاممقارنةاإلنترنت،عبرالفضاءفيحدثتالتيالجرائممعتتعامل
العملمسارتخصالبیاناتھذهتحریض.٪5و2020فيأمنیةمخالفاتبارتكابشبھاتتناولتالجنائیةالقضایامن٪7فقط.حالة 18

لوائحنسبةمعیتناسبالواإلرھابالتحریضجرائمسیاقفيمفرطنشاطوجودإلىالبیاناتفتشیرالتطوعي،المسارفيأماالقسري،
االتھام الخاصة بتلك الجرائم.

تتعلقالمسارھذافياإلحاالتمعظمأنیبدوالعام،المدعيمكتبمنشوراتومنالدولةعننیابةالعلیاللمحكمةالمقدمالمبدئيالردففي
فيالمثالسبیلعلىالعنف.أواإلرھابعلىمحرضةمنظماتأوإرھابیةمنظماتبأنھااالسرائیلیةالحكومةتعّرفھامنظماتبمنشورات

أنھاُزعممنشوراتالشكاوىمن٪22تناولتفیما%76نسبةكإرھابّیةعّرفتبتنظیماتالمتعلقةالحذفطلباتنسبةشّكلت2019سنة
19تحتوي على محتوى یمكن أن یشكل جریمة تحریض على العنف أو اإلرھاب.

الدائرةشكاوىمعظمإنبلواإلرھاب،التحریضمجالعلىیقتصرفقطلیسالطوعيالمسارانالسایبر،وحدةتقاریرمراجعةتكشفكما
عناإلبالغتم،2017عاموفيجزئًیا)،أو(كلًیاالمنشوراتمن٪76.5إزالةتمتحیثبھا.الخاصالمحتوىإزالةوتتمقبولھایتم

20منھا؛٪92منیقربماحذفوتممنشوراً،14283عنبالغاتتقدیمتم،2018عامفيأمامنھا؛٪88حذفوتممنشوًرا،12351

تمأنھ2020لعامللدولةالعامالمدعيمكتبتقریرُیظھر.المنشوراتمنتقریًبا٪90حذفوتمبالغ،19606تقدیمتم،2019عاموفي 21

عامتقریریوضحوال)Facebookموقعإلىمنھا٪88إرسال(تماإللكترونیةالمنصاتعلىحظرهأوالمحتوىإلزالةطلًبا4458تقدیم
المواقع.قبلمنمعھاوالتعامللھااالستجابةتمتالتيالطلباتعدد2020

الدولةبینكبیرتعاونوجودإلىمسیًئا،یبدوالذيالمحتوىنشرمعللتعاملكافیةأدواتوجودالموضوعیتعدىالحالة،ھذهفيلذلك،
یوجدالأنھإلثباتكافیةأعالهالمذكورةالبیاناتفإنذاتھ،الوقتوفيدراسة.ویتطلبمشبوًھاأمًراذاتھحدفيوھوالرقمیة،والمنصات

فيالشفافیةلمضاعفةالجھودتكثفأنالمستحسنومنالشبكة،علىالمحتوىفيللتدخلالدولةأدواتصندوقفيباألدواتنقص
غیرألسبابالسیاسیةالحریاتتضییقنطاقوتوسیعاألدواتمنالمزیدإضافةفيالرغبةظلوفياألدوات،تلكتوفرظلفيالممارسة

معلن عنھا.

:56ص،2019لعامالنشاطملخصتقریرالعام،النائبتقریرمن:21
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/DATA%202019.pdf

.64ص،2018موجزتقریرالعام،النائبمكتب20
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/files_report-2018.pdf

.57ص،2019لعامموجزتقریرالعام،المدعيمكتب19

علىالتقریرعلىاالطالعیمكن.46-45ص،04.11.21بتاریخالمنشور،2020لعامملخصللدولة،العامالمدعيتقریرراجع18
الرابط:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/files_2020_Annual_Report.pdf

أدناه: محكمة عدالة العلیا.17

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/DATA%202019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/files-general/he/files_report-2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/prkfiles2/he/files_2020_Annual_Report.pdf


انتھاك الحق في حریة التعبیر بشكل غیر نسبي

ُیعدكمااإلنترنت.لمستخدمي/اتالذاتیةاالستقاللیةوحقالتعبیرحریةفيالدستوريالحقمنالرقميالفضاءإلىالوصولحقینبع 22

التعرضمنمواطنیھ/اتھوصولمنعإلىیسعىدیمقراطيغیرنظامأيفيمعروفةطریقةاإللكترونیةالمواقعإلىالوصولحظر
حریةفيالحقفممارسةدستوري،كحقاإلسرائیليالقانونفيالتعبیرحریةفيبالحقاالعترافتممناسب.غیرالنظامیعتبرهلمحتوى 23

حریةفيبالحقاإلسرائیلیةالقضائیةالسوابقاعترفتحیثالسیاسیة،الحریاتسیماوالاألخرى،الحریاتلممارسةمسبقشرطالتعبیر 24

الذيللجمھورأیًضاولكنالتعبیرصاحبأوللناشراألذىفيالتسببعندالتعبیرحریةفيالحقانتھاكیتوقفالدستوري.كحقالتعبیر
التعبیر،فيحریتھممارسةمنكجزءالمعلوماتیتلقىوأنالمحتوىیصلھأنلھیحقوالذيالرقميالفضاءفيالمختلفةالمنصاتیستخدم
فّصلھالذياألمروھوجریمة،تشكلأنھاُیزعمالتيالتعبیراتعلىأیًضاینطبقكمبدأالتعبیربحریةاإلسرائیليالقضاءأقروقد 2526

مشروع القانون من حیث المبدأ في إجراء غیر عادل.

ویرأسھا،إسرائیلفيمواطًناأومقیًماالضحیةیكونالعندماحتىصارمة،منھاالحدأوالتعبیرحریةبتقییدالخاصةاالختباراتتعد 27

وأمنھ،الجمھورحمایةمصلحةمعالتعبیرحریةقیمةفیھاتتعارضحالةأيفياالختبارھذاینطبق.الوشیكللیقیناالحتمالياالختبار 28

"االحتمالاختبارإنالضرر.لحدوثحقیقياحتمالوجودحالفيستتمالمواقعمنالمحتوىإزالةأنعلىالقانونمشروعینصحیث
التعبیر،حریةانتھاكاحتماالتدائرةیوسعمماالیقین،شبھعلىقائماختبارولیساحتمالیةاختبارھوالقانونمشروعفيالمقترحالحقیقي"

حتى لو كان بقرار محكمة.

نفسفيیسمحأنھإالبالموضوع،المعنیینجمیعباستدعاءالتزاموجودمنالرغمعلىأنھعلىالقانونمشروعینصلذلك؛وباإلضافة
ولیسسریة.أدلةتقدیمبعدواحدطرفحضورفيالقراراتخاذیتمبأنحتىویسمحاألطراف،منأيوجودعدمحالةفيبالمناقشةالوقت
یجبالذيالمحتوىوھووعلنيمرئيمحتوىھوالجدالموضعالمحتوىیكونعندماسريدلیلتقدیممنالھدفھوماالواضحمن

فيسریةمعلوماتإلىالدولةحاجةتشیرلذلكالقومي.األمنأواإلنسانلسالمةضررأيإلىیؤديأناحتمالدرجةسیاقفيفحصھ
النفوذإضعافأنیعقلوالتحقیقھا.إلىالقانونمشروعیسعىأخرىخفیةنوایاإلىإزالتھعدمأوالمرئيالمحتوىإزالةمناقشةسیاق

السیاسي لشخص مجھول یتم بإخفاء منشوراتھ عن الشبكة، حتى لو كان ھذا مشروًعا، عن طریق معلومات سریة تخفى عنھ.

العقوبة القصوى لجریمة غیر مثبتة بالطرق المعتادة:

مشروعیحددوالجنائیة،جریمةیشكلالمحتوىبأناالقتناعبعدالتطبیقأوالموقعمنالمحتوىبإزالةالمحكمةالقانونمشروعیخول
تقییدعملیاتلجمیعللرقابةخاضعوغیرواسعتطبیقأمامالبابیفتحوبالتاليالقانون.علیھاینطبقأنینبغيالتيالجنائیةالجرائمالقانون

حریة التعبیر المعتدلة والخطیرة.

استدعاؤهویمكنمعروفةالناشرھویةكانتإذاحتىأنھیعنيھذاالجنائیة،لإلجراءاتمكملالحذفأمرأنإلىبوضوحالمقدمةوتشیر
إزالةتستطیعالسلطةزالتالال،أماتھامالئحةتقدیمسیتمفیماالقراراتخاذثمبالفعلجریمةتمثلمنشوراتھكانإذاوالتأكدلالستجواب
فيبراءتھأجلمنویحارباتھامالئحةیواجھنفسھیجدقدالشخصأنیعنيھذاقائمة.جریمةارتكاببحجةالتحقیققبلحتىالمحتوى
المعتادة.بالطرقإثباتھایتمأنحتىقبلاالتھام،الئحةموضوعھيالجریمةبأنقراراتخاذویتمبالحذفأمریصدروقدجنائیة،دعوى

وبالطبع ال ینبغي للمرء أن یتعامل مع مثل ھذا الموقف الھزلي من اإلدانة والعقاب مقدًما قبل ممارسة حق الدفاع.

سریعإجراءطریقعنولیسالكالسیكيالجنائياإلجراءطریقعنجریمةارتكابإثباتیتمأنووضعھاالتعبیرحریةقیمةأھمیةتتطلب
الشرعیةإضفاءالممكنمنسیكونأنھافترضنالوحتىألنھسریة،أدلةأساسوعلىواحدجانبمنالقراراتاتخاذخاللھمنیمكنإداري

راجع: محكمة كل ھام العلیا أعاله.28
).18.10.18(الداخلیةوزارةضدأقاسمالرا277216/18

القانونالسیبراني"،الفضاءفيالتعبیرلجرائمالبدیل"الحلویسمونسكيحاییم)؛2.11.17(إسرائیلدولةضدسیجل265991/13
).2018ھاریل،ألون(محرر:691،728والثقافة،والمجتمع

).1987(433والدراما،األفالممراجعةمجلسضوءفي2517/86

العلیا.ھعامكولمحكمةأدناه:)،1953(،87)1(7الداخلیة،وزیرضدھعامكول73/53العلیاالعدلمحكمة24

القدسفيالمفتوحالبیتضدالقدسبلدیة5905/06)12.12.06(اإلسرائیلیةالشرطةضدھروفمترا2557/05العلیاالعدلمحكمة23
).1994(456،468)2القدس،(منطقةقائدضددایان2481/93العلیاالعدلمحكمة)؛17.12.07(والتسامحللفخر

)2003(421والحكومةالقانونالعامة،المكتباتتصفححریةبیرنھاك،مایكلراجع:22



إداريبإجراءااللتزامضمانینبغيیزالفالاألخرى،القوانینبعضفيموجودأمروھوإداري،إجراءفيإجراميبعملیتعلققرارعلى
حالةأيفيأنھمفادھاالقانونيالنظامفيأساسیةقاعدةفیوجدعادلة،محاكمةفيالفردلحقخطیرانتھاكاألمرھذایعدوعادل.سلیم 29

المنشورھذاكانإنتحدیدفيالتقصیرفعندحال،أیة.وعلىوعادلسلیماإلجراءیكونأنضمانیجبالفرد،حقالسلطةفیھاتنتھك 30

كرستالمحاكمأنالصدفةقبیلمنولیساإلداري.اإلجراءولیسكالسیكيالجنائياإلجراءیكونأنالبدفھناال،أمجنائیةجریمةیشكل 31

عشرات الصفحات لتحلیل جرائم حریة التعبیر في السیاق الجنائي، ومن المناسب أن یستمر ذلك في المحاكم الجنائیة فقط.

الملخص واالستنتاجات

یسعىحیثأعاله،تفصیلھاتمالتيھيمنھااألساسیةالنقطةطرق،بعدةاآلنیتماإلنترنتعلىالتعبیرحریةتقییدفيالدولةانخراطإن
فيحالًیاتناولھایتملماحتیاجاتأيعلىالتصویتودونمبررأيدونالقسريالسیاقفيالدولةمشاركةتوسیعإلىالقانونمشروع
بحدأمروھوالیوم،حتىبنجاحبھالعملیتمأنھالعلممعالتطوعي،المساركفایةلعدمالمقدمةفيتفسیریوجدوالالحالیةالقانونیةاألدوات

ذاتھ مقلق، ولكن تم تطویعھ من قبل المحكمة العلیا في الوقت الحاضر.

فالتطبیقتطبیقھا.إلىیسعىالتيالفعلیةالعقوباتتفاصیلإلىاالفتقارسیاقفيأوككلتطبیقھسیاقفيسواءالنطاقواسعالمقترحالقانون
فمنسواء.حدعلىوالناشرین/اتاإلنترنتلمستخدمي/اتلھالمالزمللضررالالمحدودالنطاقیوّسعللقانونالمحدودوغیرالواسع

أدواتبواسطةذاكأوكھذاتعبیروقانونیةجنائیةمدىتحدیدفإنلذاالتعبیر.تجریمموضوعالكالسیكيالجنائيالقانونیعالجأنالمفترض
حالةفيواستجوابھ/امباشرًةلھ/االتوجھفباإلمكانالناشر/ةھویةمعرفةفعندالمبدأ.حیثمنتجنبھایجبجذریةخطوةھوسریعةإداریة

ھویةمعینمحتوىفياشتباهھناكیكونوعندماالقانون.فيعلیھاالمنصوصالصارمةواالختباراتللمعاییرووفًقاالقصوىالضرورة
اإلنسانحقوقلمنظماتوالسماحالشفافیةمنقدرأقصىضمانوسطالعملفيالتطوعيالمخططیستمرأنفیجبمعروفة،غیرناشره

وأصحاب الرأي بالتعبیر عن مواقفھم قبل اتخاذ قرار إزالة المحتوى.

أيمنمقدًمایقللأنشأنھمننشرهالذيالمحتوىحمایةأجلمنالمحاكمإلىالفرددفعالبعید.المدىعلىخطیرتأثیرھذاالقانونلمشروع
منخوًفامطلًقاالتعبیرعناالمتناعأومسبًقا،كلماتھ/اعلىرقابةفرضمنتخوفھ/اویزیدالحرة،الرأيمساحةفيالمشاركةفيرغبة

االنجرار إلى المحاكم والتعامل مع جھات مثل الدولة والشركات اإلعالمیة القویة، وفجوات القوة بین الفرد واألطراف ستكون كافیة لردعھ.

قواعدترتیبخاللمنیأتيتحسینھاأنإالتحسین،إلىبحاجةوھيالصعوباتمنالبالدفيالتطوعیةالمشاركةآلیةتخلوالالواقع،في
الرقمیةالمنصاتمعالدولةعالقةفيالشفافیةفانعدامالدولة.تدخلرقعةتوسیعولیساإلنترنتعبرالمنصاتمعالدولةتعاملفيواضحة
المحتوىتقییدفیھایتمالتيالحاالتتوثیقوعدمالتعامل،إجراءاتنشروعدمقریب،وقتحتىالمحذوفةالعباراتتوثیقعدمتشملوالذي

أو إزالتھ عمًدا ضد ناشر معروف أو غیر معروف، وعدم إعطاء حق الدفاع للفرد والعامة، ھو ما یتطلب األولویة في العالج والتنظیم.

علىالفلسطینیین/ات،وخصوًصااالجتماعي،التواصلمنصاتمستخدمي/اتحقوقانتھاكاتوتوثیقرصدفيحملةمركزتجربةتشھد
الدولةوسكانولمواطني/اتللفلسطینیین/اتالتعبیرمساحةعلىللتضییقالمنصاتھذهالیومتمارسھالذيالمقیدوغیرالسافراالستخدام
32وأفعالھا.الدولةانتقاداتتقییدفیھایتمالتيالطوارئفتراتخاللخاصبشكلالقیودھذهتكثیفیتمحیثالمحتلة،الفلسطینیةواألراضي

اذافیمانعلمأننستطیعوالالمرحلةھذهفيصحیحبشكلالحقائقنعرفأنلنایسمحالالعملیةالممارسةفيالدولةشفافیةعدمفإنوبالتالي
ونطاقالیومالدولةبعملیتعلقفیماالشفافیةغیابظلوفياإللكترونیة.المنصاتبمبادرةأمالدولةمنبطلبكانالمحتوىحذفكان

تدخلھا، فال مجال لتوسیع األدوات الموجودة تحت تصرفھا.
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