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ص ٌملحخّ

يوفــر االســتخدام الموســع للمنصــات التكنولوجيــة والقــوة التــي تملكهــا ـفـي تشــكيل 
كبــة االبتكارات  عالمنــا، فرصــا، تمامــا كمــا يشــكل تحديــات. ولطالمــا مثلـّـت المحاولة لموا
في مجال التكنولوجيا باالتســاق مع إنشــاء أُطر لحماية الحقوق، تحديا للجهات الفاعلة 
محليــا ودوليــا. ويعمــل ناشــطو الحقــوق الرقميــة علــى مســتوى العالــم وفــي فلســطين 
خاصــة، علــى وضــع المبــادئ التوجيهيــة، والتوصــل لالتفاقيــات المطلوبــة للمســاعدة فــي 

تســجيل إطــار قانونــي مناســب وعــادل.

ويترتــب علــى الحقــوق الرقميــة حمايــة حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
الدولــي، ســواء مورســت علــى المســتوى الشــخصي، أو مــن خــالل التقنيــات المعاصــرة، 
أو عبــر التقنيــات التــي ســُتبتكر مســتقبال. وعلــى ســبيل المثــال، ُتعــد الحقــوق الرقميــة، 
كالحقيــن فــي الخصوصيــة علــى اإلنترنــت وحريــة التعبيــر علــى الشــبكة، بمثابــة امتــداد 
للحقــوق المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف، المنصــوص عليهــا فــي إعــالن األمم المتحدة 

العالمــي لحقــوق اإلنســان.

انطالقا من كونه تقرير ســنوي، ُيقدم "#هاشــتاج فلســطين" لمحة عن قضايا الحقوق 
الرقميــة الفلســطينية مــع التركيــز عـلـى الفلســطينيين الذيــن يعيشــون ـفـي القــدس 
الســلطات  عـلـى  الضــوء  التقريــر  . ويســلط  ال 48  وغــزة ومناطــق  الغربيــة  والضفــة 
الثــالث المســؤولة عــن حمايــة حقــوق اإلنســان الفلســطيني، وهــي إســرائيل، والســلطة 
الفلســطينية، وحمــاس. كمــا يتمعــن التقريــر بالعديــد مــن الشــركات التكنولوجيــة، مثــل 
منصــات التواصــل االجتماعــي، ومنصــات الدفــع المالــي الرقمــي، وشــركات تكنولوجيــا 
المراقبــة، وشــركات الســياحة الدوليــة، لمعرفــة كيفيــة تأثيــر سياســاتها وممارســاتها علــى 

الحقــوق الرقميــة للفلســطينيين.

ويعتمــد التقريــر عـلـى أبحــاث وتقاريــر نشــرتها منظمــات حقــوق إنســان، وصحافيــون، 
ومؤسســات عامــة أخــرى محليــة ودوليــة. ويحتــوي أيضــا علــى الجهــود اإلضافيــة التــي 
قامــت بهــا جهــات عــّدة مــن المجتمــع المدـنـي الفلســطيني لتحصيــل البيانــات ذات 
الصلــة، والتــي تعكــس الواقــع الُمعــاش علــى األرض. وبســبب ُشــح المعلومــات العامــة 
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الموثوقــة والمتاحــة، توجــد محدوديــة للبيانــات التــي تمكــن الباحثــون مــن الحصــول 
عليهــا لغــرض كتابــة هــذا التقريــر. ومــع ذلــك، تركــز معلومــات االعتقــاالت الــواردة ـفـي 
التقريــر عـلـى بعــض األمثلــة الواضحــة النتهــاكات الحقــوق الرقميــة، باإلضافــة إـلـى أنهــا 
تقــدم بتفاصيــل أقــل دقــة، االنتهــاكات المقــدرة المرتبطــة بمختلــف وســائل التواصــل 
االجتماعــي بنــاء علــى المعلومــات الموجــودة. وبغــرض المســاهمة اإلضافيــة فــي وصــف 
المشــهد الرقمــي بدقــة، يقــدم هــذا البحــث بيانــات نوعيــة تتحــدث عــن الشــعور العــام 
بالهشاشــة الرقميــة الــذي يتشــاركه الفلســطينيون فــي الداخــل، الضفــة الغربيــة وغــزة.

في عام 2019، واصلت كل من الحكومة االسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، وحماس، 
اســتغاللها للتكنولوجيــا والتقنيــات المختلفــة، بأســاليب تنتهــك حقــوق الفلســطينيين 
الرقميــة. واســتمرت تحديــدا، باســتخدام المعلومــات المنشــورة علــى منصــات التواصــل 
واعتقالهــم  وتتبعهــم  الفلســطينيين  مئــات  عـلـى  التعــرف  أجــل  مــن  االجتماعــي 

واســتجوابهم.

واصلــت إســرائيل تطبيــق تقنيــات المراقبــة الجماعيــة علــى الفلســطينيين، األمــر 	 
مراقبــة  إـلـى  إضافــة  القانوـنـي،  غيــر  اإلســرائيلي  االحتــالل  دعــم  ـفـي  ســاهم  الــذي 

إســرائيل. ـفـي  الفلســطينيين  المواطنيــن 

أســاءت الســلطات اإلســرائيلية إدارة منظومــة تنظيــم صــادرات تقنيــات المراقبــة، 	 
ممــا أتــاح للشــركات اإلســرائيلية تصديــر التقنيــات الخطــرة إلــى جهــات مســؤولة عــن 

ارتــكاب انتهــاكات حقوقيــة حــول العالــم. 

والكراهيــة 	  الخاطئــة،  المعلومــات  نشــر  تنســيق  عـلـى  قدراتهــا  إســرائيل  عــززت 
الموجهة ضد الفلسطينيين والعرب عبر اإلنترنت، ُمطوعة جهات فاعلة حكومية 

.)trolls( وغيــر حكوميــة لهــذه الغايــة، ومســتخدمة جيوشــا مــن المتصيديــن

ساهمت جولتا االنتخابات اإلسرائيليتان اللتان أُجريتا في نيسان/ أبريل، وأيلول/ 	 
ســبتمبر عــام 2019، فــي تصاعــد العنصريــة وخطــاب الكراهيــة ضــد الفلســطينيين 
على اإلنترنت، شــاملة دعوات للعنف صدرت عن سياســيين إســرائيليين وأحزاب 

سياســية كُبرى.
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وّســعت الســلطة الفلســطينية اســتخدامها لقانــون الجرائــم اإللكترونيــة، ووســعت 	 
واعتقلــت  بمعارضيــن سياســيين،  المرتبطــة  اإللكترونيــة  المواقــع  عـلـى  رقابتهــا 
واحتجــزت أشــخاصا بمزاعــم فضفاضــة حــول تضمــن منشــوراتهم علــى اإلنترنــت 

"تحريــض".

قانــون 	  مــن  التكنولوجيــا"  اســتخدام  "إســاءة  البنــد  اســتغالل  حمــاس  واصلــت 
العقوبــات، العتقــال واحتجــاز الناشــطين والصحافييــن الفلســطينيين المشــاركين 
ارتفــاع  ضــد  المظاهــرات  ذلــك  ـفـي  بمــا  تغطيتهــا،  ـفـي  أو  احتجاجــات ضدهــا  ـفـي 
البنــى  عـلـى  تســيطر  التــي  التكنولوجيــة  الشــركات  المعيشــة.وواصلت  تكلفــة 
التحتيــة لمشــاركة البيانــات، والتواصــل، والتطويــر المجتمعــي، والتنظيــم، وتنميــة 
ــز  االقتصــادات، انتهــاك حقــوق الفلســطينيين، وأدارت سياســات وممارســات تمّي

الفلســطينيين: ضــد 

تابعــت شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي اســتخدام تقنيــات ذكاء اصطناعــي 	 
تمّيــز ضــد المحتــوى العرـبـي والفلســطيني، متذرعــة بـ"األخطــاء الفنيــة" وخطــاب 
شــركات  أزالــت  كثيــرة،  حــاالت  وـفـي  المتطــرف.  والمحتــوى  والعنــف،  الكراهيــة، 
وســائل التواصــل االجتماعــي كميــات كبيــرة مــن المحتــوى الفلســطيني خــالل 

فتــرات اتســمت بالتوتــر السياســي أو االجتماعــي.

اســتمرت بوابــات الدفــع العالميــة بمنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى االقتصــاد 	 
الرقمــي. وـفـي المقابــل، واصلــت كل مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع 

المدنــي بالبحــث عــن حلــول لهــذه المشــكلة.

أدت معلومــات جديــدة حــول تقنيــات التعــرف عـلـى الوجــوه، إـلـى إطــالق حمــالت 	 
عامــة واســعة النطــاق ضــد "مايكروســوفت )Microsoft( الســتثمارها 74 مليــون 
واضطــرت   .)AnyVision( فيجــن"  "أـنـي  اإلســرائيلية  المراقبــة  شــركة  ـفـي  دوالر 
"مايكروســوفت" بضغــط مــن الناشــطين والصحافييــن االســتقصائيين، إلــى فتــح 

تحقيــق ـفـي انتهــاكات "أـنـي فيجــن" لحقــوق اإلنســان.

تجســس 	  شــركة  وهــي   ،)NSO Group( أو"  إس  "إن  مجموعــة  أن  كُتشــف  ا
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جمــال  الســعودي  الصحاـفـي  اغتيــال  بقضيــة  برمجياتهــا  ارتبطــت  إســرائيلية 
خاشــقجي عــام 2018، الشــهيرة، قامــت باختــراق خــوادم خاصــة بتطبيــق التراســل 
"واســتاب" )WhatsApp(، لنشــر برمجيــات خبيثــة علــى 1400 هاتــف محمــول، 
إنســان،  حقــوق  وناشــطي  ودبلوماســيين،  صحافييــن،  الســتهداف  محاولــة  ـفـي 

أخــرى. وأطــراف  المســتوى،  رفيعــي  ومســؤولين حكومييــن 

اســتمرت الشــركات الســياحية بترويــج الفنــادق والمواقــع الســياحية وغيرهــا مــن 	 
يــة فــي المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة بمــا يتعــارض مع  المشــاريع التجار

القانــون الدولــي والحمــالت الشــعبية المصوبــة نحــو الشــركات.

واصــل المجتمــع الفلســطيني صراعــه مــع القضايــا المتعلقــة بالتعنيــف الجنــدري 
وقمــع المشــاركة السياســية للشــباب عبــر اإلنترنــت.

ـفـي عــام 2019، ُضّمــن، وألول مــرّة، العنــف الرقمــي، ـفـي مســح حــول معــدالت 	 
العنــف الفلســطيني لعــام 2019، والــذي أجــراه المكتــب المركــزي الفلســطيني 
لإلحصــاء، ممــا يشــير إـلـى تحــول ـفـي المنظــور الثقاـفـي للموضــوع وطريقــة اســتيعابه.

رد الجمهــور الفلســطيني وخاصــة فئــة الشــباب بغضــب علــى مقتــل إســراء غريــب 	 
بأيــدي أفــراد عائلتهــا ـفـي أعقــاب نشــرها صــورة تجمعهــا بخطيبهــا خــالل موعــد 
جمعهمــا بوجــود مرافقــة، عـلـى وســائل التواصــل االجتماعــي. وتســببت مأســاة 
الشــابة بصدمــة عارمــة لجميــع مركبــات المجتمــع الفلســطيني، وتحديــدا النســاء 
الفلســطينيات. إذ بعــد مقتــل غريـّـب مباشــرة، أثــارت الواقعــة تضامنــا رقميــا علــى 
وألهمــت  غريــب"،  إســراء  "نحــن  أي   ،"#WeAreIsraaGarayeb" وســم  شــكل 

كثــر صرامــة. احتجاجــا نســويا يطالــب بحمايــة قانونيــة أ

المجتمــع 	  الفلســطيني، ومنظمــة  الكويــري  المجتمــع  أفــراد  تعــرض عــدد مــن 
المدـنـي "القــوس"، لالعتــداء والمالحقــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، نتيجــة 

إعالنهــم عــن إقامــة أحــداث أو أنشــطة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

نشــرت حملــة إحــدى أوـلـى الدراســات حــول المشــاركة السياســية للشــباب عبــر 	 
اإلنترنــت، بعنــوان "شــبكة ُمســكَتة". وخلــص البحــث إـلـى أن فلســطينيين كُثــر 
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واجهــوا إزالــة محتواهــم الرقمــي، والتحرشــات الرقيمــة، والتحقيقــات واالعتقــاالت. 
بشــكل عــام، تســاهم هــذه الممارســات ـفـي خلــق "تأثيــر رادع"، يشــعر بموجبــه 
الذاتيــة  الرقابــة  بالخــوف مــن ممارســة حقوقهــم، ويبدئــون بممارســة  الشــباب 
واالرتــداع الذاتــي، مخفضيــن بذلــك نشــاطهم الرقمــي، مــا ُيســاهم بالتالــي، بتقليــص 

مســاحة مشــاركتهم السياســية.
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السلطات
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13

هاشتاغ فلسطين 2019

يل دولة إسرا�ئ

حقوقيــة  فــروق  خلــق  اإلســرائيلية  الحكوميــة  والممارســات  السياســات  واصلــت 
يــة التعبيــر، والخصوصيــة، والمشــاركة السياســية، ومناليــة  منهجيــة، بمــا يشــمل حر
اإلســرائيلية  الســلطات  وتســتمر  أخــرى.  وحقــوق  االقتصاديــة،  والفــرص  التعليــم 
الوصــول  عـلـى  وقدرتهــم  الفلســطينيين  حيــاة  مــن  عديــدة  جوانــب  عـلـى  بســيطرتها 
اآلمــن والُحــر إـلـى اإلنترنــت، بشــكل يؤثّــر عـلـى الفلســطينيين مواطنــي إســرائيل، كمــا 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون تحــت االحتــالل. ولوضــع الحالــة اإلســرائيلية الراهنــة فــي 
ســياقها الصحيــح، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بموجــب القانــون اإلســرائيلي، فــإن الحــق فــي 
حريــة التعبيــر غيــر محمــي بموجــب القوانيــن األساســية اإلســرائيلية. وفــي الواقــع، ُيعــد 
الحــق فــي حريــة التعبيــر مكفــوال فقــط بقــرار المحكمــة العليــا اإلســرائيلية لعــام 1954 
فــي قضيــة "صــوت الشــعب"1 والتــزام إســرائيل كدولــة طــرف بموجــب المــادة )2( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.2 وغالًبــا مــا ُينحــي انعــدام قانــون 
محلــي يكفــل حريــة التعبيــر، هــذا الحــق اإلنســاني جانبــا لصالــح حجــج تتعلــق باألمــن 
القومــي، وُيقيــض التعبيــر عــن الــرأي بتهديــد متصــور مــا، يشــكله علــى الوضــع الراهــن. 
وُيعــد هــذا الواقــع قمعيــا للفلســطينيين، خاصــة وأنهــم يتواجــدون فــي ســياق يضطــرون 

فيــه للمطالبــة بإنهــاء االحتــالل، وحمايــة حقوقهــم.

وكان المنــاخ العــام فــي 2019، مهــددا بشــكل خــاص للفلســطينيين، إذ أجــرت إســرائيل 
جولتــي انتخابــات برلمانيتيــن فــي نيســان/ أبريــل وأيلــول/ ســبتمبر، تخللهمــا تحريــض 
كانــوا  يــن،  بارز إســرائيليين  سياســيين  قبــل  مــن  الفلســطينيين  ضــد  العنــف  عـلـى 
يهدفــون بتحريضهــم إـلـى كســب مؤيديــن ومهاجمــة خصومهــم السياســيين. ووجــد 

1 The people's voice v. Ministry of Interior, 73/53 (SC 1953).
2  UN General Assembly, the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, 

p. 171. (n.d.). Retrieved December 2019, from https://bit.ly/2RibvnW

�ي  كشفت "�ملة" عن زيادة بنحو %8 �خ
ن خالل  �خ خطاب العنف ضد الفلسطيني�ي

�خ يليت�ي ن االنتخابات اإلسرا�ئ ول�ت�ي �ج

””

https://bit.ly/2RibvnW
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يــة وخطــاب الكراهيــة عبــر اإلنترنــت ميــال  يــر مركــز حملــة الســنوي حــول العنصر تقر
يــادة  إســرائيليا نحــو تبنــي خطــاب عنــف خــالل جولتــي االنتخابــات. وانطــوى ذلــك علــى ز
بنحــو %8 ـفـي خطــاب العنــف ضــد الفلســطينيين خــالل الجولتيــن. وتســبب ذلــك 
يــادة اإلحســاس العــام بالخــوف، حتــى بيــن الشــباب الفلســطينيين، وســاهم بخلــق  بز
يــة حــول حريــة التعبيــر، عــن  تأثيــر رادع لهــم. وعّبــر شــاب شــارك ضمــن مجموعــة بؤر
هــذا الخــوف قائــال: "يمكــن للدولــة ]إســرائيل[ أن تفســر ]القانــون[ كمــا يحلــو لهــا، لــذا 
فهــم ينصبــون لنــا مصيــدة بهــذه الطريقــة". فالقوانيــن غيــر واضحــة وُتطبــق بطريقــة 
يــة وغيــر متوقعــة. ويمكــن مالحظــة هــذه "المصيــدة" التــي وصفهــا المشــارك  تمييز
عنــد التمعــن فــي المعاييــر المزدوجــة التــي تطبقهــا إســرائيل علــى خطــاب الكراهيــة. إذ 
تتيــح التعريفــات اإلســرائيلية الغامضــة "للتحريــض" للســلطات، اعتقــال واســتجواب 
ومحاكمــة واحتجــاز الفلســطينيين لمشــاركتهم السياســية، ـفـي الوقــت الــذي تســمح 
يــة  بحر القياديــة  الشــخصيات  مــن  وغيرهــم  المتطرفيــن  اإلســرائيليين  للساســة  بــه 

"التحريــض" عـلـى العنــف ضــد العــرب والفلســطينيين.3

رنــت الكراهيــة واملعلومــات املضللــة علــى اإلن�ت

نســقت إســرائيل مع جهات فاعلة 
معهــا  وتعاونــت  حكوميــة،  غيــر 
وتضليــل  كراهيــة  حمــالت  لنشــر 
والمؤسســات  الناشــطين  ضــد 
اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعــة 
الفلسطيني. وفي بداية عام 2019، 
نشرت وزارة الشؤون االستراتيجية 
باســتخدام  ملصقــات  اإلســرائيلية 
 ،"i#TerroristsInSuits" وســم 
وتعنــي "إرهابيــون يرتــدون بــدالت"، 

3 Barghuthy, E., & Carmel, A. (2019, October). Silenced Networks: The Chilling Effect among Palestinian Youth in Social Media. Retrieved from  
https://bit.ly/2Vdc6sb 

Israeli Ministry of Strategic Affairs. Terrorists in Suits. (2019, February). 
Retrieved from: https://bit.ly/2JPWgi8

https://bit.ly/2Vdc6sb
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ونشــرتها عبــر اإلنترنــت بدعــم مــن مجموعــات تصّيــد وجهــات غيــر حكوميــة.4  واســتندت 
الحملة إلى رسوم كاريكاتورية عنصرية، في محاولة لتصوير منظمات المجتمع المدني 
الفلســطيني علــى أنهــا مريبــة وعنيفــة فــي طابعهــا، بهــدف تشــويه ســمعتها والتســبب 
كثــر بالتقريــر، هــو أنــه ال يتضمــن تاريخــا لصــدوره،  بســحب تمويلهــا. ومــا يلفــت النظــر أ
وال يشــتمل عـلـى اســم مؤلــف، كمــا أنــه ال يذكــر مصــادر موثوقــة، وال يتحمــل التدقيــق 
األكاديمــي. وقــال مكتــب االتحــاد األوروبــي فــي إســرائيل إن التقريــر تضمــن ادعــاءات "ال 

أســاس لهــا وغيــر مقبولــة".5

بهــدف دعــم هــذه الحملــة، نّمــت إســرائيل عالقــات مــع عــّدة مجموعــات تصّيد فــي 2019. 
وكان مشــروع "إيــه ســي تــي. آي إل" )ACT.IL( المدعــوم إســرائيليا، أحــد أنجــح مشــاريع 
اســتهداف المحتــوى الفلســطيني، ويملــك منصــة علــى اإلنترنــت ينظــم عليهــا 15 ألــف 
عضــو نشــط، ويفّعــل مكاتبــه ـفـي ثــالث دول. وغالبــا مــا ُدفعــت مجموعــات التصّيــد 
هــذه، إلــى مشــاركة المحتــوى الــذي يتضمــن خطــاب كراهيــة موجــه ضــد الفلســطينيين. 
وـفـي ســياقات أخــرى، ال يتوقــف اســتخدام تكتيــكات التصّيــد هــذه عنــد غايــة تقويــض 
مــن  تســتفيد  تجاريــة  مؤسســات  إنشــاء  بهــدف  أيضــا  بــل  فحســب،  التعبيــر  حريــة 
خطــاب الكراهيــة عبــر اإلنترنــت وتؤثــر علــى السياســة فــي جميــع أنحــاء العالــم.6 وردا علــى 
الضغوط المتزايدة، قدمت مؤسســة "الحق" في آب/ أغســطس 2019، نداء عاجال إلى 
اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة، حــول األثــر الســلبي للحملــة علــى عملهــا كمؤسســة، 
والــذي وصــل إلــى حــد التهديــدات بالقتــل التــي وصلــت صفحتهــا علــى "فيســبوك" بعــد 
المتحــدة  لألمــم  الخاصــة  اإلجــراءات  "الحــق"  وناشــدت  اإلســرائيلية.7  الحملــة  إطــالق 
التخــاذ إجــراءات فوريــة وجماعيــة لوقــف التحريــض اإلســرائيلي الرقمــي المســتمر، وأن 
تتدخــل مباشــرة ـفـي وســاطة مــع "فيســبوك" إلزالــة المحتــوى الــذي ينتهــك القانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان ومعاييــر المجتمــع الخاصــة بمنصــة "فيســبوك" ذاتهــا.

4 Israel labels BDS activists ‘Terrorists in Suits’. (2019, February). Retrieved from  https://bit.ly/3dZvkdz
5 Israeli Ministry of Strategic Affairs Campaign of Institutionalized Harassment Continues with Alleged Closure of Palestinian NGOs 

Financial Accounts. (2019 June). Retrieved from  https://bit.ly/39UYG9u
6 McGowan, M. I., Knaus, C., & Evershed, N. (2019, December 5). Monetizing hate: covert enterprise co-opts far-right Facebook pages to churn 

out anti-Islamic posts. Retrieved from https://bit.ly/2yEVDFv
7 Al Haq submits a joint urgent appeal to United Nations Special Procedures on the ongoing Israeli smear campaign against Al-Haq. (2019, 

August 24). Retrieved from https://bit.ly/3aWNhaw

https://bit.ly/3dZvkdz
https://bit.ly/39UYG9u
https://bit.ly/2yEVDFv
https://bit.ly/3aWNhaw
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الرقابة

عـلـى مــدار العاميــن الماضييــن، قدمــت كل مــن "عدالــة - المركــز القانوـنـي لحقــوق 
إســرائيل"، شــكاوى ضــد  ـفـي  المواطــن  الحقــوق  إســرائيل" و"جمعيــة  ـفـي  األقليــات 
وحــدة "الســايبر الوطنيــة اإلســرائيلية"، بســبب إصدارهــا طلبــات غيــر قانونيــة لشــركات 
وســائل التواصــل االجتماعــي لفــرض رقابــة علــى محتــوى المتــداول علــى منصاتهــا. وفــي 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن عــام 2019، رد النائــب العــام اإلســرائيلي بــأن هــذه الطلبــات 
"ال تتطلــب ممارســة ســلطة حكوميــة". فبحســب مــا يــراه مكتــب النائــب العــام، فــإن 
الوحــدة ال تقــدم ســوى طلبــات "طوعيــة" لفــرض رقابــة علــى المحتــوى، أمــا القــرارات 
بفرضهــا، فُتتخــذ فــي نهايــة المطــاف مــن قبــل شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي. 
8ويؤســس هــذا الــرد لســابقة تقــوم بموجبــه وكالــة حكوميــة بطلــب معلومــات دون 

النظــر إـلـى التــزام الدولــة بحمايــة الخصوصيــة، باإلضافــة إـلـى محــاوالت إلــزام شــركات 
وســائل التواصــل االجتماعــي بفــرض هــذه الرقابــة. وهــذا أمــر مقلــق للغايــة ألن شــركات 
وســائل التواصــل االجتماعــي، بصفتهــا جهــات غيــر حكوميــة، ال تخضــع ألي متطلبــات 
قانونيــة لدعــم وحمايــة حقــوق اإلنســان. عــالوة عـلـى ذلــك، ُيفــرض هــذا الشــكل مــن 
أشــكال الرقابــة دون أي إجــراء قانوـنـي، وغالًبــا مــا ُتفــرض دون علــم المســتخدمين 
و"جمعيــة  "عدالــة"  مركــز  ويجــادل  القــرارات.  عـلـى  االعتــراض  حــق  منحهــم  ودون 
طلبــات  تقــدم  أن  الســايبر  لوحــدة  يمكــن  ال  بأنــه  إســرائيل"،  ـفـي  المواطــن  الحقــوق 
يــة، بمــا فــي ذلــك الشــفافية واإلجــراءات  "طوعيــة" لتجــاوز المعاييــر الدســتورية واإلدار

القانونيــة الواجبــة.9

االعتقاالت

مــن  معلومــات  اســتخدام  عبــر  األشــخاص  واســتجواب  اعتقــال  إســرائيل  واصلــت 
لـ"التحريــض".  فضفــاض  تعريــف  تحــت  وإدراجهــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
كثــر مــن 5500 فلســطيني مــن األراضــي المحتلــة عــام  وإجمــاال، اعتقلــت إســرائيل أ

امــرأة عـلـى األقــل.10  و 128  2019، مــن بينهــم 889 طفــالً 

8 Israel State Attorney claims censorship of social media content, following Cyber Unit requests, isn't an 'exercise of gov’t authority'. (2019, 
November 28). Retrieved from  https://bit.ly/2ws0DwE

9 Ibid
10 Addameer Prisoner Support and Human Rights Association. (2019, December 30). Retrieved from https://bit.ly/2QYAXil  

https://bit.ly/2ws0DwE
https://bit.ly/2QYAXil
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وشــمل أحــد االعتقــاالت د. وداد البرغوثــي، أســتاذة اإلعــالم فــي جامعــة بيرزيــت، بتهمــة 
ـفـي مداهمــة  البرغوـثـي  "التحريــض عـلـى مواقــع التواصــل االجتماعــي".11 واعُتقلــت 

الواقــع  لمنزلهــا  إســرائيلية 
إـلـى  ونُقلــت  هللا،  رام  خــارج 
معتقــل عوفــر حيــث ُحقــق 
اســتخداماتها  حــول  معهــا 
لوسائل التواصل االجتماعي. 
احتجاجــات  اعتقالهــا  وأثــار 
ومظاهــرات ـفـي حــرم جامعــة 
لــم  اعتقالهــا  أن  إذ  بيرزيــت، 

يكن ظالما فحســب، بل كان جزءا من اســتراتيجية إســرائيلية أوســع تهدف إلى تعطيل 
التـــعليــم الـــــفلــسطيــنـــي العالي. فقد أغلقت القوات اإلسرائيلية حرم جامعة بيرزيت 15 
مرة )استغرق أطولها 51 شهرا(، ونصبت، في مرات عديدة، نقاط تفتيش وحواجز طرق 
تحول الرحلة التي تستغرق خمسة عشر دقيقة من رام هللا إلى حرم الجامعة إلى رحلة 
تســتغرق ســاعتين. وكثيــرا مــا اعتقلــت طالبــا وأســاتذة، فــي الجامعــة وخارجهــا. وال تــزال 

اإلســرائيلية. العســكرية  المحاكــم  ـفـي  النظــر  قيــد  البرغوـثـي  قضيــة 

وـفـي حالــة أخــرى، اعُتقلــت الشــابة فــداء دعــاس مــن الخليــل، ـفـي مداهمــة إســرائيلية 
اتهــام  الئحــة  صــدرت  اعتقالهــا،  مــن  أســبوع  وبعــد  الليــل.12  منتصــف  ـفـي  لمنزلهــا 
ضدهــا تحتــوي عـلـى تفصيــل الســتخدامها لوســائل التواصــل االجتماعــي. وزعمــت 
النيابــة العســكرية أن فــداء تملــك حســابا "متطرفــا" علــى "فيســبوك" وأنهــا تشــارك 
مــواد تشــجع عـلـى "اإلرهــاب" و"العنــف". ودارت محاكمتهــا والتحقيــق معهــا، حــول 
المنشــورات والصــور التــي شــاركتها، والتــي اعتبرهــا االدعــاء العســكري أنهــا تثبــت دعــم 
فــداء لجنــود المقاومــة وتقديرهــا للشــهداء. كمــا تضمنــت الئحــة االتهــام تفاصيــل عــن 
عــدد الضاغطيــن علــى أزرار "اإلعجــاب" و"المشــاركة" علــى منشــوراتها. لهــذا، حكمــت 
المحكمــة العســكرية اإلســرائيلية علــى فــداء بـــ 95 يوًمــا مــن الســجن الفعلــي، وســبعة 

11 Dr. Widad Barghouti, Media professor charged with “incitement on Social Media". (2019, September 11). Retrieved from https://bit.
ly/2Vdv0PO

12  Fidaa Da’mas Prisoner. (2019, January 29). Retrieved from https://bit.ly/3e35rcJ  

Birzeit University. University faculty and students protest the arrest of 
colleague. (2019, September 3). Retrieved from https://cutt.ly/8tKxNaf

https://bit.ly/2Vdv0PO
https://bit.ly/2Vdv0PO
https://bit.ly/3e35rcJ
https://cutt.ly/8tKxNaf
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أشــهر مــع وقــف التنفيــذ لمــدة أربعــة أعــوام بعــد إطــالق ســراحها. وُتظهــر هــذه الواقعــة، 
إضافيــة  كوســيلة  اإلداري  االعتقــال  اإلســرائيلية  العســكرية  النيابــة  تســتخدم  كيــف 
بمثابــة ســوء  هــذا  وُيعــد  المحكمــة.  الصــادرة عــن  األحــكام  ُتعجبهــا  لــم  إذا  للعقــاب 

اســتخدام إلجــراءات االعتقــال اإلداري ومخالفــة للقانــون اإلنســاني الدوـلـي.



السلطة 
الفلسطينية
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السلطة الفلسطينية

اســتمرت االنتهــاكات لحقــوق الفلســطينيين الرقميــة رغــم التــزام الســلطة الفلســطينية 
بحمايــة الحــق ـفـي حريــة التعبيــر والخصوصيــة بصفتهــا موقعــة عـلـى العهــد الدوـلـي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وُفرضــت القيــود علــى حريــة التعبيــر كجــزء مــن 
تطبيــق قانــون الجرائــم اإللكترونيــة المعــدل بموجــب المرســوم رقــم )16( لعــام 2018 
)نُشر ألول مرة في تموز/ يوليو 2017 وُعّدل الحًقا في أيار/ مايو 2018(. وأثار القانون 
انتقــادات واســعة النطــاق مــن منظمــات حقــوق اإلنســان وغيرهــا من الجهات الحكومية 
وغيــر الحكوميــة المعنيــة، بســبب االنتهــاكات المحتملــة للحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق 
ـفـي الخصوصيــة. وتحتــوي أحــكام القانــون عـلـى أحــكام وشــروط فضفاضــة وغامضــة 

يمكــن أن تــؤدي إلــى إســاءة تفســير واســتخدام مــن قبــل الســلطات.13

الرقابة

كتوبــر 2019، قضــت محكمــة الصلــح ـفـي رام هللا، بحجــب 59  ـفـي تشــرين األول/ أ
يــة.14   موقعــا فلســطينيا فــي قائمــة شــملت وســائل تواصــل اجتماعــي ومواقــع إخبار
واســتمر العــدد فــي التزايــد تصاعــدا إلــى أن وصــل إلــى مــا يقــارب المئــة موقــع والتــي 
ال يمكــن للفلســطينيين الوصــول إليهــا. واُتخــذ هــذا القــرار الــذي انُتقــد عـلـى نطــاق 
واســع، بموجــب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة، وتحــت إطــار إجــراء أمنــي للحفــاظ عـلـى 
الســلم العــام. وطالبــت الجهــات الفاعلــة ـفـي المجتمــع المدـنـي الســلطة الفلســطينية 
بااللتــزام بتعهداتهــا بموجــب المــادة رقــم )2( مــن العهــد الدوـلـي الخــاص بالحقــوق 

13 Al Haq (2019, November 1). Position Paper on the Law By Decree on Cybercrimes and Blocked Websites. Retrieved from https://bit.
ly/3e4Lfai 

14 Barghouti, M. (2019, October 28). Make no mistake, a free Palestine must mean freedom of speech, too. Retrieved from https://bit.
ly/3c2qN8q

ن السلطة  �ي �تمع املد�خ ن املحج �ي هات الفاعلة �خ طالبت ال�ج
ب املادة رقم )2(  ام بتعهداتها بمو�ج �خ الفلسطينية باالل�ت

ن ال�خاص بال�قوق املدنية والسياسية،  من العهد الدول�ي
. �خ و�ماية ال�قوق الرقمية واإلنسانية للفلسطيني�ي

”
”

https://bit.ly/3e4Lfai
https://bit.ly/3e4Lfai
https://bit.ly/3c2qN8q
https://bit.ly/3c2qN8q
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المدنيــة والسياســية، وحمايــة الحقــوق الرقميــة واإلنســانية للفلســطينيين. 15وتوفــر 
يــة منهــا، مصــادر معلومــات بديلــة للجمهــور،  المواقــع التــي ُحجبــت، وخاصــة اإلخبار

وتوجــه انتقــادات للســلطة الفلســطينية أو الحــزب الحاكــم، فتــح.

االعتقاالت

أبريــل،  نيســان/  شــهر  حتــى 
الفلســطينية  الســلطة  كانــت 
كمــا  شــخصا،   1134 تحتجــز 
الثاـنـي/  كانــون  بيــن  احتجــزت 
ينايــر 2018 وحتــى آذار/ مــارس 
بتهمــة  شــخصا،   1609 ،2019
أو  العليــا"،  "الســلطات  ازدراء 

التســبب بـ"نــزاع طائفــي". وـفـي الحقيقــة، ُتجــرم هاتــان التهمتــان، المعارضــة الســلمية. 
وارتبطت 752 من حاالت االحتجاز هذه بمنشــورات على وســائل التواصل االجتماعي.16 
التعــرض العتقــال  الهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان، 213 شــكوى بشــأن  وتلقــت 
تعسفي، و 140 شكوى ألشخاص احتجزوا دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم بموجب 
أوامــر مــن الحاكــم اإلقليمــي، و138 شــكوى بالتعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة علــى 
أيدي األجهزة األمنية الفلسطينية، حتى أيلول/ سبتمبر 2019. وارتبطت بعض حاالت 
االعتقــال بانتقــاد الســلطة الفلســطينية. واعتقلــت قــوات األمــن الوقائــي التابعــة للســلطة 
الفلســطينية، يوســف فقيــه، وهــو صحاـفـي مــن الخليــل، واســتجوبته حــول انتماءاتــه 
السياســية، وحــول منشــور كتبــه عـلـى "فيســبوك" انتقــد فيــه ترســيخ الســلطة داخــل 

الفلســطينية.17 الســلطة 

15 7amleh Center Condemns the Palestinian Authority’s Decision to block 59 Palestinian Websites. (2019, October 22). Retrieved from 
https://bit.ly/3eb1Ppl

16 World Report 2020: Israel and Palestine, Events of 2019. (n.d.). Retrieved from https://bit.ly/34iHgmf
17 Committee for the Protection of Journalists. Palestinian Security Forces Arrest Journalist. (2019, January 23). Retrieved from https://bit.

ly/2xVrn98

Committee for the Protection of Journalists. Palestinian Security Forces 
Arrest Journalist. (2019, January 23). Retrieved from shorturl.at/eAR19

https://bit.ly/3eb1Ppl
https://bit.ly/34iHgmf
https://bit.ly/2xVrn98
https://bit.ly/2xVrn98
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سلطة �ماس

علــى الرغــم مــن أنــه يتوجــب علــى ســلطات حمــاس التصــرف بمــا يتماشــى مــع القانــون 
الدولي لحقوق اإلنسان، نظرا لممارستها مهام شبه حكومية وسيطرتها اإلقليمية، إال أنها 
استمرت بتقييد الحقوق السياسية للفلسطينيين في غزة بشدة. 18 ال يزال الصحفيون 
والمدونون والناشــطون الغّزيون يواجهون القمع، والذي عادة ما تمارســه ضدهم أجهزة 

األمــن الداخلــي التابعــة لحكومة حمــاس.19

الرقابة

اســتمرت حمــاس باســتخدام المــادة )262(، "إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا"، مــن قانــون 
العقوبــات لعــام 1963 والمعدلــة عــام 2009. وينتهــك هــذا البنــد القانوـنـي نــص وروح 
المــادة )17( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تنــص على 
أنــه لــكل شــخص الحــق فــي الحصــول علــى حمايــة مــن التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي 
بخصوصيتــه، أو عائلتــه، أو منزلــه، أو مراســالته، وكذلــك ضــد االعتــداءات غيــر القانونيــة 
علــى شــرفه وســمعته. 20  ويجــرم تعديــل قانــون العقوبــات لعــام 2009 "إســاءة اســتخدام 
التكنولوجيــا"، تعزيــز أو نشــر المحتــوى "غيــر الالئــق" أو "التحريضــي" لتبريــر معظــم 
عمليات االعتقال واالستجواب التي ُتطبق بموجبه. ُتعد مثل هذه المصطلحات غامضة 
جدا، لدرجة أنها ُتســتخدم كأحكام جامعة للناشــطين والصحافيين الفلســطينيين الذين 
يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي للتعبيــر عــن آرائهــم. وحتــى تهمــة "الفحــش" 

تشــتمل فعليــا، علــى أي انتقــاد علنــي لمســؤولي حمــاس، أو حكمهــم، أو سياســاتهم.21

18 Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Paragraph 5. (2017, April 13). Retrieved from 
https://undocs.org/en/A/HRC/34/38 

19 Ibid 
20	 International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	Adopted	and	opened	for	signature,	ratification	and	accession	by	General	Assembly	

resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49, Article (17). (n.d.). Retrieved 
December 2019, from https://bit.ly/34lJZuW 

21 Fatafta, M. (n.d.). ‘Incitement’ and ‘indecency’: How Palestinian dissent is repressed online Censorship of Palestinian content by Israel, 
the PA, and Hamas is escalating at an unprecedented and dangerous speed. Retrieved December 4, 2019, from https://bit.ly/3c53ueb 

�تماعي  ل التواصل اال�ج استخدمت �ماس بينات وسا�ئ
ن خالل  ماعية ل�وال�ي 1000 فلسطي�خ�ي راء اعتقاالت �ج إل�ج

مظاهرات ضد ارتفاع تكلفة املعيشة.

””

https://bit.ly/34lJZuW
https://bit.ly/3c53ueb
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االعتقاالت

احتجــزت حمــاس خــالل الفتــرة مــا بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، وحتــى آذار/ مــارس 
عـلـى وســائل  بســبب منشــوراتهم  بينهــم 66 شــخصا  مــن  2019، 4235 شــخصا، 
التواصــل االجتماعــي، أو الرتكابهــم المزعــوم لتهــم فضفاضــة الصياغــة، مثــل "اإلضــرار 
و"إســاءة  ثوريــة"،  بوحــدة 
لقمــع  التكنولوجيــا"  اســتخدام 
المــــعارضــــة.22 ونـــــــــذكر بشــكل 
حمـــــــاس  اســتخدام  خـــــــاص، 
التواصــل  وســــــائل  لبيانــــــات 
اعتقــاالت  إلجــراء  االجتماعــي 
 1000 لـــحــــــوالـــــي  جــــمــــاعـــــية 
مظاهــرات  خــالل  فلســطيني 
ضــد ارتفــاع تكلفــة المعيشــة فــي 
وشــمل  مــارس 23.2019  آذار/ 
ذلــك اعتقــاالت وتعذيــب العديد 
والناشــطين  الصحافييــن  مــن 
آذار/  ـفـي  التابعــة لحمــاس  الداخـلـي  تــم اســتدعاؤهم مــن قبــل قــوات األمــن  الذيــن 
مــارس لمســاءلتهم حــول تغطيتهــم لالحتجاجــات ومنشــوراتهم عـلـى "فيســبوك".24   
كمــا تعــرض أحــد محــرري وكالــة "الهــدف" لألنبــاء، للهجــوم مــن قبــل 10 رجــال ملثميــن 
طلبــوا منــه حــذف الصــور التــي التقطهــا لالحتجــاج ونشــرها عـلـى وســائل التواصــل 
االجتماعــي. وعندمــا رفــض، اســتأنفوا الضــرب واســتولوا علــى هاتفــه الخلــوي بالقــوة.25

22 World Report 2020: Israel and Palestine, Events of 2019. (n.d.). Retrieved from https://cutt.ly/5tKvfQM
23  Ibid
24  Ibid
25 Hamas detains at least 3 Palestinian journalists after Gaza cost-of-living protests. (2019, March 19). Retrieved from https://bit.ly/2Rid05y

Facebook. Hussein Jamal abu Sakran. (2019, March 16). Retrieved at 
https://cutt.ly/wtKYTw6

https://cutt.ly/5tKvfQM
https://bit.ly/2Rid05y
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�تماعي  ل التواصل اال�ج وسا�ئ

المحتــوى  ضــد  الرقمــي  بالتمييــز  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  شــركات  اســتمرت 
المحتــوى  مــن  هائلــة  كميــات  لحــذف  االصطناعــي  الــذكاء  وباســتخدام  الفلســطيني 
الفلسطيني والعربي، متذرعة بـ"األخطاء الفنية" وخطاب الكراهية، والعنف، والمحتوى 
المتطــرف. وحذفــت وســائل التواصــل االجتماعــي، فــي حــاالت كثيــرة، محتــوى فلســطيني 
متعــدد خــالل فتــرات اتســمت 
أو  االجــــــتمــــــاعي  بـــالتوتـــــــر 
 ،2019 عــام  وـفـي  السياســي. 
تصدرت "فيسبوك" عمليات 
إزالــة المحتــوى الفلســطيني، 
لحقــوق  انتهــاكا   950 مــع 
الفلسطينيين الرقمية، وتلتها 
"واتســاب" )26 انتهاكا(، ومن 

ثــم "تويتــر" )15 انتهــاكا(، و"يوتيــوب" )13 انتهــاكا(، و"إنســتغرام".26 وشــملت االنتهــاكات 
للمحتــوى الفلســطيني، حــذف 101 صفحــة و165 حســابًا و4 مجموعــات، باإلضافــة 
إلــى حظــر 390 صفحــة وحســابا. وتعــود معظــم هــذه الصفحــات والحســابات، لناشــطين 
وصحافييــن. وفــي إحــدى الحــاالت، حظــر تطبيــق "واتســاب" المملــوك لـ"فيســبوك"، 100 
صحافي وناشط فلسطيني من الخدمة بعد استخدام هذه الحسابات لتوثيق االنتهاكات 
واالعتــداءات اإلســرائيلية أثنــاء قصفهــا لغــزة ـفـي تشــرين الثاـنـي/ نوفمبــر 2019 والتــي 
أســفرت عن مقتل 34 فلســطينيا، من بينهم نســاء وأطفال، وإصابة 111 آخرين.27 وفي 
حالــة أخــرى، ادعــت وكالــة "فلســطين اليــوم" أن مشــرفي حســابات مجموعــة "واتســاب" 
الخاصــة بهــا، أُدرجــوا علــى القائمــة الســوداء الخاصــة بالتطبيــق، وُحظــروا فــي أعقــاب تغطية 
الوكالــة للهجــوم اإلســرائيلي علــى غــزة. وفــي المقابــل، وجــد مؤشــر العنصريــة والتحريــض 
الســنوي الــذي أعدتــه "حملــة" لعــام 2019، أن تواتــر المنشــورات التحريضيــة المكتوبــة 
باللغــة العبريــة الموجهــة ضــد العــرب والفلســطينيين، كانــت بمعــدل منشــور فــي الدقيقــة 

26 45 violations against Palestinian digital content. (2019, January). Retrieved from https://bit.ly/39PSxLP
27 Like Facebook, WhatsAPP is Now Censoring Palestinian Voices. (n.d.). Retrieved November 2019, from https://bit.ly/2UTYVxe 

7amleh. Index of Racism and Incitement. (2020, February 27 Retrieved from 
https://cutt.ly/htKUssI

https://bit.ly/39PSxLP
https://bit.ly/2UTYVxe
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ويبّيــن التقريــر أيضــا، المعاييــر المزدوجــة فــي تطبيــق معاييــر اإلشــراف علــى المحتــوى وأن 
كثــر عرضــة وترجيحــا للتعــرض للتمييــز مــن قبــل وســائل  اللغــة العربيــة بشــكل خــاص، أ

التواصــل االجتماعــي.

ورد الفلســطينيون علــى تمييــز شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي ضدهــم، بنضــال 
الشــركات  هــذه  عـلـى  للضغــط  رقميــة،  حمــالت  خــالل  مــن  ســويا  وعملــوا  مكثــف، 
كثــر شــفافية، وإلخضاعهــا للمســاءلة. ويكمــن القلــق الرئيســي الــذي  لكــي تصبــح أ
عبــر عنــه الناشــطون، بــأن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي الخاصــة بـ"فيســبوك"، تقــوم 
تلقائيــا، بتحديــد، وحظــر، وتقويــض، وحــذف منشــورات وحســابات المســتخدمين إذا 
مــا تضمنــت أســماء أحــزاب سياســية فلســطينية أو كلمــة "شــهيد"، إذ تصنفهــا تحــت 
خانتــي "خطــاب الكراهيــة" أو "الترويــج للعنــف عـلـى اإلنترنــت"، دون إلمــام كاف أو 
مراعــاة للســياق الــذي نُشــرت فيــه.28 وحــث الصحافيــون والناشــطون الفلســطينيون 
بالتعــاون مــع مركــز "صــدى سوشــال"، المســتخدمين علــى التغريــد )علــى "تويتــر"( 
بوســم "i#FbBlocksPalestine"، ويعنــي "فيســبوك يحظــر فلســطين"، مــن أجــل إبــراز 
التهديــد الــذي تشــكله "فيســبوك" للمحتــوى الفلســطيني، ورفــع الوعــي تجــاه معاييــر 
المنصــة المزدوجــة ـفـي إداراتهــا للتحريــض اإلســرائيلي والفلســطيني عـلـى الموقــع.29 
المدـنـي  المجتمــع  مؤسســات  مــع  اليــوم،  "فيســبوك"  تعمــل  لذلــك،  واســتجابة 
الفلســطيني بهــدف التوصــل لتتبــع أفضــل لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي الســياق 
الفلســطيني ومعالجــة الطــرق غيــر المتناســبة التــي تقمــع بهــا السياســات المتعلقــة 

يــة التعبيــر الخاصــة بالفلســطينيين. بمكافحــة اإلرهــاب وخطــاب الكراهيــة، حر

28 Ibid
29 AbuMaria, D. (n.d.). Palestinians protest Facebook ‘bias favoring Israel.’ Retrieved October 7, 2019, from https://bit.ly/34nb4xO

https://bit.ly/34nb4xO
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االقتصاد الرقمي

ومنــع  حجــب  لكــن  عديــدة،  اقتصاديــة  فرصــا  يوفــر  أن  الرقمــي  االقتصــاد  بإمــكان 
الفلســطينيين ـفـي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن العديــد مــن المنصــات الماليــة 
وتلــك الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة الرئيســية، اســتمر خــالل عــام 2019. وحتــى اليــوم، 
ُيعــد وصــول الفلســطينيين إلــى بوابــات الدفــع الدوليــة ُمقيــدا للغايــة، ممــا يحــول دون 
وصــول الفلســطينيين إـلـى بعــض منصــات المهــن المســتقلة والتجــارة اإللكترونيــة 
األشــهر واألكثــر حظــوة، واألوســع نطاقــا فــي العالــم. ورغــم العمــل المســتمر مــن جانــب 
الســلطة الفلســطينية والمجتمــع المدنــي لمناصــرة الجهــود التــي مــن شــأنها أن توفــر 
حلــوال للمشــكلة، إال أن الفلســطينيين اســتمروا باالصطــدام بالحواجــز الملقــاة أمــام 

دخولهــم لالقتصــاد الرقمــي.

وكمــا وثقــت "حملــة"، فــإن منصــة "بــاي بــال" )Pay Pal(، وهــي المنصــة الرقميــة 
األشــهر عالميــا لتحويــل األمــوال، ال ُتقــدم خدماتهــا للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 

وواصلــت  غــــــــزة.30  وقـــــطاع 
حقــوق  وناشـــــطو  "حـــــملة" 
عــام  طــوال  آخــرون،  رقميــة 
أجــل  مــن  العمــل   ،2019
بــال".  لـ"بــاي  مناليــة  توفيــر 
وشــمل ذلــك حلقــة نقاشــية 
فبرايــر  شــباط/  ـفـي  يــت  أُجر
لدعــم  محاولــة  ـفـي   ،2019

"بــاي  الضغــط عـلـى  الوعــي وممارســة  لرفــع  المتواصلــة  المدـنـي  المجتمــع  جهــود 

الفريــق  أعضــاء  أحــد  وهــو  بحــور،  ســام  وشــدد  يــة.  التمييز لتغييــر سياســاتها  بــال" 
المؤســس لحملــة "i#PayPal4Palestine"، أي "بــاي بــال لفلســطين"، علــى أنــه رغــم 
إنشــاء خدمــات دفــع بديلــة لـ"بــاي بــال"، إال أنــه ال يــزال يحــق للفلســطينيين اســتخدام 
كبــر خدمــة دفــع رقمــي عـلـى مســتوى العالــم. عــالوة  هــذه المنصــة، خصوصــا أنهــا أ

30 Alaboudi, U. (2018, December). Palestine and PayPal - Towards Economic Equality. Retrieved from  https://bit.ly/2xcIsvd

7amleh. Roundtable about PayPal and Palestine. (2019, March 5). Retrieved 
from https://cutt.ly/5tKUEcJ

https://bit.ly/2xcIsvd
https://cutt.ly/5tKUEcJ
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عـلـى ذلــك، ُشــدد عـلـى أهميــة اســتمرار الحملــة مــن أجــل الضغــط عـلـى "بــاي بــال" 
لبــدء العمــل ـفـي فلســطين، وكذلــك عقــد اجتماعــات مباشــرة مــع "بــاي بــال". ومــع 
المحـلـي  المدـنـي  المتواصلــة مــن جانــب المجتمــع  الجهــود  الرغــم مــن  ذلــك، وعـلـى 
والدولــي والســلطة الفلســطينية، لــم تصــدر "بــاي بــال" بيانــا عامــا لتوضيــح سياســتها 

إجــراءات فعليــة لتغييرهــا. اتخــذت  وال 

وفــي غضــون ذلــك، تعمــل الشــركات المحليــة علــى تطويــر منصــات دفــع رقميــة وطنيــة. 
كبــر مقــدم لشــبكة  كتوبــر 2019، أعلنــت شــركة "جــوال"، وهــي أ وفــي تشــرين األول/ أ
الهواتــف المحمولــة ـفـي الضفــة الغربيــة وقطــاع عــزة، بالتشــارك مــع شــركة "الدفــع 
 ،)Jawwal Pay( بــاي"  "جــوال  الجديــدة،  شــركتهما  تأســيس  الوطنيــة"،  اإللكتروـنـي 
وهــي عبــارة عــن حــل محفظــة رقميــة متكامــل ُخصــص لتحســين الخدمــات الماليــة 
التكنولوجيــة الوطنيــة.31 لكــن هــذه الحلــول المحليــة ال تــزال غيــر قــادرة علــى االندمــاج 
فــي العديــد مــن األســواق ومنصــات التجــارة اإللكترونيــة العالميــة. وعلــى ســبيل المثــال، 
ُتســتخدم "شــوبيفاي" )Shopify(، وهــي إحــدى منصــات التجــارة اإللكترونيــة األكثــر 
اســتخداما عـلـى مســتوى العالــم، ـفـي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لكــن المنصــة ال 

تدعــم اســتخدام بوابــات الدفــع الفلســطينية. 32 

31 JawwalPay (2019) Retrieved from: http://www.jawwalpay.ps/   
32  Abudaka, Z., Taha, S., & Fisher, A. (2020, February 20). Access Denied: E-commerce in Palestine. Retrieved from  https://bit.ly/2VbqSjl

https://bit.ly/2VbqSjl
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يا املراقبة تكنولو�ج

ال يمكن إنكار تأثير تكنولوجيا المراقبة على حقوق اإلنسان، إذ ثبت أن مراقبة األفراد، 
والذيــن غالبــا مــا يكونــون مــن الصحافييــن أو الناشــطين، أو الشــخصيات المعارضــة 
أو ممــن ينتقــدوا القــوى المهيمنــة، تــؤدي إلــى االعتقــال التعســفي والتعذيــب والقتــل 
خــارج نطــاق القانــون. وهنــاك ُشــح ـفـي المعاييــر القانونيــة لمعالجــة المراقبــة عـلـى 
الصعيــد العالمــي ممــا يؤثــر عـلـى عمــل المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ـفـي جميــع 
أنحــاء العالــم ويؤثــر بالتالــي، علــى جميــع حقــوق الســكان. وواصلــت شــركات تكنولوجيــا 
الحكومــة  مــع  بالتعــاون  الفلســطينيين  عـلـى  البرامــج  واختبــار  تطويــر  المراقبــة 

اإلســرائيلية، وربمــا جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة أخــرى.

اإلســرائيلية  أو"  إس  "إن  مجموعــة  تكنولوجيــا  اســُتخدمت  المثــال،  ســبيل  وعـلـى 
ـفـي  والمعتقــل  منصــور،  أحمــد  اإلنســان  حقــوق  عــن  اإلماراـتـي  المدافــع  الســتهداف 
ســجون اإلمارات منذ آذار/ مارس 2017، وكذلك الصحافي الراحل جمال خاشــقجي، 
وناشــطين مدنييــن فــي المكســيك، وموظفــي منظمــة العفــو الدوليــة. 33  وحتــى اآلن، 
لــم تتعــرض مجموعــة "إن إس أو"، ألي عقوبــة أو قيــود مــن المنظميــن اإلســرائيليين 

المســؤولين عــن الموافقــة عـلـى جميــع مبيعاتهــا.

ســس ج الت�ج برامــ��

 Q Cyber( "مجموعــة "إن إس أو"، والمعروفــة أيضــا باســم "كيــو ســايبر تكنولوجيــز
Technologies(، هــي شــركة تتخــذ مــن إســرائيل مقــرا لهــا، وتختــص فــي تطويــر وبيــع 
تقنيــات التجســس. وُيعــد برنامجهــا "بيغاســوس"، مــن أبــرز برامــج التجســس المتاحــة 
نظامــي  عـلـى  تعمــل  التــي  األجهــزة  اختــراق  وُيمكنــه  تطــورا،  كثرهــا  وأ الســوق،  ـفـي 
التشــغيل "آي أو إس" )iOS(، و"آندرويــد" )Android(. 34 ورغــم مزاعــم الشــركة بأنهــا 
ال تبيــع برنامــج التجســس خاصتهــا إال للحكومــات، وأن جميــع صادراتهــا تتمشــى مــع 
قوانيــن التصديــر الحكوميــة اإلســرائيلية ووفقــا آلليــات الرقابــة التابعــة لهــا، إال أن األعوام 

33 Citizen Lab (August 2016). “The Million Dollar Dissident.” Accessed at: https://bit.ly/3bZS7nv
34 NSO Group / Q Cyber Technologies Over One Hundred New Abuse Cases. (2019, October 29). Retrieved from https://bit.ly/3b5b4W9

https://bit.ly/3bZS7nv
https://bit.ly/3b5b4W9
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شــهدت  الماضيــة  القليلــة 
يــر التــي  ارتفاعــا بعــدد التقار
كشــفتها مجموعــات حقــوق 
إنســان، والتــي توضــح كيــف 
اســُتخدمت تقنيــات "إن إس 
أو"، النتهاك الحقوق الرقمية 
ســــــياسيــــــــين،  لمعارضيـــــــن 
وصـــــحافيـــيــــن،  ومــــحاميـــــــن، 

ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، شــملت المســاهمة فــي اغتيــال جمــال خاشــقجي. 35  
كتشــف القائمــون علــى "واتســاب" أن المهاجميــن  وفــي أيــار/ مايــو مــن عــام 2019، ا
الذيــن اســتخدموا تقنيــات الشــركة، تمكنــوا مــن تثبيــت برنامــج مراقبــة عـلـى أجهــزة 
نظامــي التشــغيل "آي أو إس" و"آندرويــد" عـلـى حــد ســواء، عبــر االتصــال بأهدافهــم 
باســتخدام خاصيــة االتصــال الخاصــة بالتطبيــق. وُيمكــن إرســال الرمــز الخبيــث الــذي 
طورتــه مجموعــة "إن إس أو"، حتــى وإن لــم يجــب المســتخدمون عـلـى االتصــاالت، 
وغالبــا مــا تختفــي هــذه المكالمــات الخبيثــة مــن ســجالت التطبيــق حتــى ال تتنبــه 
الضحيــة. 36 وتلقــت "واتســاب" دعمــا فــي تحقيقهــا بالواقعــة مــن قبــل "ســتيزن الب" 
)Citizen Lab(، وهــو مختبــر متعــدد التخصصــات مقــره فــي كليــة "مونــك" للعالقــات 
الدوليــة والسياســة العامــة فــي جامعــة تورونتــو. وعثــرت نتائــج البحــث المشــترك علــى 
كثر من 100 حالة اســتهداف تعســفي للمدافعين عن حقوق اإلنســان والصحافيين  أ
فــي 20 دولــة علــى األقــل، مــا وفــر أساســا قانونيــا لـ"واتســاب" لتقــدم دعــوى قضائيــة 

ضــد الشــركة. 37 

ــوه تقنيــة التعــرف علــى الو�ج

فــي عــام 2019، أطلــق العديــد مــن عمالقــة التكنولوجيــا، بمــا فــي ذلــك "مايكروســوفت"، 
حمــالت عالقــات عامــة للتأكيــد علــى التفــوق األخالقــي لتقنيــات التعــرف علــى الوجــوه 

35 Ibid
36 Srivastava, M. (2019, May 14). WhatsApp voice calls used to inject Israeli spyware on phones. Retrieved from  https://on.ft.com/34pBQ8T
37 Citizen Lab. NSO Group / Q Cyber Technologies Over One Hundred New Abuse Cases. (2019, October 29). Retrieved from https://bit.

ly/3dYuptI

Saudi dissident and journalist, Jamal Khashoggi, who was targeted and killed utilizing 
NSO Group's technology.  September 29, 2018. Middle East Monitor.

https://on.ft.com/34pBQ8T
https://bit.ly/3dYuptI
https://bit.ly/3dYuptI


35

هاشتاغ فلسطين 2019

ـفـي  الخاصــة بهــذه الشــركات، 
الشــعبي  للضغــط  اســتجابة 
المطالــب بضمــان عدم تطوير 
واســتخدامها  التقنيــات  هــذه 
تنـــــــتهك حـــــــقــــــوق  بــــطـــــــــرق 
لــــمبادئ  وخــــــــــالفا  اإلنســــــان. 
التوجيهيــة  "مايكروســوفت" 
التعــرف عـلـى  حــول تقنيــات 

الوجــوه، اســتثمرت الشــركة فــي حزيــران/ يونيــو 2019، نحــو 74 مليــار دوالر فــي شــركة 
"أـنـي فيجــن"، وهــي شــركة إســرائيلية تختــص ـفـي تكنولوجيــا التعــرف عـلـى الوجــوه، 
االســتثمار  هــذا  وأثــار  ســابقون.  إســرائيليون  وعســكريون  مخابــرات  رجــال  يديرهــا 
يــا مــن قبــل الناشــطين والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والذيــن  ســخطا جماهير
االحتــالل  فــرض  ـفـي  للمســاعدة  برنامجهــا  فيجــن"  "أـنـي  تســخير  عـلـى  أدلــة  أظهــروا 
العســكري اإلســرائيلي.38 وطابقــت "أنــي فيجــن" تقنيتهــا مــع مــا يشــابه تكنولوجيــا تحديــد 
الهويــة البيومتريــة المســتخدمة فــي المطــارات، ونفــت أن تكنولوجيــا التعــرف علــى الوجوه 
كة مــع إســرائيل وأنهــا ُتســتخدم فــي مراقبــة الفلســطينيين فــي  خاصتهــا ُطــورت بالشــرا
الضفــة الغربيــة، مدعيــة أنهــا ال ُتســتخدم إال فــي المعابــر الحدوديــة اإلســرائيلية وفــي حواجــز 
التفتيــش.39 ومــع ذلــك، تبيــن أن "آـنـي فيجــن" حصلــت عـلـى جائــزة الدفــاع اإلســرائيلية 
لعــام 2018، بينمــا لــم ُيكشــف ذلــك علنــا بســبب الطبيعــة الســرية لمشــروع المراقبــة. 40 
باإلضافة إلى ذلك، ُتظهر إحدى االستعراضات التكنولوجية أن نظام التعرف على الوجوه 
التابع للشركة، اسُتخدم لتتبع المشتبه بهم على امتداد القدس الشرقية المحتلة، وقد 

رصــد الناشــطون عشــرات الكاميــرات "فــي عمــق الضفــة الغربيــة".41

38 Kim, G. (2019, December 12). Microsoft funds facial recognition technology secretly tested on Palestinians throughout the Occupied 
Territories. Retrieved from https://bit.ly/2Rjk9CQ

39 AlArabiya. Microsoft to probe Israeli facial recognition company accused of 'unethically' tracking Palestinians. (2019, November 16). 
Retrieved from https://bit.ly/2RgALuT

40 Ibid
41 Ziv, A. Haaretz. This Facial Recognition Startup is Secretly Tracking Palestinians. (2019, July 15). Retrieved from https://bit.ly/2VeSBzk  

Stills taken from an AnyVision promotional video obtained by NBC show what purport to 
be live camera feeds monitoring Palestinians as they walk through East Jerusalem. 

https://bit.ly/2RgALuT
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ورغــم تضافــر الجهــود العالميــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي،42 والتــي شــملت 
عرائــض عامــة، إال أن "مايكروســوفت" انتظــرت حتــى تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019، 
لتعلــق علــى الموضــوع وتفتــح تحقيقــا بمــا إذا كانــت تقنيــة التعــرف علــى الوجــوه التــي 
طورتهــا "أنــي فيجــن" تتطابــق مــع أخالقيــات الشــركة ومبادئهــا أم ال،43 وذلــك فــي أعقــاب 

44 .)NBC News( "صــدور تقريــر اســتقصائي بهــذا الصــدد عــن قنــاة "إن بــي ســي نيــوز

42 Ibid
43 Dastin, J. (2019, November 16). Microsoft to probe work of Israeli facial recognition startup it funded. Retrieved from https://nbcnews.

to/3bYvXCj
44	 Solon,	O.	NBC	News.	Why	did	Microsoft	fund	an	Israeli	firm	that	surveils	West	Bank	citizens?	(2019,	October	26).	Retrieved	from	https://

reut.rs/39OfjDL

https://nbcnews.to/3bYvXCj
https://nbcnews.to/3bYvXCj
https://reut.rs/39OfjDL
https://reut.rs/39OfjDL
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املسح
�ي ن املكا�خ �ي غرا�خ ال�ج
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�ي ن املكا�خ �ي غرا�خ املسح ال�ج

تتعــرض حقــوق الفلســطينيين الرقميــة النتهــاكات الشــركات المختصــة بإنتاج الخرائط 
الرقميــة أيضــا. وتواصــل عــدة خرائــط رقميــة عــرض معلومــات خاطئــة عــن فلســطين 
بمــا ينتهــك القانــون الدوـلـي لحقــوق اإلنســان. إذا أن تطويــر الخرائــط الدقيقــة ليــس 
يـًـا مــن حيــث المالحــة فحســب، بــل مــن أجــل عــرض االتفاقيــات السياســية بدقــة  ضرور
أيضــا. إن عــدم عكــس المســاحة بدقــة هــو بمثابــة تقديــم روايــة زائفــة تتجاهــل االعتــراف 

بوجــود الفلســطينيين وتحــد فــي الواقــع مــن حقوقهــم اإلنســانية.

ومنــذ أعــوام، ال تــزال "خرائــط جوجــل" 
المســائل  مــن   ،)Google Maps(
األساســية التــي تركــز عليهــا حمــالت 
الفلســطينية  الرقميــة  الحقــوق 
للقانــون  عرضهــا  ســوء  بســبب 
واألرض والنــاس. ويعتبــر العديــد مــن 
الناشــطين أن هنــاك محاولــة لفــرض 
عبــر  للمســاحة  اإلســرائيلية  الروايــة 
"خرائــط جوجــل"، ويجــدون أن هنــاك 
معاييــر مزدوجــة مــن حيــث التطبيــق، 

عـلـى  بالبــروز  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
الخريطــة والقــدرة علــى اســتخدام خصائــص التنقــل اآلمــن. وعلــى ســبيل المثــال، تظهــر 
الكثيــر مــن المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، علــى 
"خرائــط جوجــل" بينمــا ُحذفــت عــّدة قــرى فلســطينية تاريخيــة في الضفــة الغربية. عالوة 
علــى ذلــك، ال تتضمــن الخرائــط اعترافــا بالقيــود المفروضــة علــى حركــة الفلســطينيين 
أن جميعهــم  لــو  كمــا  المســتخدمين  تعامــل  فالخريطــة  أمامهــم،  المغلقــة  والطــرق 
إســرائيليون بوســعهم أن يتنقلــوا بحريــة فــي إســرائيل كمــا فــي الضفــة الغربيــة. وفعليــا، 
يتجاهــل هــذا التصويــر حواجــز التفتيــش والعراقيــل التــي تعتــرض حركــة الفلســطينيين 
علــى أرض الواقــع، بينمــا يقــوم خــالل هــذه العمليــة بتطبيــع المســتوطنات اإلســرائيلية 

Google Maps. Screenshot of Jerusalem. (2019, December 31). Retrieved from 
www.maps.google.com
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غيــر القانونيــة بموجــب القانــون الدولــي. ومــن خــالل رفــض تعييــن الحقائــق علــى األرض 
بدقــة، تــروج "خرائــط جوجــل" لروايــة الضــم اإلســرائيلية، وتمحــو الهويــة الفلســطينية 
مــن الخريطــة، رقميــا. ويتضــح هــذا أيًضــا عندمــا يتعلــق األمــر بــإدراج القــدس، كعاصمــة 
إلســرائيل، األمــر الــذي يتجاهــل الوضــع المتنــازع عليــه للمدينــة، بمــا يتعــارض مــع قــرار 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 181. ومــع ذلــك، تواصــل "جوجــل" االدعــاء علــى 
المســتويين العلنــي والخــاص، أن خرائطهــا غيــر مسيســة وأنــه "ال عالقــة لهــا بسياســات 
الشــرق األوســط. وعندمــا ُيلفــت انتباهنــا إلــى مصــادر البيانــات التــي ال نعلــم بهــا، فإننــا 
ننظــر إلــى مــدى جودتهــا لكــي نضيفهــا إلــى الخريطــة".45 وكانــت أحــدث مصــادر البيانــات 
حــول فلســطين التــي أضافتهــا "جوجــل"، صــادرة عــن شــركتي "جــي آي إســرائيل" 

)GISrael( وشــركة مقرهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أعمــال  رواد  األرض، طــور  عـلـى  الواقــع  تعكــس  آمنــة  إـلـى خارطــة  الوصــول  وبهــدف 
نافيغيتــور"  "دروب  خوارزميــة  وتدمــج   .)Doroob( "دروب"  تطبيــق  فلســطينيون 
)Doroob Navigator(، بالغــات المســتخدمين مــع المدخــالت اليدويــة التــي يقــوم 
بهــا طاقــم المهندســين، لمســاعدة الســائقين علــى تجنــب حركــة المــرور علــى الحواجــز 
الفلســطينية  المركبــات  لمعظــم  يمكــن  ال  والتــي  المســتوطنات،  عـلـى  وااللتفــاف 
الطريقــة  أن  إـلـى  تشــير  قــد  األخــرى  التطبيقــات  معظــم  أن  حيــن  وـفـي   46 دخولهــا. 
الوحيــدة للتنقــل بيــن مــدن فلســطينية معينــة هــي المــرور مــن قلــب مســتوطنة مــا، 
فــإن "دروب" تحــاول تغييــر هــذا الواقــع. وال يقــدم هــذا االبتــكار للســائقين القــدرة علــى 
التنقــل فــي المســاحة بشــكل أفضــل فحســب، بــل يضغــط بفاعليــة لالعتــراف بالقيــود 
المفروضــة علــى حركــة الفلســطينيين والمســافرين داخــل الضفــة الغربيــة المحتلــة.

45 Cappellini, F. (2020, February 19). The world's oddest Airbnb says so much about a divided Jerusalem. Retrieved from https://bit.
ly/39MyePu

46 Ayyoub, R. (2019, August 20). Reuters. (Palestinian app helps drivers avoid Israeli checkpoint bottlenecks https://reut.rs/34lM5uO
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رغــم عــدم قانونيــة المســتوطنات اإلســرائيلية بموجــب القانــون الدولــي، إال أن شــركات 
الســياحة الرقميــة الرائــدة ـفـي العالــم، مثــل "إيــر ـبـي إن ـبـي" )Airbnb (، و"بوكينــغ" 
 ،)TripAdvisor( أدفايــزر"  و"تريــب   ،)Expedia( كســبيديا"  و"إ  ،)Booking.com(
غيــر  المســتوطنات  ـفـي  األخــرى  المعالــم  أو  بالممتلــكات  قوائــم  جميعهــا  تتضمــن 
القانونيــة عـلـى مواقعهــا اإللكترونيــة المختلفــة. 47 ويؤثــر دعــم شــركات التكنولوجيــا 
يــة ـفـي المســتوطنات اإلســرائيلية، بشــكل ســلبي عـلـى عــدد  إلتاحــة المشــاريع التجار
كبيــر مــن حقــوق اإلنســان الفلســطيني. وقــد ُوثــق ذلــك علــى نطــاق واســع مــن قبــل 
األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة المســتقلة، بمــا فــي ذلــك منظمــة العفــو الدوليــة 

)أمنســتي( والعديــد مــن المنظمــات الفلســطينية واإلســرائيلية. 

مــن شــأن أي تقييــم أساســي مبدئــي للمخاطــر مــن قبــل الشــركات، أن يكشــف أن أي 
نشــاط تجــاري فــي المســتوطنات أو معهــا سيســهم حتمــا فــي الحفــاظ علــى وضــع غيــر 
قانونــي، باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى نظــام تمييــزي ينتهــك حقــوق اإلنســان الفلســطيني 
بحكــم طبيعتــه. 48 وتزعــم جميــع الشــركات األربــع أنهــا تعمــل ـفـي ظــل قيــم أخالقيــة 
ســامية واحتــرام لســيادة القانــون. ومــع ذلــك، ال يبــدو أن أيـًـا مــن هــذه المعاييــر يؤثر على 
يــة ـفـي قوائمهــا.  قــرارات الشــركات بمــا يتعلــق بــإدراج مشــاريع المســتوطنات التجار
يــة مــع مســتوطنات، تســاهم الشــركات األربــع وتســتفيد مــن  وعبــر قيامهــا بأعمــال تجار
صــون، وتطويــر، وتوســيع المســتوطنات غيــر القانونيــة، والتــي ترقــى إلــى جرائــم حــرب 
ـفـي  اإلســرائيلية  للمســتوطنات  ترويجهــا  ويحمــل  الدوـلـي.  الجناـئـي  القانــون  بموجــب 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة 49، علــى أنهــا وجهــة ســياحية، تأثيــرا "تطبيعــا" وشــرعنة 

لوضــع يؤكــد القانــون الدولــي علــى عــدم قانونيتــه. 50

في عام 2018، أعلنت "إير بي إن بي" أنها ستزيل الملكيات الموجودة في المستوطنات 
اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة مــن قوائــم اإليجــار الخاصــة بهــا، وذلــك نتيجــة 

47 Tourism companies doing business in the settlements 2019 . (n.d.). Retrieved from https://bit.ly/3bZ0sYL
48 Ibid
49 Ibid
50 Ibid

https://bit.ly/3bZ0sYL
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أظهــــــــــرت  شـــــــعبية  جهــود 
الشــــــــركة  تســــــتفيد  كيـــــــف 
الـــــربحـــــــية  المــــــــشاريع  مــن 
وقـــــــد  المســتوطنات.51  فــــي 
ومنظمــان  الناشــطون  اعتبــر 
حقــوق اإلنســان ذلــك، بمثابــة 
مــن  كافحــوا  أنهــم  إذا  فــوز، 
عـلـى  الشــركة  حــث  أجــل 

عكــس هــذه السياســة المتمثلــة ـفـي إدراج قوائــم الممتلــكات داخــل المســتوطنات 
اإلســرائيلية غيــر القانونيــة، ومواءمــة سياســاتها مــع القانــون الدولــي. وفــي غضــون ذلــك، 
قــدم مســتوطنون إســرائيليون أميركيــون مدعومــون بمؤسســات قانونيــة إســرائيلية، 
دعــوى قضائيــة ضــد "إيــر ـبـي إن ـبـي" بتهمــة التمييــز. وردت "إيــر ـبـي إن ـبـي"، بإلغــاء 
قرارهــا والمصادقــة علــى إعــادة إدراج الملكيــات الموجــود فــي المســتوطنات فــي قوائــم 
منصتهــا.52 عــالوة علــى ذلــك، نشــرت الشــركة بيانــا علــى موقعهــا قالــت فيــه إنهــا لطالمــا 
عارضــت حركــة المقاطعــة وســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات عـلـى إســرائيل 
يــة، وال المســتضيفين  أبــدا، وال مصالحهــا التجار لــم تقاطــع إســرائيل  )BDS( وأنهــا 
اإلســرائيليين الذيــن يزيــد عددهــم عــن 20 ألــف شــخص، وينشــطون علــى منصــة "إيــر 
بــي إن بــي".53 وفــي المقابــل، قــدم فلســطينيون أميركيــون مــن قريتيــن فلســطينيتين، 
والذيــن تعــود الممتلــكات التــي أدرجهــا المســتوطنون فــي منصــة الموقع، لهم في األصل 
)قبــل ســرقتها(، ادعــاءات مضــادة ضــد المســتوطنين بدعــم مؤسســة "مركــز الحقــوق 
خطــوات  أن  إـلـى  مشــيرين   ،)Center for Constitutional Rights( الدســتورية" 
الشــركة ترـقـى لجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، والتمييــز الدينــي والقومــي.54 

51 Mexler, E. (2018, November 20). Airbnb Is Removing Rentals in Israeli-Occupied West Bank Settlements Following Criticism. Retrieved from 
https://bit.ly/2yMXRmB

52  Update on Listings in Disputed Regions: https://bit.ly/2RlzQZX
53 Sales, B. (2019, April 9). Airbnb Will Cancel Its Ban on West Bank Settlement Listings. Retrieved from https://bit.ly/2VeTmbE
54 Palestinians intervene to sue settlers. Center for Constitutional Rights. (2019, March 18). Retrieved from https://bit.ly/3efe5VM

140+ Palestinian groups call for boycott of Airbnb dirty money (2019, November 19). 
Retrieved from https://cutt.ly/DtKK1pk
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 كشــكل مــن أشــكال التعويــض، أعلنــت الشــركة أنهــا ســتتبرع بجميــع أرباحهــا مــن 
قوائــم المســتوطنات، لمجموعــات إنســانية. ورداً علــى ذلــك، رفضــت منظمــة "الحــق" 
و146 منظمــة أخــرى ـفـي شــبكة المنظمــات الفلســطينية غيــر الحكوميــة ـفـي الضفــة 
الغربيــة، والتــي تشــمل القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، جميــع األمــوال مــن "إيــر بــي إن 
بــي"، ودعــت الجماعــات اإلنســانية فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى مقاطعتهــا.55 وفــي أيــار/ 
مايو 2019، ناشد التحالف العالمي المنظم لحملة "i#DeactivateAirbnb" )عّطلوا 
"إيــر بــي إن بــي"(، النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم، إللغــاء تنشــيط حســاباتهم علــى "إيــر 
بــي إن بــي" فــي الذكــرى الـــ71 للنكبــة، وهــي أول موجــة تهجيــر مــن عــّدة موجــات أخــرى، 
يــخ الفلســطيني.56  يتعــرض لهــا الفلســطينيون مــن قبــل إســرائيل، عـلـى مــدار التار
وكان ادعــاء الناشــطين الرئيســي هــو أن "المســتوطنات اإلســرائيلية ُتصنــف كجرائــم 
حــرب بموجــب القانــون الدوـلـي وهــي مســؤولة عــن تشــريد الفلســطينيين وســرقة 
أراضيهــم".57  لذلــك، تســاهم الشــركات مثــل "إيــر بــي إن بــي"، التــي تســتمر فــي ممارســة 
يــة ـفـي هــذه المســتوطنات ـفـي، االســتدامة االقتصاديــة للمســتوطنات  األعمــال التجار

وتطبيــع ضــم إســرائيل لألراضــي الفلســطينية.58

أمــا "تريــب أدفايــزر"، فهــو الموقــع اإللكتروـنـي الثاـنـي بعــد "جوجــل" مــن حيــث عــدد 
كثر من ربعهم  الزيارات التي يقوم بها الســياح األجانب الذاهبين إلى إســرائيل. وقال أ
كثــر مــن 800 ألــف شــخص(، إنهــم استشــاروا الموقــع للتعــرف عـلـى المعالــم،  )أي أ
والرحــالت، والمطاعــم، والمقاهــي، والفنــادق، وشــقق اإليجــار، قبــل وصولهــم.59 وـفـي 
كُتشــف أن "تريــب أدفايــزر" يــروج  يــر صــادر مؤخــرا عــن منظمــة العفــو الدوـلـي، ا تقر
لمواقــع موجــود فــي المســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة فــي المناطــق الفلســطينية 
المحتلة. وردت "تريب أدفايزر" على التقرير مدعية أن "إدراج الممتلكات أو األعمال 
يــة علــى 'تريــب أدفايــزر'، ال يمثــل تأييدنــا لتلــك المنشــأة". لكــن الشــركة تجنــي  التجار
أرباحــا مــن إدراج هــذه األماكــن، بمــا فــي ذلــك الموجــودة فــي المســتوطنات اإلســرائيلية 

55	 To	Humanitarian	Groups	and	Non-Profits	Receiving	Airbnb	Funds:	Say	No	to	Dirty	Money.	(2019,	November	19).	Retrieved	from	https://bit.
ly/2UQHm1h

56 Palestinian campaigners call for mass boycott of Airbnb on May 15. (2019, May 14). Retrieved from https://bit.ly/34syuCg
57 Ibid
58 Ibid
59 Amnesty International. Israel and Occupied Palestinain Territories: Destination: Occupied Digital Tourism and Israel’s Illegal Settlements 

in the Occupied Palestinian Territories. (2019, January 30). Retrieved from https://bit.ly/2JPqdP7
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يــران/ يونيــو 2019، وبالتزامــن مــع اليــوم العالمــي لالجــئ،  غيــر القانونيــة.60 وـفـي حز
عـلـى  الشــركات  فيهــا  يحــث  رأي  مقالــة  أدفايــزر"،  لـ"تريــب  التنفيــذي  المديــر  نشــر 
المســاهمة ـفـي معالجــة أزمــة اللجــوء العالميــة، متعهــدا بالتبــرع بمالييــن الــدوالرات 
للمنظمــات اإلنســانية لـ"دعــم ومســاندة الالجئيــن علــى إعــادة بنــاء حياتهــم واســتعادة 
مســتقبلهم".61 وـفـي حيــن أنــه قــد تكــون هــذه المبــادرة داعمــة لالجئيــن ـفـي مناطــق 
ـفـي محنــة الالجئيــن  العالــم، إال أن "تريــب أدفايــزر" تواصــل مســاهمتها  أخــرى مــن 

كبــر مجتمعــات الالجئيــن ـفـي العالــم.62 الفلســطينيين، والذيــن يعتبــروا مــن أ

60 Abu Zeyad, L. (2019, July 28). TripAdvisor's corporate irresponsibility. Retrieved from https://bit.ly/2yMYrkh 
61 Kaufer, S. (n.d.). TripAdvisor CEO: Businesses Must Step Up to Address the Refugee Crisis. Retrieved June 20, 2019, from https://bit.

ly/2UTkG0v
62 Abu Zeyad, L. (2019, July 28). TripAdvisor's corporate irresponsibility. Retrieved from https://bit.ly/2RkaaNi
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ندري الرقمي التعنيف ال�ج

يــة، هــو حجــر  إن وجــود شــبكة إنترنــت جامعــة، وآمنــة، ومراعيــة لالعتبــارات الجندر
األســاس لمجتمــع حــر ومنفتــح. ومــع ذلــك، تواجــه النســاء ومجتمعــات الكويرييــن 

مــن  واســعة  مجموعــة  عــادة، 
والتمييــز،  الجنــدري،  العنــف 
واالعتــداءات ـفـي الحّيــز الرقمــي، 
والتــي تتــراوح بيــن المناليــة غيــر 
المتكافئة لإلنترنت، والتحرشات 
الرقميــة، والتهديــدات العنيفــة، 
وحتــى  واالبتــزاز،  والقرصنــة 
خطــاب الكراهيــة.63 ومــن أجــل 

تحــوال  األمــر  يتطلــب  اإلنســان،  لحقــوق  انتهــاكا  باعتبــاره  الجنــدري  التعنيــف  تأطيــر 
مفاهيميــا فــي غايــة األهميــة، والــذي يعتــرف بــأن الناجيــن مــن األفعــال المماثلــة لــم 
ينكشــفوا للعنــف محــض صدفــة، أو بســبب ضعــف مــا يالزمهــم منــذ الــوالدة. بــل 
أو  الدولــة  العنــف مــن تمييــز هيكـلـي متأصــل يتوجــب عـلـى  النــوع مــن  ينبــع هــذا 
يــة واســعة ومنهجيــة ضــد  الســلطة معالجتــه.64 وُيســتخدم اإلنترنــت لغايــات تمييز
متعــددة  جنــدري  تعنيــف  وُيعــد مســاحة ألشــكال  ييــن،  والكوير والفتيــات  النســاء 
ومتكــررة ومترابطــة.65 وبأخــذ الميــل العالمــي بعيــن النظــر، فإنــه ليــس مســتغرب أن 
تتعــرض المجموعــات المســتضعفة لمعــدالت أعلــى مــن العنــف الرقمــي، إذ أن الحّيــز 

الرقمــي مــا هــو إال انعــكاس للمجتمــع ذاتــه.

الممــارس  الجنــدري  العنــف  عــام 2018 حــول  ٍوبحســب دراســة أصدرتهــا "حملــة" 
ضــد النســاء الفلســطينيات ـفـي الحيــز الرقمــي، فــإن امــرأة مــن بيــن كل ثالثــة نســاء، 
مــن  وغيرهــا  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  عـلـى  والتحــرش  للتعنيــف  تتعــرض 

63 Fatafta, M. (n.d.). Internet Freedoms in Palestine: Mapping of Digital Rights Violations and Threats 2018 . Retrieved December 2019, from 
https://bit.ly/34iKWo3

64 Violence against Women, OHCHR. (n.d.). Retrieved December 2019, from https://bit.ly/3e4uvjr
65 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls 

from a human rights perspective. A/HCR/38/47 https://documents.un.org    

#StopHonorKillings Instagram. Retrieved January 2020 from shorturl.at/hjqN1

https://bit.ly/34iKWo3
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لــه  تتعــرض  الــذي  العنــف  ارتفــاع مســتوى  الرقميــة.66 ونُســبت أســباب  المنصــات 
النســاء والفتيــات عبــر اإلنترنــت إلــى دوافــع مثــل المحافظــة، واالبتــزاز الجنســي، والقمــع 
العديــد  الشــبكة. ونتيجــة لذلــك، تمــارس  االجتماعــي، وانتهــاكات الخصوصيــة عـلـى 
مــن النســاء الفلســطينيات الرقابــة الذاتيــة عـلـى أنفســهن، والتــي تحرمهــن حقوقهــن 
الرقميــة حيــث أنــه ليــس باســتطاعتهن اســتخدام اإلنترنــت بحريــة، وال ســيما منصــات 
التواصــل االجتماعي.67عــالوة علــى ذلــك، وجــد البحــث وجــود حاجــة إلجــراء مزيــد مــن 
البحــث والتدقيــق فــي هــذا المجــال لفهــم تأثيــر العنــف الجنــدري الرقمــي بشــكل كامــل.

فــي عــام 2019، ُضمــن العنــف الرقمــي ألول مــرة فــي مســح العنــف الفلســطيني لعــام 
2019 الــذي أجــراه المكتــب المركــزي الفلســطيني لإلحصــاء، ممــا يشــير إـلـى تحــول 
ـفـي المنظــور الثقاـفـي للموضــوع وطريقــة اســتيعابه. وأُقــّر بــأن العنــف الرقمــي يمثــل 
شــكال جديــدا مــن أشــكال العنــف التــي يعانــي منهــا األفــراد مــن جميــع الفئــات العمريــة 
داخــل المجتمــع الفلســطيني بســبب االســتخدام الواســع لإلنترنــت. وأظهــرت النتائــج 
أن %8 مــن النســاء المتزوجــات حاليــا أو ســابقا، اللواـتـي تتــراوح أعمارهــن بيــن -18
64 عامــا، تعرضــن لنــوع مــن أنــواع العنــف الجنــدري الرقمــي مــن قبــل اآلخريــن مــن 
خــالل اســتخدامهن لشــبكات التواصــل االجتماعــي؛ بينمــا تعرضــت %4 مــن النســاء 
المتزوجــات حاليــا أو ســابقا لســرقة حســاباتهن المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو حســابات 
يــد اإللكتروـنـي خاصتهــن، ـفـي فلســطين.68 وتعــرض %10 مــن الشــباب )10-29  البر
عامــا( الذيــن لــم يتزوجــوا أبــدا، لنــوع مــن أنــواع العنــف الرقمــي مــن قبــل اآلخريــن مــن 
خــالل اســتخدامهم لشــبكات التواصــل االجتماعــي، إذ تعــرض %6 لســرقة حســاباتهم 
المصرفية عبر اإلنترنت أو حسابات البريد اإللكتروني.69  عالوة على ذلك، تعرض 7% 
مــن الرجــال المتزوجيــن أو المتزوجيــن ســابًقا )64-18 عامــا( لنــوع واحــد علــى األقــل 
مــن العنــف الرقمــي مــن قبــل اآلخريــن مــن خــالل اســتخدامهم لشــبكات التواصــل 
االجتماعــي، و%9 مــن األطفــال )17-12 عاًمــا( تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال العنــف 

66 Odeh, S. (n.d.). A Violent Network Gender-based violence against Palestinian: Women in Virtual Space. Retrieved November 2018, from 
https://bit.ly/2wwMqP3  

67 Fatafta, M. (n.d.). Internet Freedoms in Palestine: Mapping of Digital Rights Violations and Threats 2018. Retrieved December 2019, from 
https://bit.ly/2xppCBd

68 Preliminary Results of the Violence Survey in the Palestinian Society 2019. (2019, November). Retrieved from https://bit.ly/2VmtWZL 
69 Ibid
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الرقمــي مــن قبــل اآلخريــن مــن خــالل اســتخدامهم لشــبكات التواصــل االجتماعــي. 
ركــزت هــذه الدراســة علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة فقــط.

الرقمــي  الجنــدري  التعنيــف  حــاالت  أن  إـلـى  اإلشــارة  فتجــدر  ذلــك،  أدرجنــا  وقــد  أمــا 
ـفـي فلســطين. وأحــد األمثلــة عـلـى  ـفـي عــام 2019 وأســفرت عــن وفيــات  اســتمرت 
ذلــك، هــي قضيــة الشــابة إســراء غريــب )21 عامــا(، والتــي نشــرت مقطــع فيديــو ذاتــي 
)ســلفي( يجمعهــا بشــاب كان ُيفتــرض أن ُيصبــح خطيبهــا خــالل موعــد جمعهمــا 
بوجــود مرافقــة. وعندمــا تمــت مشــاركة الفيديــو مــع عائلتهــا، اعتــدى أفــراد العائلــة 
عليهــا بالضــرب المبــرح حتــى أنهــا ســقطت مــن شــرفة الطابــق الثانــي فــي منــزل عائلتهــا. 
وواصلــوا ضربهــا الحقــا أثنــاء مكوثهــا فــي المستشــفى للعــالج، حتــى توفــت. وُيســمع 
صراخهــا أثنــاء الهجــوم فــي لقطــات فيديــو تــم تداولهــا عبــر اإلنترنــت. وتســببت مأســاة 
الشــابة بصدمــة عارمــة ـفـي جميــع مركبــات المجتمــع الفلســطيني، وتحديــدا النســاء 
الفلســطينيات. إذ بعــد مقتــل غريّــب مباشــرة، أثــارت الواقعــة تضامنــا رقميــا عـلـى 
شــكل وســم "i#WeAreIsraaGarayeb"، أي "نحــن إســراء غريــب"، وألهمــت احتجاجــا 
كثــر صرامــة. وردا علــى ذلــك، وبعــد أعــوام مــن الضغــط  نســويا يطالــب بحمايــة قانونيــة أ
والمطالبــة، أنشــأت الشــرطة الفلســطينية قســًما للجرائــم اإللكترونيــة يتعامــل مــع 
يــادة  مثــل هــذه الحــاالت، فــي حيــن زاد المجتمــع المدنــي طــوال عــام 2019 الجهــود لز

الوعــي بالعنــف الرقمــي مــن خــالل ورشــات عمــل وحمــالت.70

فــي عــام 2019 ، واجــه المجتمــع الكويــري فــي فلســطين مســتويات عاليــة مــن التمييــز 
والعنــف الجنــدري الرقمــي أيضــا. مــن الناحيــة العالميــة، تحتفــظ كل دولــة فــي العالــم 
معــدالت  أعـلـى  إلحــدى  يعرضهــم  ممــا  المتحوليــن  بحقــوق  تمــس  قانونيــة  بأحــكام 
العنــف مقارنــة مــع أي مجموعــة أخــرى مــن النــاس ـفـي العالــم.71 وُيصنــف العنــف 
الــذي تواجهــه المجتمعــات الكويريــة عــادة، تحــت خانــة جرائــم الكراهيــة، والتــي غالًبا ما 
ُتفســر علــى أنهــا أفعــال عنيفــة ُتتخــذ لحمايــة المعاييــر االجتماعيــة التقليديــة للذكــورة 

70 Given that honor killings often remain a private family affair, that is often not widely dealt with within formal legal settings, there is a lack 
of	official	statistics	available	on	the	practice	or	its	frequency.	It	is	important	to	also	note	that	it	also	wasn’t	part	of	the	recent	violence	
survey in 2019 by the PCBS.

71 LBGTI rights are still not there in 2014 . (2014, August 14). Retrieved December 2019, from https://cutt.ly/utKz9MH

https://cutt.ly/utKz9MH


50

هاشتاغ فلسطين 2019

واألنوثــة. وأشــار تقريــر األمــم المتحــدة الخــاص حــول "الحمايــة مــن العنــف والتمييــز 
يــة" إلــى أهميــة اإلدمــاج االجتماعــي مــن  علــى أســاس الميــل الجنســي والهويــة الجندر
حيــث صلتــه بقــدرة أفــراد المجتمعــات الكويريــة علــى الوصــول والتعبيــر عــن أنفســهم 
بحريــة فــي األماكــن العامــة. 72 فــي حيــن يبــدو أن القيــود علــى األماكــن العامــة ُفرضــت فــي 
جميــع األوقــات وُتفــرض فــي جميــع األماكــن، فإنهــا تتجلــى بشــكل خــاص بمــا يتعلــق 
بقــدرة الكويرييــن علــى التجمــع بحريــة مــن خــالل المســيرات، مثــل تلــك التــي عقــدت 
لالحتفــال باليــوم الدوـلـي لمكافحــة رهــاب المثليــة والتحــول وترانســفوبيا وازدواجيــة 
الميــل الجنســي، أول "مســيرات الفخــر"، والعقبــات التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي مناطــق 
واســعة مــن العالــم. 73  وينــدرج عــدم فــرض عقبــات العتــراض الحــق فــي حريــة التجمــع 
والتعبيــر، وضمــان الوقايــة الخاصــة فيمــا يتعلــق بجرائــم الكراهيــة أثنــاء "مســيرات 

الفخــر"، فــي االلتزامــات األساســية للــدول فــي هــذا الصــدد.74

فــي آب/ أغســطس مــن عــام 2019، أعلنــت منظمــة "القــوس" الفلســطينية المختصــة 
بحقــوق الكويرييــن، علــى صفحتهــا علــى "فيســبوك"، عــن تجمــع فــي نابلــس يركــز علــى 
الــذي كان مــن  ـفـي المدينــة، ودعــت لـ"مخيــم كويــري"  مناقشــة التعدديــة الجندريــة 
المفتــرض أن ُيقــام فــي نهايــة آب/ أغســطس مــن العــام ذاتــه. ردا علــى هــذا اإلعــالن الــذي 
تــم عبــر اإلنترنــت، أصــدر المتحــدث باســم شــرطة الســلطة الفلســطينية، لــؤي ارزيقــات، 
بيانــا بشــأن أنشــطة "القــوس" فــي الضفــة الغربيــة. وذكــر هــذا البيــان األول الــذي يصــدر 
ضــد "القــوس" أن الشــرطة الفلســطينية ســتحظر أي حــدث تنظمــه أو تعقــده "القــوس 
للتعدديــة الجنســية والجندريــة ـفـي المجتمــع الفلســطيني"، زاعمــا أنــه يتعــارض مــع 
"القيــم الفلســطينية التقليديــة"، ومتهمــا المنظمــة بأنهــا تشــمل "عمــالء أجانــب". بــل 
ذهــب البيــان إلــى أبعــد مــن ذلــك، داعيــا المواطنيــن إلــى تقديــم الشــكوى تجــاه أي أنشــطة 
"مشــبوهة"، ولمالحقــة موظفــي "القــوس" وناشــطيها. 75 وفــي وقــت الحــق، دعــا مجلــس 
الحمايــة  توفيــر  إـلـى  الفلســطينية  الســلطة  الفلســطيني  اإلنســان  حقــوق  منظمــات 
للفلســطينيين دون تمييز، مشــيراً إلى أن تصريح شــرطة الســلطة الفلســطينية ينتهك 

72 UN Special report, Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. (2019, July). Retrieved 
from	 https://undocs.org/A/74/181?fbclid=IwAR3xrYojctnW46K2HAFgf4ju4C_Wd-4xEzezVG_cyD3_foUOILbhjuO3538	

73 Ibid
74 Ibid
75 AlQaws response to the PA police statement. (2019, August 18). Retrieved from https://cutt.ly/htKz7tP
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أحــكام القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة 
ويشــكل انتهــاكا لإلطــار الدولــي لحقــوق اإلنســان غيــر القابــل للتجزئــة، وال ســيما مبــادئ 
المســاواة وعدم التمييز. كما أوضح مجلس منظمات حقوق اإلنســان الفلســطيني أن 
شــرطة الســلطة الفلســطينية فشــلت في التمســك بوظائفها ومســؤولياتها الدســتورية 
والقانونيــة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ القانــون ودعــم ســيادة القانــون. 76  وردا عـلـى الدعــم 
حــول  شــكوك  أي  عـلـى  القضــاء  ـفـي  ســاعد  الــذي  اإليجاـبـي  والمؤسســاتي  الشــعبي 
شــرعية "القــوس"، ســحبت الســلطة الفلســطينية بيانهــا وغيــرت اســتراتيجيتها مــن 
مهاجمــة المنظمــة علنــا   إلــى مالحقــة الناشــطين واألفــراد. وفــي إقــرار مبطــن بأنــه مــا مــن 
تبريــر ألفعالهــا، اعتقلــت الشــرطة الفلســطينية فــي محاولــة إلثبــات قضيــة "قانونيــة"، 

هــؤالء األفــراد بموجــب قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وتهــم زائفــة أخــرى.77

76 PHROC Calls on the Palestinian Authority to Provide Protection to Palestinians without Discrimination. (2019, August 21). Retrieved from 
https://cutt.ly/ytKxs9W/ 

77 AlQaws’ Post-Police Statement: The Persecution and Restrictions Continue. (2019, October 30). Retrieved from  https://cutt.ly/ttKxgc4
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يــة إليصــال ظــروف النــاس  ـفـي عالــم متزايــد االرتبــاط، ُتعــد المنصــات الرقميــة ضرور
وحقوقهــم، ومطالبهــم إلــى مــن هــم فــي مواقــع صنــع القــرار. وعلــى نحــو ذاتــه، تســاهم 
هــذه المنصــات فــي كســر حــدود القمــع والتفرقــة العنصريــة، وتوحيــد المجتمعــات مــع 
بعضهــا البعــض بصــراع جمعــي. وُينظــر فــي جميــع أنحــاء فلســطين ومنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، إلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى أنهــا أدوات غايــة فــي 
األهميــة، للمشــاركة السياســية وتعزيــز اإلصــالح السياســي وحمايــة حقــوق اإلنســان. 
وفــي غيــاب القنــوات الرســمية للمشــاركة المدنيــة، توفــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
عــن  والتعبيــر  أنفســهم  وتنظيــم  المعلومــات  إـلـى  للوصــول  للشــباب  مهمــة  منصــة 

آرائهــم.78 

الرقمــي، نشــرت "حملــة" بحثــا  المجــال  ـفـي  الشــباب  كًا ألهميــة حمايــة حقــوق  إدرا
للشــباب  السياســّية  المشــاركة  عـلـى  الــردع  تأثيــرات  ُمْســكََتة:  شــبكة   " بعنــوان 
كتوبــر 2019 مــن  الفلســطينيّ فــي وســائل التواصــل االجتماعــيّ"، فــي تشــرين األول/ أ
يــز المشــاركة  أجــل تقديــم أدلــة موثوقــة يمكــن مــن خاللهــا بنــاء اســتراتيجيات لتعز
أن  الدراســة  هــذه  وأظهــرت  اإلنترنــت.  عـلـى  الفلســطيني  الشــباب  بيــن  السياســية 
الشــباب الفلســطينيين ُيحرمــون بشــكل متزايــد مــن حقوقهــم وغالبــا مــا يشــعرون أن 
مشــاركتهم السياســية ليــس لهــا تأثيــر يذكــر علــى إحــداث التغييــر. وأظهــرت أدلــة أخــرى 
يــن ـفـي انتقــاء المحتــوى السياســي الــذي  أن الشــباب يــرون ضــرورة ألن يكونــوا حذر
يشــاركونه عبــر اإلنترنــت، ال ســيما بمــا يتعلــق بالقضايــا والمواضيــع التــي ينخرطــون بهــا.

عــالوة علــى تفضيالتهــم، مــن المهــم إدراك التأثيــر الكبيــر للبيئــة القانونيــة والسياســية 
الحاليــة علــى النشــاط السياســي للشــباب الفلســطيني عبــر اإلنترنــت. لقــد عانــى العديــد 
مــن الفلســطينيين مــن إزالــة محتواهــم الرقمــي، والمضايقــات الرقميــة، والتحقيقــات، 
واالعتقــاالت، مــن قبــل إســرائيل، والســلطة الفلســطينية، وســلطات حمــاس، لمجــرد 
هــذه  تســاهم  عــام،  بشــكل  اإلنترنــت.  عـلـى  التعبيــر  يــة  حر ـفـي  حقهــم  ممارســتهم 

78 Barghuthy, E., & Carmel, A. (2019, October). Silenced Networks: The Chilling Effect among Palestinian Youth in Social Media. Retrieved from  
https://cutt.ly/AtKxkCP
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الممارســات ـفـي خلــق "تأثيــر رادع"، يشــعر بموجبــه الشــباب بالخــوف مــن ممارســة 
حقوقهــم، ويبدئــون بممارســة الرقابــة الذاتيــة واالرتــداع الذاـتـي، مخفضيــن نشــاطهم 
الرقمــي، مــا ُيســاهم بالتالــي، بتقليــص مســاحة المشــاركة السياســية. وبســبب األجــواء 
العامــة للقمــع، هنــاك تأثيــر رادع ثانــوي أيضــا، إذ يــؤدي قمــع الصحافييــن والمؤثريــن، 
وكذلــك األصدقــاء وأفــراد العائلــة، إلــى مزيــد مــن الرقابــة الذاتيــة واالبتعــاد عــن االنخــراط 

السياســي علــى اإلنترنــت.

وهــذا االتجــاه ليــس جديــًدا تماًمــا حيــث ُيعتقــل الفلســطينيين لمشــاركتهم السياســية 
منــذ عقــود، ويســتمر قمعهــم حتــى اليــوم. وتقــوم الســلطات بشــكل روتينــي باعتقــال 
الفلســطينيين الذين ينشــرون على شــبكات التواصل االجتماعي وتســتخدم التحقيق 
واالحتجــاز واالضطهــاد القانونــي كأداة لردعهــم واآلخريــن عــن مشــاركة المحتــوى عبــر 

اإلنترنــت.
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 عن مركز "�ملة" 

"حملة" – المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعيّ، مؤسسة أهلّية غير ربحّية تهدف 
إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان للفلسطينيين في فضاء اإلنترنت. برامجنا تبني قدرات 
الفلسطينّيين للوصول اآلمن لإلنترنت، وإدارة حمالت رقمية فّعالة، والمناصرة من 
الغربية  والضفة  غزة  وقطاع  القدس  في  يعمل طاقم حملة  الرقمّية.  الحقوق  أجل 
والداخل، ويشارك بشكل منتظم في المنتديات الدولّية بالتعاون مع شركاء محليين 

ودوليين. لملخص عن عملنا، يرجى مراجعة التقرير السنوي.    

ومبادرات  المدنيّ  المجتمع  مؤسسات  مع  نعمل  العمل:  وورشات  التدريبات 
المؤّسسات القاعديّة )grassroots( وإعالمّيين ومدافعي وناشطي حقوق اإلنسان، 
من أجل تعزيز األمان الرقميّ والحمالت والقدرات على بناء حمال رقمية. قام مركز 
"حملة" بتدريب المئات في فلسطين ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في 
وبتدريب  الرقمّي،  األمان  حول  للمدربين  بتدريب  "حملة"  مركز  قام   ،2018 العام 
والتسويق  الحمالت  بناء  في  المؤّسسات  وبعض  الرقمّي،  األمان  في  شاب   1500
الرقمّي ورواية القصة الرقمّية. كما وأنتجنا مواد تدريبية تشمل رزمة تدريب تعليمّية 
حول مراعاة النوع االجتماعّي في األمان الرقمّي، ودليل األمان الرقميّ األول في اللغة 

العربّية.      

الحمالت: تنسيق وإدارة حمالت المناصرة والتوعية، استخدام الموارد الرقمّية حول 
تطوير  في  "حملة"  مركز  يختص  الفلسطينية.  بالحقوق  المتعلقة  القضايا  مختلف 
وإنتاج الحمالت التي ترفع وعي الجمهور العام حول مجموعة من القضايا المتعددة 
التي تؤثر على المجتمعات المهمشة والمستضعفة. قام مركز "حملة" بإنتاج العديد 
)انفوجرافيك(  بيانية  ورسوم  أبحاث  تقارير  تشمل  والتي  الرقمّية  الحمالت  من 
لجان  )اتحاد  في منطقة "ج"  البذور  زراعة  ذلك  ويشمل  أخرى.  ومواد  وفيديوهات 
 ، فيله(  دويتشه  كاديمية  )أ الرقمّي  األمن  حول  توعية  وحملة  الزراعيّ(،  العمل 
وأضواء على غزة )أوكسفام( وغيرها. وعلى وجه الخصوص، لدينا خبرة في تصميم 
للجمهور الفلسطينيّ. وشمل  حمالت حّساسة للنوع االجتماعيّ ومحتوى إعالميّ 
ذلك حملة على اإلنترنت في العام 2018 ، مع حلقتين على شبكة اإلنترنت والتي 
وصلت إلى حوالي 120،000 شخص، وساهمت في زيادة الوعي حول مسألة العنف 

https://7amleh.org/2019/02/28/7amleh-annual-report-2018/
https://7amleh.org/2019/02/03/7amlehs-digital-security-project-trains-1500-youth-in-digital-security-workshops-in-2018/
https://7amleh.org/2019/05/06/7amleh-center-organizing-tot-on-digital-security/
https://7amleh.org/2019/05/06/7amleh-center-organizing-tot-on-digital-security/
https://7amleh.org/2018/09/11/7amleh-center-launches-new-training-course-on-campaigning-and-digital-marketing-for-civil-society-organizations-in-the-west-bank/
https://7amleh.org/2018/09/11/7amleh-center-launches-new-training-course-on-campaigning-and-digital-marketing-for-civil-society-organizations-in-the-west-bank/
https://7amleh.org/2018/07/26/7amleh-center-graduates-new-cycle-of-course-on-digital-marketing-campaigns-for-civil-society-organizations-in-ramallah/
https://7amleh.org/2019/02/03/7amlehs-digital-security-project-trains-1500-youth-in-digital-security-workshops-in-2018/
https://7amleh.org/2019/02/03/7amlehs-digital-security-project-trains-1500-youth-in-digital-security-workshops-in-2018/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2018/10/09/7amleh-center-concludes-training-in-digital-storytelling/
https://7amleh.org/2018/10/09/7amleh-center-concludes-training-in-digital-storytelling/
https://7amleh.org/2018/09/11/7amleh-center-launches-new-training-course-on-campaigning-and-digital-marketing-for-civil-society-organizations-in-the-west-bank/
https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic/
https://7amleh.org/2018/10/24/plant-a-seed-in-area-c/
https://7amleh.org/2018/10/24/plant-a-seed-in-area-c/
https://7amleh.org/2017/11/05/7amleh-center-releases-digital-security-awareness-campaign/
https://7amleh.org/2017/11/05/7amleh-center-releases-digital-security-awareness-campaign/
https://7amleh.org/2017/08/10/lightsongaza/
http://7amleh.org/2018/10/28/7amleh-center-launches-awareness-campaign-against-gender-based-violence-and-harassment-on-the-internet/
http://7amleh.org/2018/10/28/7amleh-center-launches-awareness-campaign-against-gender-based-violence-and-harassment-on-the-internet/
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المبني على النوع االجتماعيّ على اإلنترنت. كما وأنتجنا سلسلة ويب تجريبّية حول 
األمن الرقميّ تستهدف النساء. 

األبحاث والمناصرة: يقوم مركز "حملة" وشركاؤه ببحث وتوثيق كيفية تأثر الحقوق 
الرقمّية للفلسطينيين من قبل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والتي ُتشكّل 
سنويًا  نقوم  والدولّيين.  المحلّيين  الشركاء  مع  المناصرة  مجال  في  لعملنا  أساًسا 
الرقمّية  الحقوق  عن  وتقرير   ،)2018  ،2017( فلسطين  هاشتاج  ونشر  برصد 
الفلسطينّية، ومؤشر العنصرية )2019-2017(. في العام 2018 ، قمنا أيًضا بإجراء 
بحث عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الفلسطينية الخاضعة 
االجتماعّي  النوع  على  المبني  العنف  بال،  وباي  فلسطين  اإلسرائيلّية،  للسيطرة 
حقوق  يعرض  الذي  الفصل  مسح  الرقمّي،  الفضاء  في  الفلسطينيات  النساء  ضد 
تتعلّق  صغيرة  حمالت  بانتظام  ونعّد  كما   .)2018( للخطر  الفلسطينية  اإلنسان 
تقلص  خرائط جوجل، وملخّص سياسات حول  األخيرة حول  الحملة  بعملنا، مثل 
الحّيز  الفلسطينّي )2018(، سياسات تعديل المحتوى )2018( وملخّص شركات 
القضايا  حول  المدنيّ  المجتمع  وأعضاء  والصحافيين  والدبلوماسّيين  التكنولوجيا 

المتعلقة بعملنا. 

منتدى النشاط الرقمّي الفلسطيني: منتدى النشاط الرقميّ الفلسطينيّ هو حدث 
سنوي يستمر على مدار أسبوع، والذي يجمع سويًا ناشطين وصحافّيين والمجتمع 
المدنيّ وصانعي السياسات، مع شركات التكنولوجيا بهدف االنخراط في حوار متعدد 
األطراف وتبادل المعرفة وبناء المهارات. وباقتراب عامه الرابع، يستقطب المنتدى 
في  تحّدثوا  ودولًيا،  محلًيا  خبيًرا   40 إلى  باإلضافة  حوالي 700 شخص،  من  جمهوًرا 
األسبوع.  مدار  على  عمل  ورشة   20 وقادوا  الرئيس  الحدث  خالل  نقاش  حلقات 
وشملت المواضيع على الحقوق الرقمّية واألمن والحمالت في فلسطين وتطورات 
النشاط  عن  حالة  ودراسة  ملهمة  ُعرضت مشاريع  كما  العالمية.  الرقمّية  الحقوق 

الرقميّ الناجح.  

https://7amleh.org/2019/03/26/hashtag-palestine-2018-digital-rights-of-palestinians-between-restrictive-legislations-and-the-complicity-of-internet-companies/
https://7amleh.org/2018/04/03/press-release-palestine-2017-report-palestinian-online-content-targeted-through-mass-surveillance-digital-occupation-and-biased-content-moderation/
https://7amleh.org/2019/03/11/the-index-of-racism-and-incitement-in-israeli-social-media-2018-an-inciting-post-against-palestinians-every-66-seconds/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
https://7amleh.org/2018/12/19/palestine-and-paypal-towards-economic-equality-new-report-by-7amleh/
https://7amleh.org/2019/01/28/interrupted-communication-a-new-report-of-7amleh-center-reveals-the-digital-occupation-of-the-palestinian-telecommunications-sector/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
http://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
https://7amleh.org/2018/11/04/7amlehs-launches-mini-site-dedicated-to-advocacy-against-google-maps-discriminatory-policies-against-palestinians/
http://7amleh.org/2018/10/29/7amleh-releases-policy-paper-facebook-and-palestinians-biased-or-neutral-content-moderation-policies/
http://7amleh.org/2018/10/29/7amleh-releases-policy-paper-facebook-and-palestinians-biased-or-neutral-content-moderation-policies/
http://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
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