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يقــّدم حملــة- المركــز العربــيّ لتطويــر اإلعــالم الرقمــيّ تقريــره الســنويّ حــول انتهــاكات 
الحقــوق الرقمّيــة للفلســطينّيين، بمــا فــي ذلــك المواطنــون الفلســطينّيون فــي الداخــل، 
ــة. الحقــوق الرقمّيــة هــي جــزء مــن  والفلســطينّيون فــي المناطــق الفلســطينّية المحتلّ
حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك الحــّق فــي الخصوصّيــة وحريـّـة التعبيــر عــن الــرأي، والتــي 

يجــب أن تحترمهــا وترفــع مــن شــأنها الحكومــات والشــركات.1

للفلســطينّيين  الرقمّيــة  الحقــوق  انتهــاكات  عـلـى  باألســاس،  يــر،  التقر هــذا  يركّــز 
يــر  التقر هــذا  يحلّــل  وحمــاس.  الفلســطينّية  والُســلطة  إســرائيل  مــن  كٍل  ِقَبــل  مــن 
السياســات والممارســات المختلفــة التــي تســتخدمها الحكومــات والُســلطات، والتــي 
يــر أمثلــة العتقــال  تهــّدد ممارســة الفلســطينّيين لحقوقهــم الرقمّيــة، كمــا يبــرز التقر
فلســطينّيين بســبب منشــوراتهم علــى شــبكات اإلعــالم االجتماعــيّ. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يركّــز التقريــر فــي ســبل انتهــاك الحقــوق الرقمّيــة للفلســطينّيين، وبتحديــد نشــاطاتهم 
ومنالّيتهــم للخدمــات علــى اإلنترنــت بســبب سياســات شــركات الهايتــك العالمّيــة، إن 
كان ذلــك بشــكٍل مباشــر أو مــن خــالل تعاونهــا مــع الحكومــات أو الُســلطات. يشــمل 
يــر، أيًضــا، االنتهــاكات الحقوقّيــة التــي اســتهدفت الحقــوق الرقمّيــة، مــن داخــل  التقر
يــر عـلـى ظاهــرة العنــف القائــم عـلـى النــوع  المجتمــع الفلســطينيّ، حيــث يركّــز التقر

االجتماعــيّ عـلـى شــبكة اإلنترنــت.

لرفــع  أو  مجتمعهــم  لتنظيــم  االجتماعــيّ  اإلعــالم  إـلـى  الفلســطينّيون  يلجــأ  مــا  عــادًة 
الوعــي فيــه، وللّضغــط عـلـى الجهــات التــي تنتهــك حقوقهــم، ســواًء كانــت حكومــات 
أو ُســلطات أو أجســام خاّصــة. عـلـى هــذا النحــو، فــإن الســتهداف الحقــوق الرقمّيــة 
للفلســطينّيين مــن ِقَبــل تلــك الجهــات تداعيــات علــى قــدرة الفلســطينّيين علــى الّدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان الخاّصــة بهــم، والتــي يضمنهــا ويحميهــا القانــون الدوـلـيّ. وعـلـى 
المســتوى الجماعــيّ، يتــم توجيــه هــذه السياســات والممارســات لتقليــص مســاحة 
المعارضــة لسياســات وأعمــال الحكومــة اإلســرائيلّية – وعـلـى األرجــح أن يزيــد ذلــك 
مــن انتهــاك حقــوق اإلنســان للفلســطينّيين، والحقــوق الرقمّيــة الخاّصــة بهــم عـلـى 

نطــاق أوســع. 

 UN Human Rights Council, “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet,” A/HRC/32/L.20, June  1
 27, 2016. https://bit.ly/2GQiBvI
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واصلت الحكومة اإلســرائيلّية في عام 2018 بدفع سياســات تســتهدف الفلســطينّيين 
بشكٍل منهجيّ لنشرهم منشورات عبر شبكة اإلنترنت. نشرت الحكومة اإلسرائيلّية، 
بهــدف التشــاور مــع الجمهــور، مشــروع قانــون يهــدف إلــى توســيع ُســلطة وحــدة الســايبر 
الوطنّيــة اإلســرائيلّية (INDC)، والتــي ســتعمل تحــت إشــراف مكتــب رئيــس الحكومــة، 
وذلــك مــن أجــل تقديــم المشــورة حــول أمــور األمــن الســيبريانيّ. قبــل تشــريع قانــون 
الفيســبوك، والــذي هدفــه الســماح للحكومــة بتحديــد مــا هــي المضاميــن التــي يجــب 
كثــر عمًقــا  إزالتهــا عــن منّصــات اإلعــالم االجتماعــيّ، أُقــّر إعــادة النظــر والبحــث بشــكل أ
فــي مســوّدة القانــون، خوًفــا مــن تقييــد حريـّـة التعبيــر عــن الــرأي. علــى نحــو مماثــل، بعــد 
يــر القــراءة األوـلـى للقانــون ـفـي الكنيســت اإلســرائيليّ، تــم تأجيــل قانــون يجــّرم كل  تمر
مــن يصــّور الجنــود اإلســرائيلّيين مــن جــدول أعمــال الكنيســت. ولكــن، وبحســب مركــز 
عدالــة، مــا زالــت وحــدة الســايبر اإلســرائيلّية، التــي تعمــل فــي مكتــب المّدعــي العــام مــن 
دون أرضّيــة قانونّيــة، تتصــرّف كالهيئــة الوحيــدة المخّولــة بإقــرار فيمــا إذا كان يعتبــر 
جريمــة، والوحيــدة التــي تأمــر باّتخــاذ  منشــوًرا مــا عـلـى شــبكات اإلعــالم االجتماعــيّ 

إجــراءات عقابّيــة.  

بحســب مؤسســة الضميــر لحقــوق اإلنســان، واصلــت الُســلطات اإلســرائيلّية اعتقــال 
بـــ  واتّهامهــم  االجتماعــيّ،  اإلعــالم  شــبكات  عـلـى  منشــورات  بســبب  الفلســطينّيين 
ا وأوامــر عســكريّة، يشــمل ذلــك  «التحريــض»، وذلــك اعتمــاًدا علــى قوانيــن عاّمــة جــد�
االنتقــاد الســلميّ للسياســات اإلســرائيلّية. تعتقــل القــّوات اإلســرائيلّية بشــكل روتينــيّ 
الفلســطينّيين الذيــن ينشــرون فــي شــبكات اإلعــالم االجتماعــيّ، كمــا تســتخدم االحتجــاز 
كأداة لردعهــم وردع اآلخريــن عــن مشــاركة المحتــوى عبــر شــبكة االنترنــت. اعتقلــت 
القــدس، بتهمــة  ا ـفـي الضّفــة الغربّيــة، يشــمل ذلــك شــرقيّ  إســرائيل 350 فلســطيني�
«التحريــض»، بمــا فــي ذلــك اعتقــاالت بســبب منشــورات نُشــرت فــي شــبكات اإلعــالم 

االجتماعــيّ خــالل عــام 2018.

عّدلــت الُســلطة الفلســطينّية قانــون الجرائــم االلكترونّيــة فــي نيســان، ولكــن القانــون مــا 
زال يمنــح هيئــات رســمّية مختلفــة صالحّيــة مراقبــة المحتــوى علــى شــبكة اإلنترنــت، 
وحجــب المواقــع واعتقــال الفلســطينّيين ـفـي الضّفــة الغربّيــة. كمــا اســتمّرت ُســلطة 
حمــاس فــي قطــاع غــزّة باعتقــال الفلســطينّيين الذيــن ينتقــدون سياســاتها، أو كل مــن 
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قــد يبــدو داعًمــا لألحــزاب السياســّية المعارضــة لهــا، وذلــك اعتمــاًدا علــى التهمــة غيــر 
الواضحــة وواســعة النطــاق «االســتخدام المســيء للتكنولوجيــا».

حجبــت  قــد  ويوتيــوب  وتويتــر  فيســبوك  مثــل  اجتماعــيّ  إعــالم  شــركات  أّن  كمــا 
مســتخدمين أو صفحــات، ومســحت محتــوى فلســطينيّ علــى شــبكة اإلنترنــت. صــدى 
سوشــال (SadaSocial)، وهــي مبــادرة فلســطينّية توثّــق االنتهــاكات بحــق اســتخدام 
المحتــوى مــن ِقبــل مســتخدمين فلســطينّيين مــن الضّفــة الغربّيــة، قــد وثّقــت 505 
حــاالت إزالــة المحتــوى أو حجــب المســتخدمين فــي منّصــات اإلعــالم االجتماعــيّ، التــي 
وبعكــس   ،(Google Maps) غوغــل خرائــط  أّمــا  عــام 2.2018  خــالل  ســابًقا،  ُذكــرت 
 (oPt) المحتلّــة»  الفلســطينّية  «المناطــق  تســمية  تســتخدم  ال  الدوـلـيّ،  القانــون 
ــا لوصــف المناطــق المحتلّــة. باإلضافــة إـلـى ذلــك، تضيــف شــركة  المعتــرف بهــا عالمي�
ــة،  المســح الجغرافــيّ هــذه المســتوطنات اإلســرائيلّية غيــر القانونّيــة فــي الضّفــة الغربّي
بينمــا تحــذف أســماء القــرى الفلســطينّية غيــر المعتــرف بهــا فــي النقــب (إســرائيل) وفــي 
منطقــة ج (المناطــق الفلســطينّية المحتلـّـة). مــا زالــت خدمــات بــاي بــال (PayPal) غيــر 
ــة وفــي قطــاع  ــرة لحوالــيّ خمســة مالييــن فلســطينيّ يعيشــون فــي الضّفــة الغربّي متوّف
غــزّة. ـفـي حيــن يســمح للمســتوطنين الذيــن يقطنــون ـفـي مســتوطنات غيــر قانونيــة 
اســتخدامها. وأعلنــت Airnbnb أنهــا ســتقوم بإزالــة قوائــم العقــارات فــي المســتوطنات 
اإلســرائيلّية غيــر القانونّيــة ـفـي الضّفــة الغربّيــة، ولكّنهــا اســتثنت القــدس الشــرقّية، 
بينمــا أعلنــت Booking.com أنّهــا ال تنــوي إزالــة قوائمهــا مــن المســتوطنات اإلســرائيلّية 

ــة.  غيــر القانونّي

أيًضــا ـفـي داخــل المجتمــع  تــم توثيــق ظاهــرة العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــيّ 
الفلســطينيّ. أفــاد تقريــر حملــة و”Kvinna til Kvinna“ فــي عــام 2018 أّن ُثلــث النســاء 
لعنــف  تعرّضــن  المحتلّــة  الفلســطينّية  المناطــق  وـفـي  إســرائيل  ـفـي  الفلســطينّيات 

وتحرّشــات ـفـي شــبكات التواصــل االجتماعــيّ عـلـى شــبكة اإلنترنــت.

https://bit.ly/2EhLkHW .2019 ،2  صدى سوشال، «بيان صحفي حول انتهاكات مواقع التواصل االجتماعي في عام 2018». 19 كانون الثاني

http://Booking.com
https://bit.ly/2EhLkHW
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قوانين	وممارسات	تسّهل	قمع	الحقوق
الرقميّة	لفلسطينيّة

الســيبريانيّ  األمــان  قانــون  مشــروع  يــران  حز  20 ـفـي  اإلســرائيلّية  الحكومــة  نشــرت 
يّــة. يوّســع القانــون مــن صالحّيــات  يّــة الســايبر الوطنّيــة للمشــاورة الجماهير ومدير
يّــة الســايبر الوطنّيــة اإلســرائيلّية (INDC) التــي أُنشــئت عــام 2011، لتتمكّــن  مدير
يّــة مــن تقديــم توجيهــات وطنّيــة حــول أمــور األمــن الســيبريانيّ، بمــا ـفـي ذلــك  المدير
والطاقــة  والمواصــالت  والصّحــة  المالّيــة  كالشــؤون  عــّدة  مجــاالت  ـفـي  تعليمــات 
يــة الســايبر الوطنيــة اإلســرائيلية  واالتصــاالت.3 ســيجعل مشــروع القانــون هــذا مدير
الهيئــة التنظيمّيــة القومّيــة بخصــوص األمــن الســيبريانيّ، وهــي مهّمــة تخــو¢ل عــادًة 
لهيئــات عســكريّة أو أمنّيــة تقّيدهــا االلتزامــات القانونّيــة، بــدالً مــن أن تكــون تحــت 
مســؤولّية رئيــس الــوزراء، الــذي ســيقوم بتحديــد أولويّــات التهديــدات الســيبريانّية. 
يــة  يمنــح مشــروع القانــون هــذا رئيــس الــوزراء صالحّيــة تعييــن الموّظفيــن ـفـي مدير
الســايبر الوطنيــة اإلســرائيلية بشــكٍل ســّريّ ودون القيــام بعملّيــة توظيــف رســمّية. 
مقاضاتهــم  إمكانّيــة  دون  قانونّيــة  بحصانــة  ســيتمتعون  الموّظفيــن  أّن  يعنــي  هــذا 
أو تقديــم الشــكاوى ضّدهــم. ســيخو¢ل موّظفــو هــذه الوحــدة بقرصنــة حواســيب أو 
هواتــف أيّ شــخص أو تنظيــم يعتبرونــه تهديــًدا لألمــن الســيبريانيّ خــالل 24 ســاعة 
ــة الوصــول إلــى أجهــزة األشــخاص أو المنّظمــات  فقــط، كمــا ســتكون للوحــدة صالحّي
واســتخراج المعلومــات منهــا دون أمــر محكمــة، وبهــذا الشــكل يتــم مراوغــة اإلجــراءات 
ـفـي  المعلومــات  هــذه  إدخــال  ويتــم  الســيبريانيّ،  اإلجــرام  محاربــة  بذريعــة  القانونّيــة 
مرحلــة الحقــة إلــى قاعــدة بيانــات وطنّيــة لمؤّشــرات التهديــد. خضعــت قاعــدة البيانــات 
هــذه إـلـى نقــد عــام شــديد، حيــث اقتبــس المنتقــدون هــذا األمــر كجــزء مــن قضّيــة 
أوســع مــن ذلــك وهــي خصوصّيــة المســتخدم. المصطلحــان «هجــوم» و«تهديــد» 
معرّضــان  فهمــا  ولذلــك  وفضفــاض،  غامــض  بشــكٍل  القانــون  اقتــراح  ـفـي  معرّفــان 

لتحليــالت واســعة النطــاق.

طالــب رئيــس الحكومــة اإلســرائيلّية، فــي تّمــوز 2018، قبيــل تمريــر «مشــروع قانــون 

7amleh, “Will a new wave of Israeli legislation diminish internet freedoms?,” August 14, 2018. https://7amleh.org/2018/08/14/   3
/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms

https://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
https://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
https://7amleh.org/2018/08/14/will-a-new-wave-of-israeli-legislation-diminish-internet-freedoms/
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الفيســبوك» المثيــر للجــدل ليصبــح قانونًــا، أن تتــم مراجعــة مشــروع القانــون، وذلــك 
خوًفا من انتهاك الحق في التعبير عن الرأي. يهدف مشروع القانون إلى منح الحكومة 
صالحّيــات واســعة مــن أجــل تحديــد ومراقبــة المحتــوى فــي اإلعــالم االجتماعــي4ّ. يبقــى 
الهــّم الوحيــد المتعلـّـق بمشــروع القانــون هــو كونــه يمنــح الشــرطة اإلســرائيلّية صالحّيــة 
مطالبــة المحكمــة بإزالــة المحتــوى مــن شــبكة اإلنترنــت، دون إمكانّيــة الحصــول علــى 
رّد مــن الشــخص الــذي شــارك بالمحتــوى.5 يمنــح مشــروع القانــون، أيًضــا، صالحّيــات 
مثــل  عالمّيــة  تكنولوجيــا  شــركات  عـلـى  تفــرض  بــأن  اإلســرائيلّية  يّــة  اإلدار للمحاكــم 
فيســبوك وتويتــر وغوغــل حجــب محتــوى علــى شــبكة اإلنترنــت، والتــي «تحــرّض علــى 
العنــف» و « إذا كانــت تمــّس باألمــن الشــخصيّ والعــام واالقتصــاديّ، وأمــن الدولــة 

والبنــى التحتّيــة الحيويّــة»، وذلــك بأمــر مــن الحكومــة اإلســرائيلّية.6

ــار مشــروع قانــون منــع تصويــر وتوثيــق جنــود  يّــة للتشــريع فــي أيّ قّدمــت اللجنــة الوزار
جيــش الدفــاع اإلســرائيليّ. يهــدف مشــروع القانــون هــذا إـلـى تجريــم كل مــن يوثّــق أو 
يصــّور الجيــش اإلســرائيليّ خــالل تأديتــه مهامــه، ومنــع نشــر المضاميــن المصــّورة أو 
الفيديوهات على شــبكات اإلعالم االجتماعيّ ووســائل اإلعالم الرئيســّية. حّدد مشــروع 
النشــاط  ينشــر  أو  يصــّور  مــن  لــكّل  ســنوات  خمــس  لمــّدة  الســجن  عقوبــة  القانــون 
العســكريّ الــذي يضــّر «بمعنويّــات الجنــود». ولكــن، اعتبــر المّدعــي العــام اإلســرائيليّ 
يّة، وطلــب بإجــراء تغييــرات كبيــرة فــي  أن مشــروع القانــون هــذا تشــوبه إشــكالّية دســتور
يــادة عقوبــة مــن يعيــق أعمــال  ــز علــى ز ــا ليركّ ــّم تغييــر مشــروع القانــون الحًق نصــه.7 ت

الجنــود اإلســرائيلّيين، وســتتم متابعــة مراجعتــه مــن ِقَبــل الكنيســت اإلســرائيليّ. 

بتشــغيل  اإلســرائيليّ  العــام  المّدعــي  مكتــب  بــدأ  لعــام 2015،  الثاـنـي  النصــف  منــذ 
«وحــدة الســايبر»، وهــي وحــدة مســؤولة عــن «التعامــل مــع تحّديــات فــرض األمــن 
الســيبريانيّ»، وذلــك مــن خــالل مراقبــة منشــورات اإلعــالم االجتماعــيّ.8 تشــمل المراقبــة 
التــي تنّفذهــا الوحــدة إزالــة المحتــوى مــن علــى شــبكة اإلنترنــت وحجــب الوصــول إلــى 

4  نفس المصدر.
Hoffman G. “Netanyahu Halts Facebook Bill at Last-Minute.” The Jerusalem post, July 18, 2018. https://bit.ly/2BFohVV  5
 Goichman, R. “Knesset Gives First Nod to So-called Facebook Bill That Would Allow Court to Censor Internet.” Haaretz, January  6
3, 2017. https://bit.ly/2BRcOTl
Lis G. “Israeli Plan to Jail Anyone Filming Soldiers in the West Bank Hits Legal Wall.” Haaretz, June 17, 2018. https://bit.  7
ly/2JXhEnd
Adalah. “Israel’s ‘Cyber Unit’ operating illegally to censor social media content,” September 14, 2017. https://www.adalah.org/en/  8
content/view/9228

https://bit.ly/2BFohVV
https://bit.ly/2BRcOTl
https://bit.ly/2JXhEnd
https://bit.ly/2JXhEnd
https://www.adalah.org/en/content/view/9228
https://www.adalah.org/en/content/view/9228
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مواقــع معّينــة. تصــّرح وحــدة الســايبر أنّهــا علــى تواصــل دائــم مــع شــركات تكنولوجيــا 
كبيــرة، بمــا ـفـي ذلــك فيســبوك، يوتيــوب وغوغــل، وتقــّدم لهــا آالف الطلبــات إلزالــة 
مــا ُيســّمى «المضاميــن الممنوعــة» بحســب القانــون اإلســرائيليّ.9 تعتمــد الوحــدة 
علــى «نظــام التنّبــؤ البوليســيّ» الــذي طّورتــه لمراقبــة منشــورات الفلســطينّيين علــى 
الفيســبوك، وللتعــرّف علــى «مشــتبه بهــم» محتمليــن بنــاًء علــى الصــور والمنشــورات 
القانوـنـيّ  المركــز  عدالــة-  يطالــب  ويملكونهــم.10  بهــم  يشــاركون  الذيــن  واألصدقــاء 
لحقــوق األقلّيــة العربّيــة فــي إســرائيل مــن المّدعــي العــام اإلســرائيليّ منــذ عــام 2017 
«التوّقف مباشرًة عن العملّيات غير القانونّية» التي تقوم بها وحدة السايبر «حيث 
أنـّـه ال توجــد قاعــدة قانونّيــة لعملّيــات الرقابــة التــي تقــوم بهــا الوحــدة».11 وأشــار مركــز 
عدالــة أّن وحــدة الســايبر تحتــاج ألمــر محكمــة مــن أجــل إزالــة المنشــورات، ولذلــك 
فــإّن أي عملّيــة تقــوم بهــا قبــل ذلــك هــي انتهــاك لحقــوق التعبيــر عــن الــرأي. أجابــت 
الُســلطات اإلســرائيلّية لعدالــة ـفـي عــام 2017، قائلــًة إّن وحــدة الســايبر تعمــل وفــق 
«إجــراء عمــل منّظــم»، وأنّهــا ال تزيــل المحتــوى بشــكٍل مباشــر، وإنّمــا تطالــب شــركات 
اإلعــالم االجتماعــيّ بإزالتــه12. أشــار مركــز عدالــة، أيًضــا، أّن الُســلطات اإلســرائيلّية ال 
تكشــف للمحتَجزيــن الفلســطينّيين أيـّـا مــن المنشــورات التــي نشــروها علــى شــبكات 
اإلعــالم االجتماعــيّ كانــت هــي الســبب فــي اعتقالهــم ومــن ثــّم احتجازهــم، وبهــذا فهــي 
ــا قدرتهــم عـلـى الدفــاع عــن أنفســهم، وتحــّدد حريّتهــم بالتعبيــر عــن  تضعــف فعلي�

الــرأي.13

تراقــب  اإلســرائيلّية  الســايبر  وحــدة  أّن  األّول  تشــرين  ـفـي  هآريتــس  موقــع  كشــف 
منــذ عاميــن قائمــة طويلــة مــن المنشــورات والمدّونــات والمقــاالت والمنتديــات ـفـي 
ــة ومجموعــات الشــؤون  يّ اإلعــالم االجتماعــيّ، والتــي تنشــط بهــا شــخصّيات جماهير
االجتماعّيــة والشــركات التــي تــزّود خدمــات التخزيــن الســحابّية ومشــّجعي كــرة القــدم 

وزارة القضاء اإلسرائيلّية. مكتب المّدعي العام. «أعلنت مؤخًّرا شركات التكنولوجيا العمالقة غوغل وفيسبوك المعايير التي قد اتّخذت وتلك التي   9
//:https .2017 ،سيتم اتّخاذها مستقبالً كجزء من الحرب ضّد مظاهر التحريض والعنف واإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت». باللّغة العبريّة. 1 تّموز

2EkslMT/ly.bit
 Nashif, N. et el. “The Israeli algorithm criminalizing Palestinians for online dissent.” Open Democracy, October 4, 2017.  10
https://bit.ly/2g7n95T

11   عدالة (مالحظة رقم 8).
Adalah. “Social media giants continue to collaborate with Israel’s illegal ‘Cyber Unit’.” December 19, 2018. https://www.  12
adalah.org/en/content/view/9652
Adalah. “Israeli police conceal from detainees social media posts that led to their arrests,” October 4, 2017. https://www.  13
adalah.org/en/content/view/9263

https://bit.ly/2EkslMT
https://bit.ly/2EkslMT
https://bit.ly/2EkslMT
https://bit.ly/2EkslMT
https://bit.ly/2g7n95T
https://www.adalah.org/en/content/view/9652
https://www.adalah.org/en/content/view/9652
https://www.adalah.org/en/content/view/9263
https://www.adalah.org/en/content/view/9263
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وذوي الصلــة بالســاتيرا.14

معارضــة لسياســاتها،  امتــّد مجهــود الحكومــة اإلســرائيلّية إلســكات واســتهداف أيّ 
وخصوًصــا السياســات التــي تســتهدف الفلســطينّيين، إـلـى مــا وراء حــدود إســرائيل، 
الفلســطينّيين  والمنّظمــات  الناشــطين  حــول  أساســيّ  بشــكل  الجهــود  وتمحــورت 
والدولّيين الذين يدعمون حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 
يــر أّن وزارة الشــؤون االســتراتيجّية اإلســرائيلّية  العقوبــات عليهــا (BDS). أفــادت التقار
بمــا  تعمــل  منّظمــة  وهــي  ســليمان)،  شــلومو» (مقــالع  شــركة «كيــالع  أقامــت  قــد 
ُيســّمى «نشــاطات توعويـّـة جماهيريـّـة» مــن أجــل تحســين صــورة إســرائيل، ومحاربــة 
«حمــالت نــزع الشــرعّية» عنهــا.15 غالًبــا مــا تعمــل هــذه المبــادرة ـفـي شــبكات اإلعــالم 
االجتماعــيّ مــن خــالل إطــالق حمــالت عبــر شــبكة اإلنترنــت، والقيــام بنشــاطات ضغــط 
(lobbying)، والتعامــل مــع منّظمــات خــارج البــالد، وإحضــار الوفــود إـلـى إســرائيل. ال 
تخضــع هــذه المنظمــة إلــى قانــون حريـّـة المعلومــات اإلســرائيليّ، وخصّصــت الحكومــة 
اإلســرائيلّية مبلــغ 128 مليــون شــيكل لهــا للقيــام بالعمــل الُمخــّول لهــا، إـلـى جانــب 
128 مليــون شــيكل إضاـفـيّ مــن متبّرعيــن. تشــارك المنظمــة أيًضــا بحمــالت تشــويه 

ضــد ناشــطين فلســطينّيين.16

Psy-و Black Cube كمــا تســتهدف الشــركات المخابــرات اإلســرائيلّية الخاّصــة، مثــل
Group الناشــطين علــى شــبكة اإلنترنــت، وتشــارك فــي حمــالت لتشــويه ســمعتهم.17 
ــا ينشــر أســماء وعناويــن البريــد  أُفيــد أيًضــا أن شــركة Psy-Group قــد أنشــأت موقًع
االلكتروـنـيّ وصــور األفــراد الذيــن تشــّك بأنّهــم يدعمــون حركــة المقاطعــة،18 ولكــن تــّم 
مســح الموقــع الحًقــا. مــن جهــة أخــرى، تــّم اســتخدام برمجّيــات مراقبــة طّورتهــا شــركات 
ســايبر إســرائيلّية الســتهداف الصحافّييــن والمعارضيــن والناشــطين ضــّد عــّدة أنظمــة 

 Kubovich, Y. “Revealed: Israeli Military Monitors Social Media, Blogs and Forums in Search of ‘Security Leaks’.” Haaretz, October  14
4, 2018. https://bit.ly/2GwgQUU
 Landau, N. “Israel Sets Up Secret Firm with Top Ex-generals, Envoys for Online ‘Mass Awareness’ Campaign ‘To Fight  15
2BF041G/ly.bit//:https .Delegitimization’.” January 9, 2018
Abunimah, A. “Israel fears exposure of its dirty tactics against BDS.” The Electronic Intifada, June 26, 2018. https://bit.  16
ly/2SI3iMA
Entous, A et. el. “Private Mossad for Hire.” The New Yorker, February 18 and 25, 2019. https://bit.ly/2GgSiPx  17
 Weinglass, S. et. el. “Israeli firm under FBI scrutiny in Trump probe allegedly targeted BDS activists.” The Times of Israel, June  18
6, 2018. https://bit.ly/2HmZt4Z

https://bit.ly/2GwgQUU
https://bit.ly/2SI3iMA
https://bit.ly/2SI3iMA
https://bit.ly/2GgSiPx
https://bit.ly/2HmZt4Z
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قمعّيــة.19 فــي حيــن أنـّـه تــم اختبــار تكنولوجيــا التجّســس اإلســرائيلّية على الفلســطينّيين 
طيلــة عقــود، وغالًبــا مــا يتــّم تســويقها بهــذه الطريقــة، توّســعت عملّيــات التجّســس فــي 
الســنوات األخيــرة.20 أعلنــت منّظمــة العفــو الدولّيــة ـفـي تشــرين الّثاـنـي أنّهــا ســتّتخذ 
إجــراءات قانونّيــة إللغــاء ترخيــص تصديــر مجموعــة NSO التــي تّتخــذ إســرائيل مقــر�ا 
لهــا، وذلــك بعــد الكشــف عــن اســتخدام برمجّيــة تجّســس تابعــة للشــركة فــي محاولــة 

للتجّســس علــى أحــد أفــراد طاقمهــا.21

المعلومــات  قطــاع  مــن  األهمّيــة  بالغــة  جوانــب  عـلـى  ســيطرتها  إســرائيل  تواصــل 
وتكنولوجيــا االتّصــاالت الفلســطينيّ، مّمــا يعيــق تطّورهــا ويمنــع الفلســطينّيين مــن 
ــا  ــاع المعلومــــات وتكنولوجيــ تطويــر شــبكة مســتقلّة، ويجبــر العديــد مــن مفّعلــي قطــ
االتّصــــاالت الفلســطينّيين االعتمــاد علــى المفّعليــن اإلســرائيلّيين لتقديــم خدماتهــم.22 
قطــــاع  تكنولوجيــا  بنشــر  الفلســطينّيين  لطلبــات  رفضهــا  أيًضــا  إســرائيل  تواصــل 
ــة» تبقــي  ــا «فجــوة رقمّي ــاالت جديــدة، وتفــرض عملي� ــا االتّصــ ــات وتكنولوجيــ المعلومــ
ـفـي   (3G) الثالــث الجيــل  تــرّددات  أُطلقــت  تنمــويّ.  تأخّــر  موضــع  ـفـي  الفلســطينّيين 
كثــر مــن عقــد علــى تقديــم طلــب فلســطينيّ أولــيّ إلطالقهــا،  كانــون الثانــي بعــد مــرور أ

وأصبحــت الخدمــة متوّفــرة للزبائــن الفلســطينّيين ـفـي الضّفــة الغربّيــة فقــط.23

أمثلة	العتقال	مواطنين	فلسطينيّين	في	الداخل	بسبب	
منشورات	على	مواقع	اإلعالم	االجتماعّي

واصلــت إســرائيل اســتهدافها للمواطنيــن الفلســطينّيين بســبب مشــاركتهم محتــوى 
عبــر شــبكة اإلنترنــت. بإمــكان إســرائيل، عــن طريــق اســتخدام بنــد رقــم 144 مــن قانــون 
العقوبــات 1977 تحــت عنــوان «التحريــض علــى العنــف واإلرهــاب»، محاكمــة األفــراد 
بســبب  الفعـلـيّ  الســجن  مــن  ســنوات  خمــس  إـلـى  يصــل  قــد  عليهــم  حكــم  وفــرض 

 The Citizen Lab. “HIDE AND SEEK: Tracking NSO Group’s Pegasus Spyware to Operations in 45 Countries.” September 18,  19
2018. https://bit.ly/2OwDa0Y
Kane, A. “Israeli Spyware is Helping Repressive Regimes in the Middle East.” Vice, November 19, 2018. https://bit.ly/2GBBmnl  20
 Amnesty International. “Israel: ‘Rogue’ NSO Group must have licence revoked over controversial surveillance software.”  21
November 28, 2018. https://bit.ly/2SaZezo
22  باستثناء القدس الشرقّية حيث تتمّتع الُسلطات والشركات اإلسرائيلّية بسيطرة كاملة على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت، وال ُيسمح ألي 

مزّود فلسطينيّ العمل في هذه المنطقة.
 7amleh. “Connection Interrupted: Israel’s Control of the Palestinian ICT Infrastructure and Its Impact on Digital Rights.” January  23
28, 2019. https://7amleh.org/wp-content/uploads/2019/01/Report_7amleh_English_final.pdf

https://bit.ly/2OwDa0Y
https://bit.ly/2GBBmnl
https://bit.ly/2SaZezo
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2019/01/Report_7amleh_English_final.pdf
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بحســب  أّدى،  تحريًضــا  تســّميه  مــا  بســبب  أو  االجتماعــيّ،  اإلعــالم  ـفـي  منشــوراتهم 
اّدعائهــا، إلــى أعمــال عنــف وإرهــاب. ينطبــق القانــون علــى كل المواطنيــن فــي إســرائيل، 
ــة.24 أشــار مركــز عدالــة  كمــا ينطبــق علــى الفلســطينّيين مــن القــدس الشــرقّية المحتلّ
يّــة الســتهداف المواطنيــن الفلســطينّيين فــي  أنـّـه يتــم اســتخدام القانــون بصــورة تمييز

إســرائيل بســبب مــا يشــاركون بــه علــى شــبكة اإلنترنــت.25

ــة فــي الناصــرة علــى الشــاعرة الفلســطينّية داريــن  فــي تّمــوز ، حكمــت المحكمــة اللوائّي
وتأييــد  العنــف  عـلـى  «التحريــض  بتهمــة  شــهور  خمســة  لمــّدة  بالســجن  طاطــور 
المنّظمــات اإلرهابّيــة مــن خــالل منشــورات فــي اإلعــالم االجتماعــيّ»، وذلــك بعــد نشــرها 
قصيــدة بعنــوان «قــاوم يــا شــعبي قاومهــم»، والتــي تتنــاول موضــوع جرائــم االحتــالل 
والشــهداء الفلســطينّيين، بحســب مــا صرّحــت بــه طاطــور، حيــث ترجمــت الشــرطة 
اإلســرائيلّية  الشــرطة  اعتقلــت  خاطــئ.26  بشــكٍل  القصيــدة  اإلســرائيلّية  والمحكمــة 
طاطــور ـفـي تشــرين أّول 2015 واحتجزتهــا لمــّدة 97 يوًمــا قبــل تســريحها لالعتقــال 
المنزلــيّ ومنعهــا مــن اســتخدام الهاتــف النّقــال وشــبكة االنترنــت.27 نالــت قضّيتهــا دعًمــا 
  Jewish Voice for Peace ــا مــن قبــل عــّدة منّظمــات مجتمــع مدنــيّ، بمــا فــي ذلــك دولي�

.PEN America  و

ومــع ذلــك، وـفـي حيــن أّن الُســلطات اإلســرائيلّية تســتخدم هــذه القوانيــن الســتهداف 
الفلســطينّيين عـلـى شــبكة اإلنترنــت، وجــد مركــز حملــة أنّــه خــالل عــام 2018 نُشــر 
يدعــو إـلـى أعمــال العنــف والكراهّيــة ضــّد  474,250 منشــور ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ 
ضــد الفلســطينّيين كّل 66 ثانيــة.  الفلســطينّيين، وأنّــه تــّم نشــر منشــور تحريضــيّ 
ومــع ذلــك، نــادًرا مــا تحّمــل الُســلطات اإلســرائيلّية المســؤولّية عـلـى المســتخدمين 
اإلســرائيلّيين بتهمــة التحريــض أو العنــف ضــّد الفلســطينّيين عـلـى شــبكة اإلنترنــت، 
وبحســب إحصائّيــات الشــرطة اإلســرائيلّية، كانــت نســبة المواطنيــن الفلســطينّيين مــن 
مجمــوع الذيــن تــّم اعتقالهــم بســبب اتّهامــات تتعلّــق بالتحريــض فــي عــام 2016 هــي 
82 بالمئــة، بينمــا كانــت نســبة المواطنيــن اليهــود اإلســرائيلّيين هــي 18 بالمئــة فقــط.28
Addameer, “Daring to Post: Arrests of Palestinians for Alleged Incitement,” August 24, 2016. https://bit.ly/2SLfBaU  24
 Adalah. “Adalah fears Facebook’s online incitement deal with Israel will selectively target Palestinian citizens.” November 9,  25
2016. https://www.adalah.org/en/content/view/8948
Dareen Tatour sentenced to five months in prison over poem.” Al-Jazeera, July 31, 2018. https://bit.ly/2LPyEMY  26
 Shpigel N. et. el. “Israeli Arab Poet Dareen Tatour, Convicted of Incitement, Released From Prison.” Haaretz, September 20,  27
2018. https://bit.ly/2BFXqc5

28  عدالة (مالحظة رقم 25).
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رجــا	إغباريّة،	أّم	الفحم

يّــة، 67 عاًمــا، ـفـي 11 أيلــول مــن بيتــه ـفـي أّم  اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلّية رجــا إغبار
الفحــم، وصــادرت حاســوبه الشــخصيّ وهاتفــه النّقــال. إغباريـّـة عضــو فــي لجنة المتابعة 
العليــا للجماهيــر العربّيــة فــي إســرائيل، وقائــد سياســيّ فــي حركــة أبنــاء البلــد.29 حّققــت 
الشــرطة اإلســرائيلّية مــع إغباريـّـة لمــّدة ســبع ســاعات حــول منشــورات شــارك بهــا عبــر 
الفيســبوك فــي اإلثنــيّ عشــر شــهًرا التــي ســبقت االعتقــال، وســمحت محكمــة مدنّيــة 
إســرائيلّية باحتجــازه بشــبهة «التحريــض علــى العنــف ودعــم تنظيــم إرهابــيّ عبــر شــبكة 
يًبــا، وفــي 15 تشــرين أّول، أطلقــت المحكمــة المركزيـّـة  اإلنترنــت». بعــد مــرور شــهر تقر
فــي حيفــا ســراح إغباريـّـة للحبــس المنزلــيّ، رافضــًة طلــب الشــرطة اإلســرائيلّية إبقــاءه فــي 
الســجن حتــى انتهــاء اإلجــراءات القضائّيــة ضــّده، وفرضــت عليــه شــرط منــع اســتخدام 

الهاتــف أو شــبكة اإلنترنــت، إلــى جانــب دفــع كفالــة بقيمــة 10,000 شــيكل إســرائيليّ.

أمثلة	العتقال	مواطنين	فلسطينيّين	في	المناطق	الفلسطينيّة	
المحتلّة	بسبب	منشورات	على	مواقع	اإلعالم	االجتماعّي

القــّوات  اعتقلــت  اإلنســان،  وحقــوق  األســير  لرعايــة  الّضميــر  مؤّسســة  بحســب 
ا بتهمــة التحريــض، يشــمل ذلــك اعتقــاالت  اإلســرائيلّية، فــي عــام 2018، 350 فلســطيني�
بســبب منشــورات ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ ـفـي الضّفــة الغربّيــة، بمــا ـفـي ذلــك القــدس 
الغربّيــة  الضّفــة  ـفـي  الموجــودة  اإلســرائيلّية  العســكريّة  المحاكــم  تّتهــم  الشــرقّية. 
خــالل  مــن  «التحريــض»  بتهمــة  اعتقالهــم  تــّم  الذيــن  الفلســطينّيين  المعتقليــن 
منشــورات ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ بحســب المــاّدة 251(ب) و199(ج) مــن القانــون 
تصــل  قــد  جريمــة  وهــي   ،1961 عــام   1651 رقــم  العســكري  القانــون  العســكريّ 
عقوبتهــا إـلـى 10 ســنوات ـفـي الســجن. تعــرّف المــاّدة 251(ب) «التحريــض» بشــكل 
واســع ليشــمل «محاولــة شــفويّة أو غيرهــا للتأثيــر عـلـى الــرأي العــام ـفـي المنطقــة 
بشــكٍل قــد يســيء إـلـى الِســلم العــاّم أو النظــام العــام» أو نشــر «كلمــات أو مديــح أو 
تعاطــف أو دعــم منّظمــات ُمعاديــة، أو عملّياتهــا أو أهدافهــا».30 قــد ُيفهــم ذلــك أّن أيّ 

انتقــاد للسياســات اإلســرائيلّية أو االحتــالل قــد ُيعتبــر تحريًضــا.
29  «أم الفحم: اعتقال رجا إغبارية». عرب 48، 11 أيلول، 2018.

 https//:bit.ly2/CoOWHj
30  ماّدة 251(ب). أمر يتعلّق باألحكام األمنّية [النسخة الموّحدة] (يهودا والسامرة) (رقم 1651)، 5770-2009.

https://bit.ly/2CoOWHj
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لمى	خاطر،	الخليل

اعتقلــت القــّوات اإلســرائيلّية فــي 24 تّمــوز الصحافّيــة المســتقلّة والكاتبــة الفلســطينّية 
لمــى خاطــر مــن بيتهــا ـفـي الخليــل.31 خاطــر هــي صاحبــة مدّونــة اشــتهرت النتقادهــا 
كثــر  ليــس فقــط القــّوات اإلســرائيلّية، وإنّمــا أيًضــا الُســلطة الفلســطينّية. لــدى خاطــر أ
مــن 87,000 متابــع فــي تويتــر. أفــادت مؤّسســة الضميــر أنّــه تــّم التحقيــق مــع خاطــر 
طيلــة 34 يوًمــا ـفـي عســقالن، كمــا تــم تهديدهــا بأنّهــا «لــن تــرى أوالدهــا إال ـفـي غرفــة 
التحقيــق وهــي مقّيــدة بوضعّيــة ضاغطــة».32 مــن بيــن االتّهامــات المختلفــة الموّجهــة 
إليهــا، تواجــه خاطــر اتّهامــات بالتحريــض ـفـي منّصــات اإلعــالم االجتماعــيّ.33 مــا زالــت 

خاطــر محتجــزة فــي ســجن الدامــون داخــل إســرائيل فــي انتظــار محاكمتهــا.

ســوزان	أبو	غنّام،	القدس

اعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلّية ســوزان أبــو غّنــام، 39 عاًمــا، بعــد اقتحــام منزلهــا فــي حــيّ 
الطــور الفلســطينيّ فــي القــدس الشــرقّية فــي 5 آب 2018، بســبب منشــورات شــاركت 
بهــا علــى الفيســبوك. أبــو غّنــام هــي أّم حســن أبــو غّنــام الــذي قتلتــه القــّوات اإلســرائيلّية 
خــالل االحتجاجــات التــي كانــت ضــّد تركيــب أجهــزة كشــف المعــادن علــى مداخــل حــرم 
األقصــى ـفـي عــام 2017. بحســب تصريــح الشــرطة اإلســرائيلّية، اعُتقلــت أبــو غّنــام 
«بشــبهة نشــرها لمجموعــة كبيــرة مــن المنشــورات فــي الفيســبوك باســمها، وفــي منّصــة 
إعــالم اجتماعــيّ أخــرى، مّمــا يثيــر الشــكوك بتحريضهــا علــى العنــف واإلرهــاب، ودعــم 
ــام فــي تاريــخ 16 كانــون  التنظيمــات اإلرهابّيــة».34 أدانــت المحكمــة اإلســرائيلّية أبــو غّن
أّول 2018 بتهمــة «التحريــض» بســبب 40 منشــوًرا شــاركت بهــم ـفـي حســابها ـفـي 

اإلعــالم االجتماعــيّ، وحكمــت عليهــا بالّســجن لمــّدة 11 شــهًرا.35

Hammad, S. “Israeli forces arrest Palestinian female journalist in Hebron.” Al-Jazeera, July 24, 2018. https://bit.ly/2Aayqvs  31
Addameer. “Lama Khater.” November 18, 2018. http://www.addameer.org/prisoner/lama-khater  32

33  مكتب إعالم األسرى. «تمديد توقيف األسيرة الكاتبة لمى خاطر للمرة السابعة». 26 آب، 2018
 .http//:asramedia.ps/post/7535/

 Hasson, N. “Israel Arrests Jerusalem Palestinian Woman on Suspicion of Incitement to Terror on Facebook.” Haaretz, August 6,  34
2018. https://bit.ly/2GRyT7l

35  أصالن، هـ. «االحتالل يسجن والدة شهيد مقدسية لنشاطها بفيسبوك». الجزيرة، 16 كانون أّول، 2018. 
https//:bit.ly2/T0QH6z

https://bit.ly/2Aayqvs
http://www.addameer.org/prisoner/lama-khater
http://asramedia.ps/post/7535/
https://bit.ly/2GRyT7l
https://bit.ly/2T0QH6z
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أمير	الدبس،	القدس

اعتقلــت القــّوات اإلســرائيلّية أميــر الدبــس ابــن الـــ26 عاًمــا فــي 16 نيســان 2018، وذلــك 
خــالل اقتحــام ليلــيّ لمنزلــه فــي مخّيــم الالجئيــن شــعفاط فــي القــدس الشــرقّية. وّجهــت 
لــه المحكمــة اإلســرائيلّية ـفـي تاريــخ 10 تشــرين أّول تهمــة «التحريــض» ـفـي اإلعــالم 
االجتماعــيّ وحكمــت عليــه بالســجن لمــّدة 10 شــهور.36 أطلقــت الُســلطات اإلســرائيلّية 

ســراح الدبــس فــي 25 كانــون الثانــي 2019.

2Nd8KkD/ly.bit//:https .2018 ،36  صفا. «الحكم على مقدسي 10 أشهر بتهمة التحريض على «فيسبوك». 10 تشرين أّول

https://bit.ly/2Nd8KkD
https://bit.ly/2Nd8KkD
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قوانين	تسمح	بقمع	الحقوق	الرقميّة	الفلسطينيّة
تبّنــت  بدايــًة،  االلكتروـنـيّ.  الجرائــم  قانــون  نيســان  ـفـي  الفلســطينّية  الُســلطة  عّدلــت 
الُســلطة الفلســطينّية قانــون الجرائــم االلكتروـنـيّ ـفـي تّمــوز 2017، والــذي حــّذر مركــز 
حملــة ومنّظمــات حقــوق إنســان دولّيــة أخــرى مــن هــذا القانــون قــد ُيســتخدم «كأداة 
عــن الــرأي وانتقــاد الُســلطات»، أو قــد ينتهــك «حقــوق  إلســكات التعبيــر الشــرعيّ 
الفلســطينّيين بالتعبيــر عــن الــرأي والخصوصّيــة وحمايــة المعلومــات».37 بعــد ضغــط 
متزايــد، عّدلــت الُســلطة الفلســطينّية القانــون، ولكــّن القانــون مــا زال يســمح ويمنــح 
وحفــظ  ومراقبــة  بجمــع  االتّصــاالت  ووزارة  األمــن  ولقــّوات  العــام  للمّدعــي  الُســلطة 
المعلومــات عــن المســتخدمين دون أمــر محكمــة وبطلــب مــن الحكومــة، بمــا فــي ذلــك 
حجــب المواقــع خــالل 24 ســاعة.  مــا زالــت الُســلطة الفلســطينّية تحجــب عشــرات 
المواقــع المنســوبة إلــى أحــزاب سياســّية معارضــة، كحركــة «حمــاس» ومنافســيها مــن 

حركــة «فتــح»، حيــث تــم حجــب هــذه المواقــع ألّول مــرّة فــي عــام 38.2017

أمثلة	العتقال	فلسطينيّين	بسبب	منشورات
في	اإلعالم	االجتماعّي

أحمــد	عورتاني،	عنبتا

اعتقلــت قــّوات األمــن الوقاـئـيّ الفلســطينيّ الشــاب أحمــد عورتاـنـي، 25 عاًمــا، ـفـي 21 
قبــل  بــه  شــارك  قــد  كان  منشــور  بشــأن  للتحقيــق  اســتدعائه  بعــد  نيســان 2018، 
الرئيــس  مبايعــة  الفتــة  مــن  ســاخًرا  الفيســبوك،  ـفـي  اعتقالــه  موعــد  مــن  أســبوعين 
الفلســطيني عّبــاس فــي عنبتــا الواقعــة فــي القســم الشــماليّ مــن الضّفــة الغربّيــة. كتــب 
ــا ال أدعــم المبايعــة. هــذا العمــل يمّثــل فقــط  عورتانــي فــي منشــوره فــي الفيســبوك: «أن
أعضــاء المجلــس البلــديّ فــي عنبتــا وليــس أيّ أحــد آخــر، وال الجمهــور».39 نقلــه ضّبــاط 
ــة المشــتركة فــي أريحــا، وأفيــد بأنّــه عومــل  األمــن بعــد اعتقالــه إلــى مقــر اللجنــة األمنّي
هنــاك بســوء وتعــرّض للتعذيــب، يشــمل ذلــك تعذيــب موضعــيّ (شــبح) وحرمانــه مــن 
 7amleh. “Joint Letter to the Secretary General of the Council of Ministers Salah Alayan About the Law on Electronic Crimes,”  37
December 25, 2017. http://7amleh.org/2017/12/25/joint-letter-to-the-secretary-general-of-the-council-of-ministers-
/salah-alayan-about-the-law-on-electronic-crimes
7amleh. “Has the Palestinian Cybercrime Law really been amended?,” June 4, 2018.https://7amleh.org/2018/06/04/  38
has-the-palestinian-cybercrime-law-really-been-amended
Patel Y. “Palestinian launches hunger strike in Palestinian Authority jail.” Al-Jazeera, April 26, 2018. https://bit.ly/2Kjqt8f  39

http://7amleh.org/2017/12/25/joint-letter-to-the-secretary-general-of-the-council-of-ministers-salah-alayan-about-the-law-on-electronic-crimes/
http://7amleh.org/2017/12/25/joint-letter-to-the-secretary-general-of-the-council-of-ministers-salah-alayan-about-the-law-on-electronic-crimes/
http://7amleh.org/2017/12/25/joint-letter-to-the-secretary-general-of-the-council-of-ministers-salah-alayan-about-the-law-on-electronic-crimes/
https://7amleh.org/2018/06/04/has-the-palestinian-cybercrime-law-really-been-amended/%20
https://7amleh.org/2018/06/04/has-the-palestinian-cybercrime-law-really-been-amended/%20
https://bit.ly/2Kjqt8f


22

هاشتاغ فلسطين 2018

النــوم وممارســة الضغــط الجســديّ عليــه ومنــع محاميــه مــن زيارتــه. ووجــدت هيومــن 
رايتــس ووتــش أّن اللجنــة األمنّيــة المشــتركة40 تعــّذب المعارضيــن بشــكٍل روتينــيّ فــي 
الضفــة الغربيــة.41 أُطلــق ســراحه ـفـي 17 أيّــار 2018 بكفالــة، ولكــّن عورتاـنـي اســتّمر 
قانــون  بحســب  الفيســبوك  ـفـي  النشــر  بتهــم  الفلســطينّية  المحكمــة  أمــام  بالظهــور 
الجرائــم االلكترونــيّ حّتــى 2 كانــون الثانــي 2019، حيــث برّأتــه المحكمــة الفلســطينّية 
ـفـي طولكــرم مــن كل التهــم الموّجهــة إليــه. بحســب قــرار المحكمــة: «لــم تكــن أدلّــة 
كافيــة ضــّد أحمــد، ولــم تعتبــر االتّهامــات ضــّدة جرائــم، وإنّمــا تعبيــرات تنضــوي تحــت 

يّــة الــرأي والتعبيــر».42 حر

نابلس إبراهيم	مصري،	

اعتقلــت قــّوات األمــن الوقائــيّ الفلســطينيّ فــي 16 تّمــوز 2018 إبراهيــم مصــري، 28 
عاًمــا، بعــد اســتدعائه للتحقيــق ـفـي مقّرهــا ـفـي نابلــس. نشــر مصــري، وهــو مهنــدس 
الكترونّيــات، منشــوًرا علــى الفيســبوك طالــب بــه الُســلطة الفلســطينّية برفــع إجراءاتهــا 
العقابّيــة عـلـى غــزّة، بمــا ـفـي ذلــك تقليــص رواتــب الموّظفيــن الحكومّييــن، وتعليــق 
الدفــع إلســرائيل لتزويــد القطــاع بالوقــود، كمــا فّصــل فــي منشــوره كيــف اعتــدى عليــه 
أفراد من قّوات األمن الفلســطينّية بلباس مدنيّ في رام هللا، خالل مظاهرة بشــأن غزّة 
فــي 13 حزيــران 43.2018 وّجهــت إليــه محكمــة البدايــة فــي نابلــس فــي تاريــخ 26 تّمــوز 
2018 تهمــة «إهانــة الُســلطات العليــا» بحســب المــاّدة 191 مــن قانــون العقوبــات، 
و «التشــهير مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات»، بحســب المــاّدة 45 مــن 
قانــون الجرائــم االلكترونــيّ رقــم 10 مــن عــام 2018. أطلقــت قــّوات األمــن الفلســطينّية 
ســراح المصــري بعــد 14 يوًمــا كان خاللهــا رهــن االحتجــاز، ومــا زال يحضــر جلســات 

المحكمــة منتظــًرا صــدور الحكــم بشــأنه.

40   فرقة عمل مشتركة تشمل كّل قّوات األمن الفلسطينّية في الضّفة الغربّية، يشمل الشرطة واألمن الوقائيّ والمخابرات العاّمة والمخابرات 
العسكريّة.

.Human Rights Watch. “Palestine: Authorities Crush Dissent.” October 23, 2018  41
https://bit.ly/2EEcN8X 
Addameer. “Palestinian Court Drops all Charges against Ahmad Awartani.” January 3, 2019. https://bit.ly/2V6twVB  42

43  قدس. «اشتكى ضربهم فاعتقلوه.. المهندس ابراهيم المصري معتقل لدى الوقائي». 24 حزيران، 2018. 
https//:qudsn.co/post154514/

https://bit.ly/2EEcN8X
https://bit.ly/2V6twVB
https://qudsn.co/post/154514
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ما زالت ُســلطات حماس تســتند إلى ماّدة 262 حول «إســاءة اســتخدام التكنولوجيا» 
يًا ـفـي قطــاع غــزّة، مــن أجــل  مــن قانــون العقوبــات مــن عــام 1963، والــذي بقــي ســار
اعتقــال وتجريــم الناشــطين بســبب منشــورات ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ، بمــا ـفـي ذلــك 

منشــورات قــد ُتفهــم علــى أنّهــا تنتقــد حمــاس أو سياســاتها أو ممّثليهــا الرســمّيين.

أمثلة	العتقال	فلسطينيّين	بسبب	منشورات	في	اإلعالم	
االجتماعّي

خضر	محجز،	غّزة

فــي 26 كانــون األّول 2018، احتجــزت ُســلطات حمــاس الكاتــب خضــر محجــز، 66 عاًمــا، 
وذلــك بســبب عــدد مــن المنشــورات التــي شــارك بهــا فــي فيســبوك، وأطلقــت ســراحه 
ـفـي وقــت متأخّــر مــن نفــس اليــوم.44 اعُتقــل محجــز، وهــو عضــو ســابق ـفـي حمــاس، 
بســبب مشــاركة منشــورات ومقــاالت تنتقــد ُســلطات حمــاس وتشــرح أســباب تركــه 

الحركــة.45

صالح	جاد	الله،	غّزة

اعتقلــت ُســلطات حمــاس فــي 23 كانــون األّول 2018 د. صــالح جــاد هللا، 60 عاًمــا، وهــو 
محاضر في الجامعة اإلســالمّية في غزّة، بســبب منشــورات شــارك بها في فيســبوك، والتي 
انتقد من خاللها مســؤولي ُســلطات حماس لفشــلهم في توفير حياة كريمة لســكّان غزّة، 
وعــدم الوفــاء بمســؤولّياتهم تجاههــم. كتــب جــاد هللا، وهــو عضــو فــي حمــاس، فــي صفحتــه 
فــي فيســبوك: «حيــاة النفــاق والكــذب والدجــل، عندمــا تكــون مســؤول ومتــرف وشــعبك 
منهــك وفقيــر ومعــدوم». أطلقــت ُســلطات حمــاس ســراح جــاد هللا ـفـي 27 كانــون أّول 
2018 دون توجيه الّتهم إليه. بعد إطالق ســراحه، نشــر جاد هللا «اعتذارًا» على صفحته 

فــي فيســبوك عــن منشــوره الســابق.46

44  الوكالة الوطنّية لإلعالم. «تضامن كبير مع الكاتب محجز بعد اعتقاله بسبب مقال». 10 شباط، 2019.
 https//:bit.ly2/Nedp5N

45  نفس المصدر.
46  أمد. «بعد نشره اعتذار عما كتب.. أمن حماس يطلق سراح د. جاد هللا». 27 كانون أّول، 2018.

 https//:www.amad.ps/ar/Details274196/ 

https://bit.ly/2Nedp5N
https://www.amad.ps/ar/Details/274196
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شركات	هايتك	عالميّة
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Facebook 
االجتماعــيّ،  اإلعــالم  عمالقــة  عـلـى  اإلســرائيلّية  الُســلطات  تعتمــد 
فيســبوك، لمراقبــة المحتــوى منــذ عــام 2016. أشــادت المحكمــة 
المركزيـّـة اإلســرائيلّية فــي آذار بـ«التعــاون الُمثمــر» مــع فيســبوك إلزالــة 
محتــوى فلســطينيّ بطلــٍب مــن الحكومــة اإلســرائيلّية. أشــار منــدوب 
شركة فيسبوك أيًضا إلى أّن الشركة تعمل «بشكٍل وثيق مع أقسام 
الســايبر فــي وزارة القضــاء والشــرطة، ومــع عناصــر مــن الجيــش ومــن 
الشــين بيــت «وكالــة المخابــرات اإلســرائيلّية».47 وافقــت فيســبوك 
وتويتــر خــالل عــام 2017 علــى 85 بالمئــة مــن طلبــات وحــدات الســايبر 
اإلســرائيلّية إلزالــة محتــوى اعتبــروه «مســيئة وخطيــرة»، والتــي وصــل 
عددهــا إلــى 12,351 طلًبــا بحســب المعلومــات التــي وّفرتهــا الوحــدة.48

وفًقــا لتقريــر الشــفافّية الــذي أصدرتــه فيســبوك، تلّقــت الشــركة فــي 
النصــف األّول مــن عــام 2018، 624 طلًبــا مــن الُســلطات اإلســرائيلّية 
إلزالــة محتــوى، ووافقــت علــى 73 بالمئــة مــن هــذه الطلبــات.49 أغلقــت 
فيسبوك في آذار صفحة وكالة األنباء الفلسطينّية «صفا» المنسوبة 
إلــى حركــة حمــاس، والتــي كان لديهــا 1.3 مليــون متابــع، وذلــك كجــزء 
مــن سياســة فيســبوك لحجــب صفحــات ُيفتــرض أنّهــا تــرّوج وتنشــر 
محتــوى ُتعرّفهــا فيســبوك كمحتــوى تحريضّيــة.50 أغلقــت فيســبوك 
ـفـي نفــس الشــهر ولفتــرة وجيــزة صفحــة حركــة «فتــح»، وذلــك بعــد 
أن نُشــرت عبــر الصفحــة صــورة قديمــة للرئيــس الفلســطينيّ الراحــل 
ياســر عرفــات وهــو يحمــل بندقّيــة.51 وثّقــت «صــدى سوشــال» 370 
انتهــاكًا مــن ِقَبــل فيســبوك خــالل عــام 2018، منهــا إزالــة المحتــوى 
بيــن  مــن  عــدد  أعـلـى  وهــو  الفلســطينّية-  والصفحــات  والحســابات 

االنتهــاكات التــي ُســّجلت فــي جميــع شــركات اإلعــالم االجتماعــيّ.52
47  كالكاليست. «»فيسبوك ال تتنّصت على محادثاتكم الهاتفّية»: مديرة السياسات في الشركة تشرح». من 

https//:bit.ly2/Xc83fP 2017 ،اللّغة العبريّة. 30 كانون أّول
48  نفس المصدر وعدالة (مالحظة رقم 12).

Facebook. “Facebook Transparency Report - Israel.” https://bit.ly/2T6s20B  49
 Khoury, J. “Facebook Closes Page of Hamas-affiliated Palestinian News Agency With 1.3  50
Million Followers.” Haaretz, March 25, 2018 https://bit.ly/2IP3CjY

 Gostoli, Y. “Palestinians fight Facebook, YouTube censorship.” Al-Jazeera, January 20, 2018.  51
https://bit.ly/2IkuqfV

52   صدى سوشال (مالحظة رقم 1).

https://bit.ly/2T6s20B
https://bit.ly/2IP3CjY
https://bit.ly/2IkuqfV
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Twitter 
علــى غــرار فيســبوك، أزالــت تويتــر بانتظــام محتــوى وحســابات 
فلســطينّية بطلــٍب مــن الحكومــة اإلســرائيلّية منــذ عــام 2016. 
يــر القضــاء اإلســرائيليّ أن تويتــر تتجــاوب  ومــع ذلــك، اشــتكى وز
مــع طلبــات إلزالــة المحتــوى فقــط فــي حــال توفيــر أمــر محكمــة، 
الــذي  الشــفافّية  يــر  تقر بحســب  فيســبوك.53  عكــس  عـلـى 
أصدرتــه تويتــر، اســتجابت الشــركة إلــى 33 بالمئــة مــن الطلبــات 
يــران  اإلســرائيلّية، وأزالــت 42 حســابًا مــا بيــن كانــون الثانــي وحز
تويتــر  بهــا  أزالــت  حالــة   60 سوشــال  صــدى  وثّقــت   54.2018
محتــوى أو حســابات فلســطينّية فــي الضّفــة الغربّيــة خــالل عــام 
التابــع  التويتــر  حســاب  األّول  كانــون  ـفـي  تويتــر  أمــرت   .2018
يــدة  تغر بإزالــة  الغربّيــة  الضّفــة  ـفـي  االلكترونّيــة»  «لالنتفاضــة 
ـفـي  اإلســرائيليّ  الكومانــدو  غــارة  عــن  يّــة  إخبار بقّصــة  ترتبــط 
قطــاع غــزّة، والتــي كانــت قــد نُشــرت قبــل شــهر مــن الزمــن.55 
أفــادت «االنتفاضــة اإللكترونّيــة» إـلـى أن تويتــر قــد أعلمتهــم أن 
يــدة تخالــف قوانيــن شــركة اإلعــالم االجتماعــيّ دون توفيــر  التغر

أيّ تفســير آخــر.

 Landau, N. et. el. “Justice Minister: Terror Groups Have Switched to Twitter Because Facebook  53
Cooperates With Israel.” Haaretz, March 20, 2018. https://bit.ly/2FR8BDa
Twitter. “Transparency Report - Israel.” https://transparency.twitter.com/en/countries/  54
il.html

 Abunimah, A. “Twitter enforcing Israeli military censorship.” The Electronic Intifada, December  55
10, 2018. https://bit.ly/2SOXFrE

https://bit.ly/2FR8BDa
https://transparency.twitter.com/en/countries/il.html
https://transparency.twitter.com/en/countries/il.html
https://bit.ly/2SOXFrE
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Google (يوتيوب وخرائط غوغل)

تنتهــك يوتيــوب أيًضــا، وهــي إحــدى الشــركات الفرعّيــة لغوغــل، 
حريـّـة التعبيــر عــن الــرأي، وذلــك مــن خالل إزالة المحتوى وقنوات 
المســتخدمين. وثّقــت «صــدى سوشــال» 45 حالــة أزالــت فيهــا 
يوتيــوب حســابات وقنــوات فلســطينّية خــالل عــام 2018، يشــمل 
ذلــك قنــاة «شــبكة قــدس اإلخباريـّـة» و«شــبكة نيــوز 48» وقنوات 

أخــرى.

أشــار بحــث أجــراه «مركــز حملــة» أّن خرائــط غوغــل ال تعكــس 
القانــون الدولــيّ فــي خرائطهــا، وذلــك بســبب عــدم شــملها للمناطــق 
الفلســطينّية التــي ال تعتــرف بهــا الُســلطات اإلســرائيلّية، كالقــرى 
الفلســطينّية غيــر المعتــرف بهــا فــي النقــب. كمــا أّن خرائــط غوغــل 
ال تســتخدم أيّ مصطلــح ُينســب إلــى «فلســطين» أو المصطلــح 
ــا «المناطــق الفلســطينّية المحتلـّـة»، وبــدالً مــن  المعتــرف بــه دولي�
كتابة هذه المصطلحات، فإنّها تتبّنى الرواية اإلسرائيلّية، منتهكًة 
بذلــك القانــون الدوـلـيّ.56 ومــع ذلــك، فــإّن أســماء المســتوطنات 
اإلســرائيلّية غيــر القانونّيــة تظهــر علــى الخرائــط بوضــوح، ومصّنفــة 
بشــكل خاطــئ عـلـى أنّهــا جــزء مــن إســرائيل. كذلــك، ال تعكــس 
خرائــط غوغــل تقييــدات الحركــة المفروضــة علــى الفلســطينّيين 
مــن ِقبــل الُســلطات اإلســرائيلّية والجيــش اإلســرائيليّ، وخصوًصــا 
والمتاريــس  كالحواجــز  المحتلّــة،  الفلســطينّية  المناطــق  ـفـي 
والشــوارع االلتفافّيــة حــول المســتوطنات اإلســرائيلّية التــي ُيمنــع 
المناطــق  ـفـي  مســار  تخطيــط  عنــد  دخولهــا.  مــن  الفلســطينّيون 
الفلســطينّية المحتلّــة، توّجــه خرائــط غوغــل المســتخدمين إـلـى 
الطرق اإلسرائيلّية بدالً من الطرق الفلسطينّية، دون األخذ بعين 
االعتبــار أّن معظــم الطــرق اإلســرائيلّية غيــر متاحــة أو ممنوعــة من 

دخــول الفلســطينّيين مــن المناطــق الفلســطينّية المحتلّــة. 
 7amleh. “Mapping Segregation: Google Maps and the Human Rights of Palestinians.”  56
September 18, 2018. https://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-
/palestinian-human-rights

https://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
https://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
https://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
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PayPal 
رغــم كونهــا خدمــة الدفــع اإللكترونــيّ الرائــدة فــي العالــم، مــا زالــت 
خدمــات بــاي بــال غيــر متوّفــرة لحوالــيّ خمســة مليون فلســطينيّ 
ــة وفــي قطــاع غــزّة. فــي نفــس الوقــت،  يقطنــون فــي الضّفــة الغربّي
وأيًضــا  إســرائيل،  ـفـي  لإلســرائيلّيين  خدماتهــا  بــال  بــاي  تقــّدم 
للمســتوطنين اإلســرائيلّيين الذيــن يقطنــون ـفـي المســتوطنات 
أّن  يبــدو  النحــو،  هــذا  عـلـى  الغربّيــة.  الضّفــة  ـفـي  القانونّيــة  غيــر 
بــاي بــال تمّيــز ضــّد الفلســطينّيين بســبب أصولهــم اإلثنّيــة أو 
القومّيــة، حيــث أنّهــا توّفــر خدماتهــا للمســتوطنين اإلســرائيلّيين، 
وال توّفرهــا لجيرانهــم الفلســطينّيين. قــد تســاهم خدمــات بــاي 
بــال فــي تعزيــز االســتدامة االقتصاديـّـة للمســتوطنات اإلســرائيلّية، 

وـفـي هــذه الحالــة ســتخترق القانــون الدوـلـيّ بشــكٍل مباشــر.57

أعلنــت بــاي بــال ـفـي آب 2016 أنّهــا ال تنــوي توســيع خدماتهــا 
لتخدم الفلســطينّيين في الضّفة الغربّية وال في غزّة.58 ومع ذلك، 
فــإن اســتمرار غيــاب منالّيــة خدمــات بــاي بــال قــد صّعــب بشــكٍل 
والمســتقلّين  يــن  والمبادر الشــركات  مــن  العديــد  عـلـى  خــاص 
وخلــق  دولّيــة،  مالّيــة  خدمــات  عـلـى  الحصــول  الفلســطينّيين 

يّــة داخــل الســوق الفلســطينيّ.59 فــرص تجار

 7amleh. “Palestine & PayPal: Towards Financial Equality.” December 19, 2018.  57
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-English.pdf

 Elis N. “PayPal: No Plans to Expand Services to Palestinians.” The Jerusalem Post, August 31,  58
2016. https://bit.ly/2tuOHow

59   حملة (مالحظة رقم 58).

https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-English.pdf
https://bit.ly/2tuOHow
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Airbnb 
أعلنــت الشــركة اإللكترونّيــة للســياحة العالمّيــة Airbnb ـفـي 19 
ـفـي  موجــودة  عقــارات  إدراج  عــن  ســتتوّقف  أنّهــا  ثــاٍن  تشــرين 
المســتوطنات اإلســرائيلّية، مشــيرًة إلــى أنّهــا «محــّط نــزاع تاريخــيّ 
بيــن اإلســرائيلّيين والفلســطينّيين».60 يؤثـّـر هــذا القــرار علــى 200 
إدراج في المنّصة االلكترونّية، يعود إلى عقارات في المستوطنات 
اإلســرائيلّية ـفـي جميــع أنحــاء الضّفــة الغربّيــة، ولكّنــه يســتثني 
العقــارات الُمدرجــة فــي القــدس الشــرقّية. وثّقــت هيومــن رايتــس 
ووتــش كيــف أّن نشــاطات Airbnb ـفـي المســتوطنات «تســاهم 
فــي تعزيــز االســتدامة االقتصاديـّـة للمســتوطنات واالســتفادة مــن 
يّــة  انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان، وترّســخ ممارســات تمييز

ناجمــة عــن المســتوطنات».61

لــم تعلــن Airbnb متــى ســتبدأ ـفـي تنفيــذ هــذا القــرار، كمــا لــم 
توّفــر أيّ معلومــات حــول الوقــت الــذي ســيلزمها لتنفيــذه. عــالوًة 
علــى ذلــك، لــم تصــّرح Airbnb فيمــا إذا كانــت الشــركة ســتزيل 
العفــو  منّظمــة  وجــدت  الشــرقّية.  القــدس  ـفـي  العقــارات  إدراج 
الدولّيــة 100 إدراج ـفـي المســتوطنات اإلســرائيلّية وـفـي القــدس 

الشــرقّية حّتــى موعــد كانــون الثاـنـي 62.2019

Airbnb. “Listings in Disputed Regions.” November 19, 2018. https://bit.ly/2ORPYhG  60
 Human Rights Watch. “Israel: Airbnb to End Settlement Rentals.” November 20, 2018.  61
https://bit.ly/2FuVFD3

 Amnesty International. “Destination: Occupation Digital Tourism and Israel’s Illegal  62
Settlements in The Occupied Palestinian Territories.” January 30, 2019. https://bit.
ly/2sSW3lD

https://bit.ly/2ORPYhG
https://bit.ly/2FuVFD3
https://bit.ly/2sSW3lD
https://bit.ly/2sSW3lD
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Booking.com 
إدراج  ـفـي   Booking.com الرائــد  اإلقامــة  حجــز  موقــع  يســتمر 
مواقــع ـفـي المســتوطنات اإلســرائيلّية غيــر القانونّيــة ـفـي الضّفــة 
الغربّيــة، يشــمل ذلــك القــدس الشــرقّية. وجــدت منّظمــة العفــو 
الدولّيــة أّن Booking.com ُتعلــن عــن 45 فندًقــا وأماكــن لإليجــار 
في المســتوطنات اإلســرائيلّية المســتوطنات اإلســرائيلية، يشــمل 
كانــون  موعــد  حّتــى  القانونّيــة  غيــر  الشــرقية  القــدس  ذلــك 
االقتصــاديّ  التطويــر  ـفـي  اإلدراج  هــذا  ُيســاهم   63.2019 الثاـنـي 
حقــوق  انتهــاك  ـفـي  يســاهم  كمــا  اإلســرائيلّية،  للمســتوطنات 
القانونّيــة.  غيــر  اإلســرائيلّية  بالمســتوطنات  المرتبطــة  اإلنســان 
Booking. باإلضافــة إـلـى ذلــك، ناشــدت هيومــن رايتــس ووتــش
الموجــودة  العقــارات  إدراج  عــن  التوّقــف  إيّاهــا  مطالبــًة   com
ـفـي المســتوطنات اإلســرائيلّية، ولكــّن Booking.com رّدت بــأّن 
الشــركة «توّفــر منّصــة فقــط إلتاحــة العقــارات، وهــذا ال يعنــي 
 Booking.com تعلــن  عندمــا  المســتوطنات».64  تدعــم  أنّهــا 
عقــارات فــي المســتوطنات غيــر القانونّيــة، فهــي ال تنّفــذ التزاماتهــا 
المتعلّقــة بحقــوق اإلنســان بموجــب المبــادئ اإلرشــاديّة التــي 

المّتحــدة. األمــم  أصدرتهــا 

63  نفس المصدر.
64  هيومن رايتس وتش (مالحظة رقم 62).

http://Booking.com
http://Bookimg.com
http://Bookimg.com
http://Bookimg.com
http://Bookimg.com
http://Booking.com
http://Booking.com
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العنــف	والمراقبة	القائمين	على	النوع	االجتماعّي	

االنترنــت  وـفـي  االجتماعــيّ  اإلعــالم  ـفـي  االجتماعــيّ  النــوع  عـلـى  القائــم  العنــف  يتزايــد 
ـفـي الفضــاءات  ـفـي الســنوات األخيــرة. يشــمل العنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــيّ 
وتلّقــي  والترّصــد  الحســابات  قرصنــة  الفلســطينيّ  المجتمــع  داخــل  ـفـي  االفتراضّيــة 
طلبــات الصداقــة الملّحــة ونشــر المعلومــات الشــخصّية واالبتــزاز، بمــا فــي ذلــك االبتــزاز 
الجنســيّ، والتحــرّش الجنســيّ وتلّقــي صــور ذات محتــوى غيــر الئــق. وجــد بحــث أجــراه 
مركــز حملــة و”Kvinna til Kvinna“ أّن ثلــث الفتيــات الفلســطينّية يتعرّضــن للعنــف 
شــمل  اســتطالع  عـلـى  بنــاًء  وذلــك  واالنترنــت،  االجتماعّيــة  الشــبكات  ـفـي  والتحــرّش 
1,200 امــرأة فلســطينّية مــن المناطــق الفلســطينّية المحتلّــة وإســرائيل، ـفـي الفتــرة 
يــران وأيلــول 65.2018 كشــف البحــث أيًضــا أن واحــدة مــن بيــن كل  الواقعــة بيــن حز

أربــع نســاء تغلــق حســاباتها ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ بســبب التحــرّش عبــر االنترنــت.

عالجــت وحــدة الجرائــم االلكترونّيــة التابعــة للشــرطة الفلســطينّية فــي الضّفــة الغربّيــة 
1,300 حالــة ابتــزاز عبــر االنترنــت حّتــى موعــد 8 أيلــول 2018، حيــث كان 38 بالمئــة 

مــن الحــاالت متعلًّقــا بابتــزاز النســاء.66

أفــادت بعــض النســاء الفلســطينّيات أيًضــا أن عائالتهــّن تراقــب نشــاطهن االلكتروـنـيّ 
وتراقــب كيفّيــة اســتخدامهّن لحســاباتهّن ـفـي اإلعــالم االجتماعــيّ، إن كان ذلــك مــن 
خــالل تطبيقــات مراقبــة عينّيــة، أو إضافتهــّن «كأصدقــاء» ـفـي حســاباتهّن ـفـي اإلعــالم 
االجتماعــيّ، مّمــا يدفــع الكثيــرات منهــّن إـلـى «الرقابــة الذاتّيــة» عنــد مشــاركتهّن أو 
نشــرهّن محتــوى فــي حســاباتهّن الشــخصّية، أو إلــى إزالــة حســابات أفــراد العائلــة مــن 

أجــل التهــّرب مــن الرقابــة المشــّددة واالنتقــاد مــن طرفهــم.67

أطلــق مركــز حملــة فــي كانــون األّول رزمــة تعليمّيــة تهــدف إلــى مكافحــة ظاهــرة العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــيّ علــى شــبكة اإلنترنــت.68 يســتهدف العنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــيّ أيًضــا األفــراد والمجموعــات التــي تعّبــر عــن هويـّـات جنســّية وميــول 

جنســيّ متنــّوع.
 7amleh. “A Violent Network: Gender-Based Violence Against Palestinian Women in Virtual Space.” November 22, 2018.  65
http://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/11/Report_GBV_-_KtK.pdf

2GRBXAn/ly.bit//:https .2018 ،66  المركز الفلسطينيّ لإلعالم. «1300 جريمة «ابتزاز إلكتروني» بالضفة.. وما أخفي أعظم!». 8 أيلول
67  حملة. (مالحظة رقم 66).

 7amleh. “7amleh Center publishes educational package on Gender-Based Violence on the internet.” December 11, 2018.  68
/https://7amleh.org/2018/12/11/7amleh-center-publishes-educational-package-against-gender-based-violence-in-arabic

http://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/11/Report_GBV_-_KtK.pdf
https://bit.ly/2GRBXAn
https://bit.ly/2GRBXAn
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/
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ومراقبــة  الرقمّيــة  الحقــوق  انتهــاكات  منهجّيــة  عـلـى  التأكيــد  حملــة  مركــز  يواصــل 
واســتهداف نشــاط الفلســطينّيين عبــر شــبكة االنترنــت، والتــي تــؤّدي إلــى تدهــور حقــوق 
اإلنســان للفلســطينّيين. ليــس فقــط أن هــذه النســخة الثالثــة مــن تقريــر #هاشــتاغ_

فلســطين الــذي يصــدره مركــز حملــة حــول انتهــاكات الحقــوق الرقمّيــة للفلســطينّيين 
ُتظهــر كيــف أّن العالقــات القويّــة مــا بيــن الحكومــة والُســلطات وشــركات الهايتــك 
العالمّيــة تؤثـّـر علــى الفلســطينّيين بشــكٍل عينــيّ، وإنّمــا توّفــر أيًضــا تبّصــرات عــن تأثيــر 

ــا. ــة، وعلــى حقــوق اإلنســان عالمي� هــذه العالقــات بشــكٍل عــام علــى الحقــوق الرقمّي

فــي حيــن أّن الحكومــات والُســلطات والشــركات الخاّصــة تواصــل تطويــر طــرق جديــدة 
أن تتماشــى القوانيــن  للمراقبــة وجمــع المعلومــات والتصــّدي لهــا، مــن الضــروريّ 
وأن تحمــي حقــوق اإلنســان. عـلـى جميــع الحكومــات  المحلّيــة مــع القانــون الدوـلـيّ 
والُســلطات والشــركات الخاّصــة تطويــر سياســات ومعاييــر وأفضــل الممارســات التــي 
الــرأي  عــن  التعبيــر  ـفـي  كالحــق  للفلســطينّيين،  االساســية  االنســان  حقــوق  تضمــن 
والحــق بالحصــول علــى ومشــاركة المعلومــات مــن خــالل منّصــات اإلعــالم االجتماعــيّ، 

والحــق بالخصوصّيــة.

عن	حملة-	المركز	العربّي	لتطوير	اإلعالم	االجتماعّي

حملــة- المركــز العرـبـيّ لتطويــر اإلعــالم االجتماعــيّ، هــي مؤسســة أهلّيــة غيــر ربحّيــة 
تركّــز عـلـى حمايــة حقــوق اإلنســان للفلســطينّيين ـفـي فضــاء شــبكة اإلنترنــت. تعتمــد 
يّــة التغييــر التــي نعمــل مــن خاللهــا علــى ثالثــة أركان؛ بنــاء قــدرات الفلســطينّيين  نظر
مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم، دعــم تطويــر حمــالت توعيــة جماهيريـّـة فّعالــة، وإجــراء 
اإلنســان  حقــوق  يــز  تعز عــن  وللّدفــاع  الرقمّيــة،  الحقــوق  انتهــاكات  لتوثيــق  بحــوث 

وســيادة القانــون.

كــون حملــة إحــدى المؤّسســات القليلــة التــي تركّــز عملهــا حــول الحقــوق الرقمّيــة 
للفلســطينّيين، يعمــل طاقــم مركــز حملــة المكــّون مــن مختّصيــن فــي الحقــوق الرقمّيــة 
والضّفــة  كالقــدس  المناطــق  جميــع  ـفـي  وناشــطين  بيــن  ومدّر ومحاميــن  وباحثيــن 
عـلـى  للحفــاظ  وذلــك  ودولّييــن،  محلّييــن  شــركاء  مــع  بالتعــاون  وإســرائيل،  الغربّيــة 

حقــوق اإلنســان الرقمّيــة وللدفــاع عنهــا.
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1. بنــاء قــدرات- تدريــب وورشــات: نعمــل مــع مؤّسســات المجتمــع المدنيّ والمبادرات 
الشــعبّية وخبــراء اإلعــالم، ومــع الشــباب والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطين، 
والحمــالت عبــر شــبكة اإلنترنــت ومهــارات االمتــداد  وذلــك لتحســين األمــان الرقمــيّ 

والتواصــل.

2. حمــالت- رفــع الوعــي الجماهيــرّي: تنســيق وإدارة حمــالت مرافعــة وحمــالت لرفــع 
الحمــالت  وأدوات  وتكتيــكات  اســتراتيجّيات  أحــدث  تســتخدم  الجماهيــريّ  الوعــي 

الرقمّيــة حــول متنــّوع واســع مــن المواضيــع المتعلّقــة بحقــوق الفلســطينّيين.

ــا: إجــراء بحــوث نوعّيــة وكمّيــة، وقيــادة بمنتديــات  Rـا ودولي R3. بحــوث ومرافعــة- قطريـ
يّــة ودولّيــة واالشــتراك بهــا، والمناصــرة مــع أبــرز االئتالفــات للحفــاظ علــى حقــوق  قطر

ــة والدفــاع عنهــا. اإلنســان الرقمّي

يدعــم مركــز حملــة طاقــم مــن الخبــراء ومجلــس إدارة متفــاٍن ومتطّوعيــن ملتزميــن، 
ومجموعــة مــن المانحيــن المحلّييــن والدولّييــن. 
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