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 مقدمة

وأصبحت أداةً  خاص؛ مساحة كبيرة لحرية الرأي    وشبكات التواصل االجتماعي بشكل    ، عام  بشكل    االنترنت   ت شبكة أتاح
  للتعبير مهمة  وسائلكانت و  . أساسية في تلقي وتبادل المعلومات واألفكار واآلراء، بفعل الخصائص التي اتسمت بها

اإلنسان السيما الحق في حرية الرأي  ما أسهم في تعزيز حقوق ؛ الحقيقي  بمعناها صحافة المواطن وجّسدت ،ي لتفاعلا
   والتعبير. 

على حرية الرأي   الفلسطينيون إلى التعبير عن آرائهم بحّرية عبر شبكات التواصل، رغم تزايد أساليب الرقابة  سعىو 
ن والتعبير، وكانت المشكلة في أّن حرية الرأي والتعبير الُمتاحة عبر شبكات التواصل االجتماعي من أحد أكثر األماك 

اشتباكًا في الوقت الحالي، رغم كونها متنفسًا للمستخدمين، وظهرت فجوًة واضحًة بين الضوابط التي َينُظمها القانون  
 ما أبرز الحاجة لحماية حرية الرأي والتعبير بشكل فّعال.؛ والتجاوزات عبر هذه الشبكات وإجراءات الجهات المتنّفذة

 

اإلجراءات  ، و االحتالل اإلسرائيلي  سلطات أهمها: ؛عقبات متعددة  األراضي الفلسطينية في شبكات ال و مستخدم واجه وي
أخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين،  و   ، الُمكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة  الجهاتمن قبل    الُمشّددة

الرقابة  ما بين  تانتهاك االعت أشكال نو تو  .شبكات التواصل بحق مستخدميها الشركات التي تدير وإجراءات إدارات
واالعتقال  ، قبل السلطات المحلية من  من السفر هممنع و هم وتهديدواستدعائهم وتوقيفهم لمستخدمين ل األمنية  ة مالحقالو 

حظر النشر وإغالق الحسابات  كذلك ، من قبل سلطات االحتالل والغرامة المالية واإلقامة الجبرية واإلبعاد المؤقت 
 .  من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم

 

بعض الشبكات  إنشاء  انتهاكات سلطات االحتالل لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي منذ    وتصاعدت
االنقسام السياسي  القيود واالنتهاكات الداخلية منذ وقوع  تصاعدتفيما  .م2013إسرائيل في العام مقرات لها في 

 هاالناشئة عن انضمام فلسطين    اتالتزام و   المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان  تعارض مع  في،  م2007في العام    الفلسطيني
 . 1الدولية واحترامهما للضمانات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات ات يتفاقلال

 

  الضوابط  يستعرض  ، ثمّ ة عامةتوطئويبدأ ب ،شبكات التواصل االجتماعيواقع حرية الرأي والتعبير عبر التقرير يتناول 
على يد السلطات    التي تتعرض لها   نتهاكاتواال  التي تواجهها،  القيودو ،  المواثيق الدولية والتشريعات المحلية   في  القانونية 

  االجتماعية والنفسية   هايناقش آثار ثّم    ،2والقدس   الضفة الغربية في  في قطاع غزة و المحلية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي  
 وتوصيات. عامة بخالصة  التقرير  وينتهي ، على المستخدمين

 
، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين اخلاصني ابحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 2014أبريل/ نيسان    2اعتمدت فلسطني عضواً يف مجلة مواثيق دولية بتاريخ    1

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة.والثقافية، بعد أن أصبحت عضواً مراقباً يف 
 لضفة الغربية استناداً لتوثيق مؤسسات حقوقية أخرى.يورد التقرير احصائيات متعلقة ابنتهاكات حرية الرأي والتعبري يف قطاع غزة استناداً لرصد وتوثيق مركز امليزان حلقوق اإلنسان، ويف ا 2
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 عاّمة توطئة

شبكة حواسيب ضخمة متصلة مع بعضها البعض لتبادل المعلومات العالمية  عبارة عن  ااالنترنت بأّنه شبكة عّرف تُ 
   . اإلعالمية، والترفيهية السياسية،  السريعة في شتى مجاالت الحياة، العلمية، الطبية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية،

وتعتبر أداة لربط العالم ببعضه البعض، مما يجعله قرية صغيرة تستطيع من خاللها التعرف على حضارات وعادات  
   .واالطالع على الحوادث الطبيعية والصراعات حول العالم لحظة وقوعها ،1وعلوم العالم 

  -دون موبايل  -في فلسطين  اعدد مستخدميه و ،  في العالم  ( مليار مستخدم 4.208)  شبكة االنترنتويبلغ عدد مستخدمي  
أما بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي    .ثالثة ماليين منهم في قطاع غزة والضفة الغربية   ؛ ( مليون مستخدم4.5)  يبلغ

%  57بينما ترتاد نسبة ، " واتس أب"يرتادون % 84و  المستخدمين في فلسطين،  % من88نسبة  "فيسبوك "يرتاد ف
 .2" تيليجرام "% 14، و "تويتر"%  23، و " انستغرام"
  اإلعالم الجديد ب سميّ  ،ل فيه الفرد باستمرار ما بين موقعي اإلرسال والتلقي يتحوّ واسعًا مجااًل االنترنت  ت شبكة حققو 

  و أ، اإلعالم البديلأو  الوسائط المتعددة إعالم ، أو إعالم المعلوماتأو ، الشبكي، أو التفاعلي، أو اإلعالم الرقمي  أو 
 . 3التواصل االجتماعي  شبكات ومواقع و ، أصحافة المواطن و أ اإلعالم االجتماعي

  وتتيح  .4التكاملو  عالتنوّ و  ةالكونيّ و  الشيوعو  لتحركلقابلية الو  الالتزامنيةو  التفاعليةب شبكات التواصل االجتماعيميز تتو 
في  تخّصه   ةعلى منّص لتعبير عن آرائه وامكانياته ومواهبه، وأن يكون له مؤيدين ومعارضين االحرية في لكل مستخدم 

على الرغم من المميزات التي وفّرتها، إال أّن لهذه الشبكات سلبياتها، وهي على سبيل المثال ال  و  جتمع افتراضي. مُ 
المجتمع،    عدم المساس بقيمل  ةمنالضاضعف الضوابط  ،  المعلوماتة  ق من صحة وصدقيّ صعوبة الوثوق والتحقّ   الحصر:

 .5الفكرية انتهاك حقوق النشر والملكية و ، والتطرف والكراهية  ضعف ضوابط السيطرة على نشر العنف
 
التي يستخدمها   ،تلك الشبكات أبرزعّد تو ، بشكل متسارعوتطورت وتعددت  شبكات التواصل االجتماعي  انتشرت و 

 : ، هيالفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية

في جامعة    م،2004مدونة شخصية في شباط  ك   تالفيديو والصوت، بدأو رسائل  التيح ميزات  ت  شبكة اجتماعية  :فيسبوك ▪
  .6" زوكربيرجمارك "األمريكية بواسطة  الواليات المتحدة بهارفارد  

 
 178. دار املسرية، عمان. ص1م(. مدخل إىل وسائل اإلعالم اجلديد، ط2012عبد الرازق الدليمي. ) 1
 .  https://cutt.us/hthnwم. الرابط: 2018سوشيال فلسطني، تقرير وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني لعام  2
 م(. االعالم اجلديد )تطور األداء والوسيلة والوظيفة(. الدار اجلامعية للطباعة والنشر والرتمجة، بغداد. 2011اموك. )انتصار عبد الرازق وصفد الس 3
 . 23م(. تكنولوجيا االتصال يف الوطن العريب. جملة عامل الفكر، مج 1994حممود علم الدين. ) 4
 املرجع السابق.  5
 .، دار أسامة للنشر والتوزيع، عّمان1ونية، طم(. الصحافة االلكرت 2009زيد منري سليمان. ) 6

https://cutt.us/hthnw
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  أت نش، أُ وسيلة تدوين فائقة القوة متعددة االستخداماتو الفيديو والصوت، و رسائل التيح ميزات ت  شبكة اجتماعية تويتر: ▪
 . 1" جاك دورسي" م بواسطة األمريكي 2006 العام  في

" في العام  جان كوم وبريان أكتون "تأّسس من ِقبل تفاعلي يتيح ميزات الرسائل والفيديو والصوت،  تطبيق واتس آب: ▪
 .2م2014عام ال في، وتّم انضمامه لشركة فيسبوك م2009

،  "كيفن سيستروم ومايك كريغر": اأسسه و ، 2010في العام شبكة تفاعلية تهتم بالصور الفوتوغرافية والفيديو،  انستغرام: ▪
 .3م2012شركة فيسبوك في العام    تهاالذيوع والنجاح اشتر  ت وبعد أن حقق

. في تبادل المعلومات كثر التطبيقات أماناً أمن ويعّد الفيديو والصوت، و رسائل اليتيح ميزات  تفاعلي تطبيق  تيليجرام: ▪
 .4 م2013في العام  داروف"   نيكوالي"باول و  خويناأل صّممه

 وستيف تشين تشاد هيرلي: "أسسه .مجاناً  التسجيالت المرئية برفعتخدميه سيسمح لم تفاعلي،   موقع ويب يوتيوب: ▪
 . 5ءه شراشركة جوجل  أعلنت  2006في أكتوبر .  م2005 العامفي  ،  "جاود كريم و 

  للمستخدم  وتسمحالشخصية والتفاعلية،  وُتبرز، كنولوجيالتُ الثقافي و ع االجتماعي التنوّ شبكات التواصل  تتيحوعليه؛ 
تبادل األخبار  ل  ومكاناً ت منبرًا أصبحلذا  ،إيصال رسالته إلى من يريد ووقتما يريد بشكل واسع متعدد االتجاهاتب

   .6ية حرّ كل ببين المستخدمين   والمعلومات واألفكار

في حرية   هال سيما حق  ،ته وحرياته ا شبكات مدى الحاجة لنظام يحمي المستخدم وخصوصيالالتطور الهائل في  وأظهر
حالة انسياب المعلومات والحصول عليها ونشرها وتداولها  و التجاوزات  ضبط في  أبرز ضعف القوانينو  ، الرأي والتعبير

التركيز غياب  ، و ولمستخدميها  أهمية الضوابط المتعلقة بالمسئولية االجتماعية لشبكات التواصل  أظهركما    .7والتحكم بها 
  . 8اتهاعلى القيم األخالقية واحترام الرأي والرأي اآلخر واحترام خصوصية المستخدمين خالل عمليات النشر على منّص 

 
 (. اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع. دراسة مقدمة للمؤمتر العاملي الثاين لإلعالم، جامعة امللك عبد العزيز، جّدة.2011سعود كاتب. ) 1
 .  /https://www.whatsapp.com/aboutموقع واتس آب، حول واتس آب. الرابط:  2
 . /https://help.instagram.comموقع انستغرام، مركز املساعدة. الرابط:  3
 .  https://telegram.org/faq/ar#a4موقع تيليجرام، األسئلة الشائع عن تيليجرام. الرابط:  4
 .  /https://www.youtube.com/intl/ar/aboutموقع يوتيوب. الرابط:  5
 م(. 2019أكتوبر  21قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد )أستاذ اإلعالم يف اجلامعة اإلسالمية بغزة،  - أمحد عرايب الرتك 6
جامعة   - (. معهد احلقوق2نون والسياسة )حممود عالونة، حرية التعبري عن الرأي عرب شبكات التواصل االجتماعي بني النقد املباح وإابحة اخلصوصية ومشروع وطين مغيب، سلسلة القا 7

 . 160 - 127م. ص ص 2013بري زيت، 
 م(. 2019نوفمرب  19مدير مركز تطوير اإلعالم جبامعة بري زيت يف قطاع غزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد ) - فتحي صباح 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://www.whatsapp.com/about/
https://www.whatsapp.com/about/
https://www.whatsapp.com/about/
https://help.instagram.com/
https://telegram.org/faq/ar#a4
https://www.youtube.com/intl/ar/about/
https://www.youtube.com/intl/ar/about/
https://www.youtube.com/intl/ar/about/
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 والتشريعات المحلية الدولية في المواثيق والتعبير حرية الرأيلالقانونية  الضوابط

الرأي والتعبير،    ة فيها حري  ت ستكرّ و كساحة من ساحات الرأي والرأي اآلخر،  نفسها    شبكات التواصل االجتماعي فرضت  
  الناظمة لحرية الرأي والتعبير عبر الضوابط  نفسها، وهي هاضوابط َتنُظم  رضت ففقد  وكما حمت التشريعات الحرية

في التشريعات    و أ،  القرارات الدولية ذات العالقةو القانون الدولي لحقوق اإلنسان  في    سواء  ،شبكات التواصل االجتماعي
   ويستعرض التقرير هذه الضوابط على النحو اآلتي:   .المحلية 

 
 الضوابط الدولية لحرية الرأي والتعبير:  -أولا 

مان عدم المساِس بحقوق وحريات اآلخرين وعدم اإلضرار  لضضوابط الدولية لحرية الرأي والتعبير وضعت المعايير 
اإلعالن العالمي لحقوق  في الضوابط ووردت هذه حقوق اإلنسان. لحماية وتعزيز هي بالمجتمع وبالصالح العام، و 

في  جنة المعنية بحقوق اإلنسان لأّكدت الكما  .2والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  فيثّم ، 1اإلنسان
  " في العهد  الدولة الطرف "   وحماية   ضوابطها؛ احترام  و ممارسة حرية التعبير  ة  ( على أهمي19تعليقاتها العامة حول المادة )

   .3التي وضعها العهد  الشروط  وفقفرض قيود إال  ، وعدم جوازللخطره تعريضُ  م لحرية الرأي والتعبير وعد
عدم اتخاذ األمن القومي   لضمان ؛4حول الحق في حرية الرأي والتعبير  38/2000رقم  األمم المتحدة قراركما جاء 

حماية   تتسبب في تدهورأن القيود المفروضة على ممارسة الحق يمكن أن  ةالحظم  بعد  ، هذريعة غير مبررة لتقييد 
لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة رقم   توصية فيما جاءت  .5حقوق اإلنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها 

لحرية    لحد األدنى من المعايير الواجب ضمانهاا لتضع ؛6االنترنت شبكة على  ( حول حرية الرأي والتعبير 34/2011)
كل أشكال   كونها تحمي ومهمة  تقدمة  م خطوة  التي اعتبرت  و   اإلنترنت،   شبكة   عبرالتعبير وحق الحصول على المعلومات  

 . 7وأساليب التعبير اإللكترونية 
 

 : حرية الرأي والتعبير لالمحلية  الضوابط -ثانياا 
بهدف ضمان حمايتها وعدم مساسها بحريات اآلخرين  ضوابط على حرية الرأي والتعبير  المحلية  التشريعاتوضعت 

 تضمن . كما8ضوابطه نظم و  التعبيرالرأي و لحق في حرية ا القانون األساسي الفلسطيني  يحم وي . المجتمعاستقرار و 

 
 ( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.29 - 19راجع املادتني ) 1
 ( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.20 - 19راجع املادتني )  2
 م(. 1983(، يف الدورة التاسعة عشرة )19( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حول املادة )10راجع التعليق العام رقم ) 3
(، حول احلق يف حرية الرأي والتعبري، حددت فيه عدة معايري الحرتام هذا احلق ورصد 2000/ 38رقم ) أصدرت جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف الدورة السادسة واخلمسني قرار  4

 ومتابعة انتهاكاته.
 (، مرجع سابق.38راجع قرار جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة رقم ) 5
 .(19حول املادة ) - بصفتها مراقباً للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية - م2011سبتمرب  12(، يف 34أصدرت جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة التوصية رقم ) 6
 . https://cutt.us/2EGBE، وثيقة متهيدية عن القوانني الضابطة لإلنرتنت. الرابط: 19منظمة املادة  7
 م. 2003االساسي الفلسطيين املعدل لسنة ( من القانون 19راجع املادة ) 8

https://cutt.us/2EGBE
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لحفاظ  ل ؛ 3والضفة الغربية  2قطاع غزة على حرية الرأي والتعبير في  ضوابطعدة  1فلسطين في   انالساري العقوبات   اقانون
 . العام  المصلحة العامة والنظام  على

على حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل   القيود 4الكثير من   الجرائم اإلليكترونية المتعلقة ب الضوابط  وضعتكما  
  بعض الضوابط   6بشأن الجرائم االلكترونية م  2018( لسنة  10قرار بقانون رقم )ال  تضمنوي   .5االنترنتشبكة  االجتماعي و 

؛  م بقطاع غزة 1936( لسنة 74قانون العقوبات رقم ) تعديل كما جاء .حرية الرأي والتعبيرالتي تشكل مدخاًل لتقييد 
.  بقانون على حرية الرأي والتعبير شبيهة بتلك التي أوردها القرار  وقيود  ليضع ضوابط  ،  7تهمة إساءة استخدام التكنولوجيا و 

منظمة التحرير الفلسطينية   ته سنّ )الذي  8قانون العقوبات الثوري فيما تناول ، الكثير من الجدل ته وأثار القانون وتعديال
   .10الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية وصنف جرائمها ضمن ، حرية الرأي والتعبيربدوره   9(م1979في العام 

 

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، نجد   أقرتهاوبالنظر للقيود التي وضعتها التشريعات الفلسطينية خالفًا للضوابط التي 
  . كما قّيد قانون المطبوعات والنشر 11حالة الطوارئ   في الحريات  فرض قيود على  أجاز أّن القانون األساسي الفلسطيني 

ها المعايير الدستورية والدولية لحقوق  توخالف الضوابط التي فرض ، حرية الرأي والتعبير؛ خاّصة في محظورات النشر
   .اإلنسان

بالغموض والعُمومية في الصياغة، ما مّكن السلطات المتنّفذة من التعسف في   قانون المطبوعات واّتسمت بعض مواد
  وبة كما شّدد العق .تفسيرها وتوجيه االتهامات ألصحاب الرأي بدعوى عدم احترام القانون ومخالفة تلك القيم والمبادئ 

العقوبات على حبس الناشرين والصحفيين بتهم خاصة    اقانون  نص   كما.  12بإقراره عقوبة الحبس في قضايا النشر   اوغّلظه 

 
مّرت بفلسطني. ومها: قانون ارتباطاً بوقوع الضفة حتت اإلدارة األردنية وقطاع غزة حتت اإلدارة املصرية خالل احلقب التارخيية اليت يسري قانوانن للعقوابت يف الضفة الغربية وقطاع غزة،  1

 م املعمول به يف الضفة الغربية.1960( لسنة 16مول به يف قطاع غزة، وقانون العقوابت رقم )م املع1936" لسنة 74العقوابت الربيطاين رقم "
 م. 1936( لسنة 74( من قانون العقوابت رقم )203 - 202 - 201 - 73 - 62 - 52 - 50راجع املواد ) 2
 م. 1960( لسنة 16( من قانون العقوابت رقم )242 - 163 - 150 - 142  - 132  - 131راجع املواد )  3
ابط:  ملزيد من التفاصيل؛ طالع ورقة موقف ملركز امليزان حلقوق اإلنسان حول: التشريع االلكرتوين ومدى مراعاة احلقوق واحلرايت العامة. الر  4

http://www.mezan.org/post/24096  . 
م،  1936لسنة    74لقانون العقوابت رقم    2009لسنة    3م بشأن اجلرائم االلكرتونية، كقرار أصدرُه الرئيس يف غياب اجمللس التشريعي. وتعديل قانون رقم  2018لسنة    10أييت قانون رقم    5

وسط اهتامات بعدم شرعية والية الرئيس وعدم شرعية والية اجمللس التشريعي؛ النتهاء على يد عدد من أعضاء اجمللس التشريعي يف قطاع غزة يف غياب التئام اجمللس التشريعي بشكل كامل. و 
 املدة.

م، وُنشر يف جريدة الوقائع الفلسطينية وأصبح 3/5/2018م، بشأن اجلرائم االلكرتونية، بناًء على تنسيب من جملس الوزراء، وصدر بتاريخ 2018( لسنة 10صدر القرار بقانون رقم ) 6
 فعول يف الضفة الغربية.ساري امل

م، املعدل لقانون العقوابت  2009( لسنة 3م يف مدينة غزة، القانون رقم )25/5/2009أصدر اجمللس التشريعي الفلسطيين يف غزة )كتلة التغيري واإلصالح( يف جلسته املنعقدة بتاريخ  7
 ( الصادرة يف قطاع غزة.75استخدام التكنولوجيا. ملزيد من املعلومات راجع جريدة الوقائع العدد )( مكرر هتمة اساءة 262م، والذي تناول يف مادته رقم )1936( لسنة 74رقم )

 تطرق التقرير لقانون العقوابت الثوري، نظراً الستخدامه لغرض إدانة عدد من النشطاء على شبكات التواصل االجتماعي يف قطاع غزة. 8
م، حلماية املنظمة والشعب من اجلرمية، ويطّبق على أفراد املنظمة 1979( لسنة 1قانون العقوابت الثوري: أصدره ايسر عرفات بصفته رئيساً ملنظمة التحرير الفلسطينية ضمن املرسوم رقم ) 9

 .مادة 486اباب، ويشتمل االثنان على  14كون من والفلسطينيني يف الشتات، ويتكون من كتابني، يشتمل أوهلما على أربعة أبواب، أما اآلخر فيت
 م. 1979(، اجلرائم اليت تنال من الوحدة الثورية، قانون العقوابت الثوري ملنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 180 - 179 - 178 - 177راجع املواد ) 10
 م. 2003( من القانون االساسي الفلسطيين املعدل لسنة 111 - 110راجع املواد ) 11
 م. 1995لسنة  9( من قانون املطبوعات والنشر الفلسطيين رقم 37 - 3ع املواد )راج 12

http://www.mezan.org/post/24096
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بقضايا النشر، رغم أّن المعايير الدولية غّلبت المصلحة العامة على أخطاء الناشرين وفرضت انتهاج مبدأ التعويض  
المادي وليس الحبس عند اإلدانة القضائية، ألن الحبس ينتهك حريتهم في الرأي وُيعطي الُمبرر للسلطات الحاكمة  

 وفرض الرقابة عليهم.   سكاتهمإل
بسبب القيود التي فرضها  ؛ شديدة 2انتقادات  1م بشأن الجرائم االلكترونية 2018( لسنة 10قرار بقانون رقم )واجه الو 

العمومية، وجاء فيه ما قد يمّكن المحكمة من تجريم الفرد عند  ب ته مصطلحاحيث اتسمت  على حرية الرأي والتعبير، 
تعريض سالمة الدولة    ذريعة قيامه بإنشاء مواقع الكترونية أو إدارتها أو نشر أخبار تتعلق بانتقاد األداء الحكومي تحت  

   .ونظامها العام للخطر
ومنح    ،وأتاَح للسلطة القضائية حجب مواقع إلكترونية   ،العقاب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين  شّرع القرار بقانون و 

كمراقبة االتصاالت    ،القانون جملة من الصالحيات للنيابة العامة قد تنطوي على المساس بحق المواطنين في الخصوصية 
   .لرقابة تحديد مدة ادون  و  ؛والمحادثات االلكترونية وتسجيلها وتفتيش األشخاص واألماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات

( لسنة  74قانون العقوبات رقم )تناول تعديل و . 3أنشأ "وحدة الجرائم اإللكترونية" التي تتولى النيابة اإلشراف عليهاكما 
العامة إمكانية   النيابةومنح التعديل  ،تعبيرات ومفاهيم عاّمة م بقطاع غزة وتهمة إساءة استخدام التكنولوجيا1936

   .ووّسع من صالحياتهاالتفسير بأكثر من وجه  
في إمكانية استغاللها وتوجيهها   من، ولكّن الخطورة تك بالفعل جرائم يحاسب عليها القانون  قضايا القرار بقانون  تناول و 

مسح المواد  مكانية إالسلطة القضائية  هإضافة إلى مِنح  ،هاينتقدلكل من ينشر رأيًا مخالفًا للسلطات الحاكمة أو 
إجراءات ُتقّيد حرية الرأي   هيو اإلليكترونية وإعدامها، ومصادرة األجهزة، والحبس والغرامة أو كلتا العقوبتين معًا، 

 .  4والتعبير 
انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في حرية الرأي والتعبير بنّصه  و ، 5هو يشّكل مخالفة دستورية فقانون العقوبات الثوري  أما 

انتهك حرية الرأي تحت مبررات    ، فقد ئم الواقعة على أمن الثورة الداخلي والجرائم التي تنال من الوحدة الثوريةحول الجرا
السياسية   ستخدم في سياق المناكفات وأصبح يُ  ،ال يمكن اثباتها ومصطلحات فضفاضة تقبل االحتماالت والتفسيرات 

المرتبطة باالنقسام، واستند إليه القضاء العسكري في غزة في أكثر من محاكمة واتهام لعدد من الشبان ومنهم نشطاء  
، وبالرغم من كونه ليس من المنظومة القانونية للسلطة  في شبكات التواصل االجتماعي، رغم كون بعضهم مدنيين 

 . الوطنية الفلسطينية
 

 
 م، بشأن اجلرائم االلكرتونية.2018( لسنة 10راجع قرار بقانون رقم ) 1
 ري زيت. م(. العدالة والوصول إىل االنرتنت واملعلومات "حالة دراسية من فلسطني". سلسلة أحباث وسياسات اإلعالم، مركز تطوير اإلعالم جبامعة ب2018صاحل مشارقة. ) 2
 م بشأن اجلرائم اإلليكرتونية.2018لسنة  10راجع قرار بقانون رقم  3
 . 1936لسنة  74املعدل لقانون العقوابت رقم   2009نة لس 3( من قانون رقم 3راجع املادة رقم ) 4
، بيد أّن األمور اختلفت بعد اتفاق أوسلو سّن قانون العقوابت الثوري بواسطة )م. ت. ف( وطبق على أعضاء املنظمة وأفراد الشعب الفلسطيين يف الشتات، من أجل احلماية من اجلرمية 5

 ؛ وُشّكل قضاء األمن العام، ابلتايل أصبح قانون العقوابت الثوري ضمن منظومة القضاء العسكري. 5تشريعي الفلسطيين عدة قواننيوقيام السلطة الفلسطينية وإقرار اجمللس ال



9 
 

 شبكات التواصل الجتماعيعلى  والتعبير حرية الرأيانتهاكات 

  المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان   ة لاكفالرغم من  ب  ،شبكات التواصل االجتماعيعلى  انتهاكات حرية الرأي والتعبير    تأتي
انتهاج طرق  إلى السلطات  -شبكاتتلك ال الذي أحدثته  -التأثير دفع حجمو للحقوق والحريات.  المحلية  التشريعاتو 

منذ وقوع االنقسام في  ر به األراضي الفلسطينية الواقع السياسي الذي تمّ ب اً طاارتبوذلك ؛ د حرية الرأي عبرهاتقيّ  جديدة
واستمرار سياسية ازدواجية المعايير في التعامل مع األراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إدارات مواقع   . م2007العام 

 التواصل االجتماعي. 
 

 :المحلية السلطات انتهاكات
  ، الحق في حرية الرأي والتعبيرانتهاكات ضد  في قطاع غزة والضفة الغربية  بإنفاذ القانون  الُمكلفة  الجهاتترتكب 

، وتهددهم أحيانًا، وتوّجه لهم تهمًا مختلفة  شبكات التواصل االجتماعيو ومستخدمي وسائل  تستدعي وتعتقل النشطاءف
 نتهاكاتاال تعددتو  .، بل وتمنع بعضهم من السفرمثل إساءة استخدام التكنولوجيا واإلخالل باألمن العام وغير ذلك

خالل األعوام  التواصل عبر شبكات  (الفنية و  المكتوبة والمرئية والمسموعة)  أشكال التعبير المختلفة  لتطال وتنوعت
 .  1الماضية  األربعة

 

  حجب ب م21/10/2019 بتاريخ  محكمة صلح رام هللا برئاسة القاضي محمد حسينقرار  تلك االنتهاكاتبين  منكان و 
. واستندت المحكمة في  وصفحات على فيسبوك موقعًا الكترونيًا، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية  (59)

ثير  بشأن الجرائم االلكترونية المُ  2018لسنة  10قرار بقانون رقم ال( من 39المادة ) إلى البند الثاني من أحكام قرارها
 . 2المقدم من النائب العام الفلسطيني ( 12/2019وبناء على طلب رقم ) ؛ للجدل

 

لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات  انتهاك  (  193وارتكبت األجهزة الُمكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة )
 م(، يوضحها التقرير كما يأتي: 2019 -2018 -2017 -2016التواصل االجتماعي، خالل األعوام )

 31حتى م 1/1/2016)الفترة من  الثة الماضية والعام الجاري األعوام الث خالل اإلنسان لحقوق  الميزان  مركز وّثق
في  3شبكات التواصل االجتماعي على    للحق في حرية الرأي والتعبيرانتهاك  (  116)  وقوع  (م2019  األول  كانون   /ديسمبر

  اعتقاله  تكرر( 16) منهم  العتقال التعسفي، ل لشبكات التواصل االجتماعي ( مستخدماً 82) تعّرض خاللها . قطاع غزة
توزع المعتقلون على خلفية النشر في  و  .على شبكات التواصل االجتماعي تعبيرهمعلى خلفية ، وذلك أكثر من مرة

(  40محافظات غزة، فجاءت محافظة شمال غزة في المرتبة األولى بعدد )مختلف  شبكات التواصل االجتماعي على 
 

ي يف قطاع غزة. الرابط: تقرير مركز امليزان حلقوق اإلنسان حول: انتهاكات احلق يف التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبري واحلق يف عدم التعرض لالعتقال التعسفملزيد من املعلومات؛ راجع  1
http://www.mezan.org/post/29087  . 

موقعًا إليكرتونياً. الرابط:  59ملزيد من املعلومات؛ راجع بيان جملس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية حول: القرار القضائي حبجب  2
http://www.mezan.org/post/29371  . 

 قوق اإلنسان، قاعدة البياانت؛ وهي االنتهاكات اليت استطاع ابحثو املركز توثيقها يف حمافظات غزة.مركز امليزان حل 3

http://www.mezan.org/post/29087
http://www.mezan.org/post/29371
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، معتقاًل في كل منهما( 13الثانية بالتساوي بعدد ) ةمحافظتا خانيونس ودير البلح "الوسطى" المرتب واحتلت ، معتقالً 
ة الخامسة واألخيرة بعدد  ، فيما جاءت محافظة رفح في المرتبمعتقالً (  12وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة غزة بعدد )

 . معتقلين( 4)
 

شبكات التواصل    على   ( انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير77وقوع )  1ت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانوفي الضفة الغربية وّثق
للمحاكمة بموجب  م بعضهم وقدّ ، لالعتقال التعسفيمواطنون ض فيها تعرّ ، خالل األعوام األربعة الماضية االجتماعي

 .2القرار بقانون الجرائم اإلليكترونية المعمول به في الضفة 

 ( يوضح عدد انتهاكات السلطات المحلية لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الجتماعي1شكل رقم )

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 العامينخالل    في قطاع غزة  التواصل االجتماعيتصاعد انتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر شبكات  الشكل السابق  ن  يبيّ 
م،  2017ويعزى ذلك إلى زيادة وتيرة األنشطة االحتجاجية على انقطاع التيار الكهربائي في العام  م(؛  2019  -م2017)

ما يصاحبها من ارتفاع تغريدات ومنشورات  و   ،م2019أو على البطالة والفقر خالل فعاليات "حراك بدنا نعيش" في العام  
   الرأي.  التعبير عن  ويزيد من مالحقة األجهزة األمنية لهم على خلفية ؛ ستخدمي شبكات التواصل االجتماعيم 

 
 الضفة الغربية وغزة. جلأ مركز امليزان لتوثيق اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان كمصدر موثوق، وذلك بسبب عمل املركز يف قطاع غزة فقط، بينما تعمل اهليئة يف 1
هاكات ارتكبت حبقهم حلرية الرأي والتعبري معلومات حصل عليها الباحث: حسني محّاد، من اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان. وهي عبارة عن شكاوى تقدم هبا املواطنني للهيئة بسبب انت 2

 وليس إىل رصد شامل. عرب شبكات التواصل االجتماعي خالل األعوام األربعة املاضية أي أن املعلومات تستند إىل الشكاوى 
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االنتهاكات نسبية في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان زيادة تلقتها وفي الضفة الغربية تبين احصائيات الشكاوى التي 
ما صاحب ذلك من ارتفاع  و ، المناهضة لقانون الضمان االجتماعيويعزى ذلك إلى األنشطة ؛ م2018عام  خالل

   د من المالحقة األمنية لهم. ا تغريدات ومنشورات مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وز 
 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر شبكات   لجهة تصاعد  األسوأ هو  م2017وفي قطاع غزة والضفة الغربية كان عام 
  األقل من حيث عدد العام هو  م2016وكان  ، ثالثاً  م2018عام و  ، ثانياً  م2019التواصل االجتماعي، وجاء العام 

،  خالل السنوات األخيرة منبر للرأيك على شبكات التواصل االجتماعي االعتماد انتشار ويعزى ذلك إلى  ؛االنتهاكات
التجمع السلمي االحتجاجية على األوضاع المعيشية    ارتباطًا بفعالياتئها،  زيادة المالحقة األمنية لمستخدميها ونشطاإلى  و 

 .  أو على قضايا عامة هامة

طاع  يوضح حجم انتهاكات السلطات المحلية لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الجتماعي في ق( 2)شكل 
 غزة والضفة الغربية خالل األعوام األربعة الماضية 

 
 
 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي في قطاع غزة عنها في الضفة  في زيادة الجدول يبّين 
توثيق مركز الميزان الذي يعمل في قطاع غزة  رصد و عتماد التقرير على  الويعزى ذلك  ؛  األعوام الماضيةالغربية خالل  

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في الضفة  اعتمد على الشكاوى التي وصلت فيما الجزء المتعلق بالضفة الغربية فقط، 
على كون االنتهاكات   اً في التحليل ولكنه يعطي مؤشر   يمكن االعتماد عليهاألمر الذي ال؛  وليس على توثيق شامل  الغربية 

 . مستمرة في الضفة والقطاع
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 :الحتالل اإلسرائيلي سلطاتانتهاكات 

حيث ال تقتصر  تتنوع انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
الفلسطينيين  االت التعسفية على خلفية التعبير، بل تلجأ سلطات االحتالل إلى انتهاك خصوصية المستخدمين  قعلى االعت

 .  ما يعرضهم النتهاك حقهم في الحياة إذا ما أكتشف أمرهم ؛  أجهزتها األمنية هم لتجنيدهم للعمل لدى  ب  إليقاع وا  هم بتزاز ال
  تدرس هوية سقاط واستغالل ضحاياها من خالل شبكات التواصل، حيث وتتبع سلطات االحتالل طرقًا مدروسة إل

تغلها في محاولة  المستخدم المستهدف، وتجمع المعلومات عنه وتتعرف على ميوله واهتماماته ودوافعه المحتملة، ثم تس
   المستخدمين. من المعلومات عن اً وفير  اً لتجنيده للتخابر معها، وتوفر تلك الشبكات كم 

عن أرقام لطلب المساعدة اإلنسانية ومن ثّم  لإلعالن عبر "فيسبوك"  ات الممولة اإلعالنتستخدم سلطات االحتالل و 
تنشر مثل تلك اإلعالنات باللغة العربية في محاولة منها  ه، وقد لتجنيد  بعد ذلكالمواطن الفلسطيني  ة استغالل حاج

  يقوم عليها  الزائفة من الصفحات إنشاء كثير باإلضافة إلى هذا . كبر عدد ممكن من الجمهور الفلسطيني للوصول أل
 . 1هموحاجاتللضحايا في عمليات االستدراج والتجنيد، ولديهم معلومات حول األوضاع المادية  مختصون ضباط 

 

وسع  ما تشكله من فرصة متاحة للوصول األسرع واألل  ؛بات كبيراً   على شبكات التواصل االجتماعي  االعتماد  نأالالفت  و 
في الوعي الجمعي الفلسطيني  للتأثير  بث المواد الدعائية المختلفة    على   وتعمل سلطات االحتالل .  لجمهور بشرائحه كافة ل
  ، ى وصفحات تعمل باستمرار على نشر األكاذيب وصناعة المحتو  ، حسابات وهميةباستخدام إطالق اإلشاعات و 
ديرها  تصفحات وهمية تحمل أسماء فلسطينية  ومن خالل  ،  في المناطق ومساعديهم   المخابراتحسابات بأسماء ضباط  و 
شبكات التواصل لتحقيق أهدافها،  التفاعل المحموم لفئات المجتمع على  ، وتستغل تلك السلطات  بشكل مباشرمخابرات  ال
من عمالء االحتالل تم إسقاطهم بالتواصل معهم من خالل مواقع    عدداً   األجهزة األمنية في قطاع غزة   كشفت تحقيقاتو 

 .2االجتماعي   التواصل
 

أحد أبرز االنتهاكات التي طفت على   عبر شبكات التواصل االجتماعي على خلفية النشر الفلسطينييناعتقال ويشكل 
األراضي الفلسطينية المحتلة في  وتركزت هذه االعتقاالت في الضفة الغربية والقدس وفي  السطح في اآلونة األخيرة

اعتقلت   . وتشير المعطيات الميدانية إلى أن سلطات االحتالللعملياتها وتحت نفوذهاباعتبارها مسرحًا م؛ 1948العام 
م، على خلفية النشر عبر  2017خالل العام  48ـ في الضفة الغربية ومن فلسطينيي الفلسطيني ( 300حوالي )
   .3فيسبوك 

 
 . https://cutt.us/aGV8Mموقع اجملد اإلليكرتوين، احذر صفحات التجنيد املكشوف. الرابط:  1
 .  /https://alresalah.ps/post/204557موقع الرسالة اإلليكرتوين، كيف يستغل الشاابك التواصل االجتماعي القتناص أهدافه. الرابط:  2
ات حكومة االحتالل .. "فيسبوك" منوذجاً. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ورقة حقائق بعنوان: االعتقاالت على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي وسياس  3

 .  H1Ahttps://cutt.us/yJم. الرابط: 2019يناير/ 

https://cutt.us/aGV8M
https://cutt.us/yJH1A
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في الضفة الغربية خالل األعوام  فلسطيني ( 609ورصد مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال سلطات االحتالل )
(، وقّدمت بحّقهم لوائح اتهام بالتحريض عبر النشر على شبكات  2019 -2018  -2017  -2016األربعة الماضية )

 .1التواصل االجتماعي 

( يوضح عدد المعتقلين لدى قوات الحتالل على خلفية النشر على شبكات التواصل الجتماعي في الضفة  3شكل )
 2 2019وحتى نهاية العام  2016الغربية منذ بداية العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتعتقل قوات االحتالل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية والقدس على خلفية النشر على شبكات التواصل ال سيما  
.  (م2009للعام  1651يهودا والسامرة رقم )لى القوانين العسكرية والتعليمات األمنية لما تسميه إ"فيسبوك" استنادًا 

معاد   وجاءت أحكام المحكمة اإلسرائيلية بحقهم بتهمة التحريض بالكالم والتأثير على الرأي العام والتعاطف مع تنظيم 
داخل  تعتقل فلسطيني ال ( شهرًا، وغرامات مالية. فيما 24 -3صدرت أحكامًا عالية تراوحت بين )أو  ، من خالل النشر

باعتبارهم   التحريض على العنف واإلرهاب،  بتهمةو  ،1977ون العقوبات لعام قانال سيما  ، للقوانين اإلسرائيليةاستنادًا 
تتراوح    اً أحكام اإلسرائيلية المحكمة أصدرت  ، ةاألمنية الملحّ  وتحت الذرائع 2014العام  نهاية منذ ف . إسرائيليينمواطنين 

  ، واالبعاد عن المبيت في المنازل ،المنزلي الجبري االحتجاز بو  ،عالية مالية غرامات و شهرًا سجنًا فعليًا  (24- 6)بين 

 
   (.2020يناير  22مدير مركز أسرى فلسطني للدراسات، قابله عرب اهلاتف: الباحث حسني محاّد ) - رايض األشقر 1
 وفقاً لتوثيق مركز أسرى فلسطني للدراسات. 2
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االعتبار عند إصدار األحكام   في  بل وأخذت ،على خلفية النشر على فيسبوك، واعتبرت المحكمة كل منشور مخالفة 
 .1وعدد المشاركات للمنشور نفسه  ،وعدد التعليقات ،عجابات على المنشوروعدد اإل ، المعتقلعدد أصدقاء 

 

م النيابة العسكرية اإلسرائيلية للمحاكم ملف المعتقل المتهم بالتحريض متضمنًا عشرات األوراق  وفي سياق متصل؛ تقدّ 
عن صفحته الشخصية على "فيسبوك" أو شبكات تواصل أخرى، وتّدعي بأنها عبارات تحريضية ودليل على   ةعو طبالم 

استعداد هذا الشخص للمساس بأمن دولة االحتالل، وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه ألنه يشكل خطرًا في  
 .2حال لم يتلَق عقوبًة رادعة 

 
 : لسطينيللمحتوى الف الحتالل سلطات  محاربة

، ومارست ضغوطات كبيرة على إدارات  أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي محاربتها العلنية لحرية الرأي والتعبير
بدأ منذ افتتاح فيسبوك مقرًا في  األمر الذي ؛ لغرض تقييد حرية الرأي والتعبير عبرها ، شبكات التواصل االجتماعي

ومتابعة النشر    ، وبدأت سلطات االحتالل عمليًا بتكريس جهودها لمحاربة المحتوى الفلسطينيم.  2013إسرائيل في العام  
من  م، واستحدثت 2015العام في  سايبر( وحدة ) أسمتهاوحدة خاصة بمتابعة المنشورات على شبكات التواصل بإنشاء 
باحتمال   - بحسب تعبيرهم-بهدف الكشف عن منشورات قد تنذر  محددة خوارزميات تبحث عن مصطلحات خاللها 

 .  القيام بعمليات ضد االحتالل
 

مديرة  وزير األمن الداخلي مع  ( جلعاد أردان)االحتالل و  في دولة وزيرة القضاء  ( إيليت شكيد)لقاء  ب  ت هذا التوجهوعزز 
صياغة  لعلى تأسيس فرق مشتركة    ، واتفقوام2016العام    في في شركة فيسبوك    السياسات مونيكا بيكرت ومدراء آخرين

ح "أردان" بعد االجتماع: "تتحمل فيسبوك وشركات  صرّ و تفاهمات للمحاربة ضد ما سموه بـ"التحريض" على اإلنترنت. 
اقعها، وعليهم العمل بشكل فعال من أجل مراقبتهم وحذف المنشورات  اإلنترنت مسؤولية عن المحتويات المنشورة على مو 

  قدمت، 2016أنه ما بين شهر أيار وحتى شهر آب من العام : "شكيد . كما صرحت "ضة على العنف واإلرهابالمحرّ 
لشركة "فيسبوك" لحذف محتويات "تحريضية "وحسابات يقوم أصحابها "بالتحريض"  طلب  (158)حكومة االحتالل 

من   توطلب % من المنشورات التي وردت طلبات بحقها.95وعلى إثره قامت شركة "فيسبوك" بحذف  سب تعبيرها. بح
% من المحتويات  80شركة يوتيوب التابعة لشركة جوجل بحذف محتويات كانت قد نشرت، وتم التعاون من قبلهم بحذف  

 . 3التي طلبت إزالتها
 

 
ات حكومة االحتالل .. "فيسبوك" منوذجاً. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ورقة حقائق بعنوان: االعتقاالت على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي وسياس  1

 .  https://cutt.us/yJH1Aم. الرابط: 2019يناير/ 
 (. 2020يناير  22مدير مركز أسرى فلسطني للدراسات، قابله عرب اهلاتف: الباحث حسني محاّد ) - رايض األشقر 2
ات حكومة االحتالل .. "فيسبوك" منوذجاً. مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ورقة حقائق بعنوان: االعتقاالت على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي وسياس  3

 .  https://cutt.us/yJH1Aم. الرابط: 2019يناير/ 

https://cutt.us/yJH1A
https://cutt.us/yJH1A
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بالقراءة األولى على مشروع قانون "فيسبوك"، الذي اقترحه وزير األمن الداخلي ووزيرة  صادق الكنيست  وفي السياق نفسه  
، والذي يقضي بإعطاء صالحيات بإزالة محتويات بذريعة التحريض على اإلرهاب.  م28/12/2017القضاء بتاريخ 

لمضامين تعتبر "تحريضية"،  ووفقًا لذلك يحق لممثل الدولة التوجه لمحكمة الشؤون اإلدارية بطلب إصدار أمر إلغاء 
بدعوى تشكيلها مخالفة جنائية، وحذف وإزالة المضامين من الصفحات الشخصية في "فيسبوك"، وموقع "يوتيوب"، وموقع  

الثانية والثالثة بتاريخ   بالقراءتين للتصويت  مشروع القانون  رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتينياهو طرح  ومنع"جوجل". 
المشروع فضفاض جدًا ومن الممكن أن يمّس بالحق في حرية التعبير لإلسرائيليين، وأخضعه   لكون  م؛18/7/2018

لكي يخدم الهدف األساسي الذي شّرع من أجله، وهو إزالة المحتويات التي تعتبر   ؛ للتعديل قبل الموافقة النهائية عليه
 .1تحريضًا ضد إسرائيل، وبالتالي يكون موجهًا ضد الفلسطينيين 

 

 :انتهاكات إدارات شبكات التواصل الجتماعي
، التي تتجاوز من خاللها  خصوصيةال   ة من خالل سياس  ،المستخدمينحقوق    شبكات التواصل االجتماعيتنتهك إدارات  

الفلسطينية  المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وتمارس فيها سياسة ازدواجية المعايير عندما يتعلق األمر باألراضي 
 المحتلة، والسيما ما تعلق بالصراع بين الفلسطينيين وسلطات االحتالل اإلسرائيلي. 

 

ورضخت إدارات مواقع التواصل االجتماعي كفيس بوك ويوتيوب وغيرها للضغوط اإلسرائيلية المتواصلة، والتي تطالب  
سلطات  وتعتبر ية وتحريضها على اإلرهاب. بتقييد المحتوى الفلسطيني وحذف المشاركات تحت ذريعة معاداتها للسام 

االحتالل كل نقل للحقائق حول االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق الفلسطينيين، أو انتقاد الممارسات  
على أنه تشجيع لإلرهاب. وقد رضخت إدارات مواقع االتصال للضغوط بالرغم من أن المحتوى   همالعنصرية بحق

االحتالل، ليس ادعاءات فلسطينية بقدر ما هو  سلطاتقل الحقائق وينتقد الجرائم التي ترتكبها الفلسطيني، الذي ين
موقف أجمعت عليه لجان التحقيق الدولية في تقاريرها ومقرري األمم المتحدة الخواص، وهو ما خلصت إليه مدعي  

 يدية األولى في المحكمة. عام المحكمة الجنائية الدولية عند إحالتها لملف فلسطين إلى الغرفة التمه 
 

وتستغل دولة االحتالل موقعها الجغرافي في الشرق األوسط الستضافة الشركات العالمية ومن ثّم ممارسة الضغوط  
شركة عالمية افتتحت منشآت لها في دولة   300عليها للوصول إلى مآربها؛ حيث تفيد المعلومات أن ما يزيد عن 

يكروسوفت وانتل، ما ينعكس على سياساتها تجاه المستخدمين الفلسطينيين، فقد  االحتالل، مثل: جوجل وفيسبوك وما
، وأكدت مديرة سياستها في إسرائيل "جوردانا كتلر" في مقابلة لها  2013نقلت شركة فيسبوك عملها إلسرائيل في العام 

يرها من عناصر الجيش والشاباك."  أن الشركة تعمل "جنًبا إلى جنب مع األقسام اإللكترونية في وزارة العدل والشرطة وغ
ومن الجدير بالذكر أن "كتلر" كانت مستشارة سابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي "نتنياهو". وفي مثال  آخر، فقد زارت كبيرة  
مسؤولي التشغيل في فيسبوك "شيريل ساندبرج" إسرائيل، والتقت بالرئيس "رؤوفين ريفلين" وأهدته نسخة موقعة من كتابها  

 
مة االحتالل .. "فيسبوك" منوذجاً. الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ورقة حقائق بعنوان: االعتقاالت على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي وسياسات حكو مؤسسة    1

 مرجع سابق.
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خيار البديل". وكتبت على صفحة فيسبوك الخاصة بها أنها تقّدُره للغاية ألنه "دعم التنوع والشفقة في جميع أنحاء  "ال
  (2,241)، ورد في تقرير لوزارة العدل اإلسرائيلية أن الوحدة اإللكترونية التابعة للوزارة وّثقت 2017وفي عام ". البالد

فيما كشف موقع الغارديان  ،  في المئة منها  70حالة من المحتويات غير الالئقة على االنترنت ونجحت في التخلص من  
قابل، يشير النّقاد إلى أن التهديدات العنيفة وغيرها من االعتداءات في المئة. في الم   90البريطاني عن وصول النسبة إلى  

ما تحظى بأي تحقيق من قبل فيسبوك أو   وخطابات الكراهية على منصات التواصل االجتماعي في إسرائيل قليالً 
د  ض ي أو تحريض عنصري  رمنشو  (675,000)دراساٌت عدة نحو الحكومة اإلسرائيلية. في الوقت الذي وثقت فيه 

وسّجل "المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي"  وحده،    م2016العرب على شبكات التواصل االجتماعي خالل عام  
.  م2018ضد العرب على شبكات التواصل االجتماعي خالل عام تحريضي أو منشور عنصري  (474,250)نحو 

 .1على النشر  في الوقت الذي لم تواجه فيه الغالبية العظمى من ناشريها أية قيود  
 

  في محاربة المحتوى الفلسطيني، ووقف حسابات أشخاص ومؤسسات   وسائل التواصل االجتماعي إدارات    ة سياس تستمر  و 
يشار إلى   . انتهاك الخصوصيةمبررات  و  في قطاع غزة والضفة الغربية، تحت ذرائع فلسطينية سياسية   إعالمية وأحزاب

ألن األمر ال يتعلق بضوابط الحق في حرية   ،ممجوج في الحالة الفلسطينيةأن تبرير انتهاك الخصوصية هو تبرير 
   . الرأي والتعبير التي نظمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

كبت إدارات وسائل  تَ ( شكوى خالل العامين الماضيين؛ حيث ار 1314) تلقت مؤسسات مختصة  الجدير ذكره أنو 
،  20182خالل العام انتهاك ( 421يوتيوب" )  -انستغرام -واتس أب -يوتيوب  -تويتر  -التواصل االجتماعي "فيسبوك

ضافة إلى مئات حاالت الحظر من خاصية البث المباشر  . هذا باإل20193خالل العام المنصرم انتهاك ( 893و)
لفلسطينيين، وأخرى لم يتم رصدها بحق المحتوى الفلسطيني في الضفة  للصفحات والمجموعات والنشطاء واالعالميين ا

وتنوعت هذه االنتهاكات بين الحذف النهائي للحسابات الشخصية والصفحات والمجموعات،    الغربية والقدس وقطاع غزة.
خبارية الفلسطينية،  واإلغالق المؤقت لها، والحظر من النشر، وإزالة المحتوى، واإلطاحة بالخوادم الخاصة بالمواقع اإل

 4. وذلك تحت مبررات مختلفة
 

، وحظر  المجموعاتالمؤسسات و  صفحاتحسابات و اإلغالق والحذف للحسابات الشخصية و  بين  االنتهاكات تنوعتو 
السياق  وفي هذا    .5النشر وإزالة المحتوى واإلطاحة بالخوادم الخاصة بالمواقع اإلخبارية الفلسطينية تحت مبررات مختلفة 

 
م. الرابط:  2019بوك وتويرت يهدد حرية التعبري يف الشرق األوسط، سبتمرب/ مؤسسة امباكت الدولية لسياسات حقوق اإلنسان، تقرير بعنوان: ارتباط مصاحل بني حكومات وفيس 1

https://cutt.us/ZWVtp  . 
 .  https://cutt.us/epyXXم. الرابط: 2018مركز صدى سوشيال، التقرير السنوي النتهاكات وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني،  2
 .  https://cutt.us/yFKAFم. الرابط: 2019املرجع السابق، التقرير السنوي النتهاكات وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني،  3
 .  https://cutt.us/yFKAFم. الرابط: 2019ت وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني، مركز صدى سوشيال، التقرير السنوي النتهاكا 4
 ، مرجع سابق.2019مركز صدى سوشيال، التقرير السنوي النتهاكات وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطني  5

https://cutt.us/ZWVtp
https://cutt.us/epyXX
https://cutt.us/yFKAF
https://cutt.us/yFKAF
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خالل   اإلسرائيلي  االحتالل سلطاتمئات الحسابات لصحفيين ونشطاء نشروا أخبار انتهاكات  إدارة "واتس أب" أغلقت
 .  1م(15/11/2019-12الفترة )من 

 

وتيرة ارتفعت  ال  ، أنّ " فيسبوك"من قبل لفلسطينيين  شخصية وحسابات إخباريةح متابعات حجب واغالق مواقع وتوّض 
.  فيسبوك باتت تعتمد آلية الكترونية لفحص وفلترة المحتوى الفلسطينيإدارة    وأنّ .  خالل الشهور السابقة  كبيرة جداً بصورة  

  و ألمجموعة من الكلمات المفتاحية )أسماء أحزاب  غالق المئات من الحسابات والصفحات استناداً إ وعليه يتم حجب و 
 .2( أو أحداث شخصيات فلسطينية

 

 يرتكبها المستخدمون بحق آخرين: انتهاكات 
، سواء في قطاع غزة أو في  خالل نشاطهم على مواقع التواصل االجتماعي المستخدمين حقوق الغير بعض  نتهكي

من خالل القذف أو   ، اآلخرين ماديًا أو معنوياً بحقوق منشوراتهم يتجاوزون القانون وتمس الضفة الغربية. وذلك عندما 
الرأي   خرج عن سياق حرية ت. وهذه ممارسات  التشويه أو السيطرة على حسابات وصور اآلخرين أو انتحال شخصياتهم

فجرائم القدح والذم والقذف والمّس بالخصوصية وجرائم االحتيال واالبتزاز    ، المكفولة بموجب المواثيق والتشريعات  والتعبير 
 .  ، لذا نّوه لها التقرير ولم يأِت عليها بالتفصيلنطاق حرية الرأي والتعبير االليكتروني ال تندرج ضمن

 
 انتهاكات حرية الرأي والتعبير على المستخدمين:آثار 

تتجاوز انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، والسيما تلك التي ترتكبها السلطات الفلسطينية المحلية، انتهاك الحق  
 نفسه في حرمان الضحايا من حقهم في التعبير الحر، لتمس بالمكانة االجتماعية والحالة النفسية للضحايا.  

ال عالقة لها بارتكابهم ألي  3المستخدمين لغرض اسكاتهم وذلك ألسباب سياسية تواصل السلطات انتهاكاتها ومالحقة و 
مخالفة حقيقية. وترهب المستخدمين لمنعهم من اتخاذ خطوات جدّية باإلبالغ عن االنتهاكات بحّقهم ما ُيسهم في المزيد  

الذي يساهم في  األمر الحّد منها، من انتهاك القانون ويحرمهم من القدرة على الدفاع عن حقوقهم ووقف االنتهاكات أو  
. ومن  4استمرار حالة غياب الوعي وغياب المعلومات الرسمية وانتشار الشائعات وتغييب المسئولية الوطنية والمجتمعية 

المؤكد أّن االنتهاكات َتفرُض مزيدًا من الرقابة الذاتية على المستخدمين ما ُيجبرهم على إعمال مقص الرقيب على  
. وُتؤثر انتهاكات 5خوفًا من التعرض للمضايقة أو المالحقة األمنية أو االعتقال   ؛ ويمنعهم عن التعبير الحر  منشوراتهم،

إدارات شبكات التواصل االجتماعي بحق أعضائها على الرواية الفلسطينية، وتحّد من َفضح انتهاكات سلطات االحتالل  
 

https://www.eremnews.com/news/arab- أسباب حظر حساابت صحافيني فلسطينيني. الرابط: واتساب“ ترفض تفسري  ”موقع ارم نيوز اإلليكرتوين، 1
world/2055278  . 

انتهاك ضد احلرايت اإلعالمية يف فلسطني.. الرابط:  53املركز الفلسطيين للتنمية واحلرايت اإلعالمية "مدى"، تقرير شهري:  2
https://www.madacenter.org/article/1552/53  . 

 م(. 2019أكتوبر  21لسطيين للتنمية واحلرايت اإلعالمية يف قطاع غزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد )مدير املركز الف - أمحد إبراهيم محّاد 3
 م(. 2019نوفمرب  19مدير مركز تطوير اإلعالم جبامعة بري زيت يف قطاع غزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد ) - فتحي صباح 4
 (. 2019أكتوبر  30لوم االتصال "فرع فلسطني" وعميد كلية اإلعالم جبامعة األقصى بغزة. قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد )رئيس الرابطة العربية لع - ماجد سامل ترابن 5

https://www.eremnews.com/news/arab-world/2055278
https://www.eremnews.com/news/arab-world/2055278
https://www.madacenter.org/article/1552/53
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انتهاكات اإلدارات ثقة مستخدميها بها، ما قد يمنعهم من التعبير بحّرية كاملة عليها  . وُتفقد  1اإلسرائيلي بحّق الفلسطينيين 
 .2أو عدم التعامل معها

 

وتشير المعطيات إلى أن انتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي تؤثر في المكانة االجتماعية  
. وُيمكن لتلك االنتهاكات أن ُتحدث  3يم المواطنة واالنتماء لديهم للضحايا من مستخدمي تلك الشبكات؛ كما تؤثر على قِ 

وقد تصبح فكرة الهجرة واالبتعاد أحد أهم  نوعًا من االغتراب النفسي لديهم، إذ يشعرون بالضياع وأنهم غرباء في وطنهم  
 .  4هواجسهم 

كرار اعتقالهم، والنظر لهم بعين الَريبة وانتشار  وُتضّر هذه االنتهاكات بعالقاتهم بأقاربهم وأقرانهم والمحيطين بهم بسبب ت
االشاعات حولهم ما قد يعود عليهم بالضرر. كما ُتولد لدى بعضهم، شعورًا بالتوتر واإلحباط والسلبية تجاه المجتمع  

لفرقة  ، األمر الذي ُيحِدُث فجوة في روابط المجتمع وُيسبب ا5وحالة من التشاؤم تزيد من حجم الضغوط النفسية عليهم 
 والتباعد وتفكك العالقات االجتماعية وزعزعة السلم األهلي.  

  قمع حرية الرأي والتعبير نوعًا من القهر والحرمان ويوّلد الشعور بالظلم ما يسبب العدوانية وإحداث األذى كما يسبب
خريب أو اإلدمان. وقد  ومن الممكن أن يذهب بهم نحو بديل َمرضي مثل الت  والرغبة في االنتقام والشعور بالكراهية،

   تخلق حالة من التمرد لديهم، في اعتراض نفسي على ما ارتكب بحّقهم. 

للمستخدمين ما ينعكس على   نتهاكات على مستوى الرضا النفسي لدى الضحايا وُتضعف المناعة النفسيةوتؤّثر اال
  بحق  نمستخدميال انتهاكات تؤثرفيما  .6منع النكسات النفسية المبنية على تجارب سابقة مؤلمة قدرتهم على الصمود ل

  زمنية  لفترات  المجتمعية ةمكانال وعلى مصداقية ال على -الشخصية وانتحال الخصوصية،  انتهاك عند خاّصة  -أقرانهم
 .7طويلة 

 
  

 
 م(.2019أكتوبر   27أستاذ اإلعالم يف جامعة القدس املفتوحة بقطاع غزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد ) - حسني عبد هللا سعد  1
 م(. 2019أكتوبر  21ستاذ اإلعالم يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد )أ - أمحد عرايب الرتك 2
 م(.2019نوفمرب  20مدير عام برانمج غزة للصحة النفسية، قابله عرب اهلاتف: الباحث حسني محّاد ) - ايسر أبو جامع  3
 (. 2019نوفمرب  20، أجاب عنها خرباء برانمج غزة للصحة النفسية، يف سياق اعداد التقرير، بتاريخ )معلومات حتصل عليها الباحث من خالل استبانة )أسئلة مفتوحة( 4
 م(. 2019نوفمرب  6رئيس جملس إدارة مجعية أصدقاء الصحة النفسية يف قطاع غزة. قابله: الباحث حسني محّاد ) - مجيل حسن الطهراوي 5
 (. 2019نوفمرب  20اريخ )معلومات حتصل عليها الباحث من خالل استبانة )أسئلة مفتوحة(، أجاب عنها خرباء برانمج غزة للصحة النفسية، يف سياق اعداد التقرير، بت 6
 م(.2019كتوبر أ  27أستاذ اإلعالم يف جامعة القدس املفتوحة بقطاع غزة، قابله مبكتبه: الباحث حسني محّاد ) - حسني عبد هللا سعد  7
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 والتوصيات الخالصة

التي  نتهاكات اال زيادة  بعيد في أسهما إلى حد   واالنقسام الفلسطيني  اإلسرائيلي االحتالل سلطات َخُلص التقرير إلى أنّ 
لحماية  المواثيق الدولية  كفلتها إلى أّن الضوابط التي خُلص و . في األراضي الفلسطينيةحرية الرأي والتعبير تتعرض لها  

األمن  و لنظام العام با وعدم اإلضرارضمان عدم المساس بحقوق الغير وحرياته، و  حرية الرأي والتعبيراحترام  وتعزيز
  إلى قيود في التشريعات المحلية األحيان  كثير من  في  ؛ تحّولت  القومي والصحة العامة واآلداب العامة والمصلحة العامة

 . 1، وهو ما يتعارض مع التزامات فلسطين الناشئة عن انضمامها لالتفاقيات الدولية وفي الممارسة العملية  الفلسطينية
 

سلطات   أبرزها  ؛عدة أطرافمن ُتنتهك شبكات التواصل االجتماعي،  عبرحرّية الرأي والتعبير خُلص التقرير إلى أّن و 
المحتوى  تحارب حقوق مستخدميها و التواصل إدارات وسائل كما تنتهك ، المحلية  السلطاتو  اإلسرائيلي  االحتالل

   . اآلخرين أقرانهم المستخدمين لحقوق  هذا باإلضافة إلى انتهاك ،الفلسطيني 
 

عتقل وتغرم نشطاء الشبكات  فتسلطات االحتالل اإلسرائيلي حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي    وتنتهك
وتجنيد العمالء ومحاربة  إلسقاط  ستخدم تلك الشبكات  . كما ت عن منازلهم  اً مؤقتتبعدهم  فرض اإلقامة الجبرية عليهم أو  تو 
   لمحتوى الفلسطيني والضغط على إدارات الشبكات النتهاك حريات الفلسطينيين.ا
 

  تراقب حسابات حيث شبكات التواصل االجتماعي، على حرية الرأي والتعبير الفلسطينية تنتهك السلطات المحلية كما 
ولفت التقرير من  . خلفية النشرمنع بعضهم من السفر على ت، وتهددهم، وتستدعيهم وتعتقلهم وتوقفهم، و المستخدمين

مختصين إلى أن آثار االنتهاكات تتجاوز الحرمان من التعبير إلى آثار اجتماعية ونفسية على ضحايا تلك  آراء خالل 
 االنتهاكات.

 

لصون حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل   من التوصيات المهمةمجموعة يضع التقرير سبق؛ ما بناء على و 
 على النحو اآلتي: وذلك ،الحد منهانتهاكات أو الحد منها، وانهاء آثارها أو لالجتماعي، ووقف ا

سلطات  ضمان احترام العمل على المجتمع الدولي وآليات األمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية بالضغط على يطالب  .1
حق في تبادل األفكار  الحق في حرية الرأي والتعبير والاللتزاماتها القانونية في حماية وتعزيز احترام  االحتالل اإلسرائيلي  

حماية نشطاء شبكات التواصل االجتماعي في ظل  األمر الذي يساعد في  ،والمعلومات والتدفق الحر للمعلومات
  .انتهاكاتهاعن رأيهم أو نقلهم حقائق حول  يرهم تعباستهداف تلك السلطات لهم على خلفية 

مشروع قانون "فيسبوك" المطروح للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على طاولة الكنيست في دولة  الوقوف أمام ضرورة  .2
الدولي اإلنساني،  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  و   للحق في حرية الرأي والتعبير  االحتالل، وتوضيح مدى انتهاكه

كونه يعتبر  ، خاّصةً  م1948ولحقوق الفلسطينيين عامًة وفي الضفة الغربية والقدس وفي األراضي المحتلة في العام 

 

م، وأعطيت احلق يف احلصول على عضوية خمتلف اهليئات التابعة لألمم املتحدة، وعليه 2012نوفمرب/ تشرين الثاين  30أصبحت فلسطني عضواً مراقباً يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  1
  اإلنسان.جيب أن تكون التشريعات الفلسطينية متماشية مع املواثيق الدولية حلقوق 
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ضرورة تحّمل المقرر الخاص المعني   وتحريضًا ضد الفلسطينيين وانتاجهم الفكري. انعكاسًا لقانون القومية العنصري،
رأي والتعبير في األمم المتحدة بمسئولياته تجاه انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي،  بتعزيز وحماية الحق في حرية ال

وإلزامها باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعبر شبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص،  
العهد الدولي الخاص    في   ةتعاقدي ال ف  اطر خاّصة وأن دولة االحتالل أحد األ  وتشكيل لجنة تحقيق حول هذه االنتهاكات.

  .1966بالحقوق المدنية والسياسية للعام 
والعمل على   ، التشريعات الفلسطينية لهاومواءمة باالتفاقيات الدولية الموقعة عليها،  السلطة الفلسطينيةضرورة التزام  .3

االنتهاكات   ، ووقفوعدم الّزج بها في أتون الصراع السياسي   حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل االجتماعي،  تعزيز
 . ة النشرعلى خلفي هم واعتقالئهم استدعاالتوقف عن و  بحق المستخدمين

خصوصية وسرية المعلومات   عمل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية على ضمانأن تضرورة   .4
 . في شبكات التواصل االجتماعيالشخصية    هم، وتوفير الحماية للمستخدمين ولمعلوماتعبر شبكة االنترنت  واالتصاالت

يكفل حماية الحق في  قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني بما    تطوير  علىبشكل عاجل  الفلسطينية    اتعمل السلطأن ت .5
احترامًا اللتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق   ؛ائل اإلعالم الكالسيكية والجديدة حرية الرأي والتعبير في وس

من تلك القائمة، وكانت نتاج لعشرات   مؤسسات أعدت مشاريع قوانين أكثر نضجاً المدنية والسياسية، سيما وأن هناك 
 .  الجلسات والنقاشات من قبل مختصين في حق اإلعالم

ويمكن للسلطات الفلسطينية االستفادة من مشاريع قوانين  الحصول على المعلومات، المسارعة إلى إقرار قانون لحرية  .6
 . أعدتها مؤسسات في الخصوص وأشركت فيها كافة القطاعات ذات العالقة

  ؛ بشأن الجرائم االلكترونية  2018( لسنة 10القرار بقانون رقم )تجميد العمل بلى إالسلطة الفلسطينية ضرورة أن تبادر  .7
المادتين  ب  أو على األقل تجميد العمل  ، ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضةل
   . قانون عصري إقرار لحين  منه،   (39 -30)

تهمة إساءة    والسيما ،  م2009( لسنة  3تعديل قانون العقوبات رقم )لعمل ب افي قطاع غزة    الدوائر الحكومية وقف  ضرورة   .8
ينسجم مع التزامات دولة فلسطين  ال الحق في حرية الرأي والتعبير و ب يمسنه و لك ، االنترنتشبكة و  استخدام التكنولوجيا 

 الناشئة عن االتفاقيات التعاقدية لحقوق اإلنسان. 
  ، القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية ليس من ضمن المنظومة بقانون العقوبات الثوري، كونه لعمل اضرورة وقف  .9

 لالتفاقيات التي وّقعت عليها السلطة الفلسطينية.  و  لحقوق اإلنسان  ةالدولي  في بعض نصوصه المعايير خالف يو 
والفاعلين من الشباب  قادة الرأي ل تعزيز نشاطات رفع الوعي من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ضرورة  .10

وحدودها    مخاطرها والمسموح والمحظور فيها، وحرية الرأي والتعبيرحول  ،  شبكات التواصل االجتماعي  ون ستخدم ممن ي
 .  تجاوز محددات القانون الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبيروعدم االضرار بحقوق الغير أو 

انتهاكات إدارات وسائل شبكات التواصل االجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني،   وقف لأن تتحرك السلطة ضرورة  .11
في النشر والحيادية في   بمعايير الموضوعيةوإلزامها  ، والديبلوماسية الرسمية وغير الرسمية بالتماس السبل القانونية 

 .على أعمالها السياسية  ةتغليب المصلح االبتعاد عن ، و تعاملها مع المستخدمين كاّفة
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