
 بیان صحفي 

 

 2022أیلول/سبتمبر  30

 

 �حث موجز جدید عن فلسطین یوّثق تصاعد االعتداءات على الحر�ات المدنیة  

 

 تصاعد االعتداءات اإلسرائیلیة على المجتمع المدني من خالل المضا�قات وعملیات المداهمة والمراقبة وعملیات اإلغالق. ●

 قلق �بیر رُ عملیات القتل واالعتداء على الصحفیین مصد ●

 مضا�قة إسرائیل النشطاَء واعتقالهم وحبسهم، واحتجازهم إدار�ا على نحو متكرر دون توجیه تهم لهم أو محاكمتهم.  ●

المدني   المجتمع  منظمات  على  اإلسرائیلیة  االحتالل  قوات  اعتداءات  تصاعد  مع  تدهوٍر  في  فلسطین  في  المدنیة  الحر�ات  مازالت 

 اإلنسان.والصحفیین والمدافعین عن حقوق 

المعنون “حالة حقوق اإلنسان في فلسطین واألراضي العر�یة   7البند  وقبل انعقاد نقاش مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان �شأن  

ها في اآلونة األخیرة �ل من قوات  ت التي فرض �قدم �حٌث موجٌز جدیٌد أنجزته منظمة سیفیكوس لمحًة عامًة عن القیود المحتلة األخرى، 

 االحتالل اإلسرائیلیة وسلطات األراضي الفلسطینیة المحتلة على الفضاء المدني في األرض الفلسطینیة المحتلة.

الناتجة عن نظام الفصل العنصري المؤسسي اإلسرائیلي مضا�قَة الصحفیین والمتظاهر�ن والمدافعین عن   الموثقة  وتضم االنتهاكاُت 

لى األصوات الفلسطینیة إلكترونیا وعلى أرض الواقع، و�غالَق مكاتب منظمات المجتمع المدني  حقوق اإلنسان وقتَلهم، ووضَع الرقا�ة ع

 �القوة.  

ست منظمات فلسطینیة رائدة معنیة �حقوق اإلنسان   تصنیف�عد  2021وتصاَعد استهداف إسرائیل لمنظمات المجتمع المدني في عام 

إلى   �القوة، دخلت قوات االحتالل اإلسرائیلیة  2022آب/أغسطس    18على أنها "منظمات إرهابیة" �موجب قانون مكافحة اإلرهاب. ففي  

واقتحمتها وأغلقت مداخلها، مع مصادرة الممتلكات و�لحاق أضرار بها في �عض المكاتب. و�عد  ،  1مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني

المداهمة، تعرَّض مدیر مؤسسة الحق، وهي إحدى المنظمات المستهَدفة، للتخو�ف والتهدید �أنه سیدفع "الثمن شخصیا" في حال استمرت  

 مؤسسة الحق في عملها.

عن مقتل الصحفیة الفلسطینیة األمر�كیة في قناة الجز�رة شیر�ن أبو عاقلة، التي ُقتلت قبل أكثر من   و�لى حدود الیوم، ال توجد محاسبة

إسرائیل مدینة جنین في الضفة الغر�یة المحتلة، على الرغم من  ، عندما �انت تقدم تقار�ر عن اقتحام  2022أر�عة أشهر، في أ�ار/مایو  

   "صحافة".�لمة  علیها تارتدائها قبعًة وسترًة واقیًة ُ�تب 

وُتعد انتهاكات حقوق الفلسطینیین الرقمیة أمرا شائعا، مع تواطؤ منصات وسائل التواصل االجتماعي الرئیسیة مثل فیسبوك وواتساب 

و�نستغرام وتیك توك في إسكات األصوات الفلسطینیة. فعلى سبیل المثال، أثناء احتجاجات حي الشیخ جراح حیث تعرضت عائالٌت 

القسري والتهدید الوشیك من منظمات استیطانیة إسرائیلیة، �انت وسائل التواصل االجتماعي إحدى أهم الوسائل لتبادل األدلة  لإلخالء  
 

،  مركز بیسان للبحوث واإلنماء، ومؤسسة الحق ، ومؤسسة الضمیر لرعایة األسیر وحقوق اإلنسانمنظمات المجتمع المدني السبع ھي كاآلتي: 1
 .اتحاد لجان المرأة الفلسطینیة، واتحاد لجان العمل الزراعي و  لجنة العمل الصحي، ، وفرع فلسطین   -الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال و
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، �اتخاذ مجموعة من اإلجراءات منها  على نحو شنیع  ُأسكت المستخِدمون �طر�قٍة منهجیةٍ المتعلقة �انتهاكات حقوق اإلنسان. ومع ذلك،  

وتعطیل   المحتوى،  الذین  حذف  الفلسطینیون  یتعرض  المیدان،  وفي  المحتوى.  وتقلیل وصول  الوسوم،  و�خفاء  الحسا�ات،  إغالق  أو 

 یواصلون التعبیر عن استیائهم من خالل تنظیم احتجاجات، في �ثیر من األحیان للعنف على ید قوات االحتالل اإلسرائیلیة والمستوطنین.

و�ضافًة إلى ذلك، ترتكب السلطات الفلسطینیة انتهاكاٍت تطال الفضاء المدني وضد حقوق اإلنسان المفروضة للفلسطینیین. وتتحمل �لٌّ  

 من حماس في غزة والسلطة الفلسطینیة في الضفة الغر�یة مسؤولیة مضا�قة النشطاء والصحفیین والمتظاهر�ن واحتجازهم ومهاجمتهم.  

"لم �عد �اإلمكان إنكار تدهور الحر�ات المدنیة في فلسطین �سبب تزاید  ، موظفة �حوث الفضاء المدني: وقالت آرتي نارسي

اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائیلیة. لقد حان الوقت لتكسر الحكومات الد�مقراطیة صمتها وتدین نظام الفصل العنصري اإلسرائیلي 

 ني �كل وتفرض عقو�ات اقتصاد�ة ودبلوماسیة على إسرائیل".للهیمنة العرقیة المنهجیة وقمع الشعب الفلسطی 

بلدا في العالم  50. و�ندرج في هذا التصنیف ما مجموعه ‘قمعیا’صنِّف سیفیكوس مونیتور الفضاء المدني في فلسطین حالیا �كونه ت و 

). وتدخل عادًة في هذا التصنیف البلداُن التي یتنازع �شدة على فضائها المدني أصحاب السلطة الذین �فرضون مجموعًة انظر الكل(

 ).انظر الوصف الكامل للتصنیفاتمن القیود القانونیة والعملیة التي تحول دون التمتع الكامل �الحقوق األساسیة (

 

 نبذة عن سیفیكوس 

آالف منظمة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء مكرٌس لتعز�ز مشار�ة المواطنین    10سیفیكوس هي تحالف عالمي �ضم أكثر من  

 والمجتمع المدني في جمیع أنحاء العالم.

 وطلبات إجراء المقابالت الصحفیة، یرجى التواصل عبر البر�د اإللكتروني التالي:الستفسارات وسائل اإلعالم 

media@civicus.org 

 

 

https://www.article19.org/resources/sheikh-jarrah-facebook-and-twitter-silencing-protests-deleting-evidence/
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=&status_category=3&submit=Search
https://monitor.civicus.org/Ratings/

