
موجز قطري عن الفضاء املدني - فلسطني حالة الفضاء املدني حسب تصنيفات سيفيكوس مونيتور: قمعي 

More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

فلسطني

موجز قطري عن الفضاء المدني 

حالة الفضاء املدني حسب تصنيفات سيفيكوس مونيتور: قمعي 



موجز قطري عن الفضاء املدني - فلسطني حالة الفضاء املدني حسب تصنيفات سيفيكوس مونيتور: قمعي 

More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

مقدمة 
تشهد الحريات املدنية يف فلسطني تدهوًرا مستمرًّا مع تصعيٍد يف املراقبة واالعتقاالت وحاالت االحتجاز واملضايقات واالعتداءات وقتل املتظاهرين والصحفيني واملدافعني 

عن حقوق اإلنسان عىل مدى السنوات القليلة املاضية.

 

ويف نيسان/أبريل 1202، هّددت قواُت االحتالل اإلرسائيلية ستَّ عائالت فلسطينية باإلخالء القرسي حيث كانت تعيش يف حي الشيخ جراح يف القدس الرشقية املحتلة 
منذ الخمسينيات. واندلعت االحتجاجات يف جميع أنحاء فلسطني، مع انضامم اآلالف للتضامن ضد عمليات اإلخالء. وواجهت قوات االحتالل اإلرسائيلية املظاهرات 

بالغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص املطاطي واالعتداءات الجسدية والهجامت واالعتقاالت التعسفية. 

ويف 7 أيار/مايو 1202، دخلت الرشطة اإلرسائيلية باحة املسجد األقىص يف القدس الرشقية أثناء صالة الجمعة يف آخر يوم من أيام شهر رمضان، مام أدى إىل جرح أكرث 
. وردًّا عىل ذلك، أطلقت سلطة األمر الواقع يف غزة، حامس، صاروخا عىل إرسائيل يف 01 أيار/مايو. ورّدت إرسائيل بحمالت قصف دامت 11 يوما  من 002 فلسطينيٍّ
عىل غزة، حيث قُتل خاللها 842 فلسطينيا. ويف 02 أيار/مايو، جرى االتفاق عىل وقف إطالق النار. ويف 5 آب/أغسطس 2202، شنت إرسائيل هجوما عسكريا عىل غزة، 
استهدف بشكل عشوايئ مدنيِّني ومباين غري عسكرية، مام أفىض إىل مقتل 23 فلسطيني، مبن فيهم ستة أطفال، وجرح 562 فلسطينيا. وترشّدت أربعون عائلة عىل األقل 

بعد ترضر منازلها أو تدمريها بسبب الغارات الجوية اإلرسائيلية. 

وتواصلت االحتجاجات والقمع العنيف لها حتى نهاية عام 1202 ومطلع عام 2202، واستمر أيضا تهديد العائالت يف حي الشيخ جراح باإلخالء القرسي. ويف أيار/مايو 
2202، أصدرت املحكمة العليا اإلرسائيلية حكام يسمح للعائالت األربع املهددة باإلجالء بالبقاء يف منازلها إىل حني تسوية ملكية األرض. وقد رفضت العائالت يف وقت 

سابق من شهر آب/أغسطس من العام 1202، اتفاقا مبوجبه تعرتف العائالت مبلكية اإلرسائيليني ملنازلهم، مقابل إمكانية بقائهم بصفتهم »مستأجرين محميني«. 

نبذة عن سيفيكوس مونيتور:
سيفيكوس مونيتور هي منصة إلكرتونية تتعّقب التهديدات التي يتعرّض لها املجتمع املدين يف بلدان حول العامل. وتصنِّف الفضاَء املدين -الفضاء املتاح أمام املجتمع 

املدين- يف فلسطني، بكونه »قمعيا«.  وتشّكل البيانات األساس الذي يُعتَمد عليه لتصنيف الفضاء املدين، وهي التصنيفات املبنية عىل أحدث املعلومات واملؤرشات عن 

حالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبري. وميكن تصنيف البلدان عىل النحو التايل:

مفتوح مقّيد معرقل قمعي مغلق

https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/11/journalists-protesters-detained-and-killed-activists-censored-palestinian-uprising/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israel-opt-end-brutal-repression-of-palestinians-protesting-forced-displacement-in-occupied-east-jerusalem/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/al-aqsa-worshippers-protest-palestinian-evictions-in-jerusalem
https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/11/journalists-protesters-detained-and-killed-activists-censored-palestinian-uprising/
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/israeli-top-court-suspends-palestinian-evictions-in-sheikh-jarrah
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وعىل إثر العنف املتزايد، أنشأ مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان لجنة تحقيق مستقلة مستمرة معنية باألرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، وإرسائيل يف أيار/مايو 1202 –دون دعم أي دولة غربية – للتصدي، ألول مرة، النتهاكات حقوق اإلنسان 
التي ُتارس ضد الفلسطينيني يف كافة األرايض التي تخضع للسيطرة اإلرسائيلية، مبا يف ذلك املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل.

وأصدرت لجنة التحقيق تقريرها األول يف حزيران/يونيو 2202. وأثار التحقيق مخاوف بخصوص االعتداءات التي تطال الفضاء املدين والجهود املتزايدة من أجل »إسكات املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين«، مبا يف ذلك تصنيف وزارة الدفاع 
اإلرسائيلية يف ترشين األول/أكتوبر 1202 ست منظامت حقوقية وإنسانية فلسطينية عىل أنها منظامت إرهابية. وأشار التقرير إىل رضورة إنهاء االحتالل عىل الفور من أجل وضع حد لدورة العنف. 

ويضطر الفلسطينيون إىل التعامل مع واقع وجود احتالل قمعي يف حياتهم اليومية. فالقيود املفروضة عىل حرية تنقلهم ومامرستهم حقوقهم األساسية، وترشيدهم القرسي، وعمليات إجالئهم، وتعرضهم للعنف عىل يد املستوطنني وقوات االحتالل، واملراقبة 
واملضايقات التي يتعرضون لها، تعكس نظام الفصل العنرصي املؤسيس إلرسائيل. 

وما فتئ املجتمع املدين الفلسطيني يقوم بحمالت ضد الفصل العنرصي اإلرسائييل منذ سنوات عديدة. ويف عام 1202، تَشكَّل إجامع حول االعرتاف بكون النظام السيايس اإلرسائييل واحتالل فلسطني فصال عنرصيا. ورصّحت عالنيًة كلٌّ من منظمة العفو الدولية 
وبتسيلم وهيومن رايتس ووتش واملقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام 7691 )املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بفلسطني(، بوصول مستويات القمع والتمييز واالنتهاكات الحقوقية والنظام السيايس 

الذي سنته إرسائيل إلعطاء األولوية لفئة من املواطنني عىل حساب فئة أخرى، إىل حد الفصل العنرصي والجرمية ضد اإلنسانية. 

وإضافًة إىل ذلك، ترتكب السلطات الفلسطينية انتهاكاٍت تطال الفضاء املدين وضد حقوق اإلنسان املفروضة للفلسطينيني. وتتحمل كلٌّ من حامس يف غزة والسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية مسؤولية مضايقة النشطاء والصحفيني واملتظاهرين واحتجازهم 
ومهاجمتهم. ففي حزيران/يونيو 1202، قُتل نزار بنات، وهو ناشط ومن أشد منتقدي فساد السلطات الفلسطينية، يف حبس قوات األمن الفلسطينية، بعد اعتقاله بوحشيٍة وعنٍف. وأثناء االحتجاجات الناتجة عن مقتله والتي اندلعت يف جميع أنحاء الضفة الغربية، 

تعرّض عرشات املتظاهرين واملارة لالعتداء الجسدي واالعتقال واالحتجاز. 

ويف 3 آذار/مارس 1202، أعلنت فاتو بنسودة، املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عن فتح تحقيٍق يف الوضع يف دولة فلسطني. ويتناول التحقيق كافة الجرائم املشمولة باالختصاص القضايئ للمحكمة، مبا يف ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املُرتَكبة 
منذ 31 حزيران/يونيو 4102. 

ويشمل هذا البحث املوجز األرض الفلسطينية املحتلة وانتهاكات الفضاء املدين التي ترتكبها كل من قوات االحتالل اإلرسائيلية وسلطات األرايض الفلسطينية املحتلة1.

حرية التعبير
يضطر الفلسطينيون إىل التعامل مع الواقع اليومي لوجود احتالل عسكري إرسائييل. ويهدف النظام العسكري الذي تحكم مبوجبه إرسائيل الفلسطينيني يف الضفة الغربية -دون أن يخضع له املستوطنون اليهود- إىل ضامن األمن يف جميع األوقات. وتُعد املشاركة 
يف االحتجاجات والعصيان املدين واالنخراط يف أكرث من 004 منظمة محظورة واملشاركة يف االجتامعات السياسية واالنخراط يف أنشطة املجتمع املدين، كلّها أعامال ميكن مقاضاة مرتكبيها ويالحقون قضائيا مبوجب النظام القانوين العسكري. ويعني النظام العسكري 
أن املحاكامت تجري يف املحاكم العسكرية بالعربية التي ال يتحدثها العديد من الفلسطينيني. وتعطي املحاكم العسكرية ضامنات إجرائية محدودة جدا وتعيق يف أحيان كثرية الوصول إىل املحامني واألدلة املستخدمة يف اإلدانات. ويتجاوز معدل اإلدانة 99 يف املائة. 

وإضافًة إىل ذلك، تستخدم إرسائيل االحتجاز اإلداري ملعاقبِة النشطاء والصحفيني وكل من يُنظر إليهم باعتبارهم خطرا يهدد استمرار االحتالل، وإسكاتِهم ومضايقِتهم.

ويسمح االحتجاز اإلداري إلرسائيل بحبس املحتجزين إىل أجل غري مسمى، بناًء عىل أدلة رسية، ودون تهٍم، ودون تقديم املحتجزين للمحاكمة. وأوىص عدٌد من منظامت املجتمع املدين الفلسطينية والدولية، يف تقريٍر قدمته إىل املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية 
بحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، باالعرتاف باستخدام االحتجاز اإلداري ضد الفلسطينيني عىل أنه شكٌل من أشكال التعذيب النفيس. 

.1أعدت هذا املوجز فرانشيسكا برييغ بالتعاون مع سيفيكوس مونيتور. ونتقّدم بشكٍر خاصٍّ ملعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومنظمة الحق الستعراضهام هذا املوجز

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2FS-30%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://undocs.org/A/HRC/50/21
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
https://www.alhaq.org/advocacy/16183.html
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.btselem.org/apartheid
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/palestine-investigation-into-death-in-custody-of-palestinian-activist-must-be-transparent-effective/
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/1/activist-nizar-banats-death-unnatural-palestinian-authority
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/09/violations-continue-csos-offices-raided-hrds-arrested-women-reporters-attacked/
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4987-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4987-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian
https://monitor.civicus.org/updates/2021/04/15/amendments-law-charitable-associations-and-csos-seek-restrict-civic-space-further
https://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/administrative_detention
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وتقيّد إرسائيل أيضا الوصول إىل فلسطني. وُتنع املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بفلسطني عىل نحو متكرر من الوصول إىل األرض الفلسطينية املحتلة وتعترب منط إرسائيل يف عدم التعاون 
مصدر قلق بالغ. وباملثل، ُمنعت لجنة التحقيق املستقلة التابعة لألمم املتحدة من الوصول إىل األرض الفلسطينية املحتلة، وأعربت عن أسفها لعدم تعاون إرسائيل مع التحقيق. ويف أيار/مايو 
2202، كان من املقرر أن يسافر وفٌد من الربملان األورويب إىل الضفة الغربية وغزة الستعراض الحالة يف امليدان بعد مقتل الصحفية شريين أبو عاقلة. ومنعت إرسائيل رئيس الوفد من الوصول إىل 

فلسطني، ومنعت الوفد بأكمله من دخول غزة. وبالتايل، أُلغيت البعثة وأدان الوفد »محاوالت إرسائيل إلسكات أي شكل من أشكال االنتقاد لالحتالل«.

وكان من املقرر إجراء االنتخابات الربملانية يف فلسطني يف أيار/مايو 1202 واالنتخابات الرئاسية يف توز/يوليو 1202. ومع ذلك، يف 92 نيسان/أبريل 1202، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تأجيل االنتخابات بحجة أن مشاركة الفلسطينيني يف القدس الرشقية مل تكن مضمونة. وكانت آخر مرة حصل فيها الفلسطينيون عىل فرصة التصويت يف عام 6002. وترتاوح أعامر نصف السكان 

املؤهلني لإلدالء بأصواتهم يف فلسطني ما بني 81 و33 سنة. ومل يصّوتوا قّط يف االنتخابات الفلسطينية.

 

وقد عفا الزمن عىل اإلطار القانوين الفلسطيني ويتعارض يف كثري من األحيان مع مبادئ حقوق اإلنسان الدولية. وأقّر القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 3002 الحق يف حرية التعبري والحق 
يف حرية الرأي، مبا يف ذلك الحق يف تأسيس الصحف ووسائل اإلعالم. ولكن عمليا، فإن كالًّ من إرسائيل، بصفتها القوة املحتلة، ومختلف السلطات الفلسطينية التي تارس سيطرتها عىل الضفة 

الغربية املحتلة وغزة، تهّددان بشّدة حرية التعبري. وتخضع الصفة الغربية وغزة ملجموعات مختلفة من القوانني بسبب اختالف السلطات وهيئاتها الترشيعية التي تعمل يف ظلها. 

ويُجرّم قانون الجرائم اإللكرتونية مبوجب مرسوم ُمعتمد يف عام 8102 )القانون رقم 01 لسنة 8102( وساري النفاذ يف الضفة الغربية فقط، حرية التعبري عىل اإلنرتنت باستخدام مصطلحات 
فضفاضة مثل »األمن القومي« و«النظام العام« و«اآلداب العامة«. وينص عىل عقوبات قاسية، مبا يف ذلك فرض غرامات باهظة، والحجب املؤقت للمواقع وحل املنافذ اإلعالمية. وترى منظامت 

املجتمع املدين يف البالد أن القانون مبثابة رقابة حقيقية، والسيام فيام يتعلق بانتقاد الجهة التنفيذية يف الحكومة. 

ونظّم القانون رقم 9 لسنة 5991 بشأن املطبوعات والنرش الذي سّنه الرئيس السابق يارس عرفات وسائل اإلعالم والصحافة املطبوعة عىل سبيل الحرص. وتضّمن أيضا مصطلحات فضفاضة ميكن 
استخدامها للحد من حرية التعبري وتقييد النارشين. وإضافًة إىل ذلك، مازالت القوانني الجنائية املعمول بها منذ الستينيات يف الضفة الغربية، أي منذ فرتة الحكم األردين، ومنذ الثالثينيات يف غزة، 

أي منذ فرتة االحتالل الربيطاين، موجودة إىل يومنا هذا، وتجرّم جوانب من حرية التعبري، إىل جانب عقوبات قاسية جدا لألعامل التي تُعترب جرائم مبوجب القانون.

القيود املفروضة على حرية اإلعالم واستهداف 
الصحفيني

تخضع حرية اإلعالم لقيود شديدة يف فلسطني، وأصبحت االعتداءات عىل الصحفيني واملنافذ اإلعالمية أمرا شائعا. وتُرتكب االنتهاكات من جانب إرسائيل والسلطات الفلسطينية املختلفة عىل 
السواء، مع أن إرسائيل ترتكب أغلب االنتهاكات ضد وسائل اإلعالم، وفًقا ملا أفاد به املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى(. 

وسّجل مركز مدى أكرث من 002 انتهاٍك ضد وسائل اإلعالم ارتكبتها القوات اإلرسائيلية والفلسطينية -ورشكات وسائل التواصل االجتامعي أيضا- ما بني كانون الثاين/يناير وأيار/مايو 2202. وارتُكبت 
الغالبية العظمى من هذه االنتهاكات عىل يد قوات االحتالل اإلرسائيلية. وتشمل االنتهاكات قتل الصحفيتني شريين أبو عاقلة وغفران هارون حامد وراسنة الذي يربهن عىل تعمدها ارتكابها 

وتطرفها. وتقدم الفقرات أدناه أمثلًة عىل استهداف الصحفيني. وال تعد القامئة شاملًة بأي شكل من األشكال.

انتهاكات قوات االحتالل اإلرسائيلية

يف الفاتح من حزيران/يونيو 2202، قُتلت الصحفية الفلسطينية غفران هارون وراسنة يف الضفة الغربية عندما كانت يف طريقها إىل وكالة أنباء محلية، وهي املحطة اإلذاعية دريم. وقُتلت رميا 
بالرصاص بعد عبورها نقطة تفتيش إرسائيلية. وَمنعت قواُت االحتالل اإلرسائيلية سيارَة إسعاف يف مرسح الحادث من الوصول إليها. وقد ُسجنت من قبل ملدة ثالثة أشهر بسبب تغطيتها احتجاجا 

منارصا لفلسطني يف كانون الثاين/يناير 2202، وأُطلق رساحها يف نيسان/أبريل. 
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ويف 11 أيار/مايو 2202، قُتلت الصحفية الفلسطينية األمريكية العاملة يف قناة 
الجزيرة شريين أبو عاقلة رميًا بالرصاص يف جنني، الضفة الغربية. وأصيب زميلها 
رفقة  تقف  عاقلة  أبو  وكانت  نفسه.  الحادث  يف  بليغٍة  بجروٍح  السمودي  عيل 
مجموعٍة من الصحفيني قبل دخول مخيف جنني لالجئني. وقد اجتمعوا لتغطية 
عمليات االقتحام اإلرسائييل للمخيم. وكانت ترتدي قبعة وسرتة كُتب عليها بوضوح 
البداية أنها قُتلت بنريان مقاتلني فلسطينيني، أو  »صحافة«. واّدعت إرسائيل يف 
بنريان إرسائيلية ردًّا عىل نريان فلسطينية. ودعمت التحقيقات التي أجراها موقع 
الفيديو  ومواد  الشهود  إفادات  وغريهام  إن  إن  )Bellingcat( ويس  بيلينغكات 
التي تُظهر عدم وجود إطالق نار من الجانب الفلسطيني عند قتلها. وتشري األدلة 
أجراه  تحقيق  ويدعم  اإلرسائيلية.  االحتالل  قوات  من  متعمدٍة  قتٍل  عملية  إىل 
مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان األدلة التي تفيد بأن الرصاص الذي أودى 

بحياة أبو عاقلة أطلقته قوات االحتالل اإلرسائيلية.

 

وكام أفاد موقع ذي تاميز أوف إرسائيل )The Times of Israel(، وصف املتحدث 
الرسمي باسم الجيش اإلرسائييل، ران كوشاف، أبو عاقلة يف يوم وقوع جرمية القتل 
بأنها »تصور وتعمل لوسيلة إعالمية وسط فلسطينيني مسلحني. إنهم مسلحون 

بالكامريات، إذا سمحت يل أن أقول ذلك«.

ويف 41 أيار/مايو 2202، أعربت مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن صدمتها 
من »املقاطع التصويرية التي تُظهر مهاجمة الرشطة اإلرسائيلية املشيّعني خالل 
موكب جنازة الصحفية شريين أبو عاقلة يف القدس الرشقية« الذي أُقيم يف اليوم 

السابق. وأصيب 33 شخصا عىل األقل بجروح. 

وقد أدان العديد من منظامت حقوق اإلنسان الدولية والفلسطينية ومجموعة من 
املقررين الخاصني التابعني لألمم املتحدة مقتل شريين أبو عاقلة، ووصفوا جرمية 
العاملني يف وسائط اإلعالم،  قتلها بأنها »استمرار الرتفاع معدل االعتداءات ضد 
والسيام الصحفيني الفلسطينيني. وأوردت تقارير بأن أكرث من 04 صحفيا فلسطينيا 
قُتلوا منذ عام 0002، مع إصابة املئات أو تعرّضهم للعنف. وتتعرض الصحفيات 
الفلسطينيات أيضا عىل نحو متكرر للعنف أثناء عملهن ملجرد كونهن صحفيات«.

ويف وقت سابق من العام 2202، ُسجلت العديد من االعتداءات الجسدية ضد 
املطاطي  للرصاص  د  املتعمَّ واالستخدام  الحية،  الذخرية  إطالق  مع  الصحفيني، 
الستهداف الجزء العلوي من الجسم، وعمليات االعتقال واالحتجاز. وارتُكبت العديد 
من االنتهاكات يف سياق االحتجاجات واالشتباكات التي وقعت يف شهري نيسان/
أبريل وأيار/مايو 2202، مبا يف ذلك االقتحامات اإلرسائيلية للمسجد األقىص يف القدس 
الرشقية خالل شهر رمضان. وسجل مركز مدى زيادًة يف االنتهاكات املُرتَكبة خالل شهر 
نيسان/أبريل 2202، مع االعتداء عىل ما ال يقل عن 12 صحفيا. وشّكلت االعتداءات 
لة يف أيار/مايو 2202 أيضا.  الجسدية ضد وسائل اإلعالم أكرب عدٍد من االنتهاكات املُسجَّ
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وكانت الصحفية نرسين سامل ضمن األشخاص الذين أُطلق عليهم عمًدا الرصاص املطاطي، والتي أصيبت بعيار ناري يف الرأس عىل يد قوات االحتالل اإلرسائيلية يف 51 نيسان/أبريل 2202. وكانت تغطي األحداث املندلعة يف املسجد األقىص لشبكة القسطل اإلخبارية.  

ويف 12 آذار/مارس 2202، اعتقلت السلطات اإلرسائيلية الصحفية املستقلة الفلسطينية برشى الطويل وسجنتها بعدما أوقفتها يف نقطة تفتيش يف نابلس، الضفة الغربية. وقد اعتُقلت سابقا أربع مرات منذ عام 1102. ويف ترشين األول/أكتوبر 1202، أخيل سبيلها 
بعد احتجازها إداريا ملدة 11 شهرا. وقّدمت الطويل عىل نحو متكرر تقارير عن السجناء الفلسطينيني الذين تحتجزهم إرسائيل. 

 

ويف تقريٍر ملركز مدى يقيّم االعتداءات ضد وسائل اإلعالم يف عام 1202، سجل املركز ما مجموعة 265 انتهاكًا يف الضفة الغربية وغزة. وكانت إرسائيل مسؤولة عن 863 اعتداًء منها، وهو ما ميثل نسبة 56 يف املائة من العدد اإلجاميل، وكانت السلطات الفلسطينية 
مسؤولة عن 321 اعتداًء )22 يف املائة(، وارتكبت رشكات وسائل التواصل االجتامعي 96 انتهاكًا )21 يف املائة(. واستُهدف من خالل هذه االنتهاكات ما مجموعه 653 صحفيا -57 منهم من النساء- و23 منفذا إعالميا. وتتمثل الغالبية العظمى من االنتهاكات التي 

تتحمل إرسائيل مسؤوليتها يف ما يعتربه مركز مدى أكرثها خطورة: االعتداءات الجسدية، ومنع الوصول إىل األحداث لتغطيتها، واالحتجاز، ومصادرة املواد، وعمليات القتل.

وأبلغ مركز مدى عن زيادة يف االنتهاكات املُرتَكبة ضد الصحافة يف عام 1202، بعدما الحظ انخفاضا يف عام 0202، بسبب القيود االجتامعية املفروضة عىل إثر جائحة كوفيد-91. وبينام استُؤنفت االحتجاجات يف عام 1202، تجددت أيضا االشتباكات بني قوات 
االحتالل والصحفيني يف تغطيتهم لتلك االحتجاجات. وأدت أحداث الشيخ جراح وما ترتب عنها من احتجاجات يف جميع أنحاء الضفة الغربية ويف القدس الرشقية، فضال عن حمالت القصف اإلرسائيلية عىل غزة، دوًرا كبريًا يف تفسري ارتفاع معدل االنتهاكات املُرتكبة 

ضد وسائل اإلعالم. 

لة.  واعتقلت قوات االحتالل اإلرسائيلية واحتجزت سبعة وعرشين صحفيا عىل مدار عام 1202، وكانت كلها يف الضفة الغربية. وسّجل مركز مدى 551 اعتداًء جسديا ضد وسائل اإلعالم، وهو ما ميثل نسبة 24 يف املائة من مجموع االنتهاكات املسجَّ

ويف 5 حزيران/يونيو 1202، اعتقلت قواُت االحتالل اإلرسائيلية مراسلَة الجزيرة جيفارا البديري خالل تغطيتها احتجاجا يف حي الشيخ جراح. واحتُجزت لعدة ساعات وكُرست يدها خالل عملية االعتقال. ويف 72 أيار/مايو، اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائيلية املراسلة 
زينة الحلواين واملصور وهبي مكية، اللذين يعمالن يف قناة الكوفية املؤيدة لحركة فتح، حينام كانا يغطيان االحتجاجات يف الشيخ جراح. وأخيل سبيلهام بكفالة يف 13 أيار/مايو وفرضت عليهام اإلقامة الجربية. وُمنعا أيضا من التواصل بينهام ملدة أسبوعني ومن تقديم 

تقارير يف حي الشيخ جراح ملدة شهٍر، مع غرامة مالية كبرية. 

وتعرضت لطيفة عبد اللطيف، مراسلة ميدل إست آي )Middle East Eye(، لالعتداء يف 81 أيار/مايو 1202 بينام كانت تغطي احتجاجا يف القدس الرشقية. وكانت تصور اعتقال قوات االحتالل اإلرسائيلية أبًا وطفله عندما تعرّضت العتداٍء جسديٍّ يف محاولٍة ملنع التسجيل. 

واعتدت قوات االحتالل اإلرسائيلية عىل العديد من املراسلني اآلخرين، املحليني والدوليني، وأصابتهم بجروح يف أيار/مايو 1202 خالل تغطيتهم لالحتجاجات. وتضمنت االعتداءات إطالق الرصاص املطاطي والقنابل الصوتية وأعامل الرضب واالستيالء عىل املعدات. 
وتضم قامئة املُعتدى عليهم أحمد غرابيل، مصور وكالة فرانس برس الفرنسية، ونارص عطا، ُمصور قناة إي يب يس نيوز )ABC News(، وكريم خرض، مصور قناة يس إن إن، وفايز أبو رميلة، مصور وكالة األناضول الرتكية. 

ويف 21 أيار/مايو 1202، اعتُقل املُصور التلفزيوين حازم نارص عندما كان مير من نقطة تفتيش يف الضفة الغربية واحتُجز إداريا ملدة ستة أشهر. وأخيل سبيله يف 32 كانون األول/ديسمرب 1202. وُوضع الصحفي محمد عصيدة قيد االحتجاز بعد اقتحام منزله يف 11 
أيار/مايو 1202 وصدر قرار باعتقاله إداريا ملدة ستة أشهر. 

وأفادت كذلك لجنة حامية الصحفيني بأن قوات االحتالل اإلرسائيلية ومتظاهرين، مبا يف ذلك جامعات ميينية متطرفة، ارتكبوا مزيدا من أعامل العنف ضد صحفيني إرسائيليني غطوا االحتجاجات يف القدس الرشقية لفائدة وسائل إعالم إرسائيلية. 

ويف عام 1202، استهدفت قواُت االحتالل اإلرسائيلية 13 منفذا إعالميا من خالل اإلغالق والهدم، منها 03 منفذا إعالميا يف غزة خالل حمالت القصف اإلرسائيلية يف أيار/مايو 1202. وكان الربجان التجاريان الجوهرة والجالء ضمن أهداف القصف اإلرسائييل عىل غزة، 
حيث يقع املقر الرئييس للعديد من وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية.

 

ويف 71 أيار/مايو، قُصف مكتب شبكة نوى النسوية اإلعالمية اإللكرتونية، وهي موقع إخباري تابع ملؤسسة فلسطينيات، وهي منظمة معنية بحقوق املرأة والشباب، مام أسفر عن مقتل مدنيَّنْي. ويف 51 أيار/مايو، قصفت الطائرات الحربية اإلرسائيلية املبنى الذي كان 
يضم مكتبني لوسيلتني إعالميتني دوليتني وسوته أرضا: ذي أسوشييتيد برس )The Associated Press( والجزيرة. ويف 11 و21 أيار/مايو، قصفت القوات اإلرسائيلية مبنيَي املكاتب الجوهرة والرشوق اللذين كانا يضامن أكرث من اثني عرش منفذا إعالميا محليا ودوليا.

وخالل حمالت القصف، قُتل ثالثة صحفيني فلسطينيني عندما استُهدفت منازلهم. ويف 91 أيار/مايو 1202، قُتل يوسف أبو حسني، مراسل ومذيع أخبار املحطة اإلذاعية التابعة لحركة حامس صوت األقىص، حينام قصفت الطائرات الحربية اإلرسائيلية شقته. ويف 61 
أيار/مايو 1202، قُتل الصحفي عبد الحميد كلك عندما قُصف منزل عائلته يف غزة. ويف11 أيار/مايو 1202، قُتلت الصحفية الفلسطينية رميا سعد يف غارة جوية إرسائيلية عىل مبنى يف مدينة غزة. 

https://www.womeninjournalism.org/threats-all/palestine-nasreen-salem-shot-in-the-head-with-rubber-bullet-cfwij-condemns-idf-violence
https://www.middleeastmonitor.com/20211006-israel-releases-female-palestinian-journalist/
https://www.womeninjournalism.org/threats-all/palestine-journalist-bushra-al-taweel-jailed-for-the-fourth-time-over-two-years
https://www.madacenter.org/en/article/1378/
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://cpj.org/2021/06/israeli-forces-detain-and-assault-al-jazeera-journalist-other-reporters-in-jerusalem/
https://cpj.org/2021/06/israeli-forces-detain-and-assault-al-jazeera-journalist-other-reporters-in-jerusalem/
https://cpj.org/2021/05/israel-bombs-additional-building-housing-media-office-in-gaza-israeli-security-forces-assault-palestinian-journalist-in-east-jerusalem/
https://cpj.org/2021/05/israeli-security-forces-injure-at-least-8-journalists-covering-protests-in-jerusalem/
https://cpj.org/2021/05/cpj-calls-on-israeli-authorities-to-protect-press-freedom-journalist-safety-amid-israeli-palestinian-conflict/
https://cpj.org/2021/06/israeli-forces-detain-and-assault-al-jazeera-journalist-other-reporters-in-jerusalem/
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://cpj.org/2021/05/israeli-journalists-assaulted-and-harassed-by-protesters-and-security-forces/
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://cpj.org/2021/05/israel-bombs-building-in-gaza-city-housing-ap-al-jazeera-offices/
https://cpj.org/2021/05/israel-bombs-additional-building-housing-media-office-in-gaza-israeli-security-forces-assault-palestinian-journalist-in-east-jerusalem/
https://cpj.org/2021/05/israeli-air-strikes-destroy-buildings-housing-more-than-a-dozen-media-outlets-in-gaza/
https://cpj.org/2021/05/israeli-airstrike-kills-palestinian-journalist-yousef-abu-hussein-at-his-home/
https://www.womeninjournalism.org/reports-all/threats-imprisonments-and-violence-against-women-journalists-in-palestine?rq=Palestin
https://www.madacenter.org/en/article/1347/
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ويُستهدف الصحفيون الفلسطينيون بطريقة أخرى ويقيَّدون يف عملهم من خالل فصلهم عن العمل عقب الضغط اإلرسائييل عىل املنافذ اإلعالمية الدولية. فعىل سبيل املثال، طردت هيئة اإلذاعة الربيطانية )البي يب يس( الصحفية الفلسطينية تاال حالوة يف توز/
يوليو 1202. وعملت حالوة يف البي يب يس ملدة أربع سنوات. وطُردت بسبب تغريدٍة نرشتها قبل سبع سنوات، خالل هجوم إرسائيل عىل غزة يف عام 4102. واستخدمت التغريدة وساًم متعلقا بالهولوكوست كان شائعا حينئذ. وأبلغت عنها لدى هيئة اإلذاعة 
الربيطانية جامعة داعمة إلرسائيل، هونيست ريبورتينغ )Honest Reporting(، مام أفىض إىل فتح تحقيق داخيل وفصل حالوة عن العمل يف نهاية املطاف. ونرشت حالوة اعتذارا عن تغريدتها التي اعتربتها »مسيئة«. ويف الوقت نفسه، اعتربت فصلها محاكمًة 

بوسائل التواصل االجتامعي. 

ويف شباط/فرباير 2202، فصلت قناة دويتشه فيله )DW( األملانية خمسة موظفني فلسطينيني ولبنانيني. واتهمهم مقاٌل نرُش يف صحيفة أملانية مبشاركة منشورات عىل وسائل التواصل االجتامعي ومقاالت تعرّب عن معاداة السامية وآراء مناهضة إلرسائيل. وأوقفت 
قناة دويتشه فيله عىل الفور املوظفني وأمرت بإجراء تحقيق خارجي يف املسألة وفصلت جميع الصحفيني الخمسة عند انتهاء التحقيق. وشّكك املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، وهو إحدى منظامت املجتمع املدين، بشدٍة يف نزاهة التحقيق. وأشار التحقيق 

إىل مجموعة من املسائل منها أن استخدام وسم #أنقذوا_الشيخ_جراح يف عالقته بعمليات اإلخالء يف القدس الرشقية كان »غري مالئم« و«دعاية فلسطينية غري موضوعية«. ومل يحصل الصحفيون عىل فرصة لالعرتاض عىل النتائج. 

وقّدم االتحاد الدويل للصحفيني، ونقابة الصحفيني الفلسطينيني، واملركز الدويل للعدالة للفلسطينيني شكوى رسمية إىل املحكمة الجنائية الدولية يف نيسان/أبريل 2202. وتدعو الشكوى مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية إىل إجراء تحقيق يف »اعتداءات الدوائر 
األمنية اإلرسائيلية املمنهجة واملستمرة واستخدامها القوة املميتة ضد الصحفيني واملنظامت اإلعالمية يف فلسطني« باعتبارها جرائم قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وقد طلبت منظمة مراسلون بال حدود يف وقت سابق من املحكمة الجنائية الدولية 

إجراء تحقيق يف استهداف 02 صحفي فلسطيني خالل تغطيتهم »مسرية العودة« يف غزة يف عام 8102، حيث طالب الفلسطينيون بالحق يف العودة وإنهاء الحصار اإلرسائييل. 

انتهاكات السلطات الفلسطينية 

أبلغ مركز مدى أيضا عن زيادة مقلقة يف االعتداءات التي ارتكبتها السلطات الفلسطينية ضد وسائل اإلعالم يف الضفة الغربية املحتلة يف عام 1202. واعتدت الدوائر األمنية الفلسطينية عىل مواطنني وصحفيني خالل املشاركة يف االحتجاجات وتغطيتها بعد مقتل 
نزار بنات والتي اندلعت يف العديد من املناطق يف الضفة الغربية يف حزيران/يونيو 1202. وعىل الرغم من انخفاض معدل االنتهاكات املرتكبة ضد وسائل اإلعالم يف غزة، يعتقد مركز مدى أن ذلك متعلق بالرقابة الذاتية التي ميارسها الصحفيون أكرث من أي تحسن 

حقيقي يف املناخ اإلعالمي. 

واعتدت قوات األمن الفلسطينية عىل خمسة مراسلني عىل األقل كانوا يغطون االحتجاجات التي تلت مقتل نزار بنات يف 62 و72 حزيران/يونيو، مع استهداف الصحفيات بشكل خاص. وشتم ضباط أمن املراسلتني سجى العلمي وفيحاء خنفر ورشوهام برذاذ الفلفل، 
وأمروهام بتسليم هواتفهام وهّددوهام باالعتقال عندما رفضتا االمتثال ألوامرهم. وتعرضت خنفر العتداء جسدي عىل يد الضباط، واحتاجت للعالج من إصاباتها. وانتُزع الهاتف من املراسلة نجالء زيتون وتعرضت للرضب بعصا ضابط أمن. وتعرضت أيضا للتهديد 
باالغتصاب ولإلهانات املتحيزة جنسيًا. وتعرض املصور الصحفي املستقل أحمد طلعت حسن لالعتداء الجسدي حينام كان يصور االحتجاجات يف رام الله، بعد رفضه تسليم آلة تصويره لقوات األمن. وألقي هاتف املراسلة شذى حامد عىل األرض وكُرس بعدما رفضت 

تسليمه. وأُلقيت عليها مبارشًة عبوة غاز مسيل للدموع يف وقت الحق من ذلك اليوم، واحتاجت للعالج من إصاباتها.  

وُتثل االعتداءات املنسقة ضد الصحفيات خالل تغطيتهن لالحتجاجات »محاولة مفزعة إلسكات النساء اللوايت يتزعمن االحتجاجات«، وفًقا لوفاء عبد الرحامن، مديرة مؤسسة فلسطينيات. وال تتوقف االعتداءات عىل الصحفيات أثناء تأديتهن عملهن يف امليدان، بل 
تستمر إلكرتونيا من خالل حمالت التشهري وتشويه السمعة. ووثق مركز حملة -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي- 22 حملة تشهري ضد صحفيني ونشطاء بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات بعد وفاة نزار بنات. واستهدفت مثاين عرشة حملًة من تلك الحمالت النساء. 

وشملت حمالت التحريض والتشهري إدراج أسامء سبعة صحفيني -من بينهم أربع نساء- يف »قامئة سوداء« ونرشها عىل صفحة فيسبوك تحمل اسم »أبناء حركة فتح-الرد الرسيع«. واتُّهم الصحفيون بإقامة عالقات مع أحزاب سياسية أو بارتباطهم بأجندات خارجية أخرى. 

ويف توز/يوليو 1202، اقتحمت عنارص الرشطة الفلسطينية وأغلقت مكتب جي-ميديا، قرب رام الله يف الضفة الغربية. وصدرت األوامر من املدعي العام يف رام الله ويُزعم أنها كانت مرتبطة بعدم التوفر عىل ترخيص لعمل وسائل اإلعالم. ونفى مدير جي-ميديا 
تلك التهم. ويبدو أن صفحة املنفذ اإلعالمي عىل فيسبوك تعمل مرة أخرى وقت كتابة هذا التقرير. وقد استهدفت سابقا قواُت األمن اإلرسائيلية عالء الرمياوي، مدير جي-ميديا، واعتقلته واحتجزته إداريا. وأخيل سبيله بعد اإلرضاب عن الطعام. 

ويف وقت الحق من العام، اعتُقل الصحفي الفلسطيني املستقل نسيم معال يف ترشين الثاين/نوفمرب 1202 بعد تغطيته االحتجاجات ضد املستوطنات قرب بيتا واالشتباكات بني املدنيني الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلرسائيلية. وتعرض للتعذيب أثناء االحتجاز وأخيل سبيله بعد 12 يوًما. ويف غزة، اعتقلت قواُت األمن 
الداخيل لحامس الصحفيَّ الفلسطيني عالء املشهراوي يف ترشين الثاين/نوفمرب 1202. واملشهراوي هو مدير موقع إخباري محيل ومؤسسة تدرّب الصحفيني. واقتُحم منزله بُعيد توقيفه، وصودرت بعض ممتلكاته، مبا يف ذلك جهاَزي حاسوب محمول وأربعة هواتف ووثائق خاصة بالعمل.

https://www.madacenter.org/en/article/1357/
https://www.timesofisrael.com/bbc-journalist-fired-for-hitler-was-right-tweet-blames-pro-israel-mob/
https://twitter.com/halawatala/status/1415269328560218119?lang=en
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/11/career-assassination-dws-scapegoating-of-arab-employees
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/11/career-assassination-dws-scapegoating-of-arab-employees
https://euromedmonitor.org/en/article/4900/DW-independent-probe-into-anti-semitism-is-biased,-flawed-and-dangerous
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/palestine-icc-case-filed-over-systematic-targeting-of-palestinian-journalists.html
https://rsf.org/en/rsf-asks-icc-investigate-israeli-sniper-fire-palestinian-journalists
https://www.madacenter.org/files/Annual%20Report%20%20Eng-%20%202021.pdf
https://cpj.org/2021/06/palestinian-security-forces-assault-at-least-5-journalists-covering-protests-in-ramallah/
https://rsf.org/en/least-35-journalists-attacked-while-covering-west-bank-protests
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-women-journalists-speak-up-pa-attacks
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-women-journalists-speak-up-pa-attacks
https://7amleh.org/2022/01/10/hashtag-palestine-rise-in-violations-of-palestinian-digital-rights-in-2021
https://rsf.org/en/least-35-journalists-attacked-while-covering-west-bank-protests
https://www.madacenter.org/en/article/1354/
https://cpj.org/2021/07/palestinian-police-close-the-office-of-j-media-network-news-agency-near-ramallah/
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/5/7/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82
https://rsf.org/en/palestinian-reporter-held-israelis-has-been-hunger-strike-past-week
https://www.facebook.com/jmedia.pal/
https://cpj.org/2021/11/hamas-security-forces-arrest-journalist-alaa-al-mashrawi-in-gaza/
https://www.madacenter.org/en/article/1368/
https://cpj.org/2021/11/palestinian-security-forces-arrest-freelance-journalist-naseem-mualla/
https://www.madacenter.org/en/article/1367/
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ويف 02 كانون الثاين/يناير 2202، أصدرت محكمة يف نابلس، الضفة الغربية، حكام بالسجن عىل الصحفي الفلسطيني املستقل عبد الرحامن ظاهر ملدة ثالثة أشهر بتهٍم وّجهتها له السلطات الفلسطينية بسبب التشهري بالسلطات. ويُنتج ظاهر برامج ساخرة تُبث 
عىل محطات تلفزيونية دولية مثل قناة الرؤية يف األردن وقناة العريب يف اململكة املتحدة، ويناقش الفساد وقضايا سياسية واجتامعية أخرى عىل صفحته عىل فيسبوك. وقد طعن يف الحكم الصادر ضده. واعتقلته السلطات الفلسطينية سابًقا يف آب/أغسطس 0202 

واحتُجز ملدة شهٍر. ويف ترشين األول/أكتوبر 0202، اعتقلته قوات األمن اإلرسائيلية ملدة 82 يوما.

 

القيود املفروضة على احلقوق الرقمية 

تتحمل رشكات وسائل التواصل االجتامعي أيضا مسؤولية القيود املفروضة عىل حرية الفلسطينيني يف التعبري عىل اإلنرتنت. وأفاد مركز مدى كيف أن فيسبوك )املسامة حاليا ميتا(، منذ عام 0202، »تحّولت إىل منتهٍك أسايسٍّ للحريات اإلعالمية يف فلسطني، بعد 
التفاهامت التي توصلت إليها الحكومة اإلرسائيلية مع فيسبوك يف عام 6102، تحت غطاء محاربة ›التحريض‹ من خالل وسائل التواصل االجتامعي«. وكام وثّق مركز مدى، ارتكبت رشكات وسائل التواصل االجتامعي 96 انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية، ومعظمها من 

ميتا يف عام 1202. فعىل سبيل املثال، أورد مركز مدى يف تقريره أن صفحة شبكة أخبار القدس عىل فيسبوك تعطّلت مؤقتا وُحذفت العديد من املنشورات من الصفحة يف ترشين األول/أكتوبر 1202. 

وكام أشار مركز مدى، ال تقترص الرقابة التي تفرضها ميتا عىل الصحفيني، »وإمنا تستهدف أيضا املحتوى الفلسطيني عموما، من خالل تعطيل أو إغالق صفحات عدد كبري من النشطاء واملواطنني الفلسطينيني، وبالتايل أصبح األمر تهديدا مبارشا وخطريا لحرية التعبري 
يف فلسطني«. وتثري ميتا إشكالية بشكل خاص يف هذا السياق ألن الغالبية العظمى من الفلسطينيني ميلكون حسابات عىل فيسبوك الذي يُعد أكرث شبكة تواصل اجتامعي استخداما عىل نطاق واسع. 

ويتحمل أيضا واتساب، الذي تلكه أيضا ميتا، مسؤولية ارتكاب سلسلة من االنتهاكات، مبا فيها حذف حسابات 41 صحفيا غداة اإلعالن عن وقف إطالق النار يف غزة، يف أيار/مايو 1202. وتلقى صحفيون رسالًة تقول إن »رقم هاتفك محظوٌر من استخدام واتساب. 
اتصل بالدعم لطلب املساعدة«، دون تقديم رشٍح إضايفٍّ. ووفًقا ملنظمة مراسلون بال حدود، أرجع واتساب الحظر إىل خطأ غري مقصود يف اإلدارة، وليس إىل الرقابة: »تتامىش قواعد استخدام واتساب مع الترشيع األمرييك، مام يتطلب حظر الحساب فورا إذا استُخدم 
مثال لنرش مواد إباحية لألطفال أو أي محتوى يروج لإلرهاب، فضال عن الجامعات التي تثل املنظامت املصنفة عىل أنها إرهابية. ومبا أن واتساب ال يصل إىل محادثاته املشفرة، فإنه يستخدم خوارزميات تسح املعلومات غري املشفرة، مبا فيها أسامء املستخدمني من 

األفراد ومجموعات املستخدمني، ووصفهم وصور حسابهم. ومن املمكن أن تكون هذه الخوارزميات قد قررت حظر حسابات ميلكها صحفيون منخرطون يف مجموعات املحادثة التي يديرها ممثلو حامس«.

وإضافًة إىل ذلك، كام ورد يف تقرير مركز مدى، ُجمدت أيضا حسابات ستة صحفيني عىل تويرت، وُعلّقت ثالثة حسابات عىل منصة تيك توك، وُحذفت ثالثة حسابات من إنستغرام. 

وكام كان الحال يف االنتهاكات املُرتكبة ضد الصحفيني ووسائل اإلعالم عىل أرض الواقع، ارتفعت وترية انتهاكات الحقوق الرقمية بحّدة حول احتجاجات الشيخ جراح وقصف غزة يف أيار/مايو 1202. ويف الوقت الذي كانت فيه وسائل التواصل االجتامعي إحدى أهم 
الوسائل لتبادل األدلة املتعلقة باالنتهاكات الحقوقية، جرى إسكات املستخِدمني بطريقٍة منهجيٍة بشكل فظيع. 

ويف غضون أسبوعني فقط من 6 إىل 91 أيار/مايو 1202، وثّق مركز حملة أكرث من 005 انتهاك للحقوق الرقمية، مشريا إىل زيادة الرقابة عىل الخطاب الفلسطيني عىل شبكة اإلنرتنت. وشملت االنتهاكات حذف املحتوى، مبا يف ذلك املحتوى املؤرشف، وتعطيل أو 
إغالق الحسابات، وإخفاء الوسوم، وتقليل وصول املحتوى. وتثل فيسبوك وإنستغرام مًعا الجزء األكرب من االنتهاكات، أي 58 يف املائة. وأخربت رشكات وسائل التواصل االجتامعي املستخِدمني أن منشوراتهم انتهكت معايري املجتمع أو تضمنت خطاب كراهية. وأُعيد 

بعض املحتوى بعدما تدخل مركز حملة لدى الرشكات املعنية. ويف الوقت نفسه، مل يجِر التعامل باملثل مع خطاب الكراهية اإلرسائييل والتحريض عىل العنف ضد الفلسطينيني عىل واتساب وإنستغرام -وهو ما أفىض إىل جرميتَي قتل- عند إدارة املحتوى. 

ومع أن رشكات وسائل التواصل االجتامعي ألقت اللوم يف إزالة املحتوى عىل »وقوع خلل«، ربطت منظامت املجتمع املدين الحملة القمعية باالتهامات املوجهة إىل فيسبوك بكونها »تتعاون بشكل وثيق« مع الحكومة اإلرسائيلية، وتفرض الرقابة عىل األصوات 
الفلسطينية.  ومل تقترص الحملة القمعية عىل منشورات األشخاص املعنيني مبارشًة باالحتجاجات، ولكنها شملت أيضا منشورات األشخاص الذين أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيني. وأطلق عدد من منظامت املجتمع املدين الفلسطينية والدولية حملًة يف أيار/مايو 
1202 تحث فيسبوك وتويرت عىل إنهاء الرقابة عىل األصوات الفلسطينية عىل وسائل التواصل االجتامعي. ونددت هيومن رايتس ووتش بقمع فيسبوك للفلسطينيني وداعميهم، ودعت إىل إجراء تحقيق مستقل يف مامرسات إدارة املحتوى يف سياق إرسائيل وفلسطني. 

وأدى الغضب الدويل من قمع األصوات الفلسطينية إىل اعرتاف ميتا بوجود مشكلة يف التعامل مع املحتوى الفلسطيني. وشملت التوصيات التي نرشها مجلس الرقابة لدى فيسبوك يف أيلول/سبتمرب 1202، والذي يراجع املنشورات ويتخذ القرارات بشأن املحتوى، 
فتح تحقيق مستقل يف املسألة. ويف ترشين األول/أكتوبر 1202،  قرر فيسبوك فتح التحقيق. وال توجد مستجدات وقت كتابة هذا التقرير. 
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وما بني 5 و51 آب/أغسطس 2202، خالل الهجامت اإلرسائيلية عىل غزة املحتلة، وثق مركز حملة ما يقارب 09 حالة من حاالت حذف املحتوى أو تعليق الحساب عىل منصة ميتا.

وأورد تقرير ملركز صدى سوشال، وهو منظمة تركز عىل توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية للفلسطينيني، 524 انتهاكا ضد الفلسطينيني يف النصف األول من عام 2202، وكان الجزء األكرب منها عىل فيسبوك، متبوعا بواتساب وإنستغرام. وتشمل االنتهاكات حذف أو 
تعليق الحسابات، وحذف املحتوى، وفرض قيوٍد عىل النرش. وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها املنظمة تشمل 591 ناشطا وصحفيا أن »79% منهم قد تعرضوا النتهاكات رقمية بسبب املحتوى املرتبط بالقضية الفلسطينية الذي نرشوه عىل حساباتهم«، وحدث ذلك 

عدة مرات مع 48 يف املائة منهم. 

ويعتمد أسلوب راسخ استخدمته إرسائيل إلسكات األصوات الفلسطينية والحسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي، عىل وحدة الجرائم اإللكرتونية التابعة لوزارة العدل. وتقّدم وحدة الجرائم اإللكرتونية، التي تأسست يف عام 5102، طلبات طوعية إىل رشكات 
م عىل مر السنني  التكنولوجيا، مبا فيها فيسبوك/ميتا وغوغل، إلزالة املحتوى الذي تدعي أنه ينتهك القوانني املحلية أو معايري املجتمع التي تضعها الرشكات. وعمليًّا، يحدث ذلك لقمع التعبري عىل وسائل التواصل االجتامعي. وزاد عدد طلبات إزالة املحتوى املقدَّ
بشكٍل هائٍل، وتُقبل الغالبية العظمي من الطلبات، مع معدالت قبول تصل إىل 09 يف املائة جرى اإلبالغ عنها يف عام 9102. وأعطى قرار اتخذته املحكمة العليا اإلرسائيلية يف نيسان/أبريل 1202 الرتخيص ملواصلة وحدة الجرائم اإللكرتونية عملياتها، برفضها التامسا 

قّدمته منظامت املجتمع املدين تطلب فيه إنهاء أنشطتها. واملدير العام السابق لوزارة العدل، إمي باملور، هو عضٌو يف لجنة املراقبة لدى فيسبوك.

وإضافًة إىل ذلك، تضع حاليا إرسائيل مقرتحات ترشيعية لتقييد حرية التعبري وحرية الرأي عىل وسائل التواصل االجتامعي. وسيسمح مرشوع القانون، الذي أُطلق عليه اسم »قانون فيسبوك«، للمدعني العامني اإلرسائيليني أن يطلبوا من محاكم الواليات حذف 
أي محتوى من الفضاء الرقمي بأكمله -وليس فقط وسائل التواصل االجتامعي- قد يُعترب تهديدا أو »تحريضا« يهدد أمن الدولة أو سالمة شخص ما. وأعربت منظامت املجتمع املدين عن قلقها البالغ إزاء الصياغة الغامضة للقانون وتداعياته املحتملة عىل حقوق 

الفلسطينيني الرقمية. وأخفقت محاوالت سابقة لتمرير قوانني مامثلة يف عامي 6102 و7102، ولكن اللجنة الوزارية املعنية بالترشيع وافقت عىل مرشوع القانون يف كانون األول/ديسمرب 1202. وسيُعرض مقرتح القانون عىل الربملان اإلرسائييل للموافقة عليه. 

املراقبة 

تشمل أساليب املراقبة التي تستخدمها إرسائيل ملضايقة الفلسطينيني تتبَع هواتفهم النقالة واستخداَم برامج التجسس إلسكات النشطاء وتريَر مقرتحات ترشيعية لفرض مزيد من القيود عىل حرية التعبري. 

جوبه اقرتاح السلطات اإلرسائيلية تثبيت كامريات التعرف عىل الوجه يف الفضاءات العامة بردود فعل عنيفة يف إرسائيل بسبب تداعياته عىل الحق يف الخصوصية. ومع ذلك، يخضع حاليا مرشوع القانون للعملية الترشيعية. وتستخدم أيضا إرسائيل التقنية ذاتها يف 
، بإدخاله تقنيات التعرف عىل الوجه مع شبكة من الكامريات والهواتف الذكية.  فلسطني، وفًقا ملركز حملة. وكشفت صحيفة واشنطن بوست يف مطلع شهر ترشين الثاين/نوفمرب 1202 أن برنامج املراقبة اإلرسائييل يف الضفة الغربية املحتلة يخضع حاليا لتطويٍر مهمٍّ
وتُعد التقنية املسامة »الذئب األزرق« جزءا من ذلك، وهي تطبيق ذيك يضم قاعدة بيانات لصور الفلسطينيني ومعلوماتهم الشخصية ما فتئت قوات االحتالل اإلرسائيلية تبنيها. ويطلِق التطبيق ومضاٍت بألوان مختلفة لتدّل عىل ما إذا كان »ينبغي احتجاز الشخص 

القادم أو توقيفه عىل الفور أو السامح له باملرور«. 

وإضافًة إىل ذلك، يف ترشين الثاين/نوفمرب 1202، كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن إرسائيل تلك القدرة عىل رصد كافة املحادثات الهاتفية التي تتم يف الضفة الغربية وغزة واالستامع لها. وتُزرع يف جميع الهواتف التي ُجلبت إىل غزة أجهزة تنصت إرسائيلية 
ويُراقب باستمرار كل شخص يستخدم إحدى شبكتَي االتصاالت اللتني ال توجد سواهام يف األرض املحتلة. ووفق ميدل إيست آي، »يستمع مئات الجنود يف أي وقت من األوقات للمحادثات التي تتم. وتنقسم مراقبة املكاملات إىل فئتني: تُعنى األوىل بالفلسطينيني 

الناشطني سياسيا أو الذين يشّكلون تهديدا أمنيا من وجهة نظر إرسائيل. ويَستخدم املستوى الثاين من املراقبة جهاز األمن الداخيل الشاباك إليجاد »نقاط ضغط« يف املجتمع الفلسطيني«. 

وعقب املعلومات التي كُشفت يف جميع أنحاء العامل يف توز/يوليو 1202 عن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لرشكة NSO Group اإلرسائيلية لقرصنة أجهزة عرشات الصحفيني والنشطاء يف العديد من البلدان، كشفت منظمة فرونت الين ديفندرز 
)Front Line Defenders( يف ترشين األول/أكتوبر 1202 عن اخرتاق ستة أجهزة ميلكها مدافعون عن حقوق اإلنسان يف فلسطني باستخدام برنامج التجسس املذكور. 

وترضر مجموعة من األشخاص من بينهم غسان حاليقة، باحث يف مؤسسة الحق، وأيُّب العابودي، املدير التنفيذي ملركز بيسان للبحوث واإلمناء، وصالح حموري، املحامي والباحث امليداين يف مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان. واخرُتق هاتَفني من 
الهواتف املترضرة باستخدام بيغاسوس يف عام 0202، ويعود تاريخ اخرتاق أحدهام إىل شهر توز/يوليو من العام 0202. وميكن أن يتسلل بيغاسوس بشكل كامل إىل الهاتف دون اكتشافه، ليسمح بالوصول الكامل إىل كافة جهات االتصال والبيانات واملوقع والكامريا 

وامليكروفون. وال يقترص تأثريه عىل األفراد الذين اخرتق أجهزتهم، بل يطال أيضا كل األشخاص اآلخرين الذين يتواصلون معهم. 
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ويف بياٍن يدين استخدام برنامج التجسس، وضعت سبٌع من منظامت املجتمع املدين الهجوَم عىل املدافعني الستة عن حقوق اإلنسان يف السياق األوسع لالعتداء عىل املجتمع املدين الفلسطيني. ويعتقد مركز حملة أن استخدام تقنيات املراقبة والتجسس ضد 
الفلسطينيني جزٌء من االختبار املنهجي الذي تجريه إرسائيل قبل أن تتمكن من تصدير التقنيات واالستفادة منها. 

 NSO يف »القامئة السوداء« التجارية بسبب »االنخراط يف أنشطة تتعارض مع األمن القومي للواليات املتحدة أو مصالحها املتعلقة بالسياسة الخارجية«. ويعني هذا اإلجراء أن رشكة NSO Group ويف ترشين الثاين/نوفمرب 1202، أدرجت الحكومة األمريكية رشكة
Group ال تستطيع رشاء أجزاء أو مكونات من الواليات املتحدة األمريكية دون ترخيص خاص.

 

وكمثال عىل أسلوب مراقبة أكرث تقليدية، استخدمت الحكومة اإلرسائيلية تتبع املوقع الجغرايف لتحديد األشخاص املوجودين يف املسجد األقىص يف أيار/مايو 1202 وأرسلت لهم رسائل نصية تهددهم مبتابعتهم قضائيا بسبب املشاركة يف االحتجاجات، بغض النظر عام 
إذا كانوا فعاًل يتظاهرون أم ال.

وتستخدم السلطات الفلسطينية أيضا املراقبة. فوفًقا لتقرير مركز حملة، أعلنت ميتا يف نيسان/أبريل 1202 عن اخرتاق الدوائر األمنية الفلسطينية، وبخاصة األمن الوقايئ، حسابات حوايل 008 معارض سيايس وصحفي وناشط. 

حرية التجمع السلمي

تُعد االحتجاجات وسيلًة للفلسطينيني من أجل التعبري عن استيائهم والضغط من أجل التغيري. ومع ذلك، تواِجه قواُت االحتالل اإلرسائيلية وأيضا قواُت األمن الفلسطينية االحتجاجات يف كثري من األحيان بالعنف.  

 REUTERS | Photo by: Ammar Awad |Gallo Images

https://7amleh.org/2022/01/10/hashtag-palestine-rise-in-violations-of-palestinian-digital-rights-in-2021
https://7amleh.org/2021/11/08/7-human-rights-organizations-condemn-use-of-nso-group-s-pegasus-against-palestinian-activists
https://www.reuters.com/technology/us-blacklists-four-companies-israel-russia-singapore-citing-spyware-2021-11-03/
https://7amleh.org/2022/01/10/hashtag-palestine-rise-in-violations-of-palestinian-digital-rights-in-2021
https://about.fb.com/news/2021/04/taking-action-against-hackers-in-palestine/
https://7amleh.org/2022/01/10/hashtag-palestine-rise-in-violations-of-palestinian-digital-rights-in-2021


موجز قطري عن الفضاء املدني - فلسطني حالة الفضاء املدني حسب تصنيفات سيفيكوس مونيتور: قمعي 

More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلية

أثناء االحتجاجات يف حي الشيخ جراح يف أيار/مايو 1202، استخدمت قوات االحتالل اإلرسائيلية القوة املفرطة ضد املتظاهرين يف القدس الرشقية، ويف أنحاء الضفة الغربية، عىل النحو الذي وثّقته منظامت حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم. واستُهدف أيضا الصحفيون 
والنشطاء يف إطار الحملة القمعية. 

وتتعّدد األمثلة التي تعكس حاالت القمع العنيف منها الحملة القمعية العنيفة التي تت يف 4 حزيران/يونيو 1202، حينام نظّم نشطاء سباقا تضامنا مع العائالت الفلسطينية التي تواجه الطرد القرسي يف القدس الرشقية املحتلة. وأُصيب ثالثة وعرشون عداًء بعدما 
أطلقت الرشطة اإلرسائيلية الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية واستخدمت العنف الجسدي ضد العدائني. 

وأورد تقرير املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بفلسطني بأن 55 فلسطينيا قُتلوا يف عام 1202 يف الضفة الغربية باستخدام الذخرية الحية، يف الغالب خالل االحتجاجات، التي نُظم العديد منها لالحتجاج عىل املستوطنات وتوّسعها، أو لالحتجاج عىل وفاة أحد 
أفراد املجتمع عىل يد القوات اإلرسائيلية. 

واستمر العنف يف عام 2202. ففي 01 كانون الثاين/يناير 2202، اهتزّت جامعة بريزيت يف الضفة الغربية عىل وقع إطالق قوات االحتالل اإلرسائيلية املتخفية النار بكثافة واعتقالها العديد من طالب الجامعة وإصابتهم، مبا يف ذلك قيادات يف النقابات الطالبية. 

ويف نيسان/أبريل 2202، أعربت املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بفلسطني عن شواغلها إزاء »ارتفاع مستوى العنف املرتبط باالحتالل اإلرسائييل لفلسطني الذي دام 55 عاًما. وقعت العديد من الحوادث يف نيسان/أبريل 2202 حيث استخدمت القوات اإلرسائيلية 
قوة غري متناسبة. 

ويف 51 نيسان/أبريل 2202، تجّمع آالف الفلسطينيني يف املسجد األقىص يف القدس الرشقية لصالة الفجر. وواجهتهم الرشطة اإلرسائيلية بالقوة، مام أدى إىل جرح 851 شخصا عىل األقل واحتجاز املئات. وداهمت قوات االحتالل اإلرسائيلية املوقع واستخدمت الغاز 
املسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد املصلني. وردًّا عىل استخدام القوة، ألقى الفلسطينيون الحجارة.

وُجرح 04 متظاهرًا فلسطينيًّا عىل األقل بعد مسرية نظمها مستوطنون إرسائيليون نحو بؤرة حومش االستيطانية املهجورة يف الضفة الغربية. واستخدمت قوات االحتالل اإلرسائيلية الرصاصات املغلفة باملطاط والغاز املسيل للدموع ضد الفلسطينيني الذين تظاهروا 
ضد املسرية.

ويف أيار/مايو 2202، قام آالف القوميني اإلرسائيليني املتطرفني مبسرية يف البلدة القدمية يف القدس حيث كانوا يغنون »املوت للعرب« أثناء ما يُسمى »مسرية األعالم«. وهاجمت املجموعة أيضا حي الشيخ جراح بإلقاء الحجارة وتحطيم السيارات وإطالق الرصاص 
الحي عىل السكان.

انتهاكات السلطات الفلسطينية

ال تُظهر قوات األمن الفلسطينية قدرا كبريا من التسامح تجاه التعبري عن املعارضة. ففي 42 حزيران/يونيو 1202، اعتقل ضباط أمن فلسطينيني نزار بنات بعنٍف أثناء مداهمة ليلية يف هيربون، الضفة الغربية. ورُضب ورُشَّ برذاذ الفلفل وُسحل إىل السيارة دون 
إخباره بوجهتهم. وتُويف بُعيد اعتقاله. وخلص الترشيح إىل أنه تُويف بسبب االستخدام املفرط للقوة من جانب ضباط األمن. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/7/al-aqsa-worshippers-protest-palestinian-evictions-in-jerusalem
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israel-opt-end-brutal-repression-of-palestinians-protesting-forced-displacement-in-occupied-east-jerusalem/
https://www.hrw.org/news/2021/05/11/jerusalem-gaza-israeli-authorities-reassert-domination
https://www.middleeasteye.net/news/israel-forces-launch-violent-crackdown-palestine-protesters-beita
https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/11/journalists-protesters-detained-and-killed-activists-censored-palestinian-uprising/
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/a76433-report-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/15/palestinian-csos-branded-terrorist-organisations-and-surveilled-pegasus-spyware/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-expert-warns-israeli-crackdown-will-fuel-more-violence-urges
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/15/israeli-forces-raid-al-aqsa-mosque-over-50-palestinians-injured
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/19/palestinians-injured-after-israeli-settlers-march-outpost
https://www.middleeastmonitor.com/20220530-jewish-settlers-attack-jerusalems-sheikh-jarrah-neighbourhood/
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/29/palestine-live-news-israelis-chant-racist-slogans-on-flag-march
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/palestine-investigation-into-death-in-custody-of-palestinian-activist-must-be-transparent-effective/
https://www.hrw.org/news/2022/06/30/palestine-impunity-arbitrary-arrests-torture
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وبعد وفاته، نظم مواطنون ونشطاء العديد من االحتجاجات، وجابهتها قوات األمن الفلسطينية باالستخدام الوحيش واملتصاعد للقوة.

 

ويف 62 و72 حزيران/يونيو 1202، هاجم أفراٌد من قوات األمن، بعضهم مبالبس مدنية، متظاهرين سلميني، ورضبوهم بعيص خشبية وهراوات، واستخدموا رذاذ الفلفل، وصادروا الهواتف املحمولة لألشخاص الذين كانوا يحاولون تصوير األحداث. ووفًقا ملنظمة 
، من بينهن الكثري من الصحفيات، بطرٍق منها االعتداء الجنيس. العفو الدولية، استُهدفت النساء بشكٍل خاصٍّ

 

ويف 3 توز/يوليو 1202، بعد احتجاٍج ضد الرئيس محمود عباس، اعتقل ضباط األمن غسان السعدي، وهو ناقد معروف للسلطات الفلسطينية. وتعرض السعدي للعنف الجسدي خالل اعتقاله. ويف 4 توز/يوليو 1202، احتُجز ثالثة نشطاء تجّمعوا خارج مبنى 
محكمة رام الله احتجاًجا عىل احتجاز السعدي وُوجهت إليهم تهم التسبب يف »فتنة داخلية« و«شتم السلطات«.

وهاجمت القوات الفلسطينية بوحشية احتجاجا سلميا يوم 5 توز/يوليو 1202. وكان قد تجّمع أفراد العائالت وداعمون أمام مخفر الرشطة يف رام الله لالحتجاج عىل احتجاز ستة رجال كانوا يعتزمون حضور مظاهرة سلمية. ورضبت الرشطة املتظاهرين وسحلتهم 
عىل األرض ورشتهم برذاذ الفلفل وشّدت شعرهم. واحتُجز 51 شخصا عىل األقل.

واستمر تفريق االحتجاجات بعنٍف واحتجاز املتظاهرين حتى شهر آب/أغسطس 1202. ويف 12 آب/أغسطس، اعتقلت قوات األمن الفلسطينية 32 فلسطينيا بسبب تنظيم احتجاج عام، عىل الرغم من إبالغ السلطات باالحتجاج مسبقا عىل النحو املطلوب. واعتُقل 
الكثريون حتى قبل تنظيم االحتجاج.

 

ويُظهر استخدام السلطات الفلسطينية للقوة بهدف قمع االحتجاجات السلمية منطًا من التعسف يشمل االعتقاالت والتعذيب خالل االحتجاز. وقّدمت منظمة هيومن رايتس ووتش واملنظمة الفلسطينية »محامون من أجل العدالة« تقريرا يف توز/يوليو 2202 إىل 
لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب مّدعيًة أن استخدام السلطات الفلسطينية املمنهج للتعذيب، يف كلٍّ من الضفة الغربية املحتلة وغزة، قد يصل إىل حد الجرائم ضد اإلنسانية. 

حرية تكوين اجلمعيات
استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان

يتعرض نشطاء حقوق اإلنسان بشكل اعتيادي للمضايقة واالعتقال واالحتجاز، وتحتجزهم إرسائيل إداريا عىل نحو متكرر دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم. ففي ترشين األول/أكتوبر 1202، أرسلت مجموعة من املقررين الخاصني التابعني لألمم املتحدة، بقيادة 
املقررة الخاص لألمم املتحدة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، بالًغا إىل حكومة إرسائيل تسلط فيه الضوء عىل مخاوف من أن »تشّكل االعتقاالت التعسفية املزعومة للمدافعني الفلسطينيني عن حقوق اإلنسان وعمليات املداهمة ملنازلهم دون مذكرة، جزءا 
من حملة قمعية أوسع تُجريها سلطات االحتالل اإلرسائيلية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة، وتستخدمها حاليا السلطات اإلرسائيلية كأداة لتعيق العمل الحقوقي السلمي يف البالد«. وفيام ييل بعض حاالت استهداف املدافعني عن 

حقوق اإلنسان. والقامئة ليست شاملة عىل اإلطالق. 

صالح حموري هو محاٍم فلسطيني فرنيس ُولد يف القدس وباحث ميداين يف مؤسسة الضمري لرعاية األسري يف القدس. وما انفك حموري يتعرض ملضايقة السلطات اإلرسائيلية ملا يناهز عقدا من الزمن، وقد احتُجز إداريا منذ آذار/مارس 2202، بعد اعتقاله يف مداهمٍة 

ملنزله. وُمدد احتجازه يف حزيران/يونيو 2202 ويف أيلول/سبتمرب 2202 لثالثة أشهر إضافية. وأُبلغ حموري يف وقت سابق، يف ترشين األول/أكتوبر 1202، بقرار وزير الداخلية اإلرسائييل بإلغاء إقامته الدامئة يف القدس، بناًء عىل تهم »خرق الوالء لدولة إرسائيل«، مع أن 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/09/violations-continue-csos-offices-raided-hrds-arrested-women-reporters-attacked/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/palestinian-security-forces-escalate-brutal-campaign-of-repression-2/
https://press.un.org/en/2021/sc14619.doc.htm
https://www.hrw.org/news/2022/06/30/palestine-impunity-arbitrary-arrests-torture
https://www.hrw.org/news/2022/06/30/joint-submission-human-rights-watch-and-lawyers-justice-committee-against-torture
https://srdefenders.org/israel-retaliation-against-defenders-of-the-right-to-adequate-housing-and-healthcare-workers-in-occupied-palestinian-territory-and-israel-joint-communication/
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/salah-hammouri-placed-administrative-detention
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/salah-hammouri-placed-administrative-detention
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/salah-hammouri-placed-administrative-detention
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/5/israel-extends-detention-of-palestinian-french-rights-lawyer
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/17/calls-justice-after-journalist-shireen-abu-akleh-killed-targeted-attack-israeli-forces/
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األشخاص الذين يعيشون تحت االحتالل غري مجربين عىل إظهار الوالء ملحتلهم. ورُفض طعن حموري بناًء عىل »معلومات رسية« قدمها وزير الداخلية. وكانت زوجته، وهي مواطنة فرنسية، قد رُّحلت يف وقت سابق من إرسائيل. ومن ثم، َحرمت إرسائيل حموري 

من حقه يف مل شمل األرسة. 

اعتُقل املحامي الفلسطيني املتقاعد بشري الخريي يف ترشين األول/أكتوبر 1202 يف منزله يف رام الله واحتُجز إداريا. وُجدد احتجازه اإلداري يف 82 نيسان/أبريل 2202 لستة أشهر أخرى. وقد اعتُقل الخريي، الذي يبلغ من العمر 08 عاما، من قبل واحتُجز أربع مرات 
أخرى وأمىض أكرث من 71 عاًما يف السجون اإلرسائيلية. وما انفك يقاطع الجيش اإلرسائييل واملحاكم املدنية منذ عام 8691، رافًضا االعرتاف برشعيتهام.

  

يف توز/يوليو 1202، داهمت قوات االحتالل اإلرسائيلية بعنف منزل شذى عودة واستخدمت قنابل الغاز إلخافة أرستها واحتجزتها. وُوجهت لها تهم يف محكمة عسكرية بسبب عملها مع لجنة العمل الصحي، وهي منظمة تعمل عىل إتاحة إمكانية الوصول إىل 
الخدمات الصحية مع الرتكيز عىل املجتمعات املهمشة. وأخيل سبيلها يف 3 حزيران/يونيو 2202. وتعمل عودة ممرضة ومديرة لجنة العمل الصحي، فضال عن كونها رئيسة شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية، وهي تحالٌف مكون من 241 منظمة من منظامت 

املجتمع املدين الفلسطينية العاملة يف مجال التنمية. 

خوانا رويس سانشيز هي مواطنة إسبانية ومنسقة مشاريع لدى لجنة العمل الصحي، اعتُقلت يف نيسان/أبريل 1202 واحتُجزت بسبب توجيه تهٍم لها »باملشاركة يف أنشطِة منظمٍة غري قانونية«، و«بكونها جزءا من مجلس إدارة منظمة غري قانونية«، و«تلقي األموال 
وإدخالها إىل األرايض الفلسطينية«، و«تلقي األموال لغرٍض زائٍف«. وأفرج عنها إفراجا مرشوطا يف شباط/فرباير 2202. 

فريد األطرش هو مدير مكتب الضفة الغربية للجنة املستقلة لحقوق اإلنسان، اعتقلته قوات االحتالل اإلرسائيلية يف 4 توز/يوليو 1202 يف نقطة تفتيش عسكرية. واللجنة املستقلة لحقوق اإلنسان هي مؤسسة حقوقية وطنية تهدف باألساس إىل رصد سجل حقوق 
اإلنسان للسلطات الفلسطينية. واعتُقل األطرش بسبب مشاركته يف مظاهرة يف بيت لحم ضد االحتالل اإلرسائييل يف حزيران/يونيو 1202. وأخيل سبيله بكفالة يف 21 توز/يوليو 1202، رشيطة عدم املشاركة يف االحتجاجات. 

وخالل االحتجاجات املتعلقة باإلخالء القرسي يف حي الشيخ جراح، استهدفت قوات االحتالل اإلرسائيلية نشطاء بارزين واعتقلتهم يف منازلهم، واعتدت عىل عدايئ املارثون الذين كانوا يحاولون دعم العائالت الفلسطينية وأطلقت الغاز املسيل للدموع عىل النشطاء 
املتظاهرين. 

 REUTERS | Photo by: Mohamad Torokman |Gallo Images

https://www.addameer.org/prisoner/4738
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/new-hearing-session-woman-human-rights-defender-shatha-odeh
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/09/violations-continue-csos-offices-raided-hrds-arrested-women-reporters-attacked/
https://www.addameer.org/news/4807
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-juana-ruiz-sanchez-released-parole
https://srdefenders.org/israel-retaliation-against-defenders-of-the-right-to-adequate-housing-and-healthcare-workers-in-occupied-palestinian-territory-and-israel-joint-communication/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/11/journalists-protesters-detained-and-killed-activists-censored-palestinian-uprising/
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الناشطان والتوأم منى الكرد ومحمد الكرد كانا يف طليعة حملة #أنقذوا_الشيخ_جراح عىل وسائل التواصل االجتامعي ضد عمليات طرد الفلسطينيني من منازلهم. واعتُقلت منى يف 6 حزيران/يونيو 1202 خالل مداهمة عنيفة عىل منزلها يف حي الشيخ جراح، بينام 
حرض أخوها من تلقاء نفسه بعدما استدعته الرشطة. وُوّجهت إىل الشقيقني تهم »ارتكاب أفعال تخّل باألمن العام« و«املشاركة يف أعامل شغب«. وأفرج عنهام بعد ساعات طويلة من االستجواب. وكام أوردت املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحالة املدافعني 

عن حقوق اإلنسان يف تقريرها، فقد تحدثت سابقا منى الكرد خالل دورة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة املنعقدة يف أيار/مايو 1202 عن الحالة يف األرض الفلسطينية املحتلة. 

وبعد وفاة نزار بنات يف الحجز يف حزيران/يونيو 1202، نُظمت العديد من االحتجاجات يف جميع أنحاء الضفة الغربية. وتفاعلت السلطات الفلسطينية وقوات األمن مع األمر باستخدام غري متناسب للقوة، وشن حملة من االعتقاالت التعسفية، واالنتقام من 
املدافعني عن حقوق اإلنسان. 

ويف 4 توز/يوليو 1202، اعتقلت الرشطة الفلسطينية املحامي مهند كراجة من املنظمة الفلسطينية محامون من أجل العدالة بتهم »االفرتاء والذم الواقع عىل السلطة الفلسطينية« و«التجمهر غري املرشوع« و«إثارة النعرات العنرصية«. واحتُجز لحوايل أربع ساعات 
قبل اإلفراج عنه. ويف 11 ترشين الثاين/نوفمرب 1202، أّجل املدعي العام يف رام الله التهم املوجهة إىل كراجة إىل أجل غري مسمى. وال يتضح ما إذا كانت التهم ستُتابع يف مرحلة مقبلة أم أنها ستُؤرشف. 

ويف اليوم نفسه من شهر توز/يوليو، تظاهر العديد من النشطاء خارج محكمة رام الله احتجاًجا عىل احتجاز كراجة. واحتُجز اثنني منهم، وهام جهاد عبدو وعز الدين زعلول، بتهم »االفرتاء والذم الواقع عىل السلطة الفلسطينية« و«التجمهر غري املرشوع« و«إثارة 
النعرات العنرصية«. وأُطلق رساحهام يف 6 و7 توز/يوليو عىل التوايل. 

ويف 5 توز/يوليو 1202، اعتُقلت املحامية دياال أبو عياش خالل احتجاٍج أمام مخفر الرشطة يف البرية. وتعرضت للتحرش الجنيس واإلساءة اللفظية من عنارص الرشطة. وأخيل سبيلها بعد ساعات قليلة من توقيفها.

تصاعد االعتداءات على املجتمع املدني
 

يف 91 ترشين األول/أكتوبر 1202، صنف وزير الدفاع اإلرسائييل ست منظامت فلسطينية رائدة يف مجال حقوق اإلنسان عىل أنها »منظامت إرهابية« مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 6102، والذي أخفق يف االمتثال للمعايري الدولية ويتسم بصياغة غامضة. 
م أي أدلة عىل هذه االدعاءات، مع أن تداعياتها بعيد املدى. ومل تُقدَّ

 

وبعد مرور شهر تقريبا يف 7 ترشين الثاين/نوفمرب 1202، أُعلن عن أن املنظامت ذاتها غري قانونية يف الضفة الغربية املحتلة مبوجب أنظمة حالة الطوارئ )الدفاع( لعام 5491. وتتمثل املنظامت الست يف مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ومؤسسة 
الحق، ومركز بيسان للبحوث واإلمناء، والحركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان املرأة الفلسطينية. وبعد فرتة وجيزة، كشفت منظمة فرونت الين ديفندرز )Front Line Defenders( أن املدافعني عن حقوق 

اإلنسان يف ثالث من املنظامت املعنية عىل األقل كانوا ُمراقبني من خالل برنامج التجسس بيغاسوس. 

 

ويشكل التصنيف يف خانة املنظامت اإلرهابية تهديدا مبارشا عىل تويل املجتمع املدين يف فلسطني وقدرته عىل العمل. فعىل سبيل املثال، قررت الحكومة الهولندية إنهاء تويلها التحاد لجان العمل الزراعي، مع أن تحقيقا مستقال خلص إىل أن املنظمة ال صلة لها 
باإلرهاب. وأُدين القرار عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك من مجموعة من املقررين الخاصني األمميني. 

وكانت الحكومة الهولندية قد علّقت من قبل تويلها التحاد لجان العمل الزراعي يف انتظار إجراء تحقيق، وهو قراٌر يرجع إىل الجهود املبذولة لنزع طابع الرشعية عن عمل منظامت املجتمع املدين الفلسطينية. وباملثل، يف أيار/مايو 1202، علّقت املفوضية األوروبية 
تويلها ملؤسسة الحق، يف انتظار التحقيق يف احتاملية إساءة استخدام التمويل. وأبطل القرار يف حزيران/يونيو 2202 بعدما خلُصت املفوضية إىل »عدم وجود شكوك حول ارتكاب تجاوزات و/أو االحتيال«. ومع ذلك، ال ميكن االستهانة بآثار تعليق التمويل عىل 

أنشطة منظامت املجتمع املدين. 

https://srdefenders.org/israel-retaliation-against-defenders-of-the-right-to-adequate-housing-and-healthcare-workers-in-occupied-palestinian-territory-and-israel-joint-communication/
https://srdefenders.org/israel-retaliation-against-defenders-of-the-right-to-adequate-housing-and-healthcare-workers-in-occupied-palestinian-territory-and-israel-joint-communication/
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/6/israeli-police-arrest-sheikh-jarrah-activist-muna-al-kurd
https://srdefenders.org/state-of-palestine-mohannad-karajah-detained-and-charged-supporters-arrested-joint-communication/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/15/palestinian-csos-branded-terrorist-organisations-and-surveilled-pegasus-spyware/
https://news.un.org/en/story/2021/12/1107352
https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/statement-targeting-palestinian-hrds-pegasus
https://uawc-pal.org/Files/Funding2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/15/palestinian-csos-branded-terrorist-organisations-and-surveilled-pegasus-spyware/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/UN-experts-letter-regarding-the-decision-of-the-Government-of-the-Netherlands-to-end-funding-for-the-UAWC.pdf
https://www.alhaq.org/advocacy/20237.html
https://www.middleeastmonitor.com/20220701-israels-terrorism-smear-dismissed-as-eu-resumes-funding-for-palestinian-ngo/
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وتصاعد استهداف إرسائيل ملنظامت املجتمع املدين يف عام 2202. ففي 81 آب/أغسطس 2202، دخلت قوات االحتالل اإلرسائيلية بالقوة إىل مكاتب سبع منظامت مجتمع مدين، واقتحمتها وصادرتها وأغلقت مداخلها، مع إلحاقها أرضارا باملمتلكات أثناء قيامها 
بذلك. واملنظامت السبع كاآليت: مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث واإلمناء، والحركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني، ولجنة العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان املرأة الفلسطينية. 

وُصنفت ستٌّ من منظامت املجتمع املدين تلك عىل أنها »إرهابية« وغري قانونية يف عام 1202، يف حني ُصنفت لجنة العمل الصحي عىل أنها »إرهابية« يف كانون الثاين/يناير 0202.

ويصف بياٌن أصدرته مؤسسة الحق كيف داهمت قوات االحتالل اإلرسائيلية مكاتبها: »داهمت القوات املسلّحة مؤسسة الحق حيث دخلت إىل كل مكتب من مكاتبها ودمرت أقفال األبواب محكمة اإلغالق لكل من الدائرة املالية واملكتب اإلداري ومكتب املدير 
العام وغرفة خادم الحاسوب الرئيس، مام أسفر عن أرضار يف املقتنيات واملرافق. عبثت قوات االحتالل يف امللفات وبعرثت عدداً من امللفات املالية عىل وجه الخصوص وألقتها إىل األرض كام أراقت أكواب القهوة وعاثت فساداً يف املكاتب والحاممات.« ويف أعقاب 
املداهمة، لحمت قوات االحتالل اإلرسائييل بابا جديدا فوق الباب الرئيس للمؤسسة مغلقة به املكتب بصورة كاملة تعيق دخول أي شخص إليه، وألصقت عليه أمرا عسكريا يعلن عن إغالق مكاتب املؤسسة مبوجب املادة 913 من أنظمة حالة الطوارئ لعام 5491.

 

وبعد مرور ثالثة أيام، يف 12 آب/أغسطس 2202، تلقى شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، اتصاال هاتفيا تهديديا من قوات االحتالل اإلرسائيلية تستدعيه للتحقيق معه. وقال الشخص الذي عرّف نفسه بأنه القائد فهد من جهاز األمن اإلرسائييل »بأنه )شعوان( 
سيدفع الثمن شخصيا« يف حال استمرت املؤسسة يف عملها. ويف وقت الحق من ذلك اليوم، استدعى ضابٌط يف الشاباك خالد قزمار، املدير العام للحركة العاملية للدفاع عن األطفال - فلسطني، للتحقيق معه يف القاعدة العسكرية عوفر. ومل يُسمح لقزمار، الذي 

اصطُحب إىل القاعدة، بأن يرافقه محاميه. وأخيل سبيله بعد أن أمىض ساعتني يف االحتجاز. 

ووّجهت مؤسسة الحق نداًء عاجاًل إىل اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة تدعو فيه املجتمع الدويل إىل اتخاذ »إجراءات فورية هادفة وفعالة« لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين يف فلسطني التي تواجه »تهديدات وجودية«. ويف 42 آب/
أغسطس 2202، نرش خرباء أمميون بيانا يدينون فيه »االعتداءات املتصاعدة« إلرسائيل عىل املجتمع املدين الفلسطيني. 

ويف قضية منفصلة، يف 6 آب/أغسطس 2202، اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائيلية الباحث امليداين يف بتسيلم نرص نواجعة. جرى تقييد يديه وتغطية وجهه وأخذه من منزله يف قرية فلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة وأُبقي ملدة 21 ساعة يف مكان مجهول حيث 
خضع للتحقيق بشأن عمله.

وإضافًة إىل ذلك، تواصل جامعات مناهضة للحقوق ومؤيدة إلرسائيل االنخراط يف حمالت التشهري وتشويه السمعة وشن حرب قانونية - برفع قضايا ضد منظامت املجتمع املدين أمام املحكمة بناًء عىل تهم ال أساس لها من الصحة لغرٍض وحيٍد يتمثل يف إلهائها عن 
عملها املرشوع بشكل مستنزف للوقت ومكلف. ووثق بالتفصيل تقريٌر أعده مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان استخداَم حمالت التشهري للتشكيك يف مصداقية عمل منظامت املجتمع املدين يف فلسطني. وتعمل الجامعات املناهضة للحقوق التي تسيطر 
عليها الحكومة اإلرسائيلية مع الوزارات اإلرسائيلية لنرش الدعاية اإلرسائيلية عىل الصعيد العاملي. وتعتمد عىل الخلط بني انتقاد انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها إرسائيل ومعاداة السامية وتستخدم ادعاءات غامضة وغري مثبتة باالنتامء إىل منظامت إرهابية 

للتشكيك يف مصداقية منظامت املجتمع املدين الفلسطينية ونزع طابع الرشعية عنها. 

وتشمل أيضا الجهود املبذولة ملنع عمل منظامت املجتمع املدين املداهامت وحظر السفر واالستيالء عىل املعدات.

ويف حزيران/يونيو 2202، منعت قواُت االحتالل اإلرسائيلية أيُّب العابودي، املدير التنفيذي ملركز بيسان للبحوث واإلمناء، من السفر إىل عامن، األردن لحضور اجتامع للخرباء ملدة يومني مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا. وكان من املنتظر أن 
يناقش العابودي سياسة إرسائيل ومامرساتها يف األرايض الفلسطينية املحتلة وتداعياتها االقتصادية. ويأيت حظر السفر بعد تصنيف إرسائيل مركز بيسان عىل أنه »منظمة إرهابية« و«جمعية غري قانونية«. ويف وقت سابق، يف نيسان/أبريل 2202، ُمنع العابودي وسحر 
فرانسيس، مديرة مؤسسة الضمري، من ركوب طائرٍة كانت متجهة إىل الواليات املتحدة األمريكية عندما كانا متجهني إىل املنتدى االجتامعي العاملي يف املكسيك، حيث كان من املنتظر أن يتحدثا عن السجناء السياسيني واالعتداءات املتزايدة عىل املدافعني عن حقوق 

اإلنسان.

ويف ترشين األول/أكتوبر 2102، أصدرت املحكمة العليا اإلرسائيلية حكام يقيض بأن مجموعة مسجلة يف إرسائيل تدير مدرسة للفلسطينيني الذين يعيشون تحت االحتالل اإلرسائييل، ال تستويف رشوط االستفادة من حالة اإلعفاء الرضيبي للمؤسسات غري الربحية. 
وللحكم نتائج بعيدة املدى، ألن ذلك يعني، وفًقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أن »املجموعات املسجلة يف إرسائيل والتي تعمل يف الضفة الغربية ستخضع لالقتطاعات الرضيبية إذا كانت تقّدم خدمات لإلرسائيليني اليهود الذين يعيشون يف املستوطنات غري القانونية، 

ولكن ليس يف حال كانت تقدم خدمات إىل فلسطينيني يعيشون تحت االحتالل العسكري عىل نفس األرض«.

https://www.middleeastmonitor.com/20220818-israel-forces-raid-offices-of-7-palestine-ngos-weld-their-doors-shut/
https://www.uawc-pal.org/index.php?&lang=en
http://www.hwc-pal.org/
https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/statement-targeting-palestinian-hrds-pegasus
https://www.alhaq.org/advocacy/20442.html
https://twitter.com/UAWC1986/status/1560152748800282625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560152748800282625%7Ctwgr%5Ee946fda06aba9e1e7a06e4d23e49f3572a718fea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.middleeastmonitor.com%2F20220818-israel-forces-raid-offices-of-7-palestine-ngos-weld-their-doors-shut%2F
https://www.alhaq.org/advocacy/20459.html
https://www.alhaq.org/advocacy/20471.html
https://twitter.com/DCIPalestine/status/1561344147751149568?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alhaq.org/advocacy/20471.html
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/un-experts-condemn-israeli-suppression-palestinian-human-rights
https://www.btselem.org/press_releases/20220812_isa_detains_and_interrogates_btselem_field_researcher
https://charityandsecurity.org/wp-content/uploads/2021/09/The-Alarming-Rise-of-Lawfare-to-Suppress-Civil-Society.pdf
https://target-locked-obs-defenders.org/IMG/pdf/obs_palestine2021ang-1.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/17/calls-justice-after-journalist-shireen-abu-akleh-killed-targeted-attack-israeli-forces/
https://twitter.com/addameer/status/1520491751957581824
https://www.hrw.org/news/2021/11/08/tax-ruling-israels-supreme-court-joins-crackdown-palestinian-civil-society
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ويف 61 آب/أغسطس 1202، جرى اقتحام املقر الرئييس لجمعية الرواد للثقافة والفنون ومركز الرواد للتدريب املهني يف مخيم 
عايدة يف بيت لحم. ويف 92 توز/يوليو 1202، جرى أيضا اقتحام مركز بيسان واملقر الرئييس للحركة العاملية للدفاع عن الطفل 
وفرعها يف البرية. وُحطمت املكاتب وصودرت املعدات. واقتُحمت أيضا مكاتب لجنة العمل الصحي يف توز/يوليو 1202 وصودرت 

املعدات. وصدر أمٌر بإغالق مكتب املنظمة يف رام الله ملدة ستة أشهر. 

ويف آذار/مارس 1202، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس عىل القرار بقانون رقم 7 لسنة 1202 بشأن تعديل القانون رقم 1 

لسنة 0002 املتعلق بالجمعيات الخريية ومنظامت املجتمع املدين. ورفضت شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية القانون بأكمله، 

والذي تت صياغته برسية تامة دون إجراء أي مشاورات، وتَعترب القانون »هجوما رشسا عىل منظامت املجتمع املدين«. ويُلزم أحُد 

األحكام يف صيغته املعدلة املنظامت، من بني مسائل أخرى، عىل أن تقّدم إىل الوزارات »خطة عملها السنوية وامليزانية التقديرية 

للسنة املالية الجديدة وفًقا ملخطط الوزارة«. وهو ما يقلص دور منظامت املجتمع املدين ليقترص عىل العمل لصالح الوزارات 

الحكومية واالستجابة ألوامرها. ولكن، أُلغي القانون مبوجب مرسوم بعد دعوات أطلقتها منظامت املجتمع املدين الفلسطينية. 

 REUTERS | Photo by: Mohamad Torokman |Gallo Images

https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/09/violations-continue-csos-offices-raided-hrds-arrested-women-reporters-attacked/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/09/violations-continue-csos-offices-raided-hrds-arrested-women-reporters-attacked/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-condemn-raid-west-bank-ngo-urge-israel-meaningfully-probe-child
https://monitor.civicus.org/updates/2021/04/15/amendments-law-charitable-associations-and-csos-seek-restrict-civic-space-further/
https://www.pngo.net/?p=3450&lang=en


موجز قطري عن الفضاء املدني - فلسطني حالة الفضاء املدني حسب تصنيفات سيفيكوس مونيتور: قمعي 

More information at www.monitor.civicus.org / Twitter: @civicusmonitor / Email: monitor@civicus.org

التوصيات
املوجهة إلى حكومة إسرائيل

· التوقف الفوري عن استهداف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة يف عمليات قتل واستهداف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين بهدف ضامن املساءلة.	

· تهيئة بيئٍة تكون فيها حرية التعبري وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مضمونًة -لكلٍّ من الفلسطينيني واإلرسائيليني- عمليا وقانونيا.	

· اإللغاء الفوري لتصنيف منظامت املجتمع املدين الفلسطينية عىل أنها »منظامت إرهابية« ولألوامر العسكرية التي تعتربها »جمعيات غري قانونية« وضامن أن تتمكن منظامت املجتمع املدين الفلسطينية من العمل بشكل كامل وبعيًدا عن التدخل. 	

· احرتام الحق يف التجمع السلمي من خالل ضامن أن تُنظَّم االحتجاجات السلمية دون عوائق، واالمتناع عن استخدام العنف لتفريق املتظاهرين.	

· ضامن أن يصل مراقبو حقوق اإلنسان إىل األرايض الفلسطينية، مبن فيهم املقررون الخاصون التابعون لألمم املتحدة وأعضاء لجنة التحقيق، والوفود القادمة من املنظامت الدولية.	

· سحب مرشوع »قانون فيسبوك« وإغالق وحدة الجرائم اإللكرتونية لدى وزارة العدل.	

· اإلعالن عن أي اتفاق يتم مع رشكات وسائل التواصل االجتامعي واإلنرتنت لتقييد املحتوى واألصوات الفلسطينيَني إلكرتونيا، واإللغاء الفوري ملثل هذه االتفاقات. 	
 

· هة ضد املجتمع املدين الفلسطيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء ووسائل اإلعالم الفلسطينية وضامن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة يف تلك املراقبة.	 توقيف كافة جهود املراقبة املوجَّ

· إلغاء كافة الترشيعات التمييزية التي جرى سّنها يف حق الفلسطينيني يف جميع أنحاء األرايض التي تسيطر عليها إرسائيل.	

· اإلفراج عن كافة السجناء املحتجزين إداريا يف الوقت الحايل ووضع حد الستخدام االحتجاز اإلداري.	

· إنهاء الحصار عىل غزة. 	

· اإلنهاء الفوري الحتالل األرايض الفلسطينية.	
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املوجهة إلى السلطة الفلسطينية

· ضامن بيئٍة تكون فيها حرية التعبري وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مضمونًة عمليا وقانونيا.	

· اإلنهاء الفوري ملامرسات التعذيب وسوء املعاملة خالل االحتجاز 	

· الوقف الفوري لعمليات اعتقال واحتجاز الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين، واإلفراج عن كافة السجناء السياسيني املعتقلني حاليا. 	

· إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة يف استخدام القوة ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين بهدف ضامن املساءلة. 	

· الوقف الفوري الستهداف النساء، مبن فيهن الصحفيات واملدافعات عن حقوق اإلنسان.	

املوجهة إلى احلكومات الدميقراطية

· إرجاع التمويل ملنظامت املجتمع املدين الفلسطينية عىل الفور وزيادته ملساعدتها عىل تجاوز االعتداءات، واالمتناع عن تعليق التمويل عىل إثر التهم الغامضة وحمالت التشهري التي تطلقها جامعات داعمة إلرسائيل.	

· تنظيم عمل الجامعات املناهضة للحقوق واملؤيدة إلرسائيل يف بلدان خارج إرسائيل.	

· اإلدانة القوية الستهداف إرسائيل املجتمَع املدين الفلسطيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة واتخاذ تدابري فعالة ملساءلة إرسائيل عن ذلك.	

· دعم جهود املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها إرسائيل والسلطات الفلسطينية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.	

· االعرتاف بأن قوانني إرسائيل التمييزية وسياساتها ومامرساتها أرست، وما زالت تُبقي، نظام فصٍل عنرصيٍّ يكرس للهيمنة العرقية املنهجية ويقمع الشعب الفلسطيني ككل، والدعوة إىل إعادة تشكيل لجنة األمم املتحدة الخاصة ملناهضة الفصل 	
العنرصي ومركز األمم املتحدة ملناهضة الفصل العنرصي؛

· فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، مع قطع العالقات الثقافية وإنهاء كل تجارة يف األسلحة مع إرسائيل من خالل فرض حظر عىل توريد األسلحة يف االتجاهني وإيقاف التعاون العسكري واألمني ومنع أي عالقات اقتصادية مسؤولة عن نظام 	
الفصل العنرصي عىل حساب الشعب الفلسطيني، من خالل جملة أمور منها اعتامد ترشيع لحظر التجارة مع املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية ودعم تحديث سنوي لقاعدة بيانات األمم املتحدة والدعوة إليه بحيث تضم كافة مؤسسات األعامل 

املنخرطة يف املستوطنات أو املشرتكة معها وتنفيذ إجراءات مضادة أخرى فعالة إلبطال الحالة غري القانونية.
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· زيادة مستوى التعامل مع املجتمع املدين الفلسطيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم الفلسطينية لزيادة ظهورها 	

· االنخراط مع حكومة إرسائيل إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان املُرتَكبة ضد الفلسطينيني. 	

· االنخراط مع السلطات الفلسطينية إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان املُرتَكبة ضد الفلسطينيني. 	

املوجهة إلى شركات وسائل التواصل االجتماعي

· اإلعالن عن الرتتيبات التي تتم مع حكومة إرسائيل لتطبيق معايري مختلفة عىل إدارة املحتوى للخطاب اإلرسائييل والفلسطيني عىل اإلنرتنت.	

· استعراض سياسات إدارة املحتوى املتعلقة بالخطاب الفلسطيني وضامن أال تضع الرقابَة عىل حرية التعبري أو تُضعف قدرة الفلسطينيني عىل التعبري عن أنفسهم عىل شبكة اإلنرتنت.  	
 

هة إلى األمم املتحدة املوجَّ

· ضامن املساءلة واالنتصاف وحقوق الضحايا الفلسطينيني من خالل دعم آليات املساءلة الدولية، مثل والية لجنة التحقيق التي تأسست وفق القرار S-30/1، واملشاركة يف تنفيذ توصياتها.	

· االعرتاف باألسباب الجذرية التي ترسخ االضطهاد وتفرض الفصل العنرصي عىل الشعب الفلسطيني ومعالجتها وإنهاء كافة أشكال العقاب الجامعي.	


