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علــى مــدار األســبوعين الماضييــن، عمــل حملــة- المركــز العربــي لتطويــر اإلعــام االجتماعــي علــى توثيــق انتهــاكات 
الحقــوق الرقميــة التــي حدثــت خــال الهجمــات اإلســرائيلية األخيــرة عـلـى غــزة 2021، وعـلـى الفلســطينيين ـفـي 
الداخــل، والتهجيــر القســري للفلســطينيين فــي القــدس كجــزء مــن التطهيــر العرقــي المســتمر للفلســطينيين. شــهد 
يــادة كبيــرة ـفـي الرقابــة عـلـى الخطــاب السياســي الفلســطيني، إـلـى جانــب تزايــد األمثلــة عـلـى خطــاب  اإلنترنــت ز
الكراهيــة والتحريــض ضــد الفلســطينيين بمــا فــي ذلــك تنظيــم حشــود إســرائيلية عنيفــة عبــر اإلنترنــت. إن هــذا 
النمــط مــن الرقابــة علــى الخطــاب السياســي الفلســطيني والعربــي، مــع الســماح لخطــاب الكراهيــة الموجــه ضــد 
الفلســطينيين والعــرب بالبقــاء علــى اإلنترنــت، يفاقــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تحــدث بالفعــل علــى األرض 

ويمنــع النــاس مــن ممارســة حقوقهــم األساســية وتوثيــق االنتهــاكات.

اســتخدام الفلســطينيون لوســائل التواصــل االجتماعــي بمعــدالت عاليــة حلمايــة 
حقوقهــم اإلنســانية والدفــاع عنهــا

 منــذ بدايــة شــهر أيار/مايــو، تتظاهــر مجموعــات فلســطينية ضــد قــرار المحكمــة العليــا اإلســرائيلية بالتهجيــر 
منظمــات  لصالــح  ممتلكاتهــم،  مــن  وتجريدهــم  بالقــدس   جــراح  الشــيخ  حــي  مــن  للفلســطينيين  القســري 
وشــركات المســتوطنين اإلســرائيليين. حظيــت عائــات الشــيخ جــراح وجماعــات حقــوق اإلنســان عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، باهتمــام الفلســطينيين مــن مواطنــي الداخــل واألرض الفلســطينية المحتلــة والداعميــن 
الدولييــن الذيــن حشــدوا لاحتجــاج علــى هــذا القــرار. قوبلــت االحتجاجــات الســلمية بوحشــية الشــرطة اإلســرائيلية 
"الواتســاب"  مجموعــات  عبــر  أنفســهم  بتنظيــم  المتطرفيــن  اإلســرائيليين  المســتوطنين  مجموعــات  وبــدأت 
)WhatsApp( والتيليجــرام" )Telegram(، ممــا أدى إلــى استشــهاد فلســطينيين مــن الداخــل، وجــرح واعتقــال 
 )Instagram( "و"إنستغرام )Facebook( "مئات الفلسطينيين، وقد لجأ الفلسطينيون إلى منصات "فيسبوك
و"تويتــر" )Twitter( و"تيــك تــوك" )Tik Tok( لتوثيــق وإدانــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان واإلبــاغ عــن حــاالت 
الرقابــة ونشــر البيانــات وااللتماســات والرســائل ومقاطــع الفيديــو والرســوم البيانيــة وأنمــاط أخــرى مــن النشــاط 

الرقمــي.

عمليات اإلزالة اجلماعية من قبل رشكات التواصل االجتماعي
بــدأت شــركات منصــات التواصــل االجتماعــي بتاريــخ 6 مايــو/ أيــار فــي إزالــة المحتــوى الفلســطيني مــن المنصات، 
دون أســباب أو انتهــاكات واضحــة فــي أغلــب الحــاالت. مــن المحتمــل أن تكــون العديــد مــن هــذه الحــاالت مرتبطــة 
بوحــدة الســايبر التابعــة لــوزارة العــدل اإلســرائيلية، التــي أبلغــت عــن اآلف الحــاالت لشــركات التواصــل االجتماعــي 
عبــر الســنوات الماضيــة دون أي إجــراءات قانونيــة ودون علــم المواطنيــن أو الفلســطينيين القابعيــن تحــت 
يــر الدفــاع اإلســرائيلي ، بينــي  يــر العــدل اإلســرائيلي ووز يــخ 13 مايو/أيــار، التقــى وز االحتــال اإلســرائيلي. بتار
غانتــس ، بشــركات التواصــل االجتماعــي داعيــاً الشــركات إلــى إزالــة المحتــوى الفلســطيني الــذي "يحــرض علــى 
العنــف أو ينشــر معلومــات مضللــة" ومشــدداً علــى أهميــة االســتجابة الســريعة للنــداءات الحكوميــة الصــادرة عــن 
وحــدة الســايبر وإزالــة المحتــوى اســتباقياً، ممــا يزيــد مــن تكثيــف الرقابــة. هــذه الســلطة غيــر المصــرح بهــا وغيــر 
المقيــدة التــي تمارســها إســرائيل، تســمح لهــا بحوكمــة الخطــاب عبــر اإلنترنــت وفــرض الرقابــة علــى األشــخاص 
الذيــن يعارضــون اآلراء السياســية للدولــة. فــي ذات الوقــت، وعلــى الرغــم مــن التوثيــق المتكــرر لخطــاب الكراهيــة 
والتحريــض علــى العنــف ضــد الفلســطينيين مــن قبــل إســرائيليين متطرفيــن عبــر اإلنترنــت، إال أن هــذه الجماعــات 

مــا زالــت تنشــر معلومــات مضللــة وتنظــم هجمــات عنيفــة ضــد الفلســطينيين عبــر اإلنترنــت.

عـلـى الرغــم مــن أن بعــض المنصــات قــد أصــدرت تصريحــات عامــة حــول الرقابــة عـلـى الخطــاب السياســي 
ــا لمعــدل ونــوع  الفلســطيني، إال أن مزاعمهــا ركــزت فقــط علــى "المشــاكل التقنيــة" التــي ال تقــدم تفســيًرا كافًي

https://www.haaretz.com/israel-news/how-palestinians-put-aside-their-fear-and-rallied-behind-sheikh-jarrah-1.9777730
https://www.haaretz.com/israel-news/how-palestinians-put-aside-their-fear-and-rallied-behind-sheikh-jarrah-1.9777730
https://www.middleeastmonitor.com/20210507-israel-soldiers-settlers-attack-palestinians-resisting-forceful-eviction-in-sheikh-jarrah/
https://www.middleeastmonitor.com/20210507-israel-soldiers-settlers-attack-palestinians-resisting-forceful-eviction-in-sheikh-jarrah/
https://www.972mag.com/palestinian-protests-unity-jerusalem/
https://www.972mag.com/palestinian-protests-unity-jerusalem/
https://www.middleeastmonitor.com/20210507-israel-soldiers-settlers-attack-palestinians-resisting-forceful-eviction-in-sheikh-jarrah/
https://www.middleeastmonitor.com/20210507-israel-soldiers-settlers-attack-palestinians-resisting-forceful-eviction-in-sheikh-jarrah/
https://twitter.com/theIMEU/status/1393609251105525760
https://twitter.com/theIMEU/status/1393609251105525760
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الرقابــة التــي وثقهــا مناصــرو الحقــوق الرقميــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم تصــدر أي شــركة أي بيــان بشــأن الحاجــة 
إلــى معالجــة قضايــا التحريــض علــى العنــف ضــد الفلســطينيين علــى منصاتهــا. وقــد تعــرض الفلســطينيون علــى 

مــدار األســابيع الماضيــة لانتهــاكات التاليــة: 

ملخص للرقابة عىل المحتوى: حذف المحتوى وإغالق احلسابات 
كثــر مــن 500 انتهــاك للحقــوق الرقميــة الفلســطينية ـفـي الفتــرة بيــن 6 و 19 مايو/أيــار 2021،  وثــق حملــة أ
عبــر النمــوذج المنشــور علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ، وبمســاعدة الشــركاء، واالئتافــات، وأصدقــاء المركــز، 
تضمنــت الحــاالت أنواعــاً مختلفــة مــن االنتهــاكات مثــل إزالــة المحتــوى، وحــذف الحســابات، وإخفــاء األوســمة، 
إضافــة إلــى تقليــل الوصوليــة لمحتــوى بعينــه، وحــذف المحتــوى المؤرشــف، وتقييــد الوصــول وحــذف الحســابات. 
وتنوعــت االنتهــاكات عـلـى مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي، بينهــا 250 انتهــاك مــن أصــل 500 انتهــاك 
على"انســتغرام" )Instagram( وحدهــا بمــا نســبته )%50( مــن مجمــوع االنتهــاكات الكليــة، و179 انتهــاك علــى 
"فيســبوك" )Facebook( أي بمــا نســبته )%35(، و55 انتهــاك علــى "تويتــر" )Twitter( بمــا نســبته )11%(، 
و )%1( مــن الحــاالت عـلـى "تيــك تــوك" )Tik Tok(، عـلـى الرغــم مــن حقيقــة أننــا ســمعنا عــن العديــد مــن 
االنتهــاكات التــي حدثــت علــى المنصــة إال أن حملــة تلقــى فقــط ووثــق 4 حــاالت علــى هــذه المنصــة، بينمــا كانــت 

٪3 األخــرى مــن الحــاالت كانــت دون معلومــات كافيــة مــن المبلغيــن.

)Instagram( "منصة "انستغرام
"انســتغرام"  منصــة  عـلـى  الواقعــة  االنتهــاكات  حــول  المســتخدمين  مــن  بــاغ   250 حملــة  مركــز  تلقــى 
)Instagram(،اتخــذت هــذه االنتهــاكات أشــكاال متعــددة، لقــد كان أبرزهــا حــذف القصــص مــن الحســابات وقــد 
كبــر فــي األســبوع األول مــن فتــرة إعــداد التقريــر، حيــث تلقــى مركــز حملــة  ظهــر هــذا النــوع مــن االنتهــاكات بشــكل أ
134 حالــة لحــذف قصــص مــن منصــة انســتغرام والتــي شــكلت مــا نســبته %45 مــن النســبة الكليــة لانتهــاكات 
عبــر هــذه المنصــة، وجــاءت %14 مــن هــذه االنتهــاكات علــى شــكل تقييــد حســابات، وشــكلت انتهــاكات حــذف 
المحتــوى وقفــل الحســاب مــا نســبته %11 و%12 علــى التوالــي لــكل منهمــا، وجــاءت %4 مــن هــذه الباغــات 
التــي تلقاهــا المركــز حــول تقليــل نســبة المشــاهدات للقصــص المصــورة، أمــا النســبة المتبقيــة مــن الباغــات 
التــي وصلــت للمركــز والتــي شــكلت مــا نســبته %14 مــن الباغــات فتنوعــت بيــن تحذيــرات للحســابات، وتحديــد 

اإلعانــات، وحــذف التعليقــات، وعــدم القــدرة علــى فتــح التطبيــق. 

50%35%

11%

3% 1%

انتهاكات احلقوق الرقمية الفلسطينية عىل منصات التواصل االجتماعي

انستغرام

فيسبوك

تويرت

تيك توك
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وبالرغــم مــن إعــان منصــة "انســتغرام" )Instagram( ـفـي تغريدتهــا المنشــورة بتاريــخ 7 أيــار/ مايــو عــن حــل 
المشــكلة التقنيــة التــي تســببت بجــزء كبيــر مــن االنتهــاكات علــى حــد قولهــا، إال ان مركــز حملــة اســتمر فــي اســتقبال 
يــدة، وقــد شــكلت نســبة الباغــات التــي وصلــت للمركــز بعدهــا مــن  عشــرات الباغــات يوميــا بعــد هــذه التغر

المجمــوع الكلــي مــا نســبته حوالــي 68%. 

45%

14%

14%

12%

11%
4%

وبالنســبة لألســباب التــي قدمتهــا شــركة "انســتغرام" )Instagram( للمســتخدمين عنــد وقــوع هــذه الحــوادث، 
فقــد وقــع %46 مــن هــذه الحــوادث دون إعطــاء تنبيــه أو إشــعار للمســتخدم بحــذف المحتــوى، وجــاءت 20% 
احتــواء  حــول  إشــعار  وجــاء  للمســتخدمين،  الشــركة  مــن  تحديــد ســبب  أو  إعطــاء  االنتهــاكات دون  هــذه  مــن 
المحتــوى علــى خطــاب كراهيــة بنســبة %11 وأرســلت الشــركة ذاتهــا إشــعار بحمايــة المجتمــع بنســبة %10 مــن 
هــذه الباغــات، وقــد تنوعــت النســبة المتبقيــة والبالغــة %13 بيــن تنبيهــات حــول شــروط إنســتغرام، ومؤسســات 
خطيــرة، وشــروط المجتمــع، وحقــوق ملكيــة، وطلــب إثبــات هويــة وتحريــض أو عنــف واختراقــات للحســابات 

 .)errors( وأخطــاء

46%
13%

11%

10%

20%

نوع االنتهاكات عىل إنستغرام

تقييد حسابات

حذف قصص

حذف المحتوى

غري ذلك

قفل حسابات

تقليل نسبة 
المشاهدات

سبب احلوادث عىل إنستغرام

حذف دون إشعار

السبب غري محدد

خطاب كراهية

حماية المجتمع

غري ذلك

https://twitter.com/InstagramComms/status/1390485897787883523
https://twitter.com/InstagramComms/status/1390485897787883523
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 )Instagram( "لحين إصدار هذا التقرير، تلقى مركز حملة رسائل تأكيد استام الشكاوي من شركة "انستغرام
علــى الحــاالت التــي تقــدم بهــا المركــز، وبالرغــم مــن اســترجاع جــزء مــن المحتــوى المتعلــق بالقصــص المصــورة 
كــدت  كــدت علــى اســترجاع 12 حالــة فقــط، وأ بشــكل تلقائــي إال أن الشــركة  لــم تعلــم المركــز بكافــة الحــاالت، وقــد أ
كــدت الشــركة أن هنــاك 26 حالــة بحاجــة  أن حالــة واحــدة فقــط مخالفــة لمعاييــر المجتمــع أي لــن يتــم إرجاعهــا، وأ
للفحــص والمراجعــة وأنهــا تعمــل عـلـى ذلــك، ـفـي حيــن أن هنــاك 142 حالــة لــم تــرد الشــركة عليهــا إال برســالة 

اوتوماتيكيــة تؤكــد اســتامها. هــذا ويؤكــد المركــز أنــه ســيقوم بإصــدار تقريــرا محدثــا بالحــاالت فــي وقــت الحــق. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن مركــز حملــة أبلــغ شــركة "انســتغرام" )Instagram( عــن إختفــاء المــواد المنشــورة عبــر 
وســم )هاشــتاغ( األقصــى، وقــد تجاوبــت الشــركة معنــا وتــم رفــع التقييــد عــن الهاشــتاغ. 

)Facebook( "منصة "فيسبوك
وثــق مركــز حملــة 179 حالــة عبــر منصــة "فيســبوك" )Facebook(، تنوعــت االنتهــاكات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا 
مــن المســتخدمين لمنصــة "فيســبوك" )Facebook(، لتكــون كالتاـلـي: %37 مــن هــذه الحــاالت كانــت لتقييــد 
حســابات عـلـى المنصــة، و%31 مــن هــذه الحــاالت كانــت إلزالــة وحــذف المحتــوى عــن المنصــة، بينمــا جــاءت 
%23 مــن هــذه الحــاالت كتعليــق لهــذه الحســابات، و%9 مــن النســبة المتبقيــة تنوعــت بيــن حــذف التوثيــق، 
اختــراق،  ومحــاوالت  والصفحــات،  المجموعــات  وتقييــد  معينــة،  منشــورات  عــن  وتحذيــر  الحســابات  وتحذيــر 
وتقليــل الوصوليــة، وإخفــاء أوســمة )هاشــتاغات(، وإخفــاء زر المشــاركة عــن المنشــورات، وانتهــاكات أخــرى لــم 

يتــم تحديدهــا. 

 )Facebook( "لــم تبــدي الشــركة اســتجابة كافيــة عـلـى الباغــات، أمــا عــن األســباب التــي قدمتهــا "فيســبوك
للمســتخدمين عنــد وقــوع هــذه االنتهــاكات، %47 مــن الحــاالت لــم تقــدم فيهــا شــركة فيســبوك أي ســبب حــول 
ســبب االنتهــاك الــذي عرضــوا لــه، بينمــا بــررت الشــركة %27 مــن الحــاالت للمســتخدمين أن الســبب هــو انتهــاك 
معاييــر المجتمــع، و%10 مــن هــذه الحــاالت وصلتهــم رســالة تفيــد بــأن المحتــوى المنشــور يحتــوي خطــاب 
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كراهيــة، أمــا عــن نســبة %15 المتبقيــة فوصلتهــم أســباب مختلفــة، فتنوعــت بيــن إســاءة االســتخدام، والمحتــوى 
الحســاس، وطلــب إثبــات هويــة، محتــوى عنيــف ومؤسســات خطيــرة، ومحتــوى عنيــف، وتحديــد العمــر، ونشــاط 

غيــر اعتيــادي، وتحــرش، ومحتــوى مشــبوه. 

46%
13%

11%

10%

20%

37%

31%

23%

9%

47%

27%

15%

10%

تلقــى مركــز حملــة رســائل تأكيــد اســتام الشــكاوى مــن شــركة "فيســبوك" )Facebook( علــى الحــاالت التــي 

تقــدم بهــا المركــز، عملــت الشــركة علــى اســترداد 9 حــاالت، وكانــت 64 حالــة مــن الحــاالت التــي وصلــت لمركــز 
كــدت الشــركة عـلـى أن 7 مــن الحــاالت كانــت بالفعــل قــد انتهكــت معاييــر  حملــة تقييــدات مؤقتــة، بينمــا أ
يــد مــن الوقــت لمراجعــة 42 حالــة، أمــا ال57 حالــة المتبقيــة  المجتمــع، وقــد أجابــت الشــركة أنهــا بحاجــة للمز
الجائحــة  الضغــط حاليــا بســبب  تحــت  تعمــل  الشــركة  بــأن  يفيــد  الشــركة  مــن  آـلـي  رد  المركــز  فتلقــى عنهــا 
يــرا محدثــا بالحــاالت  وبالتالــي فهــي ســتأخذ وقتــا أطــول للمراجعــة. هــذا ويؤكــد المركــز أنــه ســيقوم بإصــدار تقر

فــي وقــت الحــق. 

يــادة فــي ظاهــرة "الحجــب الجغرافــي" )Geoblocking( عبــر "فيســبوك"   إضافــة لــكل مــا ســبق، الحــظ المركــز ز
)Facebook(، والتــي تقــوم مــن خالهــا شــركات التواصــل االجتماعــي بتحديــد المحتــوى فــي مناطــق جغرافيــة 

تقييد حسابات

السبب غري محدد

انتهاك معايري المجتمع

خطاب كراهية

غري ذلك

إزالة وحذف للمحتوى

تعليق حسابات

غري ذلك

نوع االنتهاكات عىل فيسبوك

سبب احلوادث عىل فيسبوك
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يــر الحــظ مركــز حملــة بعــض الحــاالت للنشــطاء فــي  معينــة تــم مــن خالهــا نشــر هــذا المحتــوى، وفــي هــذا التقر
األرض الفلســطينية ممــن تعرضــوا لهــذا النــوع مــن االنتهــاكات دون تقديــم بــاغ رســمي حــول أي مــن هــذه 

الحــاالت. 
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 )Twitter( "منصة "تويرت
وثــق مركــز حملــة خــال األيــام الماضيــة 55 حالــة تعــرض لهــا الخطــاب السياســي الفلســطيني عبــر منصــة 
"تويتــر" )Twitter( ، جــاء أغلبهــا بنســبة %91 علــى شــكل تعليــق حســابات للمســتخدمين علــى المنصــة، وقــد 
قامــت المنصــة بتحديــد المميــزات الخاصــة بحســابين مــن مجمــوع الحــاالت التــي وثقهــا المركــز، أمــا النســبة 
المتبقيــة مــن الحــاالت الموثقــة والتــي تشــكل مــا نســبته %5 مــن هــذه الحــاالت فجــاءت عـلـى شــكل تحديــد 

يــد ـفـي حــاالت أخــرى.  خصائــص معينــة للحســاب، وفشــل التغر

لــم تحــدد شــركة "تويتــر" )Twitter( فــي %96 مــن الحــاالت الســابقة الذكــر ســبب تعليــق الحســاب أو االنتهــاك 
ـفـي أحدهــا أنشــطة غيــر معتــادة ممــا اســتدعى الشــركة بتعليــق  المرتكــب بحــق المســتخدمين، بينمــا رصــد 

الحســاب، وحالــة كانــت تنتهــك بالفعــل قواعــد المجتمــع ـفـي تويتــر. 

96%

2%
2%

مــن الجديــر بالذكــر أن شــركة "تويتــر" )Twitter( كانــت مــن بيــن الشــركات األكثــر اســتجابة للباغــات المقدمــة 
مــن طــرف المركــز، فقــد اســتجابت الشــركة بــرد إيجابــي ل %89 مــن الحــاالت التــي بلــغ عنهــا مركــز حملــة، وكان 
قــادرا علــى اســتردادها ألصحابهــا، بينمــا بقيــت ٥ حــاالت مــن الحــاالت المقدمــة للشــركة عالقــة لحيــن إعــداد هــذا 

سبب احلوادث عىل تويرت

غري محدد

انتهاك قواعد المجتمع

أنشطة غري معتادة

تعليق حسابات

تحديد خصائص معينة 
للحساب وفشل التغريد

تحديد ممزيات خاصة 91%

5%
4%

نوع االنتهاكات عىل تويرت
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يــر، وتــم رفــض حالــة واحــدة بســبب اعتبارهــا مخالفــة لمعاييــر المجتمــع الخاصــة بالشــركة. التقر

وقــد رصــد مركــز حملــة مجموعــة مــن االنتهــاكات العامــة األخــرى عبــر منصــة تويتــر مــن قبــل المســتخدمين، مثــل 
األوســمة المضللــة والتــي كانــت تظهــر كخيــار مقتــرح إلكمــال الوســم عنــد كتابتــه ولكنهــا تحتــوي عـلـى أخطــاء 
 )#GazaUnderAttack( كتابية/إمائيــة مقترحــة قــد تؤثــر علــى وصوليــة الوســم ومــن األمثلــة علــى ذلــك وســم
والــذي كان يعطــى كخيــار مقتــرح بتكــرار الحــرف األخيــر أي )GazaUnderAtackk#( وتكــررت الحالــة ذاتهــا مــع 
وســم الشــيخ جراح، حيث كان الوســم األكثر اســتخداما هو )SaveSheikhJarrah#( ولكن كان الخيار الذي يظهر 
للمســتخدمين ويعطــى كأنــه األكثــر انتشــارا وشــيوعا "تريندينــج" هــو )SaveSheikhJarrahh#( األمــر الــذي يــؤدي 

إلــى تضليــل المســتخدمين عــن التغريــد علــى الوســم المنتشــر. 

كمــا رصــد المركــز انتهــاكات أخــرى مثــل إخفــاء المحتــوى )الصــور و/أو الفيديوهــات( فــي بعــض الحــاالت لبعــض 
المســتخدمين دون غيرهم وبالتالي تقليل ظهور ووصولية المحتوى مما خلق ارتباك وشــك بين المســتخدمين. 

)Telegram( "و"تيليجرام )WhatsApp( "واتساب

التحريض عىل العرب والفلسطينيني عرب منصات التواصل االجتماعي: 

فــي ســياق العمــل علــى حمايــة الحقــوق الرقميــة الفلســطينية، يصــدر مركــز حملــة تقريــره الســنوي بعنــوان مؤشــر 
العنصريــة والتحريــض عـلـى العــرب والفلســطينيين ـفـي الفضــاء الرقمــي، والــذي أشــار ـفـي العــام 2020 إـلـى أن 
منشــور بيــن كل 10 منشــورات تجــاه العــرب باللغــة العبريــة احتــوى خطابــاً عنيفــاً، وقــد أشــار التقريــر ذاتــه إلــى 

ازديــاد فــي الخطــاب العنيــف تجــاه العــرب بنســبة %16 عــن العــام 2019. 

يــر، فقــد رصــد مركــز حملــة، مــن خــال النمــوذج الــذي نشــره عبــر صفحاتــه عبــر  أمــا خــال فتــرة إعــداد هــذا التقر
منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة، مجموعــات منظمــة تعمــل عـلـى الحشــد والتحريــض عـلـى العــرب 
والفلســطينيين عبــر كل مــن منصــة "واتســاب" )WhatsApp( ومنصــة "تيليجــرام" )Telegram(، وقــد وثــق 
كثــر مــن 40 حالــة مــن هــذه الحــاالت، وقــد تضمــن هــذا النــوع مــن المحتــوى حــاالت خطــاب تحريضــي  مركــز حملــة أ
بشــكل مباشــر عـلـى العــرب والفلســطينيين، إمــا بهــدف قتلهــم أو حرقهــم أو االعتــداء عليهــم بشــكل مباشــر، 
وحــاالت خطــاب عنصــري ضــد العــرب والفلســطينيين، وخطــاب كراهيــة ضدهــم. ومــن األمثلــة علــى هــذه الحــاالت: 

https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://forms.gle/ZZAKWZDhE8TUmvHK9
https://forms.gle/ZZAKWZDhE8TUmvHK9
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خطاب تحرييض وخطاب كراهية	 
نحــن بحاجــة إـلـى ترتيــب محرقــة للعــرب، وإبادتهــم، وقتــل أطفالهــم الذيــن يكبــرون ويصبحــون إرهابييــن، 
ونعقــم نســائهم، ونخصــي رجالهــم، ونفجــر منازلهــم، ونرســلهم إلــى محــارق، ويطلقــون النــار عليهــم فــي الــرأس 
كرهكــم.  ويلقــون بجثثهــم فــي الشــارع. كل مــن هــو عربــي بحاجــة إلــى غــزة، المــوت للعــرب أيهــا الفاســقات، أ
كرهكــم جميًعــا! يجــب علــى جميــع اليهــود الخــروج إلــى الشــوارع  أتمنــى أن تموتــوا كالحشــرات بعــد اإلبــادة، أ
لقتلهــم واغتصابهــم وضربهــم، ومــا لــن يفعلــه الجيــش والشــرطة ســنقوم بــه، حتــى لــو كلفنــا حريتنــا وأرواحنــا. 

المــوت للعــرب.

خطاب عنرصي 	 
انتظــر وســوف نرســلك إـلـى الجحيــم، أيهــا القــذر، قريبــاً ســوف تمــوت جوعــاً. أنــت صفــر وكل مــن أمثالــك 

ســوف أتبــول عـلـى دمــك. 

مــن خــال رصــده، تبيــن للمركــز أن هــذه المجموعــات ال تســتخدم للتحريــض فقــط، وإنمــا تســتخدم للحشــد وتنظيــم 
الهجــوم علــى العــرب والفلســطينيين فــي شــوارع وأحيــاء بعــض المــدن، مثــل حيفــا، عــكا، يافــا واللد، وقــد رصد المركز 
حــاالت تنظيــم هجــوم عـلـى فلســطينيين ـفـي أماكــن معينــة مــن خــال هــذه المجموعــات، وقــد قــام أعضــاء هــذه 
المجموعــات فــي الكثيــر مــن الحــاالت بأخــذ صــور للضحايــا بعــد المشــاركة فــي هــذه الهجمــات، مــع نشــرها وتشــجيع 
اآلخريــن علــى ارتــكاب أعمــال عنــف مشــابهة بحــق الفلســطينيين. وتمكــن مركــز حملــة مــن عمــل باغــات علــى جــزء 
مــن هــذا المحتــوى التحريضــي، والعنصــري، وخطــاب الكراهيــة لشــركات التواصــل االجتماعــي ونجــح فــي إزالــة جــزء 
منــه ولكنــه ال زال هــذا المحتــوى موجــود علــى الشــبكة خصوصــا أن شــركات التواصــل االجتماعــي ال تقــوم بمراقبــة 
خطــاب الكراهيــة والمحتــوى العنيــف الموجــه للفلســطينيين بفعاليــة، وقــد فاقمــت مبالغــة شــركات التواصــل 
االجتماعــي فــي فــرض رقابتهــا علــى الخطــاب السياســي الفلســطيني مــن هــذه المشــكلة، وقــد الحــظ المركــز الفــرق 
في كثافة رقابة شــركات التواصل االجتماعي المفرطة على المحتوى المحتوى الفلســطيني الذي يوثق انتهاكات 
حقــوق اإلنســان التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون علــى أرض الواقــع، مقابــل عــدم إيــاء الرقابة الكافية لرصد خطاب 

العنصريــة والتحريــض والكراهيــة ضــد العــرب والفلســطينيين باللغــة العبريــة علــى المنصــات ذاتهــا. 

https://www.nytimes.com/2021/05/19/technology/israeli-clashes-pro-violence-groups-whatsapp.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2021/05/19/technology/israeli-clashes-pro-violence-groups-whatsapp.html?smid=url-share
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المراقبة، والتتبع والتهديد	 
بتاريــخ 11 أيار/مايــو أرســلت المخابــرات اإلســرائيلية إلــى المصليــن فــي المســجد األقصــى رســائل نصيــة إلــى 
هواتفهــم تعلمهــم أنــه قــد تــم "تصنفيهــم كمشــاركين ـفـي أعمــال عنــف ـفـي المســجد األقصــى وبنــاء عليــه 
ســتقوم المخابــرات اإلســرائيلية بمحاســبتهم الحقــا." إن هــذه الرســالة جــاءت فــي الغالــب نتيجــة الســتخدام 
المخابــرات اإلســرائيلية نظــام التتبــع GPS والــذي بنــاء عليــه قامــت بتحديــد الموقع الجغرافي لهؤالء المصلين، 
كمــا قامــت المخابــرات اإلســرائيلية باالتصــال بالفلســطينيين وتهديدهــم باالعتقــال والمحاكمــة فــي حالــة عــدم 

إزالــة وثائقهــم ومنشــوراتهم عــن منصــات التواصــل االجتماعــي بشــأن عنــف الشــرطة اإلســرائيلية ضدهــم. 

:)Youtube( "منصة "يوتيوب

إعالنات الرتويج للعدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة 

قامــت وزارة الشــؤون االســتراتيجية اإلســرائيلية بتــروج مقطــع فيديــو عبــر منصــة "يوتيــوب" )Youtube( يهــدف 
إلــى التبريــر للعــدوان الشــرس الــذي شــنته ســلطات االحتــال علــى قطــاع غــزة، حيــث يظهــر هــذا اإلعــان اللقطــات 
األخيــرة لصواريــخ تنطلــق مــن قطــاع غــزة وتنفجــر فــي إســرائيل، تظهــر رســالة عبــر هــذا المقطــع تخبــر المشــاهدين 
أن "إســرائيل ســتحمي مواطنيها من إرهاب حماس" يأتي هذا النوع من الفيديوهات في ســياق تبرير الســلطات 
اإلســرائيلية لعدوانهــا عـلـى قطــاع غــزة وقتلهــا للمدنيــن واألطفــال ـفـي القطــاع، وقــد حصــل هــذا المقطــع عـلـى 
حوالــي 1.2 مليــون مشــاهدة بعــد خمســة أيــام مــن تحميلــه علــى موقــع وزارة الشــؤون اإلســتراتيجية وقبــل حذفــه 

.)Youtube( "مــن منصــة "يوتيــوب

 :)Google maps( "منصة "خرائط جوجل
اإلنســان  وحقــوق  "جوجــل"  خرائــط  الفصــل-  خريطــة  "رســم  يــر  تقر  2018 عــام  ـفـي  حملــة  مركــز  أصــدر 
للفلســطينيين" والــذي تنــاول فيــه ســيرورة وضــع الخرائــط فــي  "خرائــط جوجــل" )Google maps( بمــا يتعلّــق 
بالمناطــق الفلســطينّية المحتلـّـة، وكيــف أن هــذه الســيرورة تســاعد فــي تشــكيل رأي عــام يخــدم مصالــح الحكومــة 

اإلســرائيلّية، وـفـي نفــس الوقــت تتعــارض مــع التــزام "جوجــل" )Google( ألطــر حقــوق اإلنســان الدولّيــة.  

خــال العــدوان الحاـلـي، يظهــر قطــاع غــزة عـلـى خرائــط "جوجــل" كمنطقــة ضبابيــة ومنخفضــة الدقــة أي غيــر 
واضحــة، تدعــي "جوجــل" )Google( أن هدفهــا هــو "الحفــاظ علــى األماكــن المكتظــة بالســكان محدثــة بشــكل 
منتظــم" ولكــن هــذا لــم يكــن هــو الحــال فــي غــزة. حيــث تعيــق هــذه الخرائــط منخفضــة الدقــة وغيــر المحدثــة أوال 
بــأول قــدرة مجموعــات حقــوق اإلنســان علــى توثيــق حــاالت هــدم المنــازل ونمــو المســتوطنات وســلب األراضــي. 
أمــا فــي قطــاع غــزة، تعيــق الدقــة المنخفضــة والصــور الضبابيــة توثيــق جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان.

)Venmo( "فينمو"
تمنــع منصــة "فينمــو" )Venmo( التبرعــات للمنظمــات الفلســطينية التــي تقــوم بأعمــال اإلغاثــة لمســاعدة 
الفلســطينيين. ويشــمل ذلــك صنــدوق اإلغاثــة الفلســطيني وجمعيــة اإلغاثــة الفلســطينية، وحتــى المنظمــات 
المعتمــدة مثــل صنــدوق إغاثــة أطفــال فلســطين، فــي الواقــع تمنــع أيــة منظمــة تحتــوي كلمــة "فلســطين" مــن 

تلقــي التبرعــات.

https://twitter.com/m7mdkurd/status/1391888694169247744
https://twitter.com/m7mdkurd/status/1391888694169247744
https://twitter.com/m7mdkurd/status/1393291797162508293
https://twitter.com/m7mdkurd/status/1393291797162508293
https://www.vice.com/en/article/epnx3p/youtube-removes-israeli-government-ad-gaza
https://www.vice.com/en/article/epnx3p/youtube-removes-israeli-government-ad-gaza
https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://www.bbc.com/news/57102499
https://www.bbc.com/news/57102499
https://www.businessinsider.com/venmo-blocking-palestine-relief-payments-us-treasury-sanctions-rules-2021-5?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/venmo-blocking-palestine-relief-payments-us-treasury-sanctions-rules-2021-5?r=US&IR=T
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تحليل القانون الدويل 
ينــص العهــد الدوـلـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ـفـي المــادة 6.1 عـلـى "الحــق ـفـي الحيــاة حــق مــازم 
لــكل إنســان. وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا" علــى وجــه التحديــد، 
فيمــا تنــص المــادة 26 علــى أن "النــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي 
التمتــع بحمايتــه"، وقــد نــص علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، فــي عــدد مــن مواثيــق حقــوق اإلنســان الدوليــة 
واإلقليميــة، وكدولــة طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــإن إســرائيل ملزمــة -وفقــاً 
يــة اإلنســان ـفـي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا  للمــادة -19 بحمايــة " الحــق ـفـي حر
ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 
أخــرى يختارهــا.". عــاوة علــى ذلــك، فــإن المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والتــي غالًبــا مــا توصــف بأنهــا "مــن بيــن أقــوى اإلدانــات لخطــاب الكراهيــة"، ألنهــا تحظــر بموجــب القانــون أي 
التــي تشــكل تحريًضــا عـلـى التمييــز، أو  يــة أو الدينيــة  دعايــة للحــرب، أو دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصر
العــداء أو العنــف. إن إســرائيل كدولــة طــرف ـفـي العهــد الدوـلـي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تنتهــك 
حقــوق اإلنســان الفلســطيني األساســية، وتتجاهــل مســؤولياتها بشــكل صــارخ. إن سياســاتهم الرقابيــة الصارخــة 
والتمييزيــة العنصريــة، والتــي تهــدف إلــى إســكات المحتــوى والتجــارب واألصــوات الفلســطينية، تشــكل انتهــاكا 
مباشــرا لحقــوق اإلنســان الفلســطيني األساســية، وآليــة للســماح بالتحريــض علــى العنــف، وذلــك نتيجــة لغيــاب 

الرقابــة ومحاســبة الدعــوات اإلســرائيلية المتطرفــة الرتــكاب أعمــال العنــف ضــد الفلســطينيين.

تلــزم االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )ICERD( أعضائهــا بالقضــاء علــى التمييــز 
العنصــري وتعزيــز التفاهــم بيــن جميــع األعــراق. كمــا تطالــب االتفاقيــة األطــراف الموقعــة بحظــر خطــاب الكراهيــة 
وتجريم العضوية في المنظمات العنصرية. صادقت إســرائيل على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري ـفـي عــام 1966، مــع تحفظهــا عـلـى المــادة 22 مــن االتفاقيــة التــي تســمح بإحالــة النزاعــات 
بيــن الــدول إلــى محكمــة العــدل الدوليــة. تتــم مراجعــة امتثــال إســرائيل لاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري بانتظــام مــن قبــل لجنــة القضــاء علــى التمييــز، وفــي ديســمبر مــن عــام 2019، اعترفــت 
كــدت أن إســرائيل، كدولــة طــرف، بحاجــة إلــى  اللجنــة بالمســائل المتصلــة باألمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، لكنهــا أ
االمتثــال لمبــادئ اتفاقيــة القضــاء عـلـى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. عـلـى وجــه التحديــد، نصــت عـلـى أن 
التدابيــر المتخــذة وفقــاً لمبــادئ االتفاقيــة يجــب أن تكــون "متناســبة؛ أاّل تمّيــز، مــن حيــث الغــرض أو فــي الواقــع، 
ــذ  فــي حــق المواطنيــن الفلســطينيين فــي الداخــل أو فــي حــق الفلســطينيين فــي األرض الفلســطينية المحتلــة أن تنفَّ

فــي احتــرام كامــل لحقــوق اإلنســان ومبــادئ القانــون اإلنســاني الدولــي ذات الصلــة."

عنــد النظــر فــي التزامــات الدولــة الطــرف تجــاه االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
مــن المهــم أيًضــا النظــر إلــى المــادة 4، التــي تتطلــب أن "تشـــجب الــدول األطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات 
القائمــة علــى األفــكار أو الـــنظريات القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي واحــد، أو التــي 
يــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة العنصريــة والتمييــز العنصــري، التميـــيز وكل عمــل مــن  تحــاول تبر
أعمالــه، وتتعهــد خاصــة، تحقيقــاً لهــذه الغايــة ومــع المراعــاة الحقــة للمـــبادئ الــواردة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق 
يــة اإليجابيــة  اإلنســان وللحقــوق المقــررة صراحــة فــي المــادة ٥ مــن هــذه االتفاقيــة وتتعهــد باتخــاذ التدابيــر الفور
الراميــة إـلـى القضــاء عـلـى كل تحريــض عـلـى هــذا". تعتبــر أعمــال التمييــز والترويــج لخطــاب الكراهيــة جرائــم 

يعاقــب عليهــا القانــون.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf
https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf
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توصيات 

دول الطرف الثالث

يجــب علــى دول الطــرف الثالــث الضغــط علــى الحكومــة اإلســرائيلية وشــركات وســائل التواصــل االجتماعــي 	 
لدعــم حقــوق اإلنســان -ال ســيما الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي الحيــاة والخصوصيــة الشــخصية- وإنهــاء 

التمييــز ضــد الفلســطينيين.

علــى دول الطــرف الثالــث التوقــف عــن تمويــل الــدول والشــركات والمؤسســات البحثيــة التــي تطــور تقنيــات 	 
وأجهــزة مراقبــة تنتهــك حقــوق اإلنســان الفلســطيني.

الرشكات 

يجــب علــى الشــركات إجــراء تقييــم آثــار علــى حقــوق اإلنســان بحيــث يشــمل تأثيــر إســرائيل علــى الفلســطينيين 	 
فــي الداخــل واألرض الفلســطينية المحتلــة، والتأكــد مــن أن سياســاتها وممارســاتها ال تفاقــم مــن اآلثــار الســلبية 

للسياســات والممارســات اإلســرائيلية على الفلسطينيين.

يجــب عـلـى الشــركات تكييــف سياســاتها العالميــة لتأخــذ ـفـي االعتبــار االحتــال غيــر القانوـنـي الــذي تمارســه 	 
إســرائيل علــى األرض الفلســطينية، وبتحليــل العديــد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان بــأن إســرائيل دولــة فصــل 

عنصــري، والتــي تمتــد إلــى الفضــاء الرقمــي الفلســطيني.

زيادة االســتثمار في إدارة المحتوى باللغة العبرية، والعمل مع المجتمع المدني إلنشــاء معجم لمصطلحات 	 
لخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية باللغة العبرية والتي تضر بالفلسطينيين.

توفيــر الشــفافية بشــأن طلبــات "اإلزالــة الطوعيــة" وإضافــة معلومــات إـلـى تقاريــر الشــفافية حــول حجــم 	 
ومحتــوى تلــك الطلبــات، باإلضافــة إلــى مواقــع المســتخدمين التــي أبلغــت عنهــا الســلطات الحكوميــة لضمــان 
دعم شــركات التواصل االجتماعي إلســرائيل في توســيع نطاق قانونها ليشــمل األرض الفلســطينية المحتلة، 

مــا يشــكل انتهــاكا للقوانيــن واألعــراف الدوليــة.

يجــب علــى الشــركات التوقــف عــن نشــر المعلومــات المضللــة مــن خــال توظيــف مدققــي الحقائــق الذيــن 	 
ســيبحثون فــي كل مــن المحتــوى اإلســرائيلي والفلســطيني مــع فهــم لســياق حقــوق اإلنســان. 

يجب إزالة المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومة اإلسرائيلية والسياسيون والمنظمات غير الحكومية 	 
المدعومــة مــن قبــل الحكومة عن المنصات.

يجــب أال تســمح الشــركات باإلعانــات التــي تدعــم العنــف وتعــزز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، بمــا ـفـي ذلــك 	 
اإلعانــات ـفـي المســتوطنات غيــر القانونيــة ـفـي األرض الفلســطينية المحتلــة.

يجــب أال تتخــذ شــركات الخدمــات الماليــة قــرارات مجملــة تقيــد حــق الفلســطينيين فــي الوصــول إلــى الخدمــات 	 
الماليــة دون تقييــم مناســب للمخاطــر الواقعيــة، كمــا يجــب علــى الشــركات تنفيــذ سياســات شــفافة وتوفيــر 

طــرق لمعالجــة إغــاق أو حظــر الحســابات الماليــة بشــكل خاطــئ .

يجــب أال تمنــع الشــركات األشــخاص مــن الوصــول إلــى المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة الازمــة لاســتجابة 	 
لألزمــات اإلنســانية. كمــا يجــب عليهــا مراعــاة وعكــس القوانيــن واألعــراف الدوليــة عنــد تصميمهــا، وتجنــب 

ســيطرة روايــة الــدول المحتلــة.
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يجــب عـلـى الشــركات العمــل عـلـى الــرد عـلـى الرســائل والتقاريــر الــواردة مــن منظمــات المجتمــع المدـنـي 	 
مناســب.  ووقــت  كاٍف  بمحتــوى  الموثوقيــن  والشــركاء 

المجتمع المدين المحيل والدويل

رفع وعي العامة حول حقوقهم وزيادة الوعي حول األدوات التي تحميهم. 	 

تضخيم وإيصال أصوات منظمات حقوق اإلنسان والنشطاء الفلسطينيين. 	 

انتهــاكات الحقــوق الرقميــة الفلســطينية عـلـى اإلنترنــت، وتقديــم 	  تكثيــف الجهــود للتوثيــق واإلبــاغ عــن 
االجتماعــي.  التواصــل  وشــركات  المســتقلة  المراقبــة  آلليــات  الباغــات 

دعــم اإلجــراءات القانونيــة والضغــط عـلـى الشــركات والحكومــات لضمــان حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان 	 
والقانــون الدولــي اإلنســاني.
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