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امللخص التنفيذي ّ

ـطيني عــى اإلنرتنــت .واجــه
للبيئــة القانونيّــة والسياسـيّة الحاليــة تأثــر كبــر عــى النشــاط السـ ّ
ـياس للشــباب الفلسـ ّ
العديــد مــن الفلســطين ّيني تجربــة إزالــة املحتــوى ،ومضايقــات ،واســتجوابات واعتقــاالت بســبب مامرســتهم لحقهــم يف
حريــة التعبــر يف اإلنرتنــت .عامــة ،يســاهم هــذا فيــا يعــرف مبصطلــح " "Chilling Effectالــذي قمنــا برتجمتــه إىل:
تأثـرات الــردع ،حيــث يخــى الشــباب مــن مامرســة حقوقهــم وميارســون الرقابــة الذات ّيــة والــردع الــذا ّيت ،مــا يقلّــل
مــن نشــاطهم عــر اإلنرتنــت ويســاهم يف تقليــص مســاحة املشــاركة السياسـيّة بشــكل عــام.

ـيايس األخــرة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا .يُنظــر
وقــف الشــباب يف مركــز العديــد مــن حــركات التغيــر السـ ّ
ـي عــى أنّهــا أدوات مه ّمــة للمشــاركة السياسـيّة يف فلســطني واملنطقــة ،وميكنهــا دعــم
إىل شــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
ـيايس وحقــوق اإلنســان .يف ذات الوقــت ،أصبحــت املشــاركة السياسـ ّية عــر شــبكة اإلنرتنــت أكــر خطــورة
اإلصــاح السـ ّ
ـي مــن أجــل املراقبــة ونــر
نظـ ًرا الســتخدام الحكومــات واألنظمــة ورشكات التكنولوجيــا لشــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
املعلومــات الخاطئــة .تشــمل املشــاركة السياسـ ّية للشــباب عــى اإلنرتنــت نتائــج إيجابيــة محـ ّددة:

نظـ ًرا ألجــواء القمــع العا ّمــة ،هنــاك أيضً ــا تأثـرات ثانويّــة ،حيــث يــؤدي قمــع الصحافيــن وأصحــاب التأثــر ،إضافــة
ـيايس عــر اإلنرتنت.
إىل األصدقــاء والعائلــة ،إىل املزيــد مــن الرقابــة الذات ّيــة وعــدم التفاعــل السـ ّ

املنطلق

مشاركة مدن ّية أكرب.
زيادة املشاركة السياسيّة وإسامع صوت الشباب.
يفتقــر الباحثــون واملنــارصون ومنظــات املجتمــع املــد ّين وصانعــو السياســات إىل أدلــة موثوقــة تقــوم عــى أساســها
ـطيني يف اإلنرتنــت .قــام مركــز "حملــة" بإج ـراء
ببلــورة اس ـراتيجيات لتعزيــز املشــاركة السياس ـ ّية بــن الشــباب الفلسـ ّ
ـطيني يف
هــذا البحــث ّ
لســد الفجــوة واملســاعدة يف اإلجابــة عــى أســئلة حــول املشــاركة السياس ـيّة للشــباب الفلسـ ّ
شــبكة اإلنرتنــت.
املنهج ّية

ـطيني مواجهــة انتهــاكات خطــرة ومســتمرة لحقــوق اإلنســان
يف هــذه الفــرة التــي يواصــل خاللهــا الشــعب الفلسـ ّ
األساســية وحقوقــه كشــعب ،حيــث ال ي ـزال يعيــش تحــت االحتــال ويواجــه الحصــار ،ويعــاين مــن االنقســام وعــدم
ـي.
اســتقرار املنطقــة ،توجــد أهميــة كبــرة لحاميــة حــق التعبــر يف املجــال الرقمـ ّ
املنارصة

عــى الحكومــات حاميــة حقــوق الشــباب يف التعبــر عــن أنفســهم عــر اإلنرتنــت ويف التفاعــل مــن أجــل املشــاركة
ـي.
السياسـ ّية الدميقراطيــة عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
الرقمــي واملشــاركة السياســ ّية؛ مــن خــال الحمــات أو
تشــجيع ف ّعــال ملشــاركة أوســع للشــباب يف الحــراك
ّ
الســيايس.
املبــادرات التــي تتيــح لهــم مشــاركة آمنــة يف الخطــاب
ّ
تشــجيع املشــاركة السياسـ ّية عــى اإلنرتنــت كشــكل مــن أشــكال التطــوع واملشــاركة املدن ّيــة الــذي ميكــن أن يشـ ّجع
الشــباب عــى أن يكونــوا مواطنــن فاعلــن ودافعــن للتغيري.
تشجيع الشباب عىل الدفاع عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحقوق الرقم ّية.

يهــدف هــذا التقريــر إىل عــرض االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــن خــال البحــث امليــدا ّين واســتطالع الرأي
ـطيني يف اإلنرتنــت .لغــرض هــذا البحــث ،ت ـ ّم عقــد ســتة ( )6مجموعــات
حــول املشــاركة السياس ـيّة للشــباب الفلسـ ّ
نقــاش بؤريّــة (مجموعــات نقــاش) ،شــارك فيهــا واحــد ومثانــن ( )81شــابًا ،مــن الذكــور واإلنــاث ،تـراوح أعامرهــم بــن
 15و 25عا ًمــا ،مــن القــدس وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والجليــل .وبالتــوازي ،أجــرى مركــز "حملــة" اســتطالع رأي
شــمل  1200مــن الشــباب مــن ذات الفئــة العمريّــة ،وقــارن نتائــج مجموعــات النقــاش مــع نتائــج اســتطالع الــرأي مــن
أجــل تحليــل النتائــج .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــام مركــز حملــة بإجـراء مراجعــة أدبيــات لتعزيــز التحليــل .شــملت املحــاور
الرئيســة للتقريــر مــا يــي :اســتخدام اإلنرتنــت وتقييــم أمانــه؛ مفهــوم املشــاركة السياسـ ّية مــن خــال وســائل التواصــل
ـي.
ـي ؛ تجــارب املشــاركة السياسـيّة أو عــدم املشــاركة مــن خــال وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
االجتامعـ ّ

تشــجيع إجــراء املزيــد مــن األبحــاث حــول املشــاركة السياســ ّية للشــباب عــر اإلنرتنــت ويف وســائل التواصــل
االجتامعــي.
ّ

النتائج الرئيسة

بناء القدرات

يشـكّك الشــباب يف جــدوى املشــاركة السياسـيّة عــر اإلنرتنــت حيــث يشــعرون أ ّن مشــاركتهم السياسـيّة ال ت ُحــدث
ي.
فرقًــا عندمــا يتعلــق األمــر بإحــداث تغيــر فعـ ّ

دعــم جهــود الشــباب يف قيــادة الحمــات ،والصحافــة املدن ّيــة ،والح ـراك ،كوســيلة للتحقــق مــن طــرق الهيئــات
الحاكمــة وللمطالبــة بحقوقهــم.
الرقمي الالزمة للمشاركة عرب اإلنرتنت بطريقة أكرث أمانًا.
تزويد الشباب مبهارات األمان
ّ
توفري منح تدعم الشباب يف بناء الحمالت واملشاركة السياس ّية عرب اإلنرتنت.
ي،
توفــر ورش عمــل للشــباب لتثقيفهــم حــول حقــوق اإلنســان الرقم ّيــة مبوجــب القانــون الــدو ّيل والقانــون املحـ ّ
والوســائل املناســبة لضــان تحصيــل حقوقهــم.

يــرى الشــباب حاجــة إىل انتقــاء مشــاركتهم السياســ ّية عــر اإلنرتنــت ،ووصفــوا عمليــة االختيــار فيــا يتعلــق
بالطريقــة التــي يشــاركون بهــا (أي نــر ،مشــاركة ،تعليــق ،وإعجــاب) ،والقضايــا أو املواضيــع التــي يتفاعلــون معهــا.
ـيايس عندمــا يكــون هنــاك "ترنــد" أو حملــة يشــاركون فيهــا.
مــن األرجــح أن يشــارك الشــباب مبحتــوى سـ ّ
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املقدمة
املنطلق

عندمــا يفهــم الشــباب والشــابات حقوقهــم ،فهــذا ّميكنهــم مــن االنخـراط يف املجتمع املــد ْين والخدمــة العا ّمة واملشــاركة
السياسـيّة .تحقي ًقــا لهــذه الغايــة ،صــدر القـرار رقــم  2250عــن مجلــس األمــن ( )UNSCيف العــام  ،2015لدعــم زيــادة
متثيــل الشــباب يف صنــع الق ـرار عــى جميــع املســتويات .وعــى وجــه الخصــوص دعــم الشــباب يف الــرق األوســط
وشــال إفريقيــا .تع ـ ّد قنــوات الوصــول إىل ص ّنــاع الق ـرار واملشــاركة السياس ـيّة ذات أهميــة خاصــة ،حيــث تحتــوي
هــذه املنطقــة عــى نســب شــباب هــي مــن أعــى نســب الشــباب عــى وجــه األرض .ففــي فلســطني تحديـ ًدا ،يشّ ــكل
الشــباب (الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  30٪ )15-29مــن مجمــوع الســكان الفلســطينيّني ،وجميــع األطفــال والشــباب
تحــت ســن  29يشــكلون أكــر مــن  50٪مــن الســكان.
ـيايس األخــرة يف
وقــف الشــباب يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا يف مركــز العديــد مــن حــركات التغيــر السـ ّ
ـيايس يف بلــدان مثــل لبنــان والعـراق وفلســطني .ت ُظهــر
دول مثــل مــر وتونــس ،باإلضافــة إىل مطالبــات باإلصــاح السـ ّ
البيانــات املتعلقــة بالشــباب العــر ّيب ،عمو ًمــا ،أنّهــم نشــطون يف مجموعــة مــن نشــاطات املشــاركة املدن ّيــة مثــل تلــك
املوجــودة يف مناطــق أخــرى ،وعــى أنّهــم أكــر نشــاطًا مــن الناحيــة السياسـيّة ،حيــث يبلــغ معـ ّدل مشــاركة الشــباب
العاملــي ( .)15.2٪ولكــن ،عندمــا يتعلــق األمــر بقنــوات
يف االحتجــاج أو التظاهــر ( )28.9٪حــوايل ضعــف املعــدل
ّ
املشــاركة األكــر رســميّة ،مثــل املجموعــات املدنيّــة ( 19٪مــن الشــباب العــر ّيب مقارنــة ب  32٪مــن الشــباب يف إفريقيــا)
واالنتخابــات ( 48٪مــن الشــباب العــر ّيب مقابــل  59٪عامل ًيــا) فإنّهــم مييلــون إىل املشــاركة بشــكل أقــل.
يف عاملنــا املرتابــط باســتمرار ،تعـ ّد منصــات اإلنرتنــت رضوريّــة للنــر حــول أوضــاع النــاس وحقوقهــم ومطالبهــم مــن
شــاغيل مناصــب صنــع القـرار .وباملثــل ،فهــي تســاعد عــى اخـراق حــدود القمــع والفصــل وتوحيــد املجتمعــات م ًعا يف
ـي يف جميــع أنحــاء فلســطني ،كأدوات مهمــة للمشــاركة السياسـ ّية
ـي .يُنظــر إىل شــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
كفــاح جامعـ ّ
ـيايس وحقــوق اإلنســان .يف غيــاب القنــوات الرســميّة للمشــاركة
يف فلســطني واملنطقــة وميكنهــا دعــم اإلصــاح السـ ّ
ـي منصــة حاســمة للشــباب للوصــول إىل املعلومــات وتنظيــم أنفســهم والتعبري
املدن ّيــة ،ت ُوفّــر وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
عــن آرائهــم.
الغرض من الدراسة ونطاقها

الفلســطيني لوســائل التواصــل
حتــى اآلن ،ال يتوفّــر ســوى القليــل مــن األبحــاث حــول كيفّيــة اســتخدام الشــباب
ّ
ـي ،ومفهومهــم لحقهــم يف حريــة التعبــر ،واملعرفــة واملهــارات التــي يتمتعــون بهــا لإلبحــار يف وســائل التواصــل
االجتامعـ ّ

/ 6

7 /

ـي بطريقــة آمنــة وف ّعالــة .ت ّؤكــد األبحــاث واالستشــارات الحاليــة أ ّن العديــد مــن الشــباب ومنظّــات دعــم
االجتامعـ ّ
الرقمــي .قلّــة قليلــة مــن الشــباب
الشــباب ،يفتقــرون إىل مهــارات م ّعينــة يف األمــن اإللكــرو ّين (الســايرب) والتأثــر
ّ
يف الضفــة الغربيّــة يســتخدمون ،أو حتــى يعــون ،التدابــر األمنيّــة األساســيّة مثــل  VPNأو متصفحــات التخفــي
( .)incognito browsersســتزداد أهم ّيــة هــذه املهــارات مــع قيــام الحكومــات بتوســيع نطــاق املراقبــة والضبــط عــى
ـي بأمــان،
ـي ،وبالتــايل ،ســتكون هنــاك حاجــة متزايــدة ملعرفــة كيفيــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
الحيــز الرقمـ ّ
واملســاهمة يف حاميــة حريــة التعبــر .أجــرى مركــز "حملــه" هــذا البحــث للمســاعدة يف تقديــم فهــم أعمــق حــول
ـي .أســئلة البحــث الثالثــة األساســية هــي:
املشــاركة الشــباب السياس ـيّة عــر اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
كيف يستخدم الشباب اإلنرتنت والشبكات االجتامعيّة؟
مــا هــي العوامــل التــي تؤث ّــر عــى املشــاركة أو عــدم املشــاركة السياســ ّية يف اإلنرتنــت لــدى الشــباب
الفلســطي ّني؟
ما هي وجهات نظر الشباب حول حرية التعبري يف اإلنرتنت؟
اإلطار املفاهميي ّ

خــال هــذه الدراســة ،تـ ّم اســتخدام  1التعريفــات التاليــة للحصــول عــى فهــم أفضــل للمشــاركة السياسـيّة يف اإلنرتنــت
للشباب الفلســطي ّني.
املصمــم ملعالجــة القضايــا ذات االهتــام العــا ّم.
ـي ّ
املشــاركة املدن ّيــة هــي املفهــوم األوســع للنشــاط الفـ ّ
ـردي والجامعـ ّ
لقــد اخرتنــا اســتخدام تعريــف املشــاركة املدنيّــة مــن مركــز بيــو ( .)Pew Centerميكــن أن تأخــذ املشــاركة املدنيّــة
الفــردي إىل املشــاركة التنظيم ّيــة واملشــاركة االنتخاب ّيــة .وميكــن أن تشــمل
التطوعــي
أشــكالً عديــدة ،مــن العمــل
ّ
ّ
الجهــود املبذولــة ملعالجــة مشــكلة بشــكل مبــارش أو العمــل مــع اآلخريــن يف املجتمــع لحـ ّـل مشــكلة مــا ،أو التفاعــل
مــع مؤسســات الدميقراط ّيــة التمثيل ّيــة .يجــب أن يتمتــع املواطنــون املتفاعلــون بالقــدرة والوكالــة والفرصــة للتحــرك
بشــكل مريــح بــن هــذه األنــواع املختلفــة مــن األعــال املدنيّــة.
املشــاركة السياسـ ّية تعريفهــا ضيّــق نســبة للمشــاركة املدنيّــة .يف هــذه الدراســة ،قمنــا بتعريــف املشــاركة السياسـيّة
عــى أنّهــا تعبــر عــن رأي م ّعــن حــول سياســات ،ومامرســات ،وأحــداث آنيــة ،وســرورات سياس ـ ّية ،أو تفســر تلــك
األحــداث أو الســرورات.
ـيايس ،ويتطلــب كفايــات يف التواصــل والقــدرة عــى إدراك الطريقــة التــي يح ّقــق بهــا
التعبــر الســيايسّ هــو ســلوك سـ ّ
النــاس أهدافهــم العالئق ّيــة.

أجــرى مركــز "حملــة" أبحاثًــا عــن الحقــوق الرقم ّيــة الفلســطين ّية وحريــة التعبــر املتعلقــة بهــذه
الدراســة ،مــن ضمنهــا:
"هاشتاج فلسطني" (:)2018 ,2017 ،2016

سلســلة تقاريــر تعــرض تفاصيــل انتهــاكات الحقــوق الرقم ّيــة الفلســطين ّية التــي ترتكبهــا الحكومــات والســلطات
الفلســطيني .وخــال الســنوات الثــاث التــي قــام مركــز "حملــة" بإجــراء
ورشكات التكنولوجيــا الدوليّــة واملجتمــع
ّ
البحــث خاللهــا ،طــرأت زيــادة حــا ّدة يف االنتهــاكات كــا هــو موث ّــق يف سلســلة التقاريــر.

ّ
"مؤش العنرص ّية والتحريض" (:)2018 ،2017 ،2016

مراجعــة ســنويّة لخطــاب الكراهيــة يف اإلنرتنــت باللغــة العربيّــة املو ّجــه ضــد الفلســطينيني والعــرب .يظهــر التقريــر
ارتفا ًعــا 3مذهـ ًـا يف خطــاب الكراهيــة املوجــه ضــد الفلســطين ّيني والعــرب عــى اإلنرتنــت.

"حريات اإلنرتنت يف فلسطني  :مسح النتهاكات وتهديدات الحقوق الرقم ّية" (:)2018

يتنــاول التقريــر التحديــات التــي تواجــه البنيــة التحتيّــة لالتصــاالت يف فلســطني ،ويحلّــل انتهــاكات الســلطات اإلرسائيليّة
والســلطة الفلســطين ّية وحــاس ،باإلضافــة إىل االنتهــاكات التــي تتواطــأ معهــا الــركات الخاصــة مثــل فيســبوك وجوجل
ـص عــى أ ّن الحقــوق الرقميّــة هــي
ويب بــال .يعتمــد هــذا التقريــر عــى الترشيعــات واالتفاقيــات الدوليّــة ،التــي تنـ ّ
امتــداد لحقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت ومــن حقــوق اإلنســان األساسـ ّية .تشــمل هــذه الحقــوق حريــة التعبــر عــى
الشــبكة ،والحــق يف الخصوصيّــة ،والحاميــة مــن رقابــة الحكومــات والــركات.
"مسح النشاط الرقمي ّ للمؤسسات األهل ّية الفلسطين ّية" (:)2018
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َهــ َد َف املســح إىل دعــم التخطيــط املســبق للتدريبــات يف املســتقبل بنــاء عــى االحتياجــات واملتطلبــات الفعلّيــة
للمؤسســات غــر الحكوميّــة يف املنطقــة .ت ـ ّم إج ـراء املســح مــن قبــل الســيدة مهــا بــدر ،وشــاركت بــه نحــو 108
واملؤسســات الفلســطين ّية يف
مؤسســة مــن جميــع املجتمعــات الفلســطين ّية ،مبــا فيهــا غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس
ّ
ّ
ِّ
الداخــل .ركّــز املســح عــى خمســة عوامــل مؤثــرة مــع متغ ـرات يف قضيتــن .العوامــل مؤثــرة هــي :املوقــع الجغ ـرا ّيف
املؤسســة ومجال
للمؤسســات ،الفئــة العمريّــة للمجموعــة املســتهدفة ،املوقــع الجغـرا ّيف للمجموعــة املســتهدفة ،حجــم ّ
ّ
املؤسســات يف هــذا املجــال.
ـي) ،وتحديــات واحتياجــات ّ
ـي (اجتامعـ ّ
عملهــا .وتنــاول املســح قضيتــان :األداء اإلعالمـ ّ
"شبكة مع ّنفة :العنف املبين عىل النوع االجمتاعي ّ عىل اإلنرتنت" (:)2018

ـي
وجــد هــذا التقريــر أن ثــاث مــن بــن كل أربــع نســاء فلســطين ّيات تعرضــن للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
ايض يعكــس تجربــة النســاء يف الواقــع .تتعـ ّرض الفتيــات والنســاء الفلســطينيّات ألنــواع
عــى اإلنرتنــت وأ ّن الفضــاء االفـر ّ
ـي ،وتخضــع للرقابــة مــن قبــل
ـي عــر وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
مختلفــة مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
ـي والعائلــة ،والتــي أشــارت إليهــا املشــاركات بـــ "بــرج املراقبــة".
الســلطات ورشكات التواصــل االجتامعـ ّ

رف للتفاعــل الف ّعــال واملالئــم للفــرد يف ســياق عالئقــي خــاص .2وقــد ُوجــد ســابقًا
كفايــات التواصــل تُعـ ّرف بأنّهــا التـ ّ
أ ّن لكفايــات التواصــل صلــة إيجابيّــة بالحراك.
1
2
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الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :عشية يوم الشباب العاملي يف  12آب  12 .2015آب .2016
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1721&mid=3172&wversion=Staging
ذات املصدر.

3
4

مرييس كوربس" .دراسة حول اإلنخراط املدين للشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ( .)2012متوفر عىل
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/mena_youth_civic_engagement_study_-_final.pdf
مركــز حملــة ( .)2019مســح النشــاط القمــي حــول مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطينيةDigital Activism Survey on Palestinian Civil Society .
;Organizations
9 /

متقطع" (:)2018
"اتصال
ّ

يعــرض هــذا التقريــر تفاصيــل الســيطرة اإلرسائيل ّية عــى البنيــة التحت ّيــة لتكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت الفلســطينية
ـي
ـطيني .أ ّدى احتــال إرسائيــل الرقمـ ّ
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتأثريهــا عــى الحقــوق الرقم ّيــة للشــعب الفلسـ ّ
إىل خلــق فجــوة كبــرة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بــن الفلســطين ّيني وبقيــة العــامل ،منته ـكًا للعديــد مــن
حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا الحــق يف الوصــول إىل األســواق االقتصاديّــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،مكّنــت ســيطرة إرسائيــل
املســتمرة عــى البنيــة التحت ّيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن مراقبــة جميــع النشــاطات الفلســطين ّية عــر
ـي لفــرض
اإلنرتنــت ،منتهكــة حقهــم يف الخصوص ّيــة ،ويف كثــر مــن الحــاالت تتعــاون مــع رشكات التواصــل االجتامعـ ّ
رقابــة عــى الفلســطين ّيني عــر اإلنرتنــت ،وهــذا انتهــاك لحقّهــم يف حريــة التعبــر.
لــدى "حملــة" نشــاطات تهــدف إىل تعزيــز املشــاركة السياس ـ ّية للشــباب عــر اإلنرتنــت والتــي تنــدرج ضمــن برامــج
واملؤسســات الشــباب ّية للقيــام بحمــات رقم ّيــة
املنــارصة وبنــاء القــدرات .يشــمل هــذا العمــل بنــاء قــدرات الشــباب
ّ
ـي لتتيــح لهــم فرصــة الوصــول اآلمــن لإلنرتنــت.
ف ّعالــة واكتســاب واســتخدام مهــارات األمــان الرقمـ ّ
ـي لهــذه الدراســة تحديــد العالقــة بــن املشــاركة السياس ـ ّية للشــباب وبــن فضــاء اإلنرتنــت،
حــاول اإلطــار املفاهيمـ ّ
والبحــث يف الفرضيــات الرئيســة التــي يعتقــد أنّهــا تربــط األبحــاث وبرنامــج التدخــات بالنتائــج طويلــة األمــد التــي
يعمــل عليهــا مركــز "حملــة".

املنهج ّية
ـايس مــن خــال اســتبيان
تســتند النتائــج الــواردة يف هــذا التقريــر إىل بيانــات أول ّيــة وثانويّــة ت ـ ّم جمعهــا بشــكل أسـ ّ
ـي إىل:
ـي ونوعـ ّ
ومجموعــات نقــاش بؤريــة ومراجعــة األدبيــات .اســتند ق ـرار إج ـراء بحــث كمـ ّ
الفلسطيني عىل اإلنرتنت
نقص البيانات املتوفّرة حول املشاركة السياس ّية للشباب
ّ
التأثريات التي تطرأ وتؤ ّدي إىل انخفاض يف املشاركة السياس ّية للشباب عرب اإلنرتنت
أدوات البحث

اعتمدت الدراسة عىل 5جمع وتحليل البيانات عىل األدوات التالية:

شــملت مراجعــة األدبيــات 6قــام بهــا مركــز "حملــة" .واقتــرت هــذه املصــادر يف البدايــة عــى دراســات وبرامــج
أجريــت يف فلســطني ،ولكــن ت ـ ّم توســيع نطاقهــا الح ًقــا لتشــمل منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا والبلــدان
األخــرى التــي توفّــرت بهــا مصــادر ذات صلــة.

تحديد النظريّات التي سيتم اختبارها:

تــم تطويــر عمــل "حملــة" مــع الشــباب يف فضــاء اإلنرتنــت اســتنا ًدا إىل متابعــة وتقييــم وتعلّــم مــن برامجنــا الحاليــة
مــع الشــباب .تـ ّم تصميــم هــذا التقريــر بــإدراك للواقــع الــذي انعكــس يف هــذه الربامــج والختبــار بعــض فرضياتنــا .بنــا ًء
عــى هــذا النمــوذج ،اســتخلصنا أيضً ــا نظريــات التغيــر التــي أثّــرت عــى توصيــات هــذه الدراســة.

مجموعات النقاش:7

تناولــت مجموعــات النقــاش املشــاركة/عدم املشــاركة السياسـيّة لــدى الشــباب وقدرتهــم عــى مامرســة حقّهــم يف حرية
ـي .وشــملت تجــارب الشــباب
التعبــر والحــق يف التج ّمــع السـ ّ
ـلمي عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ـيايس والتج ّمــع السـ ّ
والشــابات الفلســطينيّني مــن عــدة مناطــق يف القــدس والضفــة الغربيــة وغــزة والداخــل .تـ ّم عقــد مجموعــات النقــاش
املؤسســات واملراكــز الشــباب ّية التــي ينشــط فيهــا اآلخــرون .تراوحــت مــدة مجموعــات
مــع املشــاركني يف أماكنهــم؛ ّ
النقــاش بــن  45و 60دقيقــة .ووافــق جميــع املشــاركني عــى التســجيل الصــويتّ ،ومــن ثـ ّم تـ ّم تفريــغ وتوثيــق البيانــات.

استطالع رأي:

شــمل اســتطالع الــرأي  1200شــاب وشــابة ،تـراوح أعامرهــم بــن  16و  30عا ًمــا ( 400مــن الضفــة الغربيــة ،و  400مــن
غــزة ،و  400مــن املواطنــن الفلســطينيّني يف الداخــل) ٪ 51.8 .مــن املجيبــن كانــوا مــن الذكــور و  ٪ 48.2مــن اإلنــاث.
أ ّمــا الفئــات العمريّــة فكانــت 31.9٪ :يف الفئــة العمريّــة  20-24 35.2٪ ،16-19ســنة ،و  25-30 32.9٪ســنة.

طريقة جمع البيانات:

تـ ّم إجـراء مجموعــات النقــاش البؤريّــة مــن قبــل امليرسيــن يف غــزة والضفــة الغربيــة والداخــل .8تـ ّم إرســال البيانــات
ـطيني والحقــوق الرقم ّيــة.
التــي جمعــت للتحليــل مــن قبــل خـراء داخل ّيــن يف الشــباب الفلسـ ّ

تفسري النتائج ووضعها ضمن السياق:

ـي مبراجعــة البيانــات وط ـ ّور تقري ـ ًرا 9بنــا ًء عــى مجموعــات النقــاش التــي ح ـ ّددت التفس ـرات
قــام استشــاري خارجـ ّ
األكــر منطق ّيــة للنتائــج .كــا شــارك طاقــم "حملــة" يف تحديــد تداعيــات هــذه النتائــج عــى برامــج واس ـراتيجيات
املنــارصة يف املركــز ،وتطويــر توصيــات للمركــز وللهيئــات األخــرى العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان والحقــوق الرقميّــة
يف فلســطني ومنطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.

مراجعة األدب ّيات:

كانــت الخطــوة األوىل هــي البحــث يف عــن األدب ّيــات حــول املفاهيــم والنظريّــات الرئيســة قيــد البحــث ،باإلضافــة
إىل دالئــل مــن دراســات حديثــة بشــأن تنبــؤات ونتائــج املشــاركة السياس ـ ّية للشــباب .إضافــة إىل املصــادر الخارج ّيــة،

5

الرقمي بني الشباب الفلسطيني.Understanding of Digital Security Among Palestinian Youth .
مركز حملة ( .)2017مفهوم األمان
ّ

6
7
8
9
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ميشـ�يل ديلـلي كاربينـ�ي ،مديـ�ر عـ�ام ،السياسـ�ات العامـ�ة ،صناديـ�ق بيـ�و الخرييـ�ة( (�Michael Delli Carpini, Director, Public Policy, The Pew Char
)itable Trusts
سبيتسبريغ ،ه.ب .)1983( .كفايات التواصل كمعرفة ،مهارة ،وإنطباع .تربية التواصل .323-329 ،32 ،ديو.10.1080/03634528309378550 :
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.102-117
منصة هيت جروتيه ميدين أوستني ( .)2018عاملة ومشاركة الشباب يف الرشق األوسك وشامل أفريقيا.
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محدوديات:

ـي
مل تتوفّــر بيانــات رضوريّــة لقيــاس العديــد مــن املك ّونــات الرئيســة الســتخدام اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ـطيني بســهولة أكــر مــن خــال الدراســات
الفلســطينيّة .توفّــرت املعلومــات حــول املشــاركة املدنيّــة للشــباب الفلسـ ّ
التــي نرشتهــا األمــم املتحــدة والعديــد مــن املنظــات غــر الحكوم ّيــة املحل ّيــة والدول ّيــة .هنــاك بيانــات ومعلومــات
وربــا ال توجــد بيانــات حــول مشــاركتهم
محــدودة للغايــة حــول الحيــاة الرقميّــة للفلســطينيّني ،مبــا فيهــا الشــبابّ ،
ـطيني مــن مجموعــة واســعة
السياسـ ّية عــى اإلنرتنــت .كانــت قــوة الدراســة أنهــا تتضمــن بيانــات حــول الشــباب الفلسـ ّ
مــن املناطــق الجغرافيّــة.
املشاركون  -خصائص اجمتاع ّية ودميوغراف ّية للشباب املشاركني

كجــزء مــن البحــث ،أجرينــا ســت مجموعــات بؤريّــة تض ّمنــت مشــاركة  81شــابًا تـراوح أعامرهــم بــن  15و 25عا ًمــا،
مــن القــدس وغــزة (شــال وجنــوب) والضفــة الغربيــة والداخــل .يف الداخــل ،قابلنــا طــاب الجامعــات واملــدارس
الثانويــة مــن الجليــل واملثلــث .التقينــا يف الضفــة الغربيّــة مبجموعــة شــبابيّة مــن القــدس ورام اللــه ،ويف بيــت لحــم
التقينــا مبجموعــة مــن الخليــل وبيــت لحــم .يف غــزة ،التقينــا مبجموعتــن ،واحــدة يف الشــال واألخــرى يف الجنــوب .مل
يتــم ذكــر أســاء املشــاركني لحاميــة خصوصيتهــم .تـ ّم تجنيــد املشــاركني يف مجموعــات النقــاش مــن مجموعــات مدنيّــة
نشــطة قامئــة.
الجدول األ ّول؛ جيل وعدد املشاركني:
الجيل

15-18

19-22

23-25

عدد املشاركني

31

36

14

الجدول الثّاين؛ املنطقة وعدد املشاركني:
املنطقة

قطاع غزة

الضفة الغربية والقدس

فلسطينيو ال 48

عدد املشاركني

13

14

12

عدد املشاركات

10

17

14

الجدول الثّالث؛ الوظيفة وعدد املشاركني:
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الوظيفة

طالب/ة مدرسة

جامعي/ة
طالب/ة
ّ

خ ّريج/ة

عدد املشاركني

26

40

15
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النتائج والنقاش

االجتامعي
استخدام اإلنرتنت – األدوات املستخدمة للوصول لإلنرتنت واإلعالم
ّ
76.3 %

استخدام اإلنرتنت ووسائل التواصل االجمتاعي ّ

تحتــوي منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا عــى عــدد شــباب مــن األعــى يف العــامل ،حيــث تصــل نســبة الشــباب
دون ســن الثالثــن  50٪مــن الســكان .10ووف ًقــا للدراســات األخــرة ،أكــر مــن  90٪الشــباب يف الفئــة العمريّــة 28-24
ونحــو  85٪مــن الفئــة العمريّــة  25-34يســتخدمون اإلنرتنــت يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا  .يشــكل
ـطيني ( ّيف الفئــة العمريّــة  11 30٪ )12-29مــن مجمــل السـكّان الفلســطينيني ،وجميــع األطفــال والفتيــة
الشــباب الفلسـ ّ
12
دون ســن ال  29يشّ ــكلون . 50٪
ـطيني يســكنون يف الداخــل
ـي يف فلســطني للعــام  ،2017هنــاك  )73٪( 1.5مليــون فلسـ ّ
ووف ًقــا لتقريــر التواصــل االجتامعـ ّ
يســتخدمون اإلنرتنــت  .ولــوج اإلنرتنــت يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وصــل  63.2٪حتــى منتصــف العــام ،2016
ـطيني ،نحــو  456000مــن األرس
ـطيني  .وف ًقــا للجهــاز املركـ ّ
ـزي لإلحصــاء الفلسـ ّ
مــع مجمــل  3ماليــن مســتخدم فلسـ ّ
الفلســطينيّة تتصــل باإلنرتنــت عــر خطــوط الهاتــف األرضيّــة .وبالنســبة إىل االتصــال عــر األجهــزة املحمولــة ،فــإن
اإلحصائيــات مل تتضــح بعــد نظ ـ ًرا أل ّن إرسائيــل قــد منعــت وصــول اإلنرتنــت عــر الجيــل الثالــث ( )G3حتــى العــام
 ،2018ث ـ ّم أتاحتــه فقــط للفلســطينيّني يف الضفــة الغربيــة وباســتثناء غــزة .الفلســطينيّون ،وخاصــة الشــباب منهــم،
ـي.
متعطشــون لوســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ـي
ـي  .يعـ ّد فيســبوك أكــر منصــات التواصــل االجتامعـ ّ
 1مــن بــن  3فلســطينيني موجــود عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
اســتخدا ًما حيــث يبلــغ إجــايل عــدد املســتخدمني الفلســطينيني  1.6مليــون مســتخدم (يشّ ــكلون نحــو  33٪مــن
إجــايل مســتخدمي اإلنرتنــت يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة) .تويــر ،مــن ناحيــة أخــرى ،لديــه حصــة  11٪فقــط مــن
مســتخدمي اإلنرتنــت الفلســطينيني 55٪ .مــن الفلســطينيّني يســتخدمون هواتفهــم الذكيــة للوصول إىل فيســبوك ،مقارنة
بـــ  10٪فقــط ممــن يصلــون إىل املنصــة عــر الحاســوب أو الحاســوب املحمــول (الب تــوب) .مــن بــن الفلســطينيني،
ـي أربــع ســاعات أو أكــر يف اليــوم 71.3٪ .يســتخدمون فيســبوك،
يســتخدم  73٪مــن الشــباب وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
 66٪يســتخدمون واتــس آب 51٪ ،يســتخدمون يوتيــوب ،وهــذه املنصــات األكــر شــيو ًعا .وهــذا يتــاىش مــع الشــباب
ـي يف العــامل .باإلضافــة إىل
اللبنــا ّين واألرد ّين ،الذيــن يعتــرون مــن أكــر الشــباب نشــاطًا  13عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ـي .
ذلــك ،تصنــف اإلحصــاءات فيســبوك وواتــس آب عــى أنّهــا املنصــات األكــر شــعب ّية عــى املســتوى اإلقليمـ ّ
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16.8 %

12.2 %

حاسوب نقال/مكتبي خاص بك

حاسوب نقال/مكتبي
بيتي مشرتك مع العائلة

11.7 %

هاتف ذيك

تابلت أو ايباد

االجتامعي
الفلسطيني عىل اإلعالم
املصدر :حملة ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية لدى الشباب
ّ
ّ

االجتامعي بحسب املنطقة
استخدام اإلنرتنت واإلعالم
ّ
50.1

11.4

قطاع غزة
بشكل متوسط

35.3
17.3

10.6

فلسطينيو ال 48
بشكل قليل

46.3

43.1

38.5

47.4

الضفة الغربية

بشكل كبري

االجتامعي
الفلسطيني عىل اإلعالم
املصدر :حملة ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية لدى الشباب
ّ
ّ

جامعة نورث ويست يف قطر ( .)2016إستخدام اإلعالم يف الرشق األوسط  .2016متوفر عىل:
http://www.mideastmedia.org/survey/2016/uploads/file/NUQ_Media_Use_2016_Final_Full_Demo.pdf
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .عشية اليوم العاملي للشباب  12 .12/8/2015حزيران .2016
ذات املصدر.
االجتامعي يف فلسطني  ."2016متوفر عىل:
سوشال ستوديو" ،تقرير التواصل
ّ
https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf
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الفلسطيني ملنصات اإلنرتنت
استخدام الشباب
ّ
71.3% 66%

سيغنال

تيليغرام

سكايب

تيك توك

تويرت

فايرب

سناب شات

إنستغرام

يوتيوب

ةاتساب

16.4% 15.8% 15%
10.1% 8.1%

فيسبوك

3.5%

3.8%

لينكد إن

32.7%

51.1% 45.7%

االجتامعي
الفلسطيني عىل اإلعالم
املصدر :حملة ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية لدى الشباب
ّ
ّ

املشاركة السياس ّية عرب اإلنرتنت

ـطيني أ ّن فقــط  40٪مــن الشــباب أبــدوا اهتاممهــم باملشــاركة يف حــدث انتخــا ّيب
وجــد الجهــاز املركـ ّ
ـزي لإلحصــاء الفلسـ ّ
( 29٪يف الضفــة الغربيــة مقابــل  57٪يف قطــاع غــزة)  .14فبالنســبة للعديــد مــن الشــباب "لــو شــاركنا أو ال فهــي نفــس
النتيجــة يف البلــد" .وكــا عـ ّـر أحــد املشــاركني يف مجموعــة النقــاش مــن الضفــة الغرب ّيــة ،فــإ ّن املشــاركة السياسـ ّية ال
تخلــق تغي ـ ًرا ،وأضــاف "لقيــت انــه ملهــاش الزمــة أتعــب حــايل وأتعــب رايس وفــش منهــا فايــدة ،أنــا بــس حمــرض
وأتعــب وراح يضــل الوضــع زي مــا هــو".
وقــد أشــارت دراســات أخــرى ،بــأ ّن إحــدى التحديــات الرئيســة للشــباب هــي الوصــول إىل قنــوات التأثــر وإىل املكلّفــن
بالواجبــات وأصحــاب الســلطة .ويف فلســطني ،يعتقــد  65٪مــن الشــباب أ ّن املشــاركة السياس ـيّة عــر اإلنرتنــت ميكــن
الفلســطيني الذيــن شــملهم املســح
أن تؤث ِّــر عــى ص ّنــاع القــرار  . 15ومــع ذلــك ،فــإ ّن فقــط  37.2٪مــن الشــباب
ّ
ـطيني ذا كفايــات
أفــادوا بأنّهــم يشــاركون يف النقاشــات السياس ـيّة عــر اإلنرتنــت .عــى الرغــم مــن أ ّن الشــباب الفلسـ ّ
ـي للتواصــل ،إال أ ّن معـ ّدل املشــاركة املنخفــض قــد يكــون نات ًجــا عــن عــدة
عاليــة الســتخدام وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
عوامــل ،مــن ضمنهــا وجهــات نظــر الشــباب حــول فاعليّــة املشــاركة السياسـيّة عــر اإلنرتنــت ،وشــعورهم باألمــان عــر
اإلنرتنــت وقدرتهــم عــى التواصــل الف ّعــال.

تعتمــد املشــاركة السياس ـ ّية عــى كفايــات التواصــل وعــى قــدرة الشــباب عــى بنــاء عالقــات مــع األشــخاص حــول
ـطيني كيفيــة
ـي ،يعــرف الشــباب الفلسـ ّ
القضايــا العامــة .عندمــا يتعلــق األمــر باســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
املنصــة التــي ســيتم
ـي بشــكل ف ّعــال واتخــاذ الق ـرارات االس ـراتيجية بخصــوص ّ
اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
اســتخدامها بنــا ًء عــى الجمهــور املقصــود واملحتــوى الــذي يبنونــه أو يتفاعلــون معــه .وكــا أعربــت إحــدى املشــاركات
مــن الداخــل" :كل واحــدة مــن الوســائل الهــا اســتعامل مختلــف عــن االخــر ،مثــا الفيســبوك لألمــور الكبــرة ،وباقــي
الوســائل لألمــور األقــل أهميــة ،ملــا بـ ّدي أبــدي رأيــي يف قضيــة معينــة بنــر عــى الفيســبوك ،أمــور شــخصيّة وعائليّــة
ـص عــى أ ّن وســائل
أكــر بتكــون مــن خــال الواتســأب أو اإلنســتغرام" .متاش ـ ًيا مــع الدراســات اإلقليم ّيــة حيــث تنـ ّ
املنصــة املفضلــة للوصــول
ـي أصبحــت املصــدر املهيّمــن لألخبــار للشــباب  ،16كان فيســبوك يف الغالــب ّ
التواصــل االجتامعـ ّ
إىل جمهــور واســع ومشــاركة األخبــار أو املعلومــات السياسـ ّية .ومــع ذلــك ،وجــد الفلســطين ّيون الذيــن أرادوا املشــاركة
السياس ـيّة مــع الفلســطينيّني يف الشــتات ،أ ّن تويــر كان منصــة أفضــل .وكــا قالــت إحــدى املشــاركات يف مجموعــات
النقــاش" :بعتقــد إنّــه عــامل التويــر أوســع وفيــه أخبــار بشــكل أكــر ،أنــا بتابعهــا يوم ًيــا  ،17متابعــة مــن غــر نــر،
متابعــة أكــر للقضايــا العامليــة ألنّــه التويــر غــر منتــر بشــكل ٍ
كاف يف الداخــل ،مشــاركة فلســطينيّني تكــون مــن
الخــارج ولكــن مــن الداخــل تكــون قليلــة".
يختــار الشــباب أيضً ــا املنصــة التــي يســتخدمونها للمشــاركة السياسـ ّية وإجـراء تقييــم للمخاطــر .وعــى وجــه الخصوص،
أفــاد العديــد أ ّن فيســبوك محفوفــة باملخاطــر وأنّهــم يختــارون املشــاركة السياس ـيّة عــى منصــات أخــرى .وكــا قــال
شــاب "أنــا بشــارك كــان بالقضايــا الفلســطين ّية وبالقضايــا العامليــة ،بــس برأيــي االنســتغرام هــو أكــر موقــع آمــن
للتعبــر عــن الــرأي ،ألنــه منــه أنــا بشــارك مــن املصــدر مبــارشة ،والفيســبوك مراقــب بشــكل أكــر وهــذا إيش مبنعنــي
مــن اســتخدامه" .اســتند قـرار بعــض املشــاركني بخصــوص املنصــة التــي ميكــن اســتخدامها للمشــاركة السياسـ ّية ألنّهــا
تتيــح لهــم املشــاركة يف "الرتنــد" وإبقــاء أمــور الحيــاة الشــخصيّة لفيســبوك حيــث أنّهــا عا ّمــة أكــر ولديهــا جمهــور
أوســع .أفــاد أحــد املشــاركني مــن غــزة "أنــا بشــارك كــان بالقضايــا الفلســطين ّية وبالقضايــا العامليــة ،بــس برأيــي
االنســتغرام هــو أكــر موقــع آمــن للتعبــر عــن الــرأي ،ألنــه منــه أنــا بشــارك مــن املصــدر مبــارشة ،والفيســبوك مراقــب
بشــكل أكــر وهــذا إيش مبنعنــي مــن اســتخدامه" .يوفّــر فيســبوك للمســتخدمني إمكانيــة إنشــاء ملــف تعريــف وتقديــم
انعكاســا  19ملنصــة تدويــن
أنفســهم عــر اإلنرتنــت ،وكذلــك إنشــاء شــبكات مــع مســتخدمني آخريــن  .18يع ـ ّد تويــر
ً
مصغــرة ( )microbloggingكموقــع اســتخدامه لبنــاء أو الحفــاظ عــى الروابــط االجتامع ّيــة بشــكل أقــل ،ولبنــاء
عالقــات أكــر رســمية وأقـ ّـل تواصـ ًـا  20مــع اآلخريــن ،وباألســاس ملشــاركة املعلومــات السياس ـيّة؛ وبالتــايل ،فهــو أكــر
مالءمــة للتعبــر والتعلّــم عـ ّـا يقولــه اآلخــرون حــول القضايــا املختلفــة التــي تهــم املتابــع  .21وهــذا يوضــح أ ّن املشــاركة
السياس ـيّة قــد تكــون متاحــة إذا نُظــر إليهــا عــى النحــو املناســب وأ ّن قواعــد الشــبكة تدعــم املشــاركة السياس ـيّة.
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 14مركز ركاز" ،مسح إقتصادي إجتامعي للفلسطينيني يف مناطق ال.2014 ،"48
االجتامعي يف فلسطني  ."2016متوفر عىل:
 15سوشال ستوديو" ،تقرير التواصل
ّ
https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf
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االجتامعي .
الفلسطيني عىل وسائل التواصل
مركز "حملة" ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية للشباب
ّ
ّ
ـي تبــادل املعلومــات واإلتصــال عــر اإلنرتنــت شــبه عاملــي .مركــز بيــو لألبحــاث (.)2018
جامعــة نــورث ويســت قطــر ( .)2018وســائل اإلعــام االجتامعـ ّ
ـي عامل ًيــا .متوفــر عــى:
اســتخدام وســائل اإلعــام االجتامعـ ّ
/www.pewglobal.org/2018/06/19/3-social-network-adoption-varies-widely-by-country
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :عشية يوم الشباب العاملي .متوفر عىل:
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1721&mid=3172&wversion=Staging
االجتامعي
الفلسطيني يف اإلعالم
املصدر :مركز "حملة" ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية لدى الشباب
ّ
ّ
ASDA’A Burson-Marsteller. “Arab Youth Survey” (2018). Available at : https://www.arabyouthsurvey.com/findings.html
االجتامعي  :دور كفايات التواصل والنتائج املتوقعة" ( .)2017متوفر عىل:
فالسكيز ،أ .وروخاس ،ه" .التعبري السيايس يف اإلعالم
ّ
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305117696521#
حــن ،ج .م .)2011( .غـ ّرد هــذا :منظــور اإلســتخدام والرضــا حــول كيــف يــريض تويــر اإلحتياجــات للتواصــل مــع اآلخريــن .الحواســيب يف ترصفــات اإلنســان،
ص .755-762 ،27 .ديوj.chb.2010.10.023/10.1016 :
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يفضّ ــل الشــباب املشــاركة السياس ـ ّية عندمــا تصبــح قضيــة أو موضو ًعــا سياس ـ ًيا  22مــا "ترنــد" .وهــذا يشــمل القضايــا
املحل ّيــة والعرب ّيــة والدول ّيــة .قــال أحــد املشــاركني مــن غــزة:
"بشــارك برضــو حســب القضيــة ،قضايــا محل ّيــة طب ًعــا ألنــه بهــ ّم مجتمعنــا ،أي قضيــة لقيــت إنــه النــاس
مجتمعــن عليهــا بشــارك فيهــا ،إذا الــكل حاطــط قــراره فيهــا بشــارك فيهــا".
وأفاد مشارك آخر من الضفة الغرب ّية:
"بشــارك ملــا يكــون فيــه موضــوع مهــم وكل الشــعب بحــي فيــه وبكــون بأثــر عــى الشــعب" .ويــأيت الضغــط
للمشــاركة يف هــذه الحمــات يكــون مــن خــال الشــبكة ومنصاتهــا أو مــن خارجهــا ،كــا أفــاد شــاب مــن غــزة
"كانــوا األرسى مرضبــن وطلــع هاشــتاغ مــي وملــح ،أنــا خــايل أســر وكان مــرب ،والشــباب كانــوا يزنــوا عــي
إنــه خالــك مــرب والــكل بتضامــن ،فليــش مــا تتضامــن؟ فرشبــت مــي وملــح ونــرت الفيديــو بشــكل واســع
عــى تويــر ونزلتــه عــى قنــايت ع اليوتيــوب والفيســبوك".
تلهم املبادرات املحل ّية والدول ّية عىل حد سواء الشباب عىل التحرك ،كام قالت شابة من غزة:
"كان يف حملــة لوجــود مستشــفى برفــح ،مطلــب شــعبي ،احنــا شــاركنا فيهــا وعملــت ضجــة وترنــد" .وأضافــت
مشــاركة اخــرى مــن الجليــل" :ملــا كان هاشــتاغ ""BlueForSudan#منتــر أنــا غـ ّـرت صــورة الربوفايــل تبعتــي
عــى الفيســبوك ،واعملــت ســتوريهات عــى اإلنســتغرام ،كانــت حملــة كتــر قويــة ،كان معهــا كتــر تفاعــل".
تأثريات الردع

ـي ،يعـ ّـر العديــد مــن مســتخدمي اإلنرتنــت عــن مخاوفهــم مــن رقابــة الحكومــات لنشــاطاتهم
عــى املســتوى اإلقليمـ ّ
عــر اإلنرتنــت ،ويشــعر ثلــث املســتطلعني الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت ( )35٪بالقلــق مــن قيــام الحكومــات بفحــص
ـطيني يشــعر باألمــان فقــط أحيانًــا  23يف املشــاركة السياس ـ ّية عــر
نشــاطاتهم عــر اإلنرتنــت .غالبيــة الشــباب الفلسـ ّ
اإلنرتنــت ،وحــوايل  20٪منهــم ال يشــعرون أبـ ًدا باألمــان للتعبــر عــن أنفســهم عــر اإلنرتنــت .كانــت الثقــة يف اســتخدام
اإلنرتنــت للتعبــر عــن اآلراء السياس ـ ّية األعــى يف غــزة ( )25٪واألدىن يف الضفــة الغربيــة (.)29.4٪

مدى األمان الذي يشعر به الشباب يف مشاركة اآلراء السياس ّية عىل شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل
االجتامعي ،حسب املنطقة كام هو مسجل يف نتائج االستطالع
ّ
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تتوافــق هــذه النتائــج مــع نظريــة تأث ـرات الــردع  ،Chilling Effects Theoryإذ تنعكــس بعــض هــذه التأث ـرات  24عــى
الخطــاب والتعبــر عــر اإلنرتنــت يف إجابــات املجيبــن عــى االســتطالع .يســتند تعريفنــا ملفهــوم تأثـرات الــردع عــى عمــل
شــاوير ( )Schauerالــذي عــ ّرف تأثــرات الــردع عــى أنّهــا يف جوهرهــا "فعــل ردع" والخــوف واملخاطــر وعــدم اليقــن
املض ّمــن يف القوانــن واللوائــح والنظــام القانــو ّين بشــكل عــا ّم ،ميكنهــا أن تــردع النــاس عــن مامرســة حقوقهــم .يســتخلص
ســولوف ( )Soloveأفــكا ًرا مــن الدراســات حــول الرقابــة  ،25ويبنــي عــى عمــل شــاوير ليشــمل املخــاوف حــول كيــف ميكــن
لقضايــا الخصوص ّيــة "الحديثــة" أن ترتبــط مبامرســات املعلومــات ،مثــل رقابــة الدولــة وجمــع البيانــات ،أن تخلــق جـ ًوا مــن
ـي" أو "التلـ ّوث" .26
"املخاطــر" و"الرقابــة الذات ّيــة" ،وكيــف تكــون تأثـرات الــردع عــى نطــاق املجتمــع مقارنًــا ب"الــرر البيئـ ّ
مخاوف ناتجة عن سياسات وممارسات السلطات

منــذ عقــود حتــى اليــوم ،يســتمر اعتقــال الفلســطين ّيني ملشــاركتهم السياس ـ ّية وقمعهــم .تعتقــل الســلطات بشــكل روتينــي
الفلســطين ّيني الذيــن ينــرون عــى شــبكات التواصــل االجتامعـ ّـي ،وتســتخدم االســتجواب واالعتقــال واملالحقــة القانون ّيــة
كل عــام ،يتــم احتجــاز ومحاكمــة مــا يقــارب 500-
كأدوات لردعهــم ،وردع غريهــم ،مــن مشــاركة املحتــوى عــر اإلنرتنــت .يف ّ
ـطيني ،بعضهــم ال يتجــاوز س ـ ّن الثانيــة عــرة ،يف نظــام املحاكــم العســكريّة اإلرسائيل ّيــة  .يف العــام ،2018
 700طفــل فلسـ ّ
27
اعتقلــت إرسائيــل  350فلســطين ًيا مــن الضفــة الغرب ّيــة ،مبــا يف ذلــك القــدس الرشق ّيــة ،بتهمــة "التحريــض" ،مــن ضمنهــا
اعتقــاالت بســبب منشــورات عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّـي .كانــت هــذه زيــادة يف االعتقــاالت منــذ العــام  ،2017حــن
ـطيني مــن الضفــة الغرب ّيــة ،مــن ضمنهــا القــدس الرشقيــة  .28وباإلضافــة ،تـ ّم اســتجواب 42٪
اعتقلــت إرسائيــل حــوايل  300فلسـ ّ
ـطيني ملشــاركتهم السياسـ ّية عــر اإلنرتنــت ،إمــا مــن قبــل الســلطات اإلرسائيل ّيــة ( 15٪مــن الفلســطين ّيني
مــن الشــباب الفلسـ ّ
29
مواطنــي إرسائيــل ،و  25٪مــن الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة) ،أو الســلطة الفلســطين ّية ( ،)13.2٪أو حــاس (. )13٪
ي والقوانــن اإلرسئيل ّيــة عمو ًمــا .30
الحـ ّـق يف حريــة التعبــر هــو حــق غــر محمــي مبوجــب قانــون األســاس اإلرسائي ـ ّ
يف الواقــع ،ال يت ـ ّم ضــان الحـ ّـق يف حريــة التعبــر إال ضمــن ق ـرار املحكمــة العليــا اإلرسائيل ّيــة مــن العــام  1954يف
قضيــة "كــول هعــام"  31ويف التـزام إرسائيــل كدولــة مبوجــب املــادة ( )2مــن العهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق املدن ّيــة
والسياسـ ّية  . )ICCPR( 32وكــا ظهــر مــن االســتطالع الــذي أجـراه مركــز "حملــة" ،تـ ّم اســتجواب  15٪مــن الشــباب
الفلســطينيني يف الداخــل مــن قبــل الســلطات اإلرسائيل ّيــة ملشــاركتهم السياســ ّية عــى اإلنرتنــت " .33القانــون مــش
واضــح" ،كــا أفــاد أحــد املشــاركني يف املجموعــات النقــاش البؤريــة" ،أي إيش مننــره الدولــة (إرسائيــل) بتحللــه عــى
كيفهــا ،هــي بتفــره عــى كيفهــا ،عشــان توقعنــا بهــاد املحــل" .وميكــن رؤيــة هــذا الــذي وصفــه املشــارك "ت ُوقــع
بنــا" يف ازدواجيــة املعايــر التــي تط ّبقهــا إرسائيــل عــى خطــاب الكراهيــة .التعريفــات الضبابيــة "للتحريــض" ســمحت
للســلطات اإلرسائيل ّيــة اعتقــال واســتجواب ومالحقــة وحجــز الفلســطين ّيني ملشــاركتهم السياس ـ ّية ،ويف الوقــت ذاتــه
ســمحت للشــخصيات العنرصيّــة اإلرسائيل ّيــة املتطرفــة بحريــة "التحريــض" عــى العنــف ضــد العــرب والفلســطين ّيني.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ليون ،د .)2001( .رقابة عىل املجتمع :رصد الحياة اليومية .بيكينجهام .صحافة الجامعة املفتوحة.
ليون ،دTheorizing surveillance: The panopticon and beyond. Cullompton, Devon: Willan Publishing .)2006( .
الحركة العاملية للدفاع عن األطفال – فلسطني ( .)2019متوفر عىلhttps://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention :
مركز "حملة" (" .)2019هاشتاج فلسطني  ."2018متوفر عىل:
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2019/03/Hashtag_Palestine_English_digital_pages.pdf
مركز "حملة" (" .)2018هاشتاج فلسطني  ."2017متوفر عىل:
http://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/04/Palestine-2017-English-final.pdf
االجتامعي .
الفلسطيني يف اإلعالم
مركز "حملة" ( .)2019مسح :املشاركة السياس ّية لدى الشباب
ّ
ّ
كول هعام ضد وزارة الداخلية( 53/73 ،املحكمة العليا .)1953
مكتل املفوض السامي لألمم املتحدة ( ،)OHCHRقاعدة بياناا إتفاقيات األمم املتحدة .متوفر عىل:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=84&Lang=EN
الهيئــة العامــة لألمــم املتحــدة ،العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدن ّيــة والسياس ـ ّية 16 ،كانــون أول  ،1966األمــم املتحــدة ،سلســلة املعاهــدات ،مجلــد
 ،999ص.171 .
االجتامعي.
الفلسطيني عىل اإلعالم
مركز "حملة" .مسح التفاعل السيايس للشباب
ّ
ّ

فلسطيني من الداخل مق ّد ًما مثالً عن هذا التحريض:
وقال مشارك
ّ

"مثــا" ،املــوت للعــرب" وكل شــغلة ايل هــي ضــد كل واحــد عــر ّيب ايل هــو ســاكن هــون وعايــش هــون،
مســموحة ،وانــت بتيجــي تكتــب حياللــه قصيــدة ايل تعـ ّـر عــن رأيــك فيهــا وهنــي بحللوهــا ،فهــون بصــر انّــه
آه لليهــود يف حريــة تعبــر أكــر ،فــش عندهــن عنجــد خــوف انــه مينقبلــوش لوظيفــة أو انــه يوقفــوا تعليمهــن
أو يصــر عليهــن أي ايش بالشــارع ،بــس ملــا انــت جملــة صغــرة بتكتبهــا بصــر عليهــا أكــر مــن تفســر".
وأضاف مشارك آخر:

"يف صفحــة ايل هــي عليهــا مئــات آالف الاليــكات لشــخص "هتســل" انتــر كثــر ،هــدا رابــر يهــودي الــي
بح ـ ّرض عــى قتــل العــرب ،ووال م ـ ّرة تقــدم ضــده شــكوى".
"مــؤش العنرصيــة والتحريــض يف اإلعــام
وهــذا يؤكِّــد عــى نتائــج مركــز "حملــة" التــي ت ّوصــل إليهــا مــن خــال
ِّ
ي  ،"2018الــذي كشــف أ ّن عــدد املنشــورات التــي تدعــي إىل العنــف والتعميــم العرقــي والشــتائم
ـي اإلرسائيـ ّ
االجتامعـ ّ
ضــد الفلســطين ّيني قــد ارتفــع منــذ العــام  474250( 2017يف العــام  445000 ،2018يف العــام  .)2017وهــذا يتضمــن
منشــو ًرا واح ـ ًدا كل  66ثانيــة ،ومنشــور واحــد مــن أصــل عــر منشــورات عــن العــرب يشــمل الشــتائم أو دعــوة
للعنــف ضــد الفلســطين ّيني.
تعمــل إرسائيــل أيضً ــا عــى تطويــر ترشيعــات جديــدة ته ـ ّدد الحـ ّـق يف حريــة التعبــر والحـ ّـق يف الخصوصيــة .وهــذا
يشــمل "مــروع قانــون فيســبوك" ( ،)2018والــذي تـ ّم إعــداده متهيـ ًدا ليصبــح قانونًــا ،ويهــدف إىل الســاح للرشطــة
اإلرسائيل ّيــة أن تطلــب مــن املحكمــة إزالــة املحتــوى عــر اإلنرتنــت ،دون أن يتم ّكــن الشــخص الــذي شــارك املحتــوى مــن
الــرد يف املحكمــة  .34مينــح مــروع القانــون الســلطة للمحاكــم اإلداريّــة اإلرسائيليّــة إلصــدار أمــر لــركات التكنولوجيــا
الدوليــة ،مثــل فيســبوك ،تويــر ،وجوجــل ،بحظــر محتــوى اإلنرتنــت الــذي "يحـ ّرض عــى العنــف" و "إذا يــر بســامة
اإلنســان أو البنيــة التحتيّــة العا ّمــة أو االقتصاديّــة أو الحكوميّــة أو الحيويّــة" بنــا ًء عــى طلــب مــن الحكومــة اإلرسائيليّة.
هــذه الــروط الضباب ّيــة متنــح الحكومــة والســلطات اإلرسائيل ّيــة ســهولة القــدرة عــى انتهــاك حــق األشــخاص يف حريــة
التعبري.
اقرتحــت اللجنــة الوزاريّــة للترشيعــات اإلرسائيليّــة مؤخ ـ ًرا قانــون "حظــر التصويــر والتوثيــق لجنــود جيــش الدفــاع
ي يف ســياق
ي" يف أيــار  .2018وكان الغــرض مــن مــروع القانــون هــو تجريــم تصويــر الجيــش اإلرسائيــ ّ
اإلرسائيــ ّ
ـي ووســائل اإلعــام .وحـ ّدد مرشوع
واجباتهــم وحظــر نــر الصــور أو محتــوى الفيديــو عــى شــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
القانــون عقوبــة بالســجن ملــدة تصــل إىل خمــس ســنوات ألي شــخص يصــ ّور أو ينــر عمليــات تــر "مبعنويــات
ي أ ّن مقــرح مــروع القانــون يشّ ــكل مشــكلة دســتورية وطالــب
الجنــود" .ومــع ذلــك ،اعتــر النائــب العــام اإلرسائيـ ّ
بتغيـرات كبــرة يف الصياغــة .ثــم تـ ّم تغيــر مــروع القانــون للرتكيــز عــى زيــادة عقوبــة أولئــك الذيــن يعرقلــون عمــل
 34كنيســيت إرسائيــل ،لجنــة الدســتور صادقــت عــى "قانــون فيســبوك" بقـراءة ثانيــة وثالثــة ،ويف الحــاالت الطارئــة يتــم اســتصدار قـرار املحكمــة خــال 48
ســاعة 16 ،حزي ـران  .2018متوفــر عــى.https://main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/Pr13970_pg.aspx :
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ي يف مراجعتــه  .35وبالرغــم مــن أ ّن مــروع القانــون مل يتــم تضمينه
الجنــود اإلرسائيل ّيــن ،وسيســتمر الكنيســت اإلرسائيـ ّ
يف الترشيعــات ،إال أ ّن العديــد مــن الفلســطين ّيني قــد اعتقلــوا نتيجــة لنرشهــم صــو ًرا للجنــود عــى اإلنرتنــت .وهــذا
يشــمل االعتقــال واملحاكمــة والســجن لنارميــان التميمــي والتــي نــرت رشيــط فيديــو عــن مواجهــة ابنتهــا مــع جنــدي
ايض عــى الفيســبوك .36
بعــد إصابــة ابــن عمهــا بجــروح شــبه قاتلــة يف رشيــط فيديــو افـر ّ
وف ًقــا لتقريــر الحريــة يف العــامل  )Freedom in the World( 2015الصــادر عــن فريــدوم هــاوس (،)Freedom House
فــإن الضفــة الغرب ّيــة وقطــاع غــزة "ليســوا أحـرار"  .37يف حــن يشــر الرقــم ( )1إىل األفضــل و الرقــم ( )7يشــر إىل األســوأ،
تســجل  .6يتــم "قمــع" الح ّيــز املــدين
يســجل تدريــج "الحريــة"  ،5.5والحريــات املدن ّيــة تسـ ّجل  5والحقــوق السياسـ ّية ّ
ّ
38
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ،مبــا يف ذلــك ح ّيــز اإلنرتنــت مــع زيــادة حــادة يف الهجــات عــى حريــة التعبــر
للفلســطينيني فيــا يتعلــق بتفاعلهــم عــر اإلنرتنــت  .39وكــا ذكــر أحــد املشــاركني يف مجموعــات النقــاش مــن الضفــة
الغرب ّيــة" :جميــع الســلطات الحاكمــة ال تســمح بحريــة التعبــر عــن اآلراء السياسـ ّية وتقمــع أي شــخص يكتــب موق ًفــا
معارضً ــا[ ،موق ًفــا] مؤثـ ًرا وليــس مجــرد كلــات" .باإلضافــة إىل ذلــك ،يتض ّمــن قانــون الصحافــة واملنشــورات يف الســلطة
الفلســطين ّية رقــم ( )9لســنة  2005أحكا ًمــا تفــرض قيــو ًدا كثــرة عــى حريــة التعبــر .وهــذا يشــمل منــح الوزيــر
صالحيــة رفــض إصــدار ترخيــص ألي مؤسســة إعالم ّيــة ،ويتيــح املالحقــة القانونيــة للصحاف ّيــن واملحرريــن والكتّــاب
بســبب عملهــم ،وإن كان القانــون يتضمــن أيضً ــا مصطلحــات واســعة وضباب ّيــة والتــي ميكــن إســاءة تفســرها بســهولة
لصالــح الســلطات؛ فعــى ســبيل املثــال؛ حظــر املــواد التــي "تنتهــك القيــم واألخــاق الفلســطين ّية" و "تحــرض عــى
العنــف".
فمثل ،قانــون الجرائــم اإللكرتون ّية
الرقمي أيضً ــا يف الترشيعــات الفلســطين ّيةً .
هنــاك قيــود عــى حريــة التعبــر يف الفضــاء
ّ
املعتمــد حديثًــا مبوجــب املرســوم رقــم ( )16للعــام ( 2018نُــر ألول مــرة يف متــوز  2017وتــ ّم تعديلــه الحقًــا يف
مؤسســات حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن أصحــاب
أيــار  .)2018أثــار القانــون انتقــادات واســعة النطــاق مــن جانــب ّ
املصلحــة الحكوم ّيــن وغــر الحكوم ّيــن ،بســبب االنتهــاكات املحتملــة للحــق يف حريــة التعبــر والحــق يف الخصوص ّيــة .يف
الواقــع ،فــإ ّن أحــكام القانــون مكتوبــة بلغــة عا ّمــة ،حيــث تحتــوي عــى أحــكام فضفاضــة وضباب ّيــة ،وميكــن أن تــؤدي
إىل ســوء تفســر وســوء اســتخدام محتملــن مــن قبــل الســلطات .كذلــك قــد تســمح املصطلحــات العامــة بســهولة
مأسســة انتهــاك الحقــوق األساسـ ّية مثــل ،مــن جملــة األمــور ،الحـ ّـق يف الخصوص ّيــة والحـ ّـق يف حريــة التعبــر .عــاوة
ّ
عــى ذلــك ،يشــمل القانــون مبرســوم خــرق اللتزامــات فلســطني مبوجــب العهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق املدن ّيــة
والسياس ـ ّية (صــادق عليــه الرئيــس عبــاس يف العــام  .)2014يف الواقــع ،كان املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة ،املعنــي
بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،قــد أرســل رســالة إىل دولــة فلســطني تفيــد بــأن "القانــون يثــر مخاوف
بشــأن حريــة التعبــر والخصوص ّيــة عــى اإلنرتنــت" .40

بحكــم األمــر الواقــع حريــة التعبــر مــن خــال إج ـراء تعديــل عــى قانــون العقوبــات رقــم ( 2009 )3مــن قانــون
العقوبــات رقــم ( )74للعــام  .1936مبوجــب املــادة (( )262ج) "إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا" هــي تجريــم .تــ ّم
اســتخدام مصطلحــات "التحريــض عــى عــدم األخــاق والفجــور" و "األلفــاظ النابيــة" و "التخريب ّيــة" لوصــف املــواد
التــي إذا ت ـ ّم نرشهــا ميكــن اعتبارهــا "إســاءة اســتخدام للتكنولوجيــا" .يعــد قانــون العقوبــات رقــم ( 2009 )3مــن
قانــون العقوبــات رقــم ( )74للعــام  1936مبثابــة انتهــاك لنــص وروح املــادة ( )17مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
املدنيّــة والسياس ـيّة  .وبالتــايل ،فــإ ّن اعتــاد هــذا التعديــل مــن قبــل حكومــة حــاس يتعــارض مــع واجبهــا مبوجــب
ي يتضمــن
القانــون الــدو ّيل لحقــوق اإلنســان ،أل ّن حــاس تق ّيــد الحــق يف حريــة التعبــر اســتنا ًدا إىل ترشيــع محــ ّ
مصطلحــات ضبابيــة والتــي مــن املحتمــل أن ت ُجـ ّرم مامرســتها يف الفضــاء عــر اإلنرتنــت .يف قطــاع غــزة ،تـ ّم اســتجواب
ي و  13.2٪مــن قبــل حــاس  .42بينــا
 19٪مــن الشــباب الذيــن أجابــوا عــى االســتطالع مــن قبــل الجيــش اإلرسائي ـ ّ
مل يكــن لــدى جميــع املشــاركني قصــص شــخصيّة ،فقــد كان لــدى العديــد مــن املشــاركني أصدقــاء أو أفـراد مــن األرسة
الذيــن ت ـ ّم اســتجوابهم .فكــا أفــادت مشــاركة مــن غــزة:

"مجربتــش انــه اكتــب ايش وســمعت قصــص منعتنــي اكتــب ،آخــر فــرة يف الــي صــار يف البلــد فيــه إيل شــباب
صحــايب شــاركوا ع النــت اتصــل عليهــم االمــن الداخــي وطلــب منهــم يحذفــوا الــي نزلــوه".
مخاوف ناتجة عن ضغط عائيل ّ ورقابة عائل ّية

يســاهم الضغــط والرقابــة مــن جانــب أف ـراد األرسة يف قمــع املشــاركة السياس ـ ّية .وف ًقــا للمســح الــذي أج ـراه مركــز
"حملــة" ،متّــت معاقبــة  35٪مــن األشــخاص مــن قبــل أفـراد األرسة ملشــاركتهم السياسـيّة عــى اإلنرتنــت و  18٪تع ّرضــوا
إلســاءة لفظيــة .قــد ينتــج هــذا عــن ضغــط األهــل وأفـراد األرسة أو العائلــة املوســعة .وقــد أفــاد أحــد املشــاركني مــن
الضفــة الغربيّــة بــأ ّن "مـ ّرة يف حــد اتصــل عــى عمــي ألنــه عمــي إلــه عالقــات ،وقالــه خــي ابــن أخــوك يحــذف الــي
منزلــه ،فعمــي ر ّن عليــا وبهدلنــي ور ّن عــى والــدي اللــه يرحمــه ،وقلــه هيــك هيــك ومتخليهــوش يكتــب وطبعــا
حذفتــه" .وأضــاف أحــد املشــاركني مــن غــزة:

"بعــد مــا أكتــب بيجــي الوالــد امســح واعمــل وهيــك ،وحبســوا ابــن فــان ،غــر إنــه يف الحملــة األخــرة كتــر
شــباب صحــايب انحبســوا وســمعنا عنهــم قصــص بتش ـ ّيب ال ـراس ،مــن شَ ـبِح ومــش عــارف ايــش ،فهــاد اإليش
خــاين أكــون حــذر شــوي صغــرة" .هــذا الضغــط مــن أف ـراد األرسة يــؤدي إىل نــوع مــن القمــع للمشــاركة
السياس ـ ّية وحريــة التعبــر عــى اإلنرتنــت.

رف مبــا يتــاىش مــع القانــون الــدويل لحقــوق
يف قطــاع غــزة ،يقــع عــى عاتــق ســلطات حــاس واجــب التطبيــق والتـ ّ
اإلنســان ،نظ ـ ًرا ملامرســتها ملهــام تشــبه الحكومــة والجهــة صاحبــة الســيطرة عــى األرض  .41ق ّيــدت حكومــة حــاس
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مخاوف لدى الشباب من املحاسبة بسبب التعبري عن آراءهم السياس ّية عرب اإلنرتنت
74.1

43

72.7
49.6 50.4
25.9

فلسطينيو ال 48
ال

27.3

قطاع غزة

الضفة الغربية

تأثريات ردع ثانو ّية

إ ّن ردع اآلخريــن ،نتيجــة للمشــاركة السياسـ ّية ،يخيــف الشــباب ويدفعهــم إىل عــدم التعبــر عــن آرائهــم عــر اإلنرتنــت.
يف أدبيــات الحقــوق الرقميّــة ،يُســمى هــذا تأث ـرات ردع ثانويــة" حيــث تُــردع نشــاطات املســتخدمني عــر اإلنرتنــت،
حتــى عندمــا ال يتعرضــون بأنفســهم لذلــك الــردع ،إنّ ــا عندمــا يتعــرض آخــرون يف شــبكاتهم االجتامع ّيــة للقمــع .وقــد
وجــد هــذا التقريــر أ ّن الفلســطينيّني حـ ّددوا أنوا ًعــا مــن تأثـرات الــردع ،وشــملت مخــاوف مــن القمــع مــن مشــاهدة
صحافيــن وكتّــاب يُقمعــون أو يُعتقلــون بســبب مشــاركتهم السياسـ ّية عــى اإلنرتنــت ،ومخــاوف مــن تجــارب اعتقــال
أحــد أفـراد العائلــة أو األصدقــاء ،ومخــاوف مــن احتــال فقــدان وظيفــة أو فرصــة تعليميّــة.
مخاوف ناتجة عن قمع الصحف ّيني والك ّتاب

يعــاين الصحفيّــون يف العــامل مــن القمــع املتزايــد  .44يتعـ ّرض الصحفيّــون يف فلســطني ألنــواع عديــدة مــن القمــع ،مــن
ـطيني،
ضمنهــا االعتقــاالت واالســتجوابات واملضايقــات عــر اإلنرتنــت  .45وهــذا يخلــق مخــاوف لــدى الشــباب الفلسـ ّ
خاصــة ألنهــم يدركــون أ ّن الصحفيّــن والكتّــاب ال يتمتعــون بالحاميــة مبوجــب القانــون كــا ينبغــي أن يكــون .فقضيــة
داريــن طاطــور ،وهــي شــاعرة مــن قريــة الرينــة يف الجليــل تـ ّم اعتقالهــا ومحاكمتهــا بســبب قصيــدة بعنــوان "قــاوم
يــا شــعبي" ،قصيــدة كتبتهــا ونرشتهــا عــى صفحتهــا عــى فيســبوك يف نهايــة العــام  ،2015كمثــال عــى ذلــك .اعتقلــت
الســلطات اإلرسائيل ّيــة طاطــور واســتمرت محاكمتهــا مــدة ثــاث ســنوات قضتهــا بــن الســجن واالعتقــال املنــز ّيل
واإلبعــاد .ات ُهمــت طاطــور بالتحريــض عــى العنــف واإلرهــاب ودعــم منظمــة إرهابيّــة .وعــى الرغــم مــن أنّهــا حظيــت
بدعــم دو ّيل وتحولــت قضيتهــا إىل قضيــة رأي عــا ّم بشــأن حريــة التعبــر واملالحقــة السياســ ّية للفنانــن والكتّــاب
والشــعراء ،إال أ ّن القضيــة أرهبــت الشــباب وســاهمت يف إســكات احتجاجهــم.

/ 24

كــا أفــاد أحــد املشــاركني يف مجموعــات النقــاش مــن الجليــل .إ ّن خطــر نــر كالم مــا عــر اإلنرتنــت يبــدو أنّــه أكــر
ـطيني ،مـ ّـا يــؤدي إىل املزيــد مــن إســكات حريــة
خطــورة مــن نــره يف كتــاب ،بحســب وجهــة نظــر الشــباب الفلسـ ّ
التعبــر يف فضــاء اإلنرتنــت.
مخاوف نتيجة لقمع األصدقاء والعائلة

نعم

االجتامعي .
الفلسطيني يف اإلعالم
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"شــفنا شــو صــار مــع داريــن طاطــور ،تشحشــطت ســنني باملحاكــم عشــان نــرت قصيــدة ،لــو انهــا نرشتهــا بكتاب
مــا كنــش حــدا حــى معهــا ،بــس عشــانها عــى الفيســبوك وكتــر نــاس ممكــن يقرأوهــا صــارت قصــة كبــرة"،

ـطيني صديــق أو فــرد مــن األرسة عــاىن مــن القمــع نتيجــة للمشــاركة السياسـيّة عــى
لــدى العديــد مــن الشــباب الفلسـ ّ
اإلنرتنــت ،املرتكــب مــن قبــل إرسائيــل والســلطة الفلســطينية وحــاس .يــؤ ّدي هــذا القمــع إىل مخــاوف بــن الشــباب
ويحثهــم عــى مامرســة الرقابــة الذاتيّــة عــر اإلنرتنــت .كــا ذُكــر ســابقًا يف هــذا التقريــر ،يتــم اعتقــال أعــداد كبــرة
ـي  ،46وقــد ت ـ ّم اســتجواب  42٪مــن الشــباب
مــن الفلســطين ّيني بســبب منشــوراتهم عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ملشــاركتهم السياسـيّة عــى اإلنرتنــت .47وقــد أدى ذلــك إىل حــدوث تأثـرات ردع ثانويــة حيــث يقــوم الشــباب بالرقابــة
الذات ّيــة اســتجابة للبيئــة القمع ّيــة .وكــا قــال شــاب مــن غــزة" :شــباب صحــايب شــاركوا ع النــت اتصــل عليهــم األمــن
الداخــي وطلــب منهــم يحذفــوا الــي نزلــوه ،فأنــا اختــرت املوضــوع ومــا نزلــت مــن األســاس" .وأضــاف شــاب آخــر
مــن القــدس" :يف شــاب كان بص ّفــي ،اعتقلــوه عشــان بوســت نزلــه عــى فيســبوك ،حــكايل شــو صــار معــه جـ ّوا ،عشــان
كــم كلمــة كتبهــم ،كل يش منكتبــه مراقــب ،مــا يف داعــي عــى مجــرد حــي الواحــد ينســجن" .وخــال مجموعــات
النقــاش البؤريّــة ،قالــت مشــاركة فلســطين ّية مــن الداخــل:

"يف صبيــة مــن عنــا مــن البلــد ،كانــت معنــا يف حركــة الشــبيبة ،حبســوها عشــان كتبــت عــى الفيســبوك،
د ّمرولهــا مســتقبلها ،لويــش كل وجعــة الـراس؟" .ســاهمت هــذه التجــارب يف تأثـرات الــردع الثانويــة ،وأعــرب
الشــباب أنّهــا أحــد األســباب الرئيســة التــي تجعلهــم يخشــون املشــاركة السياس ـ ّية عــر اإلنرتنــت.
مخاوف من رضر يف املستقبل

بالنســبة لفلســطين ّيي ال  ، 48كانــت هنــاك مخــاوف مــن أن تــؤدي مشــاركتهم السياس ـ ّية عــر اإلنرتنــت إىل فقــدان
فــرص العمــل والتعليــم .ونتيجــة لذلــك ،قـ ّرر العديــد مــن الشــباب أنّــه مــن األفضــل عــدم التعبــر عــن أنفســهم عــر
اإلنرتنــت حتــى "مــا يتــرر مســتقبلهم" ،كــا قــال أحــد املشــاركني مــن الجليــل " ،وشــفنا أمثلــة يعنــي بكلّيــات الطــب
وكليــات التمريــض ،صــار فيهــا نفــس االيش ،واحــد خــر تعليمــه بعــد خمــس ســنني ،تعــب ومصــاري ومصاريــف" .ويف
ذات الســياق ،قــال مشــاركة اخــرى:

"يف عــدد مــن معلمــن املــدارس ايل بشــتغلوا عــن طريــق وزارة املعــارف برضــه طلعــوا مــن وظيفتهــن بســبب
تعبريهــن عــن رأي معـ ّـن عــى مواقــع التواصــل االجتامعـ ّـي ،أنــا بشــوف انّــه يف حاجــز كبــر حاطتلنــا إيــاه
الدولــة إيل ممكــن أنــا أف ّكــر كثــر قبــل مــا أنــر البوســت تبعــي ،وفــش راحــة يف التعبــر .وأنــا ممكــن أف ّكــر
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عرشيــن مـ ّرة ،أنــا بعــرف انــه اليــوم أنــا بشــارك أشــياء سياسـيّة ولكــن اذا بقـ ّدم عــى وظيفــة بــوزارة املعــارف
وشــافوا املشــاركات مــش رح أكــون بهــاد املحــل .رح أعطــي تضحيــات معيّنــة عشــان أحــس حــايل حـ ّرة بــي
محــل وممكــن أخــر عــى قبالهــا كثــر شــغالت ،فبف ّكــر انــه هــاد جانــب أســايس وموجــود بحيــاة كل شــخص".
تضليل املعلومات

ـي ( )digital connectivityيعـ ّزز وصــول النــاس إىل املعلومــات
يف جميــع أنحــاء العــامل ،يــرى النــاس أ ّن االتصــال الرقمـ ّ
ـي جعلــوا النــاس
السياسـ ّية ويسـ ّهل التفاعــل مــع السياســة .اإلنرتنــت والهواتــف املحمولــة ووســائل التواصــل االجتامعـ ّ
ـي زادت
أكــر اطّال ًعــا عــى األحــداث الجاريــة ،ويعتقــد غالبيــة النــاس يف معظــم البلــدان أ ّن وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
مــن قــدرة النــاس العاديــن أن يكــون لهــم صــوت مفيــد يف العمليــة السياس ـ ّية  .48ومــع ذلــك ،أ ّدى هــذا الوصــول
املتزايــد إىل املعلومــات أيضً ــا إىل كشــف الشــباب بشــكل أكــر للمعلومــات الخاطئــة عــر اإلنرتنــت ،مــا يجعــل معرفــة
الشــباب بكيفيــة تقييــم مصــادر املعلومــات مه ّمــة أكــر مــن أي وقــت مــى .ووف ًقــا للمســح الــذي أج ـراه مركــز
"حملــة" ،تشــر النتائــج إىل أ ّن  70.2٪مــن الشــباب ال يثقــون باملعلومــات عــر اإلنرتنــت ،مــدى قــدرة الحكومــة عــى
اســتخدام اإلنرتنــت بقصــد التالعــب بالــرأي العــام باعتبــاره أحــد عيوبــه ،حيــث أشــار  41٪إىل قضيــة انتشــار األخبــار
املزيفــة عــى اإلنرتنــت.

النسبي ألفراد ع ّينة االستطالع ( 16-30سنة) حسب تقييمهم حول أنّه ال ميكن الوثوق باملعلومات
التوزيع
ّ
املعروضة عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتامعي واملنطقة
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فرصا جديدة للمشاركة العامة 13 .أيار .2019
 48مركز بيو لألبحاث ،اإلقتصاد الشعبي الناشئ يثري قلق اإلعالم
االجتامعي  ،حتى عندما يوفر ً
ّ
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ّ
التمنر اإللكرتوين ّ

مضايقات مبنية عىل النوع االجمتاعي ّ

ـزي املتك ـ ّرر ،الــذي يُعـ ّـر عنــه
ـي أو الرمـ ّ
إ ّن التن ّمــر بــن األطفــال والشــباب – عامــة هــو العــدوان الجسـ ّ
ـدي أو اللفظـ ّ
عــن قصــد ،مــن قبــل واحــد أو أكــر مــن األق ـران تجــاه ضحيــة أقـ ّـل قــوة  -يت ـ ّم فهمــه بطــرق مختلفــة إىل ح ـ ّد مــا
يف ثقافــات مختلفــة ،وبالتــايل تختلــف املصطلحــات والتعريفــات  .49مبــا أ ّن التن ّمــر اإللكــرو ّين هــو ظاهــرة حديثــة
تتطـ ّور حاليًــا مــع تطــور التكنولوجيــا ،فمــن الصعــب أن نعــر عــى دراســات تتــاءم مــع التعريفــات والقياســات عــر
الثقافــات .50ولكــن ،معظــم التعريفــات تنطــوي عــى كونــه عــدوان ميكــن أن يكــون إ ّمــا ملــرة واحــدة أو متكــر ًرا.
ـي هــي املــكان الــذي تحــدث فيــه غالبيــة التن ّمــر اإللكــرو ّين .كــا وجــد
وللتحديــد ،فــإ ّن شــبكات التواصــل االجتامعـ ّ
تقريــر حديــث لألمــم املتحــدة ،فقــد أفــاد نحــو ثالثــة أربــاع الشــباب بــأ ّن الشــبكات االجتامع ّيــة ،مــن ضمنهــا فيســبوك
ـي ،ميكــن أن يتضاعــف التن ّمــر
وانســتغرام وتويــر ،هــي املــكان األكــر شــيو ًعا للت ّنمــر عــر اإلنرتنــت  .51يف الفضــاء الرقمـ ّ
عــر اإلنرتنــت بســهولة  -خاصــة يف الشــبكات االجتامع ّيــة .وعــى الرغــم مــن أ ّن منشــور تن ّمــر إلكــرو ّين قــد يُكتــب
مــرة واحــدة ،إال أ ّن مشــاركته تتســبب يف أرضار متكــررة قــد تتجــاوز زمــن نشــاط املتن ّمــر عــر اإلنرتنــت .وكــا أعربــت
مشــاركة مــن الجليــل يف مجموعــات النقــاش "مــا يف احـرام لألســف بالنقاشــات ،بصــروا يهينــوا فيــي ،ويحكــوا حــي
مقــرف ،ويبعثــوا حتــى رســائل عــى الخــاص ،علشــان مجـ ّرد إنــك عــريت عــن رأيــك إنــت الخــاص" .يشــر هــذا كيــف
أنّــه مبــا أ ّن التواصــل يعـ ّد جــز ًءا واسـ ًعا مــن حيــاة الشــباب ،ميكــن للتن ّمــر عــر اإلنرتنــت أن يحــدث عــى مــدار الســاعة
وميكــن أن يصــل إىل حيــاة الشــباب الخاصــة .كــا ويوضــح هــذا أيضً ــا كيــف يشــعر الجنــاة بأنهــم قــادرون عــى
رف بشــكل عــدوا ّين عــر اإلنرتنــت ،بطــرق ال يفعلونهــا عندمــا يكــون األمــر وج ًهــا لوجــه مــع الضحايــا املحتملــن،
التـ ّ
أل ّن املعايــر االجتامعيّــة التــي تقيّدهــم أضعــف عندمــا يتعــذر التع ـ ّرف عليهــم وألنّهــم ال يســتطيعون رؤيــة التأثــر
ـي عــى ضحيتهــم.
العاطفـ ّ

بشــكل عــا ّم ،هنــاك اختــاف واضــح يف التن ّقــل واســتخدام اإلنرتنــت بــن الذكــور مقارنــة باإلنــاث يف جميــع أنحــاء
العــامل ،األمــر الــذي يجــب أيضً ــا أخــذه بالحســبان  .54هــذه الفجــوة الرقم ّيــة بــن الجنســن آخــذة يف االزديــاد ،ال
سـيّام يف دول الجنــوب ،وتــؤ ّدي إىل إقصــاء النســاء .تواجــه النســاء عــى وجــه الخصــوص مســتويات عاليــة مــن التن ّمــر
ـي عــى اإلنرتنــت  .55يف فلســطني ،واجهــت واحــدة مــن كل ثــاث
ـي عــى النــوع االجتامعـ ّ
اإللكــرو ّين والعنــف املبنـ ّ
ـي عــر اإلنرتنــت  .غالبًــا مــا يتــم الضغــط عــى النســاء مــن ِقبــل أفـراد األرسة
نســاء عنــف مبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
للكـ ّـف عــن التفاعــل الســيايس عــر اإلنرتنــت .وكــا قالــت إحــدى املشــاركات يف مجموعــات النقــاش البؤريّــة يف غــزة:
"أنــا كنــت أشــارك وأكتــب تدوينــات ومقــاالت وبوســتات وكانــت تجينــي كتــر تهديــدات مــن بعــض األشــخاص عــى
الفيســبوك وأشــخاص بكــون الهــم اشــخاص يف الداخل ّيــة ،ييجــي يبعتــوا والعائلــة قعــدوا معــي وقالــويل ال متكتبيــش
هــادي البوســتات انتــي بنــت وانتــي راح ييجــي ياخــدويك ،فحاليــا أخــدت بريــك النــه كميــة الضغــط ،وكتــر ســمعت
قصــص خاصــة ببنــات أجاهــم كتــر تهديــدات وشــتم وقــذف وشــغالت فصــارت إنّــه أخــدت بريــك (اسـراحة) ووقفــت
مؤقتًــا".يف فلســطني  ،كــا أشــارت أبحــاث "حملــة" الســابقة ،فــإن الفجــوة بــن الجنســن آخــذة يف االزديــاد وعــدد
متزايــد مــن اإلنــاث الفلســطينيات يرتاجعــن مــن األماكــن العامــة ومــن التفاعــل الســيايس عــر اإلنرتنــت ويفضلــن
ـي عــر اإلنرتنــت والــذي
وســائل ذات خصوصيــة للتواصــل  .56وهــذا اســتجابة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
يتضمــن أنوا ًعــا مختلفــة مــن املضايقــات واإلســاءات.

مــن الواضــح أن التن ّمــر عــر اإلنرتنــت يؤثّــر عــى املشــاركة السياس ـ ّية .وف ًقــا لدراســة أجراهــا مركــز بيــو لألبحــاث،
ـي بحظــر أو فــض الصداقــة أو إخفــاء شــخص مــا بسـبّب
قــام حــوايل  20٪مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
رصح أحــد املشــاركني مــن غــزة قائـ ًـا:
منشــوراتهم السياس ـ ّية عــر اإلنرتنــت ّ .52

"محــدش بتقبــل الــرأي املختلــف للشــخص اآلخــر ،فإنــه مبحبــش أدخــل يف نقاشــات تؤذينــي بشــكل لفظـ ّـي
أو معنــو ّي ،فبتجنــب"..
زيــادة التن ّمــر واملعايّــرة والتن ّمــر الســيايس يتعلّــق باملقــدرة عــى إهانــة اآلخريــن عــى اإلنرتنــت والتــي هــي نتــاج
للبيئــة املتغــرة وإمكانيــات الوصــول إىل التكنولوجيــا  .53ميكــن أن يــؤدي هــذا إىل نتائــج نفسـ ّية-اجتامع ّية ســلب ّية بــن
الشــباب بشــكل خــاص ،املوجوديــن يف مرحلــة املراهقــة يف طــور تطويــر شــعورهم بتقديــر الــذات وقدرتهــم عــى
التواصــل مــع اآلخريــن.
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تنظمي حرية التعبري عىل اإلنرتنت
ي والــدو ّيل .يف حــن أ ّن هــذه الدراســة
قضيــة تنظيــم حريــة التعبــر تقــع محــل نقــاش كبــر عــى الصعيديــن املح ـ ّ
كانــت محــدودة يف قدرتهــا عــى مراجعــة هــذه القضيــة ،وف ًقــا الســتطالع رأي تـ ّم إجـراءه مؤخـ ًرا ،مــن قبــل اليونيســف
واملبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة لحاميــة األطفــال ،يعتقــد نحــو  32٪مــن املســتطلعني أنّــه عــى الحكومــات إنهــاء
التن ّمــر اإللكــرو ّين 31٪ ،يعتقــدون أن عــبء أنهــاء املضايقــات يقــع عــى الشــباب أنفســهم ،وذكــر  ٪ 29أ ّن رشكات
اإلنرتنــت تتح ّمــل املســؤولية الرئيســة  .57ومــن املشــاركني يف مجموعــات النقــاش ،أيّــد حــوايل  70٪وضــع القيــود بعــض
واللوائــح القانونيّــة عــى حريــة التعبــر كوســيلة لجعــل البيئــة عــى اإلنرتنــت أكــر أمانًــا .تض ّمــن نقاشــهم الرغبــة
يف تنظيــم يحمــي الخصوصيــة عــر اإلنرتنــت ،ويح ـ ّد مــن خطــاب الكراهيــة والتن ّمــر اإللكــرو ّين .كان املشــاركون يف
مجموعــات النقــاش مدركــن للحاجــة للرصــد مــن قبــل أطـراف محايــدة لضــان عــدم اســتخدام القوانــن ملزيــد مــن
قمــع حريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت .ومــن هــذه النتائــج ،ميكــن االســتنتاج أ ّن الشــباب ال يدعمــون الرقابــة بقــدر مــا
يبحثــون عــن مــكان آمــن لحريــة التعبــر دون خــوف مــن العواقــب الســلبيّة اجتامعيًــا وسياس ـيًا.
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االجتامعي عامل ًيا .متوفر عىل:
مركز بيو لألبحاث ( .)2018استخدام تقنيات اإلعالم
ّ
/www.pewglobal.org/2018/06/19/3-social-network-adoption-varies-widely-by-country
االجتامعي ضد النساء الفلسطينيات يف الح ّيز اإلفرتايض .متوفر عىل:
مركز "حملة" (.)2018شبكة عنيفة :عنف مبني عىل النوع
ّ
./https://7amleh.org/2018/11/22/one-third-of-palestinian-young-women-are-subjected-to-violence-and-harassment-on-the-internet
ذات املصدر.
ثلث الشباب املستطلعني من قبل األمم املتحدة ،تقرير حول ضحايا التن ّمر عرب اإلنرتنت .أخبار األمم املتحدة (أيلول  .)2019متوفر عىل:
.https://news.un.org/en/story/2019/09/1045532
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االستنتاجات
تؤكّــد نتائــج التقريــر عــى التأثــر املبــارش للبيئــة القانونيّــة والسياس ـيّة واالجتامعيّــة عــى املشــاركة السياس ـيّة عــر
اإلنرتنــت لــدى الشــباب .يف الواقــع ،تدعــم النتائــج بقــوة نظريــة تأثــرات الــردع عــر اإلنرتنــت عــى مســتخدمي
اإلنرتنــت الفلســطينيّني ،وكذلــك األشــكال الثانويّــة مــن هــذه التأث ـرات .حتــى اآلن ،واجــه العديــد مــن الفلســطينيّني
أشــكالً مختلفــة مــن االنتهــاكات لحقهــم يف حريــة التعبــر عــى اإلنرتنــت ،مــن ضمنهــا االعتقــاالت واالســتجوابات ومحو
املحتــوى واملضايقــات عــر اإلنرتنــت .عــاوة عــى ذلــك ،تحــدث تأثـرات ردع ثانويّــة ،حيــث يــؤدي قمــع الصحافيــن
ـيايس عــر اإلنرتنــت .تســاهم
واملؤثريــن ،واألصدقــاء والعائلــة أيضً ــا ،إىل املزيــد مــن الرقابــة الذات ّيــة وعــدم التفاعــل السـ ّ
ـي،
ـي واملهنـ ّ
هــذه الرقابــة الذاتيّــة ،خوفًــا مــن عواقــب املشــاركة السياسـيّة عــى الســامة الشــخصيّة واملســتقبل التعليمـ ّ
يف تقليــص املســاحة املدن ّيــة الفلســطين ّية بشــكل عــا ّم.

بناء القدرات

دعــم جهــود الشــباب يف قيــادة الحمــات ،والصحافــة املدنيّــة ،والح ـراك ،كوســيلة للتحقــق مــن طــرق الهيئــات
الحاكمــة وللمطالبــة بحقوقهــم.
الرقمي الالزمة للمشاركة عرب اإلنرتنت بطريقة أكرث أمانًا.
تزويد الشباب مبهارات األمان
ّ
توفري منح تدعم الشباب يف بناء الحمالت واملشاركة السياس ّية عرب اإلنرتنت.
ي،
توفــر ورش عمــل للشــباب لتثقيفهــم حــول حقــوق اإلنســان الرقميّــة مبوجــب القانــون الــدو ّيل والقانــون املحـ ّ
والوســائل املناســبة لضــان تحصيــل حقوقهــم.

توصيات
ـطيني مواجهــة انتهــاكات خطــرة ومســتمرة لحقــوق اإلنســان
يف هــذه الفــرة التــي يواصــل خاللهــا الشــعب الفلسـ ّ
األساســية وحقوقــه كشــعب ،حيــث ال ي ـزال يعيــش تحــت االحتــال ويواجــه الحصــار ،ويعــاين مــن االنقســام وعــدم
ـي.
اســتقرار املنطقــة ،توجــد أهميــة كبــرة لحاميــة حــق التعبــر يف املجــال الرقمـ ّ
املنارصة

عــى الحكومــات حاميــة حقــوق الشــباب يف التعبــر عــن أنفســهم عــر اإلنرتنــت ويف التفاعــل مــن أجــل املشــاركة
ـي.
السياسـيّة الدميقراطيــة عــى وســائل التواصــل االجتامعـ ّ
الرقمــي واملشــاركة السياســ ّية؛ مــن خــال الحمــات أو
تشــجيع ف ّعــال ملشــاركة أوســع للشــباب يف الحــراك
ّ
الســيايس.
املبــادرات التــي تتيــح لهــم مشــاركة آمنــة يف الخطــاب
ّ
تشــجيع املشــاركة السياسـ ّية عــى اإلنرتنــت كشــكل مــن أشــكال التطــوع واملشــاركة املدن ّيــة الــذي ميكــن أن يشـ ّجع
الشــباب عــى أن يكونــوا مواطنــن فاعلــن ودافعــن للتغيري.
تشجيع الشباب عىل الدفاع عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحقوق الرقم ّية.
األبحاث

تشــجيع إجــراء املزيــد مــن األبحــاث حــول املشــاركة السياســيّة للشــباب عــر اإلنرتنــت ويف وســائل التواصــل
االجتامعــي.
ّ
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عن مركز "حملة"
ـي ،مؤسســة أهل ّيــة غــر ربح ّيــة تهــدف إىل الدفــاع عــن حقــوق
"حملــة" – املركــز العــر ّيب لتطويــر اإلعــام االجتامعـ ّ
اإلنســان للفلســطينيني يف فضــاء اإلنرتنــت .برامجنــا تبنــي قــدرات الفلســطين ّيني للوصــول اآلمــن لإلنرتنــت ،وإدارة
حمــات رقميــة ف ّعالــة ،واملنــارصة مــن أجــل الحقــوق الرقم ّيــة .يعمــل طاقــم حملــة يف القــدس وقطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة والداخــل الفلســطيني ،ويشــارك بشــكل منتظــم يف املنتديــات الدول ّيــة بالتعــاون مــع رشكاء محليــن ودوليــن.
مللخــص عــن عملنــا ،يرجــى مراجعــة التقريــر الســنوي.
املؤسســات القاعديّــة ()grassroots
التدريبــات وورشــات العمــل :نعمــل مــع مؤسســات املجتمــع املــد ّين ومبــادرات ّ
ـي والحمــات والقــدرات عــى بنــاء
وإعالم ّيــن ومدافعــي وناشــطي حقــوق اإلنســان ،مــن أجــل تعزيــز األمــان الرقمـ ّ
حمــا رقميــة .قــام مركــز "حملــة" بتدريــب املئــات يف فلســطني .يف العــام  ،2018قــام مركــز "حملــة" بتدريــب للمدربــن
املؤسســات يف بنــاء الحمــات والتســويق
ـي ،وبعــض ّ
ـي ،وبتدريــب  1500شــاب يف األمــان الرقمـ ّ
حــول األمــان الرقمـ ّ
ـي وروايــة القصــة الرقم ّيــة .كــا وأنتجنــا مــواد تدريبيــة تشــمل رزمــة تدريــب تعليم ّيــة حــول مراعــاة النــوع
الرقمـ ّ
ـي األول يف اللغــة العرب ّيــة.
ـي ،ودليــل األمــان الرقمـ ّ
ـي يف األمــان الرقمـ ّ
االجتامعـ ّ
الحمــات :تنســيق وإدارة حمــات املنــارصة والتوعيــة ،اســتخدام املــوارد الرقم ّيــة حــول مختلــف القضايــا املتعلقــة
بالحقــوق الفلســطينية .يختــص مركــز "حملــة" يف تطويــر وإنتــاج الحمــات التــي ترفــع وعــي الجمهــور العــام حــول
مجموعــة مــن القضايــا املتعــددة التــي تؤثــر عــى املجتمعــات املهمشــة واملســتضعفة .قــام مركــز "حملــة" بإنتــاج
العديــد مــن الحمــات الرقم ّيــة والتــي تشــمل تقاريــر أبحــاث ورســوم بيانيــة (انفوجرافيــك) وفيديوهــات ومــواد
ـي) ،وحملــة توعيــة حــول األمــن
أخــرى .ويشــمل ذلــك زراعــة البــذور يف منطقــة "ج" (اتحــاد لجــان العمــل الزراعـ ّ
ـي (أكادمييــة دويتشــه فيلــه)  ،وأضــواء عــى غــزة (أوكســفام) وغريهــا .وعــى وجــه الخصــوص ،لدينــا خــرة يف
الرقمـ ّ
ـطيني .وشــمل ذلــك حملــة عــى
تصميــم حمــات ّ
ـي للجمهــور الفلسـ ّ
ـي ومحتــوى إعالمـ ّ
حساســة للنــوع االجتامعـ ّ
اإلنرتنــت يف العــام  ، 2018مــع حلقتــن عــى شــبكة اإلنرتنــت والتــي وصلــت إىل حــوايل  120،000شــخص ،وســاهمت
ـي عــى اإلنرتنــت .كــا وأنتجنــا سلســلة ويــب
يف زيــادة الوعــي حــول مســألة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
ـي تســتهدف النســاء.
تجريب ّيــة حــول األمــن الرقمـ ّ
األبحــاث واملنــارصة :يقــوم مركــز "حملــة" ورشكاؤه ببحــث وتوثيــق كيفيــة تأثــر الحقــوق الرقم ّيــة للفلســطينيني مــن
أساســا لعملنــا يف مجــال املنــارصة مــع الــركاء املحل ّيــن
قبــل الهيئــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،والتــي تُش ـكّل ً
والدول ّيــن .نقــوم ســنويًا برصــد ونــر هاشــتاج فلســطني ( ،)2018 ،2017وتقريــر عــن الحقــوق الرقم ّيــة الفلســطين ّية،
ومــؤرش العنرصيــة ( .)2017-2019يف العــام  ، 2018قمنــا أيضً ــا بإجـراء بحــثً عــن البنيــة التحتية لتكنولوجيــا املعلومات
ـي
واإلتصــاالت الفلســطينية الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيل ّيــة ،فلســطني وبــاي بــال ،العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعـ ّ
ـي ،مســح الفصــل الــذي يعــرض حقــوق اإلنســان الفلســطينية للخطــر
ضــد النســاء الفلســطينيات يف الفضــاء الرقمـ ّ
( .)2018كــا ونعـ ّد بانتظــام حمــات صغــرة تتعلّــق بعملنــا ،مثــل الحملــة األخــرة حــول خرائــط جوجــل ،ومل ّخــص
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ـطيني( ،)2018سياســات تعديــل املحتــوى ( )2018ومل ّخــص رشكات التكنولوجيــا
سياســات حــول تقلــص الح ّيــز الفلسـ ّ
والدبلوماسـيّني والصحفيّــن وأعضــاء املجتمــع املــد ّين حــول القضايــا املتعلقــة بعملنــا.
ـنوي يســتمر عــى مــدار
ـطيني هــو حــدث سـ ّ
ـي الفلسـ ّ
ـي الفلســطيني :منتــدى النشــاط الرقمـ ّ
منتــدى النشــاط الرقمـ ّ
أســبوع ،والــذي يجمــع ســويًا ناشــطني وصحاف ّيــن واملجتمــع املــد ّين وصانعــي السياســات ،مــع رشكات التكنولوجيــا
بهــدف االنخــراط يف حــوار متعــدد األطــراف وتبــادل املعرفــة وبنــاء املهــارات .وباقــراب عامــه الرابــع ،يســتقطب
املنتــدى جمهــو ًرا مــن حــوايل  700شــخص ،باإلضافــة إىل  40خب ـ ًرا محل ًيــا ودول ًيــا ،تح ّدثــوا يف حلقــات نقــاش خــال
الحــدث الرئيــس وقــادوا  20ورشــة عمــل عــى مــدار األســبوع .وشــملت املواضيــع عــى الحقــوق الرقميّــة واألمــن
والحمــات يف فلســطني وتطــورات الحقــوق الرقم ّيــة العامليــة .كــا ُعرضــت مشــاريع ملهمــة ودراســة حالــة عــن
ـي الناجــح.
النشــاط الرقمـ ّ
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