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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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٣ كانون األول )ديسمبر( 2021

فــي هــذا المقــال المطــول، يناقــش الباحثــان دور اإلنترنــت فــي الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني، مــن خــالل تنــاول ثالثــة 

محــاور رئيســية: المحــور األول يناقــش عالقــة الفلســطينيين بعالــم اإلنترنــت، والمحــور الثانــي يتطــّرق إلــى الرقابــة اإلســرائيلية 

علــى المحتــوى الفلســطيني علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، والقســم الثالــث يتعلــق بمــا أســمياه بـــ »الســيادة الرقميــة 

الفلســطينية«. 

ــح الباحثــان بــأن الفلســطينيين كانــوا مــن أوائــل المتبنين المتحمســين لإلنترنت؛ حيث بلغت نســبة الفلســطينيين المتصلين 
ّ

يوض

 باإلنترنــت فــي الشــرق األوســط. وجــد الفلســطينيون مــن 
ً

باإلنترنــت ٤1٪ عــام 2011 ممــا جعلهــم مــن الشــعوب األكثــر اتصــال

خــالل اإلنترنــت متنفًســا فــي ظــل حريتهــم المســلوبة مــن قبــل الحتــالل اإلســرائيلي، ووســيلة للتغلــب علــى التشــرذم الــذي 

يعيشــونه مــن خــالل التواصــل مــع معارفهــم وأصدقائهــم فــي البقــاع التــي يمنعهــم الحتــالل مــن الوصــول إليهــا فــي 

ل أداة إلثبــات هويتهــم ونقــل مــا يرتكبــه الحتــالل مــن جرائــم إلــى العالــم أجمــع، وهــذا مــا 
ّ

وطنهــم وفــي الشــتات، كمــا شــك

ظهــر جلًيــا فــي حــروب غــزة المتتاليــة علــى وجــه الخصــوص.

انتفاضة السكاكين

يحاجــج الباحثــان بــأن النترنــت أخــذ بعــًدا جديــًدا ورهيًبــا مــع انــدلع انتفاضــة الســكاكين فــي الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــرة التطــرف« التــي عززتهــا حمــاس  عــام 201٥، حيــث لعــب دوًرا رئيســًيا فــي »تحريــض« الشــبان الفلســطينيين وتوســيع »دائ

والحــركات المســلحة األخــرى مــن خــالل نشــر »األناشــيد الحماســية« وفيديوهــات لجرائــم الحتــالل اإلســرائيلي. أســفرت هــذه 

النتفاضــة عــن مقتــل مــا يقــارب ٣٤ مدنيــا إســرائيلًيا فــي فتــرة زمنيــة وجيــزة، وهــذه حصيلــة ضخمــة إذا مــا قورنــت مــا كانــت 

توقعــه الهجمــات الصاروخيــة التــي شــنتها الفصائــل الفلســطينية مــن قطــاع غــزة علــى »المــدن والبلــدات اإلســرائيلية«. 

نتيجــة لذلــك، حّولــت قــوات األمــن اإلســرائيلية انتباههــا إلــى وســائل التواصــل الجتماعــي، وأنشــأت شــبكات مــن حســابات 

فيســبوك مزيفــة لتســهيل المراقبــة واعتقلــت أكثــر مــن ٣00 فلســطيني بســبب نشــاطهم علــى الفيســبوك بزعــم إظهارهــم 

ــا صارًمــا جديــًدا لمكافحــة اإلرهــاب وّســع تعريــف 
ً

ــا علــى العنــف واإلرهــاب«. فــي عــام 201٦، أصــدرت إســرائيل قانون
ً

»تحريض

ب ومراقبــة للمحتوى 
ّ

التحريــض ليشــمل أي مظاهــرة »تضامــن« مــع اإلرهــاب أو المنظمــات اإلرهابيــة، كمــا طّورت برامــج تعق

ــن ســلطات األمــن اإلســرائيلي مــن خــالل خوارزميــات معّينــة مــن التنبــؤ 
ّ

الفلســطيني علــى مواقــع التواصــل الجتماعــي تمك

باحتماليــة وقــوع هجمــات ضــد إســرائيليين.

قبضة رقمية حديدية 

ــه منــذ عــام 201٥، أدارت وزارة العــدل اإلســرائيلية وحــدة إلكترونيــة أصــدرت عشــرات اآللف مــن طلبــات إزالــة 
ّ

يوضــح الباحثــان أن

المحتــوى إلــى فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب، بزعــم التحريــض العنيــف أو دعــم اإلرهــاب. مــن الناحيــة الفنيــة، هــذه الطلبــات 

ــا، وبالتالــي، ل يتــم تتبعهــا فــي تقارير الشــفافية التي تســتخدمها شــركات التكنولوجيا للكشــف 
ً

طوعيــة وليســت ملزمــة قانون

عــن أوامــر الرقابــة الحكوميــة الرســمية. مــع ذلــك، فقــد امتثلــت شــركات وســائل التواصــل الجتماعــي لطلبــات وحــدة اإلنترنــت 

لمــا يقــرب مــن 90 ٪ مــن الحــالت. 

يضيفــان بأنــه مــن الناحيــة العمليــة، تمتلــك وحــدة اإلنترنــت اإلســرائيلية قــدرا مذهــال مــن القــوة، علــى الرغــم مــن أنهــا تتحــدث 

بقــوة الحكومــة اإلســرائيلية، إل أنهــا ل تــزال غيــر ملزمــة بالقوانيــن الدســتورية اإلســرائيلية التــي تضمــن حريــة التعبيــر واإلجراءات 

القانونيــة الواجبــة، يمكــن أن تســتهدف خطــاب أي مســتخدم لإلنترنــت - خطــاب مواطــن إســرائيلي أو فلســطيني مقيــم أو 
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ــا للمراقبيــن الخارجييــن. فــي  ــة فعلي ــر مرئي ــة قمــع تظــل غي ــم - وإطــالق حمل ــد فــي أي مــكان فــي العال طــرف ثالــث محاي

نيســان/ أبريــل المنصــرم، قضــت محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلية بــأن ممارســات وحــدة الفضــاء اإللكترونــي ل تنتهــك القانون 

اإلســرائيلي، مستشــهدة بالمتيــاز التنفيــذي والطبيعــة »الطوعيــة« لهــذه الطلبــات. وقــد مهــد هــذا القــرار الطريــق لتوســيع 

مســتقبلي لجهــود الرقابــة الســرية.

سيادة رقمية فلسطينية

يوضــح الباحثــان بأنــه نظــًرا ألن الفلســطينيين اعتنقــوا النشــاط الرقمــي واعتمــدوا عليــه لتعزيــز قضيتهــم، وأصبحــت الحكومة 

اإلســرائيلية تنظــر إليــه علــى أنــه تهديــد أمنــي، فشــلت شــركات وســائل التواصــل الجتماعــي إلــى حــد كبيــر فــي رســم مســار 

وســطي. تمــارس الحكومــة اإلســرائيلية حملــة ضغــط قانونيــة وخارجــة عــن القانــون منســقة ل يمكــن للمديريــن التنفيذييــن 

فــي مجــال التكنولوجيــا تجاهلهــا.

يضيفــان بأنــه نتيجــة لذلــك، كان التحيــز واضًحــا للجانــب اإلســرائيلي مــن قبــل مواقــع التواصــل الجتماعــي، وتــم توثيــق 

مئــات الحــالت لحــذف المحتــوى الفلســطيني خــالل هبــة أيــار الماضــي علــى مختلــف منصــات التواصــل الجتماعــي. هــذا 

بــدوره قــاد إلــى تنّبــه بعــض المجموعــات داخــل شــركات التواصــل الجتماعــي الكبــرى إلــى التــآكل المســتمر للحقــوق 

ــتقل  ــق مس ــراء تحقي ــى إج ــبوك إل ــى الفيس ــراف عل ــس اإلش ــا مجل ــي، دع ــبتمبر الماض ــول/ س ــي أيل ــطينية. ف ــة الفلس الرقمي

فــي ممارســات تعديــل محتــوى فيســبوك تجــاه المحتــوى المؤيــد للفلســطينيين لتحديــد مــا إذا كانــت قــد »تــم تطبيقهــا 

دون تحيــز«.  يــرى الباحثــان بأنــه إذا أخــذ الفيســبوك هــذه المخــاوف والتوصيــات غيــر الملزمــة علــى محمــل الجــد، فقــد تحــذو 

شــركات التواصــل الجتماعــي األخــرى حذوهــا فــي إعــادة تقييــم نهجهــا فــي التعامــل مــع الخطــاب الفلســطيني.

ــرار  ــاة ق ــي بمراع ــل الجتماع ــائل التواص ــركات وس ــزم ش ــي أن تلت ــل ف ــرع تتمث ــوى واألس ــوة األق ــأن الخط ــان ب ــج الباحث يحاج

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ٦٧/19، الــذي تــم تمريــره فــي عام 2012، والــذي يعترف بدولة فلســطين المســتقلة ويمنحها 

مكانــة كدولــة مراقبــة غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة. فمــن شــأن مثــل هــذا اإلجــراء أن يضفــي الطابــع الرســمي علــى نــوع 

ــا محــدودة فــي التعبيــر عبــر اإلنترنــت واإلجــراءات القانونيــة 
ً

مــن الســيادة الرقميــة الفلســطينية، ويضمــن للفلســطينيين حقوق

الواجبــة بمــا يتجــاوز وســاطة مســؤولي األمــن اإلســرائيليين.

خاتمة

يختــم الباحثــان مقالهمــا بالقــول بــأن ســلطات األمــن اإلســرائيلية ســتواصل بــكل الوســائل الممكنــة قمــع »الصــوت الرقمــي« 

الفلســطيني والضغــط علــى شــركات التواصــل الجتماعــي لتقويــض المحتــوى الفلســطيني، لكــن فــي المقابــل ومــن الناحية 

العمليــة، قــد يكــون هنــاك اعتــراف محتمــل مــن شــركات التواصــل الجتماعــي بدولــة فلســطين الرقميــة الــذي مــن شــأنه 

تعزيــز حمايــة الخطــاب الفلســطيني، ولــن تكــون الحكومــة اإلســرائيلية قــادرة بعــد ذلــك علــى إصــدار طلبــات إزالــة المحتــوى 

التــي تعامــل الفلســطينيين كأقليــة »مضطربــة وعديمــة الجنســية«.


