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 ُملخص 
 

المدنیة األساسیة، بما في ذلك حرم الجیش اإلسرائیلي أجیاال من فلسطینیي الضفة الغربیّة من حقوقھم 
باالعتماد بشكل منتظم على أوامر عسكریة  التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر،  حریة الحق في

حفظ النظام العام والسالمة  صادرة منذ أیام االحتالل األولى. حتى لو كانت ھذه القیود مبررة آنذاك ل
دون أي تغییر في   –العامة، فإن االستمرار في تعلیق الحقوق األساسیة بعد أكثر من نصف قرن  

 ھو انتھاك لمسؤولیات إسرائیل األساسیة بموجب قانون االحتالل.   –األفق 
 

زال إسرائیل مسؤولیات سلطة االحتالل تجاه حقوق السكان المحتلین تزید مع فترة االحتالل. ال ت
تسیطر بشكل أساسي على الضفة الغربیة، رغم تمتع السلطة الفلسطینیة بحكم محدود في بعض 

المناطق، إال أنھا ال تمنح لألشخاص الذین یعیشون تحت سیطرتھا الحقوق التي یستحقونھا، بما في  
نیة. كان على  ذلك الحق في المعاملة المتساویة بصرف النظر عن العرق أو الدین أو الھویة الوط 

إسرائیل منذ زمن طویل احترام حقوق الفلسطینیین، وذلك باستخدام الحقوق التي تمنحھا للمواطنین  
اإلسرائیلیین كمعیار، وھو التزام قائم بصرف النظر عن أي ترتیبات سیاسیة في األراضي المحتلة  

 حاضرا ومستقبال. 
 

اإلسرائیلي الضفة الغربیة وقطاع غزة، وأصدر إعالنا  ، احتل الجیش 1967یونیو/حزیران  7في 
)، الذي  1945" (نظام الدفاع لسنة  1945عسكریا سمح بتطبیق "نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة  

أصدرتھ سلطات "االنتداب البریطاني" إلخماد االضطرابات المتصاعدة. مّكن نظام الدفاع لسنة 
الجمعیات التي تعمل على "كره أو ازدراء... أو  السلطات، من بین أمور أخرى، من إعالن 1945

التحریض على عدم الوالء" للسلطات "جمعیة غیر مشروعة"، وتجریم االنتماء لھا أو حیازة مواد 
 تخصھا أو متعلقة بھا، ولو بشكل غیر مباشر.

 
"، الذي یجّرم  101، أصدر الجیش اإلسرائیلي "األمر العسكري رقم 1967في أغسطس/آب  

ة في تجمعات تزید عن عشرة أفراد بشأن موضوع "یُمكن تفسیره كسیاسي" دون ترخیص، المشارك
وتصل عقوبة ذلك إلى السجن عشر سنوات. یحظر ھذا األمر أیضا نشر أي مادة "لھا دالئل سیاسیة" 

عاما، یستمر الجیش  52أو إظھار "أعالم أو رموز سیاسیة" دون إذن عسكري. بعد أكثر من 
واألمر العسكري رقم   1945محاكمة وسجن الفلسطینیین بموجب نظام الدفاع لسنة اإلسرائیلي في 

 . 1967لسنة   101
 

أمرا سابقا،  20"، الذي حّل مكان 1651، أصدر الجیش اإلسرائیلي "األمر العسكري رقم 2010في 
وفرض عقوبة السجن عشر سنوات على كل من "یحاول، شفویا أو بأیة طریقة أخرى، التأثیر على  

  ینشربشكل یمّس سالمة الجمھور أو النظام العام" أو "[الضفة الغربیة] رأي الجمھور في المنطقة 
"، ویعتبر ذلك "تحریضا". كما   بأھدافھا أو  بأعمالھا معادیة، لمنظمة دعم  أو مناصرة مدح، أقوال

السجن المؤبد  " تصل عقوباتھا إلى المنطقة سلطات  ضد  مخالفات تضّمن ھذا األمر صیاغة مبھمة لـ "
لكل "فعل أو تقصیر من شأنھم أن یمسوا أو یضّروا أو یعیقوا أو یعرضوا للخطر أمن المنطقة أو أمن  

 قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي" أو دخول أو "التواجد بقرب" أمالك تابعة للجیش أو الدولة.



الوالدة منذ حقوق بال     2 

یفرض علیھا قیودا  یمنح قانون االحتالل لسلطات االحتالل صالحیات واسعة لتقیید الحقوق، لكنھ
  50أساسیة، تشمل االلتزام بتسھیل الحیاة العامة للشعب المحتل. استخدم الجیش اإلسرائیلي ألكثر من 
عاما أوامر عسكریة فضفاضة العتقال الصحفیین والنشطاء الفلسطینیین وغیرھم بسبب تعبیرھم  

السیاسات اإلسرائیلیة. صیغت   وأنشطتھم، والكثیر منھا سلمیة، مثل االحتجاج أو انتقاد أو معارضة
ھذه األوامر بطریقة فضفاضة لدرجة أنھا تنتھك التزام الدولة المكفول في القانون الدولي لحقوق  

اإلنسان بتوضیح السلوكیات التي قد تتسبب في عقوبات جنائیة. في حاالت أخرى، تستخدم السلطات 
التعدي أو  مخالفات ل تلك المتعلقة بتُھما مشروعة ضدّ النشطاء، مث   بشكل تعسفيّ  اإلسرائیلیة

التحریض، لتكمیم معارضة حكم إسرائیل. تعلیق حقوق الفلسطینیین إلى أجل غیر مسمى أدّى إلى 
 .اعتیادیةأكثر تع بحیاة عامة وسیاسیة شّل قدرتھم على التم 

 
اسات أقل رغم أن طول مدّة االحتالل أتاح للسلطات اإلسرائیلیة الكثیر من الوقت والفرص لوضع سی

تقییدا، إال أنھا استمّرت في االعتماد على نفس األوامر العسكریة إلى الیوم، ما تسبب في حرمان  
 الفلسطینیین الذین یعیشون تحت احتاللھا من حقوقھم المدنیة األساسیة. 

 
عاملة  في الواقع، تذھب السلطات اإلسرائیلیة إلى أبعد من ذلك، وتُنكر أّن التزاماتھا الحقوقیة تشمل م

الفلسطینیین في الضفة الغربیة المحتلة. قوبل ھذا الموقف بالرفض، بما في ذلك من قبل "لجنة حقوق  
أن أھم معاھدة   2004اإلنسان األممیة" و"محكمة العدل الدولیة"، التي أقّرت في رأي استشاري سنة  

والسیاسیة" (العھد الدولي) "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة   –دولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 
"ینطبق على األفعال التي تأتیھا دولة أثناء ممارستھا لوالیة قضائیة خارج أراضیھا"، إلى جانب   –

 قانون االحتالل.
 

یدرس ھذا التقریر تأثیر ھذه األوامر على الحیاة العادیة للفلسطینیین في الضفة الغربیة، ومشروعیتھا  
تالل، الذي لیس لھ نھایة في األفق. قال رئیس الوزراء اإلسرائیلي  بعد أكثر من نصف قرن من االح

بنیامین نتنیاھو: "ستستمر القوات العسكریة واألمنیة اإلسرائیلیة في السیطرة على المنطقة بأكملھا،  
 1األردن". [نھر]حتى 

 
ق الشرقیة، حیث تطبّ ال یغطي ھذا التقریر كل األراضي الفلسطینیة المحتلة، فھو یستثني القدس 

في خطوة أحادیة ال تغیّر من وضعھا كأرض  1967إسرائیل قانونھا الداخلي بعد أن ضّمتھا في  
الحكومة العسكریة التي   2005محتلة بموجب القانون الدولي، وكذلك غزة، حیث فّككت إسرائیل سنة  

من حقوقھم   لضفة الغربیة. التقریر ال یغطي أیضا حرمان إسرائیل فلسطینیي ا1967كانت ھناك منذ 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. یُسلّط التقریر الضوء على ثماني حاالت توضیحیة في الضفة 

، ونظام الدفاع  1651و  101الغربیة استخدمت فیھا السلطات األوامر العسكریة، وتحدیدا األمرین  
السلمي أو مشاركتھم في  ، لمحاكمة فلسطینیین في محاكم عسكریة بسبب تعبیرھم 1945لسنة 

 .سلمیةجماعات أو مظاھرات 
 

 
1Yotam Berger and Noa Landau, “At West Bank Event, Netanyahu Promises No More Settlers, Arabs Will 

be Evicted,” Haaretz, July 10, 2019, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-at-west-bank-event-
netanyahu-promises-no-more-settlers-arabs-will-be-evicted-1.7490113 )2019 آب/أغسطس 4 في االطالع تم  .( 
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مقابلة، أساسا مع معتقلین سابقین ومحامین یمثلون رجاال ونساء فلسطینیین   29یستند التقریر إلى 
في نظام المحاكم العسكریة اإلسرائیلیة، وكذلك إلى مراجعة لوائح اتھام وقرارات لمحاكم  عالقین

رایتس ووتش" إلى الجیش اإلسرائیلي، والشرطة و"جھاز األمن الداخلي" عسكریة. أرسلت "ھیومن 
("شین بیت" بالعبریة) أسئلة مفصلة، والتمست وجھات نظرھم ومعلومات إضافیة عن القضایا التي  

واستلمت إجابات موضوعیة من الجیش والشرطة والتي ضمیّناھا إلى التقریر    یغطیھا التقریر،
 . وأضفناھا إلى المالحق

 
، وبحسب البیانات التي  2019یونیو/حزیران   30و  2014یولیو/تموز   1بین  قام الجیش اإلسرائیلي،

فلسطینیا لدخولھم "منطقة عسكریة مغلقة"، وھو   4,590قدّمھا إلى ھیومن رایتس ووتش، بمحاكمة 
العضویة والنشاط في   لـ" 1,704تصنیف تضفیھ بشكل متكرر تلقائیا على مواقع االحتجاجات، و

 بسبب "التحریض".   358جمعیة غیر مشروعة"، و 
 

وامر عسكریة تسمح لھا بمنع االحتجاجات غیر المرخص لھا أ تعتمد قوات االحتالل اإلسرائیلیة على 
أو بإنشاء مناطق عسكریة مغلقة أو بسحق المظاھرات الفلسطینیة السلمیة في الضفة الغربیة واعتقال  

ز الجیش اإلسرائیلي الناشط الحقوقي فرید األطرش، الذي ، احتج2016المشاركین فیھا. مثال، في 
یعمل لدى "الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان"، وھي ھیئة شبھ رسمیة تابعة للسلطة الفلسطینیة، أثناء 

الجیش  یمنع والذي  مظاھرة سلمیة في الخلیل للمطالبة بإعادة فتح طریق أساسي وسط المدینة
لھ تھمتي "التظاھر دون ترخیص" بموجب  العسكریة إلیھ. وجھت النیابةالفلسطینیین من الوصول 

ومحاولة "التأثیر على رأي الجمھور في المنطقة بشكل یمّس سالمة  101األمر العسكري رقم 
الجمھور أو النظام العام" عبر "التحریض" على الھتاف و"رفع أعالم السلطة الفلسطینیة" وحمل  

"منطقة عسكریة مغلقة"  دخولكما اتھمتھ النیابة العامة ب ".شارع الشھداءافتحوا "الفتة ُكتب علیھا 
و"االعتداء" على جندي، دون أن تقدّم أي أدلّة فعلیة تثبت ھذه المزاعم، باستثناء مشاركتھ في  

. أفرجت السلطات عن األطرش بكفالة بعد أربعة أیام، لكنھا مستمرة في محاكمتھ  السلمیة المظاھرة
 كة في ھذه المظاھرة رغم مرور ثالث سنوات ونصف علیھا. بسبب المشار

 
قال الناشط عبد هللا أبو رحمة لـ ھیومن رایتس ووتش إن الجیش اإلسرائیلي احتجزه ثماني مرات منذ 

بسبب مشاركتھ في احتجاجات ضدّ مسار جدار العزل اإلسرائیلي في قریتھ بلعین. في   2005
یوما بعد أن نظم سباق دراجات بمناسبة "یوم النكبة"،   11، احتجزتھ السلطات 2016مایو/أیار 

. حكمت علیھ محكمة 1948ذكرى تھجیر الفلسطینیین الذي حصل أثناء إنشاء دولة إسرائیل سنة 
"منطقة عسكریة  دخول بتھمة  1651عسكریة بالسجن أربعة أشھر بموجب األمر العسكري رقم 

  حدیدیة عصا وضعبعد أن   2017یوما أواخر  23ة جندي". احتجزه الجیش أیضا لـ عاق" و"إغلقةم
،  2019على الجدار العازل في حركة احتجاجیة رمزیة أثناء إحدى المظاھرات. في سبتمبر/أیلول 

  1651اعترف بتھمة "تخریب منشأة تابعة لجیش الدفاع اإلسرائیلي" بموجب األمر العسكري رقم 
 كون أطول.لتجنب عقوبة قد ت

 
منظمة، منھا جمیع األحزاب الفلسطینیة   411، حظرت وزارة الدفاع اإلسرائیلیة أكثر من  1967منذ 

الكبرى، بما في ذلك "حركة فتح"، حزب الرئیس محمود عباس. استنادا إلى األمر العسكري رقم  
ن  عاما)، عضو "المجلس التشریعي الفلسطیني"، رھ  56، وضع الجیش خالدة جرار (1651

، بسبب  2019إلى فبرایر/شباط   2017االحتجاز اإلداري دون محاكمة أو تھم من یولیو/تموز 
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نشاطھا السیاسي مع "الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین" (الجبھة الشعبیة)، وھي جماعة مؤلفة من 
حزب سیاسي وجناح مسلح كان قد شّن ھجمات على عسكریین ومدنیین إسرائیلیین. لم تزعم  

بدا أن خالدة شاركت شخصیا في أنشطة مسلحة. انتماؤھا إلى الجبھة الشعبیة تسبب لھا السلطات أ
العضویة  بعد أن اعترفت بتھمتي "  2016إلى یونیو/حزیران  2015أیضا بالسجن من أبریل/نیسان 

و"التحریض" بموجب األمر العسكري    1945" بموجب نظام الدفاع لسنة  في جمعیة غیر مشروعة 
فلسطینیین یُزعم أنھا  ألسرى ا لعقوبة أطول، على خلفیة خطاب ألقتھ في تجمع ، تجنب1651 مرق

دعت فیھ إلى اختطاف جنود إسرائیلیین. قال القاضي إن النیابة العامة واجھت "مشاكال في إثبات 
من السفر إلى خارج الضفة الغربیة ألكثر من منعتھا السلطات  قالت جرار إنالذنب" في ھذه التھم. 

احتجز الجیش   .2010عاما دون أمر قضائي، باستثناء زیارة واحدة إلى األردن ألسباب طبیة في    30
وال تزال في االحتجاز حتى تاریخ نشر    2019أكتوبر/تشرین األول  31اإلسرائیلي جرار مجددا في 

 ھذا التقریر. 
 

عاما)، ووجھ لھ عدة تھم    36، اعتقل الجیش اإلسرائیلي الفنان حافظ عمر (2019في مارس/آذار 
غیر مشروعة"، وبموجب جمعیة ، منھا "العضویة والنشاط في 1651بموجب األمر العسكري رقم 

، بسبب مزاعم انتمائھ إلى مجموعة یسمیھا الجیش "الحراك الشبابي"، التي  1945نظام الدفاع لسنة 
زعم أنھا تنشط تحت "رعایة منظمة حزب هللا"، الجماعة الشیعیة اللبنانیة. تتألف الئحة االتھام، التي  یُ 

راجعتھا ھیومن رایتس ووتش، بالكامل من أنشطة سلمیة، مثل االجتماع مع نشطاء آخرین  
ذا كان  والمشاركة في احتجاجات، العدید منھا ضدّ السلطة الفلسطینیة. تساءل بعض المحللین عما إ

الحراك الشبابي موجودا أصال كتنظیم. التھمة الوحیدة التي لیس لھا طابع سلمي كانت مشاركتھ  
المزعومة في "مواجھات" غیر محددة قبل أربع سنوات لما "ألقى الحجارة على قوات األمن 

 [اإلسرائیلیة]"، بحسب الئحة االتھام. 
 

  2015سبتمبر/أیلول بین ي األخرى. المجتمع المدن  جماعات حظر الجیش مجموعة واسعة من 
على خلفیة عملھم مع منظمة "قطر   خمسة فلسطینیین ةاإلسرائیلیقوات الت ، اعتقل2016ومایو/أیار  

بلدا ولھا شراكات مع األمم المتحدة، و"أطباء بال حدود"،  50الخیریة"، التي تنشط في أكثر من 
المبادئ الخیریة   شاركو"الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة"، وغیرھا. قالت األمم المتحدة إنھا تت

أضافت قطر الخیریة إلى   لطر الخیریة، لكن إسرائی"اإلنسانیة" و"غیر السیاسیة على اإلطالق" مع ق
بسبب دعمھا المزعوم لـ "حماس"، وھو ادعاء یُستخدم بكثرة   2008قائمة المنظمات المحظورة في 

بتحویل ضدّ المنظمات الخیریة العاملة في غزة. رغم ھذا التصنیف، سمحت إسرائیل لقطر الخیریة  
كم على نجوان عودة، المدیرة اإلداریة للمنظمة، بالسجن . حُ 2019تمویالت إلى غزة في مایو/أیار 

شھرا بسبب انتمائھا إلى "جمعیة غیر مشروعة"، وتحدیدا قطر الخیریة، بموجب نظام الدفاع   18
التي أدینت بھا"، وھو منع فعلي لعودتھا المخالفة ، ومنعتھا لمدة سنة من "ارتكاب نفس 1945لسنة 

 مع السلطات.ضي تفاوإلى عملھا، كجزء من اتفاق  
 

ال یحدد القانون العسكري أي إجراءات رسمیة لالعتراض على اعتبار أي منظمة غیر مشروعة أو  
المشابھة  على قرارات غلق الشركات. رغم أن الفلسطینیین یستطیعون استئناف القرارات اإلداریة 

السنوات انحیازا كبیرا إلى مواقف الدولة على امتداد  لدى "المحكمة العلیا"، إال أن ھذه األخیرة أثبتت 
 والجیش. 
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یستشھد الجیش اإلسرائیلي بانتظام أیضا بالتعریف الفضفاض للتحریض في قوانینھ العسكریة، الذي 
یشمل أي "مدح أو مناصرة أو دعم لمنظمة معادیة" وكل من "یحاول، إما شفھیا أو بصورة أخرى،  

بصورة من الممكن أن تمّس بسالمة الجمھور أو بالنظام  التأثیر على رأي الجمھور في المنطقة  
العام"، لتجریم كل تعبیر معارض لالحتالل. قالت السلطات اإلسرائیلیة إنھا تراقب عن كثب التعبیر  

على االنترنت، وخاصة على حسابات التواصل االجتماعي الفلسطینیة، واستخدمت خوارزمیات  
ف السلطات الكثیر من المعلومات عن أسالیبھا في مراقبة مواقع  استباقیة لتحدید من ستستھدفھ. لم تكش

 التواصل االجتماعي، لكنھا استخدمت منشورات على ھذه المواقع لتوجیھ تھم تتعلق بالتحریض. 
 

، زعمت النیابة العسكریة في الئحة اتھام موجھة إلى الناشطة ناریمان التمیمي  2018مثال، في بدایة 
،  بشكل یمّس سالمة الجمھور أو النظام العام"لى رأي الجمھور في المنطقة أنھا "حاولت التأثیر ع

"، وذلك على خلفیة نقل مباشر بثتھ على صفحتھا على فیسبوك لمواجھة بین ابنتھا  العنفودعت إلى 
. 2017عاما آنذاك) وجنودا إسرائیلیین في باحة منزلھا في دیسمبر/كانون األول   16عھد التمیمي ( 
باالعتماد بشكل أساسي على   1651حة سلسلة من التھم بموجب األمر العسكري رقم تضمنت الالئ

البث المباشر، بما في ذلك "التحریض"، مشیرة إلى أن الفیدیو "شاھده آالف المستخدمین، وشاركھ  
العشرات منھم، وتلقى عشرات الردود وعشرات اإلعجابات". راجعت ھیومن رایتس ووتش الفیدیو  

ولم تجد في كل منھما أي دعوة من ناریمان إلى العنف. قالت ناریمان لـ ھیومن وملف القضیة،  
"  المساعدة في االعتداء على جندي" –رایتس ووتش إنھا اعترفت بذنب التحریض وبتھمتین أخریین 

لنظام القضائي العسكري، الذي ال لتجنب عقوبة أطول في حال أدانھا ا –"  التدخل في عمل جنديو"
أمضت االتفاق التفاوضي لتخفیف العقوبة، باالستناد إلى یضمن للفلسطینیین محاكمات عادلة. 

 . في السجن مان ثمانیة أشھرناری
 

ھذه القیود شلّت بشكل خاص الصحفیین الفلسطینیین، الذین یتھمھم الجیش اإلسرائیلي بانتظام 
، اعتقل الجیش اإلسرائیلي أربعة  2018حماس. في أواخر یولیو/تموز بالتحریض أو االنتماء إلى 

صحفیین في "قناة القدس"، وھي محطة تلفزیونیة مرخصة في لندن اتھمھا وزیر الدفاع اإلسرائیلي  
كانت السلطات قد منعت القناة من   ".لحماس [بروباغندا]الذراع الدعائیة"أفیغدور لیبرمان بأنھا 
وقت سابق من ذلك الشھر، دون أن تعلن عن أي حظر بشأن عملیاتھا في   العمل في إسرائیل في

الضفة الغربیة. وافقت المحاكم العسكریة على احتجاز الصحفي عالء الریماوي بینما كانت النیابة  
، بموجب نظام  قناة القدسالعامة تحقق معھ في مزاعم انتمائھ إلى "جمعیة غیر مشروعة"، وتحدیدا 

. قال الریماوي إن المحققین ركزوا على استخدامھ لمصطلح "الشھداء" لإلشارة 1945الدفاع لسنة 
إلى الفلسطینیین الذین قتلتھم إسرائیل، وھي عبارة رائجة بین الفلسطینیین، بما في ذلك في مقطع 

اخباري استخدم فیھ العبارة لإلشارة إلى شخص قُتل بعد أن أطلق النار على مستوطن. أمرت محكمة 
باإلفراج عنھ بكفالة بعد ثالثة أسابیع من االحتجاز، على خلفیة أنھ قد ال یكون على علم  عسكریة  

بالحظر المفروض على القناة ألن الجیش لم ینشر إشعار الحظر كما یلزم. غیر أن المحكمة اشترطت 
نشر أي محتوى على شبكات التواصل االجتماعي  من " اإلفراج عنھ بمنعھ لمدة شھرین ونصف 

، واستمر ھذا "، مع منعھ من مغادرة مدینتھ رام هللا دون موافقة المحكمة االتصال األخرى وقنوات 
  2017ات االعالمیة" (مدى) في . ذكر "المركز الفلسطیني للتنمیة والحریالمنع بحسب الریماوي سنة

الغربیة، بما  مؤسسة اعالمیة في الضفة  19صحفیا وأغلق   74أن الجیش االسرائیلي اعتقل  2018و
 في ذلك القدس الشرقیة.
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تؤثر االعتقاالت بسبب ممارسة الحقوق األساسیة سلمیا في المجتمع الفلسطیني، وغالبا ما تتسبّب في  
ردع اآلخرین عن التعبیر واالنخراط في أي نشاط سیاسي بشكل عام. قالت صحفیة من رام هللا،  

من رایتس ووتش إنھا لیس لدیھا "أدنى فكرة" عّما  طلبت عدم الكشف عن اسمھا ألسباب أمنیة، لـ ھیو
یعتبر تحریضا، ما جعلھا "خائفة وحذرة جدا مما تكتبھ على صفحاتھا على مواقع التواصل  

االجتماعي". قالت إن الرقابة الذاتیة أمر شائع بین الصحفیین والنشطاء، الذین كثیرا ما ینصحون  
قال حمزة زبیدات، الذي یعمل في منظمة غیر   2نشره. بعضھم البعض بما یتعین علیھم نشره أو عدم 

حكومیة تنمویة، إنھ كان ینشر كثیرا على مواقع التواصل االجتماعي، لكنھ عمد مؤخرا إلى "عزل 
بداء أي آراء فیھا" خشیة  إنفسھ واختار  طواعیة عدم المشاركة في أي مسألة سیاسیة عامة أو 

حم، طلب أیضا عدم الكشف عن اسمھ، إنھ كان یشارك عاما) من بیت ل 25قال رجل ( 3االعتقال. 
كثیرا في المظاھرات واألنشطة السیاسیة األخرى، لكنھ "قرر مؤخرا تقلیص مشاركاتھ بعد تقییم  

مخاطر" االعتقال وغیرھا من االجراءات العقابیة التي یعتمدھا الجیش اإلسرائیلي. قال إنھ كلما قّرر 
توما جدا" و"البقاء خلف الكوالیس"، واصفا ھذا "الحذر الشدید" المشاركة، صار یحاول أن یكون "ك 

 4بالشائع بین الشباب أمثالھ. 
 

بـ "المنطقة أ" في   1995نفذ الجیش بعض ھذه االعتقاالت في منطقة عّرفتھا "اتفاقات أوسلو" لسنة 
كاملة على ھذه  الضفة الغربیة، رغم أن ھذه االتفاقات منحت للسلطة الفلسطینیة سیطرة مدنیة وأمنیة 

المنطقة. تقیّد السلطة الفلسطینیة ھي األخرى حقوق الفلسطینیین في المنطقة أ عبر االعتقاالت  
في صفوف الصحفیین  والتعسفیة لمنتقدیھا ومعارضیھا، ال سیما على مواقع التواصل االجتماعي،  

 المستقلین، في داخل الجامعات، وأثناء المظاھرات. 
 

،  1967حتالل یسمح للجیش بتبریر ھذه االجراءات الواسعة في یولیو/تموز حتى وإن كان قانون اال 
عاما. یسمح قانون   50ال یقدّم ھذا القانون أساسا قانونیا لالستمرار في ھذه األفعال بعد أكثر من 

االحتالل لسلطات االحتالل بتقیید بعض الحقوق، لكنھ یفرض علیھا إعادة الحیاة العامة للسكان  
ذا االلتزام یصیر أكبر عندما یكون االحتالل مطوال، حین یحظى المحتل بمزید من الوقت  المحتلین. ھ

عند التعامل مع التھدیدات  قوالفرص العتماد استجابة مصممة بدقة لتخفیف القیود على الحقو
  األمنیة. كما تزداد احتیاجات السكان المحتلین مع الوقت، إذ أن تعلیق جمیع الحقوق تقریبا في مجال

حریة التعبیر والتجمع السلمي وتكوین الجمعیات یعرقل الحیاة العامة بشكل مؤقت، ولكن عندما یكون  
التعلیق طویل األمد وبال نھایة، یكون تأثیره یكون أفدح. الحرمان من حریة التعبیر والنقاش، ومن  

كود اجتماعي  الوصول إلى مختلف أنواع المعلومات، وفرص المطالبة بالتغییر سلمیا ینتج عنھ ر
 وفكري. 

 
رغم أن إسرائیل علیھا التزام كبیر بتسھیل الحیاة المدنیة العادیة واحترام الحقوق األساسیة، فإن طول  
مدة االحتالل والبیروقراطیة المعقدة التي طورتھا لحكم الفلسطینیین جعالھا تستمر في استخدام نفس  

 حتالل.االجراءات القمعیة التي كانت تستخدمھا في بدایة اال
 

 
 .  2019 أیلول/سبتمبر 11 ، )االسم حجب تم( صحفیة مع ووتش رایتس ھیومن لـ نصیة رسالة 2
 . 2019 أیلول/سبتمبر 9 زبیدات،  حمزة مع ووتش رایتس ھیومن لـ إلكترونیة مراسالت 3
 .  2019 أیلول/سبتمبر 17 ، )االسم حجب تم( لحم بیت من شاب مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 4
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الذي یحترم  إعتیادي كلما طال أمد االحتالل، كلما ینبغي أن یكون الحكم العسكري أشبھ بنظام حكم 
معاییر القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق في جمیع األوقات. یوفر القانون الدولي لحقوق  

والتجمع وتكوین الجمعیات، ویفرض اإلنسان حمایة قویة للحقوق المدنیة، بما في ذلك حریة التعبیر 
"عتبة عالیة" على القیود، التي ینّص على أن تبقى "استثناًء". وثقت ھیومن رایتس ووتش حاالت لم  

تحصل فیھا دعوات للعنف، وحاالت ساوى فیھا الجیش بین معارضة االحتالل والتحریض على  
بالعنف، أو فُھم من آخرین أنھ یعني   العنف دون أن یثبت أن النشاط التعبیري كان یرمي إلى التسبب 

 ذلك.
 

والكف عن اتھام المدعى   1651ورقم    101على الجیش اإلسرائیلي إلغاء األمرین العسكریین رقم 
عاما من االحتالل، ینبغي أن تضمن إسرائیل النظام    52. بعد 1945علیھم بموجب نظام الدفاع لسنة 

وتنفذ الحقوق األساسیة للفلسطینیین. إسرائیل توفّر العام والسالمة العامة بطریقة تحترم وتحمي  
حمایة أقوى للحقوق بموجب قانونھا المدني، المنطبق في القدس الشرقیة المحتلة وإسرائیل، وھو ما  

 یؤكد إمكانیة اعتماد اجراءات أقل تقییدا.
 

تسلیط الضوء على أھمیة احترام الحقوق المدنیة للفلسطینیین في  والمنّظمات الدولیة  على الدول
الضفة الغربیة، فھي تمثل جزءا ال یتجزأ من اإلطار القانوني المنطبق على األراضي الفلسطینیة  

  الحقوق الفلسطینیین منح على إسرائیل لحث  دعوات  إدراج في التفكیریتعیّن علیھا أیضا المحتلة. 
 سلوك تقییم وفي ،السیاسیة والمواقف والتقاریر المنشورات  في لمواطنیھا، منحھات التي نفسھا المدنیة

ینبغي استخدام القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي  .األساس ھذا  على إسرائیل
الشرقیة، للتدقیق في سیاسات وممارسات إسرائیل تجاه فلسطینیي الضفة الغربیة، بما یشمل القدس 

 وقطاع غزة. 
 

  2.5على مدى أكثر من ثلثي الفترة منذ إنشاء دولة إسرائیل، حرمت السلطات اإلسرائیلیة قرابة 
نفس الحقوق التي یتمتع    –ملیون فلسطیني خاضعین لحكمھا في الضفة الغریبة من حقوقھم األساسیة 

رعیة على نفس األراضي. ألف مستوطن إسرائیلي یعیشون في مستوطنات غیر ش 400بھا أكثر من  
یتحدث المسؤولون اإلسرائیلیون علنا عن نیتھم ُحكم الفلسطینیین بشكل دائم في الضفة الغربیة. مھما  

كانت الترتیبات السیاسیة، لیس ھناك أي مبّرر لالستمرار في تطبیق ھذه القیود والنظام التمییزي 
 المزدوج في الضفة الغربیة الیوم. 
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  المنهجية

 
یُرّكز ھذا التقریر على أوامر عسكریة إسرائیلیة محدّدة تفرض قیودا غیر قانونیة على حقوق  

فلسطینیي الضفة الغربیة في حریة التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر والصحافة. ال یغطي التقریر  
منذ أن ضّمتھا بشكل  القدس الشرقیة، حیث تطبق إسرائیل قانونھا الداخلي الوضع داخل إسرائیل وفي 

، وال غزة، التي أنھت  1981، وال الجوالن، حیث تطبق قانونھا الداخلي أیضا منذ  1967أحادي في 
. كما ال یغطي التقریر  1967، والذي كان ساریا منذ 2005إسرائیل حكمھا العسكري المباشر لھا في 

 الجتماعیة والثقافیة. حرمان إسرائیل لفلسطینیي الضفة الغربیة من حقوقھم االقتصادیة وا
 

یشیر أحیانا إلى  ، رغم أنھ  2019و  2015یرّكز التقریر على القیود والعقوبات التي فُرضت بین 
أحداث قدیمة. یقیّم التقریر أساسا االعتقاالت والتھم الموجھة للمعتقلین، دون التعمق كثیرا في  

و استخدام القوة ضدّ المتظاھرین،  اإلجراءات القانونیة ضدّ المحتجزین، أو معاملتھم في الحجز، أ
وھي مواضیع وثقتھا ھیومن رایتس ووتش في تقاریر أخرى. ال یحقّق التقریر أیضا في االنتھاكات  

الحقوقیة التي ترتكبھا السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة أو سلطات حماس في غزة، والتي غطتھا  
 5ھیومن رایتس ووتش في تقاریر أخرى أیضا.

 
ھذا التقریر أساسا إلى مراجعة تفصیلیة لعشرات األوامر العسكریة ولوائح االتھام وقرارات یستند 

منھا مع فلسطینیین احتجزوا   11 –مقابلة   29المحاكم اإلسرائیلیة. أجرت ھیومن رایتس ووتش أیضا  
بموجب أوامر عسكریة إسرائیلیة، واثنتین مع أقارب لھم، وثالثة مع نشطاء وصحفیین قالوا إن خطر  

المحاكمات والعقوبات التي یفرضھا الجیش اإلسرائیلي جعلتھم یقلصون نشاطھم، وواحدة مع محلل 
یمثلون فلسطینیین محتجزین في نظام  مع محامین إسرائیلیین وفلسطینیین   12سیاسي فلسطیني، و

  بین المحتلةالقضاء العسكري اإلسرائیلي. أُجریت المقابالت في أماكن مختلفة في الضفة الغربیة 
 . 2019وأكتوبر/تشرین األول  2017أغسطس/آب  

 
أجرینا أغلب المقابالت بشكل فردي، بالعربیة أو اإلنغلیزیة، وجمیعھا تمت بموافقة تامة من الذین  

 بلناھم، بعد أن أعلمنا كال منھم بكیفیة استخدام ھیومن رایتس ووتش للمعلومات التي سیقدمونھا. قا
 

تمكنت ھیومن رایتس ووتش في بعض الحاالت أیضا من مراجعة أدلة فوتوغرافیة وفیدیوھات، وفي  
 حالة واحدة من حضور جلسة محاكمة عسكریة. 

 
الحكومة في المناطق" (وحدة تنسیق أعمال  راسلت ھیومن رایتس ووتش "وحدة تنسیق أعمال 

الحكومة)، الھیئة التابعة للجیش اإلسرائیلي المسؤولة عن إدارة الضفة الغربیة المحتلة، كما راسلت 
، والمتحدث باسم  2019أغسطس/آب  1الشرطة اإلسرائیلیة وجھاز األمن الداخلي (شین بیت) یوم 

وجھات نظرھم جمیعا. كل ھذه الھیئات أّكدت  أغسطس/آب، والتمست  29الجیش اإلسرائیلي یوم  
 استالم الرسائل. 

 
  ، )2018 ووتش،  رایتس ھیومن: نیویورك( "ممنوعة المعارضة واحدة،  طریقة سلطتان، " ووتش،  رایتس ھیومن 5

https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462  . 
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،  2019أغسطس/آب  8ردّ مكتب رئیس الوزراء نیابة عن شین بیت، وقال في رسالة قصیرة بتاریخ  
یعمل بموجب السلطة والواجبات المحددة في القانون"، دون تقدیم مزید من المعلومات، مشیرا إنھ "

أغسطس/آب   28كما أرسلت الشرطة رسالة یوم   6".أسالیب العمل إلى أن "اإلفصاح قد یكشف عن
تضمنت بعض المعلومات اإلضافیة، رغم أنھا لم تُِجب على أغلب األسئلة المطروحة، زاعمة أنھا  

مة قانونا بتقدیم معلومات بالنظر إلى الطریقة التي اعتُمدت اللتماسھا، دون تحدید الطریقة  لزَ غیر مُ 
وحدة تنسیق أعمال الحكومة إنھ ال  في " توّجھات الجمھور قسم "سبتمبر/أیلول، قال  1في  7البدیلة.

یستطیع قبول طلبنا في الحصول على معلومات دون استخدام االستمارة الُمخصصة للمنظمات 
المتحدث باسم الجیش اإلسرائیلي  أرسل ، نوفمبر/تشرین الثاني 18المسجلة رسمیا في إسرائیل. في 

ل رسَ تُ أشار الرد إلى أن مزیدا من المعلومات سعلى رسالة ھیومن رایتس ووتش.   وعیاردّا موض
 .معلومات إضافیةلكن حتى تاریخ النشر، لم تستلم ھیومن رایتس ووتش أّي و
 

راسلت ھیومن رایتس ووتش فیسبوك أیضا لطلب معلومات حول طلبات السلطات اإلسرائیلیة لتنظیم  
وأدرجناھا  . ضمیّنا جمیع ھذه اإلجابات إلى التقریر وتلقّت إجابات موضوعیةالمحتوى على منصتھ، 

 8 في المالحق.أكملھ، مع الرسائل التي وّجھتھا ھیومن رایتس ووتش،  ب
 

 
 
  

 
 . 2019 آب/أغسطس 8 ووتش،  رایتس ھیومن إلى الجمھور،  توّجھات قسم الوزراء،  رئیس مكتب من رسالة 6
 28 ووتش،  رایتس ھیومن إلى اإلسرائیلیة،  الشرطة المعلومات،  حریة وحدة مسؤول ومساعد الجمھور شكاوى مفوضیة مسؤول من رسالة 7

 .  2019 آب/أغسطس
 . التقریر ھذا من VIو V الملحقین في فیسبوك ورد الرسالة ھذه من نسخة على االطالع یمكن 8
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I. خلفيةال 
 

. في ذلك الیوم، أصدر الجیش 1967یونیو/حزیران  7احتل الجیش اإلسرائیلي الضفة الغربیة في  
لھ "جمیع السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة"   في الضفة الغربیة إعالنا نّص فیھ على أن قائده 

تبقى   1967یونیو/حزیران    7على األراضي المحتلة، وأن "القوانین التي كانت ساریة إلى تاریخ 
أصدر الجیش مئات األوامر العسكریة   9ساریة ما لم تتعارض مع األوامر العسكریة الالحقة". 

 عاما التالیة.  52على امتداد الـ   الخاصة بالضفة الغربیة األخرى
 

بما في ذلك  استمّرت ھذه األوامر في ُحكم العدید من مناحي الحیاة الیومیة لفلسطینیي الضفة الغربیة،
القدس  لكنھا ال تنطبق على 10ریة التنقل، والوصول إلى الماء واألرض والموارد الطبیعیة. تنظیم ح
في   1967ضّمتھا في  منذ أن قانونھا المحلّي ولیس القانون العسكري إسرائیل حیث تُطبّق، الشرقیة

راض لم تعترف بھا أي دولة أخرى، وال تغیّر شیئا في وضع القدس الشرقیة كأ خطوة أحادیة الجانب 
 11محتلة بموجب القانون الدولي.

 
، استخدم الجیش اإلسرائیلي األوامر العسكریة، إلى جانب القوانین التي كانت ساریة في 1967منذ 

الضفة الغربیة قبل بدایة االحتالل، لسجن مئات آالف الفلسطینیین من الضفة الغربیة لفترات زمنیة  
  أكتوبر/تشرین األول 31انت السلطات حتى مختلفة. بحسب "مصلحة السجون اإلسرائیلیة"، ك

محتجزون  458"أمنیة"، منھم  مخالفات فلسطینیا من الضفة الغربیة بسبب  4,391تحتجز  2019
ین حاكم السلطات اإلسرائیلیة أغلب الفلسطینی تُ  12إداریا استنادا إلى أدلة سّریة دون تھم أو محاكمات.

محاكمات جائرة ونسبة إدانة تقارب  افي محاكم عسكریة یواجھون فیھ  المحتجزین في الضفة الغربیة
100.⁒13 

 
قیّدت السلطة الفلسطینیة أیضا بشدّة حقوق الفلسطینیین في حریة التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر  

. تنفذ السلطة الفلسطینیة اعتقاالت تعسفیة  محدودة سلطةربیة التي تمارس فیھا في مناطق الضفة الغ
ینیة للمنتقدین والمعارضین، وخاصة على مواقع التواصل االجتماعي. ومن بین المستھدفین  روت 

 
9Military Proclamation No. 2 Concerning Regulation of Authority and the Judiciary (West Bank), June 7, 

1967, published in Jerusalem Media & Communication Center (JMCC), Israeli Military Orders in the 
Occupied Palestinian West Bank 1967-1992, Second Edition (East Jerusalem, 1995) p. 1. 

10“Status of Palestinian Territories and Palestinian Society under Israeli Occupation,” 40 years of Israeli 
occupation: 1967-2007, The Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ), 

https://www.arij.org/atlas40/chapter2.2.html )2019 األول تشرین/أكتوبر 27 في االطالع تم .( 
11Governmental -Israel continues to restrict the rights of Palestinians in East Jerusalem. Palestinian Non

Organizations Network (PNGO), “Attacks on Palestinian civil society organizations in occupied East 
Jerusalem: A Matter of Illegal Annexation and of Repression of the Right to Self-determination,” June 

2018, https://bit.ly/2FIigtn )؛ )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم B’Tselem - The Israeli Information Center 
for Human Rights in the Occupied Territories, “Censorship of the Palestinian press in East Jerusalem,” 

March 1990, https://bit.ly/31WrfAR )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم .( 
 .اإلسرائیلیة السجون مصلحة إحصاءات من نسخة ووتش رایتس ھیومن لدى 12
13Chaim Levinson, “Nearly 100% of All Military Court Cases in West Bank End in Conviction, Haaretz 

https://www.haaretz.com/1.5214377, November 29, 2011, HaaretzLearns,”   )الثاني كانون/ینایر 31 في االطالع تم 
2018 .( 
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قالت السلطة  14، والمشاركون في المظاھرات.داخل الجامعات الصحفیون المستقلون، والطالب 
ومارس/آذار  2018أشخاصا بین ینایر/كانون الثاني   1,609احتجزت قواتھا األمنیة  الفلسطینیة إن

تھمة "اإلساءة إلى "مقامات علیا" و"إثارة نعرات طائفیة"، وھي تھم تجّرم المعارضة ب  2019
تعذب قوات األمن   15آخرین بسبب منشورات على مواقع التواصل االجتماعي.  752السلمیة فعلیا، و

مماثلة في  انتھاكات بانتظام حماس سلطات  رتكب التابعة للسلطة الفلسطینیة المعتقلین بشكل منھجي. ت
 16غزة. 

 
وتوقفت عن    1967الحكومة العسكریة التي كانت ھناك منذ  2005في غّزة، فككت إسرائیل عام 

غیر أن إسرائیل مستمرة في فرض  تطبیق األوامر العسكریة عندما سحبت سكانھا المستوطنین.
األشخاص   سیطرة فعلیة على غزة، وتقیّد حقوق سكانھا بوسائل تشمل فرض قیود مشددة على تنقل

 17والبضائع من وإلى المناطق الساحلیة. 
 
 
  

 
 . https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462" ممنوعة المعارضة واحدة،  طریقة سلطتان، " ووتش،  رایتس ھیومن 14
  ، 2019 أیار/مایو 29 ووتش،  رایتس ھیومن لـ صحفي بیان ، "ھوادة بال وتعذیب تعسفیة اعتقاالت: فلسطین" 15

https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/29/330567  . 
 . https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462 ، "ممنوعة المعارضة واحدة،  طریقة سلطتان، " ووتش،  رایتس ھیومن 16
 ھیومن: نیویورك( منھا وخروجھم غزة إلى الحقوقیین دخول على اإلسرائیلیة القیود: قادرة غیر أو راغبة غیر ووتش،  رایتس ھیومن 17

 .  https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301885 ، )2017 ووتش،  رایتس
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II.  في المعايير القانونية: الحقوق المدنية  
ّ

 االحتالل المطّول  ظل
 

تقع على إسرائیل التزامات قانونیة تجاه السكان الفلسطینیین في األراضي   احتالل، قوةبصفتھا 
 19"، 1949یوجد قانون االحتالل أساسا في "اتفاقیة جنیف الرابعة لعام   18الفلسطینیة المحتلة. 

 21والقانون اإلنساني الدولي العرفي. 20"، 1907و"اتفاقیات الھاي لعام  
 

ما في ذلك العھد الدولي، على تعامل إسرائیل مع فلسطینیي  ینطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ب
الضفة الغربیة وقطاع غزة، إلى جانب القانون اإلنساني الدولي الذي ینّظم االحتالل. رغم أن اسرائیل  

تؤكد أن التزاماتھا الحقوقیة ال تشمل األراضي المحتلة، إال أن لجنة حقوق اإلنسان األممیة، الھیئة  
التي  یة حقوقالمعاھدات الالعھد الدولي، خلُصت مرارا إلى أن الدول ملزمة باحترام  فسیرالمكلفة بت

 22". بنود العھد تنطبق لصالح سكان األراضي المحتلة" تحدیدا إلى أنصادقت علیھا خارج حدودھا، و
،  المتعلق بجدار الفصل اإلسرائیلي كما أیدت محكمة العدل الدولیة ھذا الرأي في رأیھا االستشاري

العھد الدولي "ینطبق على األعمال التي تقوم بھا دولة ما عند ممارسة اختصاصھا خارج وقالت إن 
 23". ترابھا

 
 .2014األممیة واإلقلیمیة منذ صادقت دولة فلسطین على العدید من معاھدات حقوق اإلنسان 

 
 ، "الدفاع وزیر ضدّ  اإلنسان حقوق أجل من أطباء" ، مثال انظر. غّزة في أعمالھا على منطبقا یعد لم االحتالل قانون أن إسرائیل تزعم18

 ووتش رایتس ھیومن  لدى( 2006 تموز/یولیو 11 الدولة،  مذّكرة ، 10265/05 رقم القضیة ، )العلیا المحكمة( اإلسرائیلیة العلیا العدل محكمة
 الثاني كانون/ینایر 19 الدولة،  ردّ  ، HCJ 11120/05 ، "بھا المتصلة والقضایا الجنوب في العسكري القائد ضدّ  حمدان" ؛ )منھا نسخة

 المتحدة األمم أن غیر ؛ )2019 حزیران/یونیو 21 في االطالع تم( http://tinyurl.com/l9ourfg ، )بالعبریة( 29- 26 الفقرات ، 2006
 الفلسطینیین حیاة على إلسرائیل الفعلیة السیطرة استمرار إلى بالنظر محتلة،  أرضا غزة اعتبار في استمرا" األحمر للصلیب الدولیة اللجنة"و

  المركز  - غیشا منظمة" إلى المتحدة،  لألمم العام األمین باسم المتحدث مكتب سوروكوبي،  إیف من رونیةالكت رسالة ھناك؛  یعیشون الذین
 مع اإلسرائیلي االرتباط بفك  المتحدة األمم رحبت): "منھا نسخة ووتش رایتس ھیومن لدى(  2007 شباط/فبرایر 7 ، "التنقل لحریة القانوني

 سنة اإلغالق الستمرار ال: غزة" ، أنظر ؛ "محتلة كأرض غزة لقطاع توصیفنا في تغییر أي یحصل لم أنھ غیر. 2005 آب/أغسطس في غزة
 ، 2010 حزیران/یونیو 14 األحمر،  للصلیب الدولیة للجنة صحفي بیان ، "أخرى

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm )24 في االطالع تم 
 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر

 .U.N.T.S 75 ، 1949 آب/أغسطس 12 في اعتُمدت ، )الرابعة جنیف اتفاقیة" (الحرب وقت في المدنیین األشخاص بشأن جنیف اتفاقیة"19
 . 1950 األول تشرین/أكتوبر 21 في النفاذ حیز دخلت ، 287

 في اعتُمدت الھاي،  ، "البریة الحرب وأعراف بقوانین المتعلقة الالئحة: وملحقھا البریة الحرب وأعراف قوانین باحترام الخاصة االتفاقیة"20
 . 1910 الثاني كانون/ینایر 26 في النفاذ حیز ودخلت ، 1907 األول تشرین/أكتوبر 18

 الدولي القانون عن األحمر للصیب الدولیة اللجنة بیانات قاعدة" عرفیة،  طبیعة ذات قاعدة 161 األحمر للصلیب الدولیة اللجنة حددت21
 تشرین/أكتوبر 24 في االطالع تم( https://www.icrc.org/ar/icrc-databases-international-humanitarian-law ، "اإلنساني

 ). 2019 األول
 ، "إلسرائیل الرابع الدوري التقریر بشأن الختامیة المالحظات" اإلنسان،  بحقوق المعنیة األممیة اللجنة مثال،  انظر22

CCPR/C/ISR/CO/4 ، 21 2014 الثاني تشرین/نوفمبر ، https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/225/53/PDF/G1422553.pdf?OpenElement )تشرین/برأكتو 24 في االطالع تم 

 أیلول/سبتمبر CCPR/CO/ISR/3 ، 3 مثل إسرائیل،  حول السابقة الختامیة المالحظات من العدید أیضا انظر ؛ 5 الفقرة ، )2019 األول
 الفقرة ، 1998 آب/أغسطس CCPR/C/79/Add.93 ، 18 ؛ 11 الفقرة ، 2003 آب/أغسطس CCPR/CO/78/ISR ، 5 ؛ 5 الفقرة ، 2010

 ".   والیتھا في والداخلین إقلیمھا في الموجودین األفراد جمیع" على ینطبق العھد أن تالحظ نفسھ العھد من 2 المادة ؛ 10
23 International Court of Justice (ICJ), Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ General List,No.131, ICJ Rep 136, July 
9, 2004, https://bit.ly/34531oj  )111 الفقرة ، )2019 لاألو تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم  . 
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تفرض اتفاقیة جنیف الرابعة على سلطة االحتالل توفیر الشرح الكافي لكل قاعدة یُمكن أن تقیّد  
 24أنشطة السكان المحمیین على المدى المنظور، ال سیما إذا كان االنتھاك ینطوي على عواقب جنائیة. 

 
ي تُقّر كل من "المحكمة العسكریة الدولیة ، الت1907من اتفاقیات الھاي لسنة   43تحدد المادة 

سلطات  25بنورنبیرغ" ومحكمة العدل الدولیة بأن لھا قوة القانون العرفي الدولي الُملزم لجمیع الدول،
 ومسؤولیات قوة االحتالل: 

 
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصورة فعلیة إلى ید قوة االحتالل، یتعین على ھذه 

األخیرة أن تتخذ جمیع التدابیر التي باستطاعتھا لكي تعید  النظام العام واألمن 
وتضمنھا قدر اإلمكان، مع احترام القوانین الساریة في البالد، إال في حاالت 

 26الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.
 

یسمح ھذا البند لقوة االحتالل باتخاذ تدابیر تقییدیة لھا ضرورة عسكریة لضمان سالمتھا، لكنھ  
علیھا أیضا إعادة وضمان الحیاة العامة للسكان المحتلین. التدابیر الضروریة عسكریا ھي  یفرض 

 27".تحقق ھدفا مشروعا وغیر محظور في القانون اإلنساني الدوليتلك التي من شأنھا أن "
 

فّسر الباحثون والمحاكم على حدّ سواء "النظام العام واألمن" على أنھ یتجاوز مجرد ضمان األمن  
ل تسھیل حیاة المدنیین، بما في ذلك التعلیم، واالقتصاد، والرعایة الصحیة وغیر ذلك من مناحي  لیشم

) تحتوي على عبارة "الحیاة  l’ordre et la vie publicsالنسخة الفرنسیة األصلیة ( 28الحیاة الیومیة. 
العامة"، ولذلك فھي تذكر أن تسھیل الحیاة المدنیة یشّكل جزءا ال یتجزأ من واجبات قوة االحتالل. 

 : 1983الشھیرة سنة  "قضیة جمعیة اإلسكانفي "اعتمدت المحكمة العلیا اإلسرائیلیة ھذا التفسیر 
 

[المادة 43 من معاھدات الھاي] ال تقتصر على جانب معین من األمن والنظام  
العام، بل تمتد إلى كل جوانب األمن والنظام العام. ولذلك (...) فھي تنطبق أیضا  

على مجموعة من المسائل "المدنیة"، مثل االقتصاد، والمجتمع، والتعلیم، والرعایة  

 
 Expert Opinion On International Boutruche, “ Théo Sassòli andMarco ؛ 1ص ، 65 المادة الرابعة،  جنیف اتفاقیة 24

Humanitarian Law Requiring of the Occupying Power to Transfer Back Planning Authority to Protected 
Persons Regarding Area C of the West Bank,”February 1, 2011,https://bit.ly/2N46xs4 )25 في االطالع تم 

 . 1 ص ، )2019 األول تشرین/أكتوبر
25 p. 6. cit., op.Sassòli, Boutruche,  
 .ُمضاف التأكید 26
27 necessity-https://casebook.icrc.org/glossary/militaryICRC glossary, “Military Necessity,”   )1 في االطالع تم 

 ). 2019 تموز/یولیو
 الواجبة االلتزامات بین من ھي" المحتلة األراضي سكان استفادة"و" وسالمة صحة" أن حدّدت المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنة 28

 , ، "المسلحة بالنزاعات یتعلق فیما البیئة حمایة" ، 71 الدورة ، "الدولي القانون لجنة" ، "المتحدة لألمم العامة الجمعیة. "االحتالل قوة على
U.N. Doc. A/CN.4/L.937 ، 6 ؛ 2019 حزیران/یونیوSassòli, Boutruche, op. cit., pp. 8-9;Vaios Koutroulis, “The 

application of international humanitarian law and international human rights law in situation of prolonged 
occupation: only a matter of time?” International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 885 (2012), p. 178, 

https://doi.org/10.1017/S1816383112000616. 
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االجتماعیة، والنظافة، والصحة، والنقل، وغیرھا من األمور التي ترتبط بھا حیاة  
 29اإلنسان في المجتمع الحدیث .

 
 43تفرض المادة  30،قدر اإلمكان" األمن والنظام العام من خالل دعوتھا قّوة االحتالل إلى "تحقیق 

على المحتل استخدام جمیع الوسائل العملیة المتاحة لتقلیص أثر أعمالھ على السكان المحلیین.  
والنتیجة الطبیعیة المنطقیة لھذه المادة ھي أن الوسائل المتاحة للمحتل تزید مع فترة االحتالل. فأي  

دودة بسبب نقص الوقت والموارد جیش أجنبي یحتل قریة لمدة شھر أو سنة قد یضع تدابیر أمنیة مح
واإللمام بالموقع والسكان الخاضعین لالحتالل. لكن إذا احتل الجیش األجنبي أرضا لعشرات 

السنوات، فإنھ یحظى بمزید من الوقت والفرص لتحسین استجاباتھ للتھدیدات األمنیة لقواتھ بطریقة  
حتالل، كلما زادت القدرة وزاد االلتزام  تقلّص القیود المفروضة على الحقوق والحریات. كلما طال اال
 31بالوصول إلى تدابیر أمنیة تقلّص األثر على السكان المحلیین. 

 
على أنھا تقیّد اتخاذ المحتل إلجراءات قد تضّر بالسكان المحلیین    43فّسر خبراء قانونیون المادة  

 32بشكل غیر متناسب مقارنة بالمیزة العسكریة المرجوة منھا.
 

السكان المحلیین أیضا تبدو مختلفة في فترات االحتالل القصیرة، حیث تكون األوضاع  احتیاجات 
المشابھة للقتال أكثر تواترا مقارنة باالحتالل طویل األمد، الذي تصبح فیھ التفاعالت روتینیة أكثر، 

ھ یجب  أوضحت المحكمة اإلسرائیلیة العلیا في قضیة جمعیة اإلسكان أن 33والحیاة طبیعیة إلى حد ما.
كما اعتبرت    34تقییم محتوى "األمن والنظام العام" استنادا إلى احتیاجات المجتمع في وقت الفحص.

أن "االحتیاجات األمنیة والعسكریة تطغى على االحتالل العسكري قصیر األمد. في المقابل، تزداد 
تمع على  حفظ صحة المج 35احتیاجات المجتمع المحلي تحت االحتالل العسكري طویل األمد".

 المدیین المتوسط والطویل تستوجب حمایة أقوى للحقوق حتى یحصل نمو عادي في المجتمع. 
 

الحرمان من الحق في حریة التعبیر والتجمع السلمي وتكوین الجمعیات یمنع السكان الخاضعین  
تعلیق  إذا كان 36للحمایة من الحصول على المعلومات، ومناقشة األفكار، والمطالبة بالتغییر سلمیا. 

 
 HCJ 393/82, 37(4) PD ، 12 ، "وآخرون والسامرة یھودا في اإلسرائیلیة الدفاع قوات قائد ضدّ  وآخرون اإلسكان جمعیة"  29

 Germany, British Zone of Control, Control Commission Court of: أیضا انظر. 18 الفقرة ، 1983 األول كانون/دیسمبر
Criminal Appeal, July 26, 1947, inAnnual Digest and Reports of Public International Law Cases, Vol. 14 

(1947), p. 232.      
 .ُمضاف التأكید30
31 Koutroulis, p. 183. 
32 , p. 9.op. cit.Sassòli, Boutruche,  
33 Noam Lubell, “Human rights obligations in military  p. 9;op. cit, Sassòli, Boutruche, 

occupation,”International Review of the Red Cross, Vol. 94, No. 885 (2012), p. 329.  
 تتعلق القضیة. 21 الفقرة ، ,HCJ 393/82 ، وآخرون والسامرة یھودا في اإلسرائیلیة الدفاع قوات قائد ضدّ  وآخرون اإلسكان جمعیة 34

 .المحتلة الغربیة الضفة في سیارة طریق بإنشاء
 .22 الفقرة السابق،  35
 اللجنة ، "مجتمع أي عناصر من أساسیان عنصران وھما للفرد،  الكامل النمو لتحقیق عنھما غنى ال شرطان التعبیر وحریة الرأي حریة" 36

 ، 2011 أیلول/سبتمبر 12 التعبیر،  وحریة الرأي حریة: 19 المادة ، 34 رقم العام التعلیق اإلنسان،  بحقوق المعنیة األممیة
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/29/PDF/G1145329.pdf?OpenElement ، )تم 

 . 2 الفقرة ، )2019 األول تشرین/أكتوبر 24 في االطالع
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ھذه الحقوق لمدة أسبوع أو شھر یعیق الحیاة العامة، فإن تعلیقھا لعقود من الزمن یشّوھھا بشكل 
 أساسي.

 
الواجبات المنوطة بقوة  قالت "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر" في تعلیقھا على اتفاقیات جنیف إن "

االحتالل، فإن المزید من  االحتالل متناسبة مع فترة االحتالل"، مالحظة أنھ "في حال استمرّ 
قالت الحكومة اإلسرائیلیة بنفسھا في المحكمة إن واجباتھا تصیر    37ؤولیات تقع على عاتقھ".المس

أكبر مع تزاید احتیاجات السكان الفلسطینیین خالل االحتالل. في قضیة أمام محكمة العدل الدولیة 
الغربیة بأنھا تساھم في النمو   ، بّررت الدولة استمرار نشاطھا في محاجر الضفة2010سنة 

االقتصادي، ولذلك فھي ساعدت الحكومة على تنفیذ واجباتھا اإلضافیة المستحقة للسكان في إطار  
 38احتالل طویل األمد.

 
یرى خبراء قانونیون بارزون یدرسون اإلطار القانوني المنطبق على االحتالل العسكري أن قوانین 

لحقوق اإلنسان ینطبقان في جمیع األوقات، وأن السیاق، وخاصة طول مدة  الحرب والقانون الدولي 
 االحتالل، ھو الذي یحدد اإلطار الذي لھ أسبقیة في وضع معین.

 
ُصّمم قانون االحتالل، كإطار طوارئ بحكم تعریفھ، لتنظیم وضع استثنائي ومؤقت، تعمد فیھ قوة 

 39بالقوة. عسكریة أجنبیة إلى نزع السیادة الشرعیة والحكم  
 

 
37 ICRC, Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 

des forces armées sur mer, 12 août 1949, Commentarie of 2017, Article2: Application of the Convention, 
https://bit.ly/2Pg47ZX   )344 الفقرة ، )2019 آب/أغسطس 7 في االطالع تم . 

38 Volunteers for Human Rights, “The Great Drain: Israeli Quarries in the West Bank, High  -Yesh Din 
Court Sanctioned Institutionalized Theft,” September 2017, https://bit.ly/33X8P2R )آب/أغسطس 7 في االطالع تم 

2019  .( 
 اتفاقیة ذلك في بما – واالتفاقیات البروتوكول تطبیقات أن على ینصّ  جنیف باتفاقیات الملحق األول اإلضافي البروتوكول من) ب(3 المادة 39

 اإلضافي البروتوكول" األحمر،  للصلیب الدولیة اللجنة ، "االحتالل نھایة عند المحتلة األراضي حالة في" تتوقف أن یجب – الرابعة جنیف
 8 ، )األول البروتوكول" (المسلحة الدولیة المنازعات ضحایا حمایة"بـ والمتعلق ، 1949 آب/أغسطس 12 في المعقودة" جنیف اتفاقیات إلى

  ھذا). 2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم( /https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf ، 1977 حزیران/یونیو
" سابقا بیوغوسالفیا الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة" لـ التابعة المحاكمات دائرة أشارت كما. الدولي العرفي القانون من جزءا أصبح البند
 البند ھذا أصبح". القتالیة لاألعما وقف على االتفاق وقبل الغزو بعد انتقالیة فترة" كـ االحتالل لتعریف الرابعة جنیف اتفاقیة من 6 المادة إلى

 Marco Sassòli, International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and الدولي؛  العرفي القانون من جزءً 
Solutions to Problems Arising in Warfare, (Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 

2019),p. 319. "عرفي كقانون األول افياإلض البروتوكول من للمادة تعویضا اعتُبرت] الرابعة جنیف اتفاقیة من 6 المادة[ القاعدة ھذه 
 الجنائیة للمحكمة التابعة المحاكمات دائرة أشارت كما ؛ "لالحتالل الفعلیة النھایة حتى منطبقة وتبقى ككل الدولي اإلنساني القانون بموجب
 وقف على االتفاق وقبل الغزو بعد انتقالیة فترة" كـ االحتالل لتعریف الرابعة جنیف اتفاقیة من 6 المادة إلى سابقا بیوغوسالفیا الخاصة الدولیة

 ,الحكم ، مارتینوكوفیتش وفینكو نالیتیلیتش مالدین ضدّ  العام المدعي سابقا،  بیوغوسالفیا الخاصة الدولیة الجنائیة المحكمة". القتالیة األعمال
IT-98-34-T ، 2003 آذار/مارس 31 المحاكمات،  دائرة ، https://bit.ly/2WeoTe6  )األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم 

 ، "الحربیة العملیات انتھاء عند یتوقف" االتفاقیة تطبیق على الرابعة جنیف اتفاقیة من 6 المادة ؛تنص73-72 ص ، 214 المادة ، )2019
 الضفة احتالل إلى أدت التي العسكریة العملیات" أن الدولیة العدل محكمة أعلنت االستشاري،  رأیھا في ؛؛ 6 المادة الرابعة،  جنیف اتفاقیة

  غیر. 125 الفقرة الجدار،  لبناء القانونیة العواقب بشأن الدولیة العدل لمحكمة االستشاري الرأي". طویل وقت منذ انتھت 1967 في الغربیة
 یكن لم" المادة ھذه بشأن الدولیة العدل محكمة بیان أن إلى خلُص 2012 في األحمر للصلیب الدولیة اللجنة استضافتھ خبراء اجتماع أن

" االحتالل إلى أدت التي العسكریة العملیات انتھاء" على خاطئ بشكل ركزوا أنھم مالحظا ، "الدولي اإلنساني القانون أھداف بشأن صحیحا
 فترة على قیود أي یحدد لم" الدولي اإلنساني القانون أن إلى الخبراء خلُص كما". عامة بصفة العسكریة العملیات من االنتھاء" ولیس

 ,Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory, June 11 ”. ، "االحتالل
2012, https://bit.ly/2WbocSE   )2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم   .( 
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، لذلك یجب أن تكون  إعتیاديكلما كان االحتالل أطول، كلما كانت القواعد العسكریة أشبھ بنظام حكم 
معاییر القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبقة في كل األوقات ھي السائدة. حتى عندما تكون ھناك 

إلى طبیعتھ بعد أن تھدأ األعمال فترات من القتال العنیف خالل االحتالل، فإن الوضع یجب أن یعود 
القتالیة ویحل محلھا وضع تسوده أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان. رغم أن حمایة الحقوق 

األساسیة، بما في ذلك حریة التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع، قدّ تثیر أحیانا مخاوف أمنیة  
ل غیر مسّمى. قال ثالثة خبراء قانون  إال أن القیود الواسعة یجب أال تستمّر إلى أج  40مشروعة،

 41إسرائیلیین: "كلما طال االحتالل، كلما زادت الحقوق التي یجب منحھا للسكان المحلیین".
 

غیر أن الحمایة الممنوحة للسكان المحتلین بموجب قوانین االحتالل، مثل حظر بناء المستوطنات 
طالما استمّر االحتالل، بصرف النظر عن    واستخراج الموارد الطبیعیة لصالح المحتل، تبقى قائمة

مدتھ. وفي نفس الوقت، ینطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لیكّمل ھذه الحمایة في سیاق االحتالل  
 42المطّول الذي یشكل خطرا أكبر على صحة المجتمع على المدى البعید.

 
یتعیّن على المحتل توفیرھا للسكان   مثال، ینطوي العھد الدولي على تفسیر لطبیعة الحیاة المدنیة التي

 من اتفاقیات الھاي بشأن االحتالل المطول.   43المحتلین بموجب المادة 
 

، رغم أنھا أصدرت اعالنا رسمیا طالبت فیھ باستثناء  1991صادقت اسرائیل على العھد الدولي سنة 
حالة الطوارئ التي أعلنتھا  بحكم المتخذة  حظرھا اإلجراءات إلى حدّ ) 9بند متعلق باالحتجاز (المادة  

، والتي مازالت ساریة إلى الیوم. صادقت دولة فلسطین على العھد الدولي كامال 1948في مایو/أیار  
 .2014في 

 
من العھد الدولي الضوء على الحاجة إلى الدقة في تحدید الجرائم الجنائیة، وتحظر  15تسلّط المادة 

م.   43إدانة شخص بناء على عمل غیر ُمجرَّ
 

من العھد الدولي على أّن "لكل إنسان حق في حریة التعبیر... في التماس مختلف   19تنّص المادة 
ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا ونقلھا". كما تشیر المادة إلى أن السلطات تستطیع إخضاع ھذا 

ترام  الحق لبعض القیود، لكن "شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة: (أ) الح 
حقوق اآلخرین وسمعتھم، (ب) لحمایة األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

الحظت فیھ أن حریة التعبیر   2011العامة". أصدرت لجنة حقوق اإلنسان األممیة تعلیقا ملزما في 
ا في ذلك تشمل الخطاب السیاسي، ومناصرة الحقوق والصحافة المنشورة عبر مختلف الوسائل، بم

 
40 The Occupied Territories Since 1967,”-Roberts, “Prolonged Military Occupation: the IsraeliAdam 

American Journal of International Law, Vol. 84, No. 1 (1990), p. 96.   
41 d Naftali, Aeyal M. Gross, Keren R. Michaeli, “Illegal Occupation: Framing the Occupie-Orna Ben

Palestinian Territory,” Berkeley Journal of International Law, Vol. 23 No.3 (2005), p. 576. See also: 
Roberts, p. 96; Koutroulis, p. 179.   

42 Naftali and Keren R. Michaeli, “We Must Not Make a Scarecrow of the Law: A Legal -Orna Ben
Analysis of the Israeli Policy of Targeted Killings,” Cornell International Law Journal, Vol. 36, No. 2 

(2003), p. 289.    "حقوق قانون یعّزز. االحتالل قانون ویدعم اإلنسان حقوق قانون یتدخل واضحة،  إجابة االحتالل قانون یقدم ال عندما 
 ". مرفاھھ في واإلسھام لالحتالل الخاضعین السكان حمایة وھي أال ، ]االحتالل قانون[ وأھداف بمبادئ المنوطة األھمیة اإلنسان

 .15 المادة والسیاسیة،  المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد 43
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یشمل ھذا الحق أیضا حریة نقل المعلومات   44أسالیب التعبیر االلكترونیة والتي تعتمد على االنترنت. 
 45وتلقیھا. 

 
شددت اللجنة أیضا، بموجب االلتزام بالشرعیة، على أن تُصاغ القیود "بدقة كافیة لكي یتسنى للفرد 

أن "أنواع التعبیر التي تخضع للتقیید  ضبط سلوكھ وفقا لھا" وأن تحتوي على "توجیھات كافیة" بش
وتلك التي ال تخضع لھذا التقیید". الحظت اللجنة أیضا، أنھ إلى جانب َشرَطْي الشرعیة والضرورة  

ین تحددھما المادة نفسھا، یجب أال تكون القیود "مفرطة"، وأنھ عندما "تحتج دولة طرف بأساس  ذ ال
ن تثبت بطریقة محددة وخاصة بكل حالة على حده  مشروع لفرض قیود على حریة التعبیر، علیھا أ

الطبیعة المحددة للتھدید... ال سیما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بین التعبیر والتھدید". كما ناقشت 
اللجنة تحدیدا المخاوف المتعلقة باإلرھاب، مالحظة أنھ "ینبغي وضع تعاریف واضحة لجرائم مثل 

متطرف' فضال عن جرائم 'اإلشادة باإلرھاب' أو 'تمجیده' أو 'التشجیع على االرھاب' و'النشاط ال
 46'تبریره' لضمان أال تؤدي إلى تداخل غیر ضروري أو غیر متناسب مع حریة التعبیر".

 
من العھد الدولي على أنھ "ال یجوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر   17تنّص المادة 

صّرحت "مفوضیة األمم   47أو بیتھ أو مراسالتھ". قانوني، لتدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ 
المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان" (مفوضیة حقوق اإلنسان) بأن ھذه المتطلبات تعني أّن تدخل 

الحظت أیضا أن الحق في  48الحكومة في الخصوصیة یجب أن یكون قانونیا وضروریا ومتناسبا. 
مكان عام... فتراقب األفراد المتواجدین في ذلك الخصوصیة "یتأثر... عندما تقوم حكومة ما بمراقبة 

المكان" و"عندما یتم جمع وتحلیل المعلومات المتاحة للجمھور بشأن فرد ما في وسائل التواصل  
االجتماعي، فذلك یطال أیضا الحق في الخصوصیة، ألن نشر المعلومات للعموم ال یعني أن  

قبة الدولة لمعلومات نشرھا شخص ما على ھذا یعني أن مرا 49مضمونھا غیر مشمول بالحمایة". 
وسائل التواصل االجتماعي تدّخل في حقھ في الخصوصیة، ولذلك یجب أن یكون كل تدّخل من ھذا 

النوع قانوني وضروري ومتناسب. عند تطرقھا إلى مراقبة الدولة لالتصاالت وتصفح االنترنت،  
وائیة" ال تستجیب لشرط الضرورة  قالت مفوضیة حقوق اإلنسان إن "المراقبة الجماعیة العش

 50والتناسب، ولذلك فھي تنتھك الحقوق، حتى وإن قالت الدول إنھا "ضروریة لحمایة األمن القومي". 
اقتبست مفوضیة حقوق اإلنسان عن "المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان" قولھا: "فقد یؤدي نظام  

ض أو حتى تدمیر الدیمقراطیة تحت ستار المراقبة السریة المنشأ لحمایة األمن القومي إلى تقوی

 
 .  35 ، 34 ، 25 الفقرات ، CCPR/C/GC/34 ؛ 34 رقم العام التعلیق اإلنسان،  بحقوق المعنیة اللجنة44
 ). 2(19 المادة والسیاسیة،  المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد45
 .السابق46
 ). 1(17 المادة والسیاسیة،  المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد47
 العصر في الخصوصیة في الحق" اإلنسان،  لحقوق السامیة المتحدة األمم لمفوضیة السنوي التقریر ، 27 الدورة اإلنسان،  حقوق مجلس48

-https://documents-dds ، 2014 حزیران/یونیو A/HRC/27/37 ، 30 ، "الرقمي
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/068/69/PDF/G1406869.pdf?OpenElement )تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم 

 .  23 الفقرة ، )2019 األول
 العصر في الخصوصیة في الحق" اإلنسان،  لحقوق السامیة المتحدة األمم لمفوضیة السنوي التقریر ، 39 الدورة اإلنسان،  حقوق مجلس49

-https://documents-dds ، 2018 آب/أغسطس A/HRC/39/29 ، 3 ، "الرقمي
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/239/56/PDF/G1823956.pdf?OpenElement ، )تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم 

 . 6 الفقرة ، )2019 األول
 .17 الفقرة السابق، 50
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وصلت مفوضیة حقوق اإلنسان إلى ھذه الخالصة ألنھ عندما تحصل مراقبة على نطاق   51حمایتھا". 
المراقبة  52واسع، "فإنھ ال یمكن [للدولة] اجراء تحلیل فردي من حیث الضرورة والتناسب". 

تحلیل الفردي من حیث الضرورة  الجماعیة العشوائیة للخطاب ال تنطوي بحكم تعریفھا على ال
 والتناسب، وبالتالي من المحتمل جدا أن تنتھك القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

 
حتى تكون مراقبة المعلومات وجمعھا وتخزینھا والبحث عنھا بشكل قانوني وألغراض تتعلق بالحق  

ور تضع معاییر لھذه في الخصوصیة، یجب أن تتم استنادا إلى قوانین واضحة ومحددة ومتاحة للجمھ
ینبغي أیضا أن تكون ھذه  53األنشطة وكذلك ضمانات وسبل انتصاف فعال في حال حصول انتھاكات. 

 التدابیر ضروریة ومتناسبة مع تحقیق ھدف مشروع. 
 

من العھد الدولي على أنھ "تُحظر بالقانون أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو  20تنّص المادة 
تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف". كما تحظر "اتفاقیة القضاء    العنصریة أو الدینیة

، وضعت  2013على جمیع أشكال التمییز"، وإسرائیل طرف فیھا، التحریض. في ینایر/كانون الثاني  
مفوضیة حقوق اإلنسان مجموعة من المبادئ التوجیھیة، تُعرف بـ "خطة عمل الرباط"، حددت 

بشأن تحقیق التوازن بین حریة التعبیر   –القانونیة، والتناسب، والضرورة  –أجزاء اختبارا من ثالثة 
"  فرض القیود على الكالم ینبغي أن یظّل... ھو االستثناءأن "والتحریض على الكراھیة. كما الحظت 

،  كلّمحریة التعبیر، حیث فرضت تقییما للسیاق، والمت تحدید القیود على" ل معاییر عالیةووضعت "
 في ذلك، بما ]احتمال حصول األذىالرجحان [، ومدى الخطاب الشكل، وأو  والنیة، والمحتوى

احتمال حصول خطر وشیك. فیما یتعلق بالخطر الوشیك، أوضحت خطة الرباط أن تعارض التعبیر  
في التحریض على عمل فعلي   خطاب أن ینجح الاحتمال معقول بثمة  مع القانون یستوجب وجود "

 54ینبغي أن تكون باألحرى مباشرة". تلك الصلة السببیةضدّ المجموعة المستھدفة، مع اإلقرار بأن  
 

)، و"تكوین الجمعیات مع آخرین"  21یكفل العھد الدولي أیضا الحق في "التجمع السلمي" (المادة 
تي ینص علیھا القانون والتي تكون ضروریة "لصیانة  )، ویقصر القیود على الحاالت ال22(المادة 

األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حمایة 
حقوق اآلخرین وحریاتھم". یمكن للدول تقیید حریة التجمع وتكوین الجمعیات، كما الحال مع حریة  

) موضوعة لغرض مشروع؛  2) محددة بالقانون؛ ( 1ما تكون القیود (التعبیر والخصوصیة، فقط عند 

 
 4 الُحكم،  ، 47143/06 رقم طلب ، "اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة" ، "روسیا ضدّ  زاخاروف رومان" عن اقتباسا السابق؛ 51

 . 232 الفقرة ، )2019 األول تشرین/أكتوبر 27 في االطالع تم(  https://bit.ly/2PnoxjL ، 2015 األول كانون/دیسمبر
 أفضل عن تقریر" اإلنسان،  لحقوق المتحدة األمم لمفوضیة السنوي التقریر ، 33 الدورة اإلنسان،  حقوق مجلس عن اقتباسا السابق، 52

 ، "ومكافحتھ العنیف التطرف منع في وتعزیزھا اإلنسان حقوق بھا تساھم التي الكیفیة بشأن المستخلصة والدروس الممارسات
A/HRC/33/29 ، 21 2016 تموز/یولیو ، https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/162/53/PDF/G1616253.pdf?OpenElement )تشرین/أكتوبر 27 في االطالع تم 
 . 58 الفقرة ، )2019 األول

 . 28 الفقرة ، A/HRC/27/37 ، "الرقمي العصر في الخصوصیة في الحق" اإلنسان،  حقوق مجلس53
 السامیة المتحدة األمم مفوضیة تقریر" اإلنسان،  لحقوق السامیة المتحدة األمم لمفوضیة السنوي التقریر ، 22 الدورة اإلنسان،  حقوق مجلس54

 ، "الدینیة أو العنصریة أو القومیة الكراھیة على التحریض بخطر المعنیة الخبراء عمل حلقات عن اإلنسان لحقوق
A/HRC/22/17/Add.4 ، 11 2013 الثاني كانون/ینایر ، https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/101/46/PDF/G1310146.pdf?OpenElement )حزیران/یونیو 30 في االطالع تم 
2019.(    
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ال یجوز تحمیل أي شخص مسؤولیة ) ضروریة ومتناسبة. قالت مفوضیة حقوق اإلنسان إنھ "3(
 55". جنائیة أو مدنیة أو إداریة لمجّرد تنظیم احتجاج سلمي أو المشاركة فیھ

 
یة على حد سواء، أن تتخذ تدابیر لتقیید األفعال یُمكن للسلطات، في حكومة االحتالل والحكومة الوطن 

لكن ھذه الصالحیة   56عندما یمكن تفسیر ممارسة حریة التعبیر والتجمع كتھدید لألمن والنظام العام. 
ال یمكن أن تبرر محاكمة الصحفیین، والمدافعین الحقوقیین وغیرھم بسبب نشر معلومات متاحة 

تستطیع الدول دائما  57غیاب تھدید أمني محدد ووشیك.للجمھور ومواقف ذات اھتمام مشروع في 
االستجابة لھذه التھدیدات، لكن في ظل االحتالل المطّول وفي حال عدم وجود فترة أعمال عدائیة،  

 یجب على قوة االحتالل أن تفعل ذلك وفقا للقانون والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان. 
 

المحتل نقل األشخاص المشمولین بالحمایة إلى خارج األراضي  یحظر القانون اإلنساني الدولي على 
المحتلة، وھو بند تنتھكھ إسرائیل بانتظام كلما اعتقلت فلسطینیین من الضفة الغربیة واحتجزتھم داخل 

 إسرائیل. 
 

ینّص القانون الدولي لحقوق اإلنسان على مجموعة من إجراءات الحمایة األخرى، ومنھا ما یتعلّق  
تفرض "اتفاقیة حقوق الطفل" على السلطات أال تعتقل أو تحتجز أي طفل إال كمالذ أخیر  باألطفال.

 58وألقصر فترة زمنیة مناسبة، وأن تتخذ تدابیر لضمان عدم إجبار األطفال على االعتراف بالذنب.
تحرم إسرائیل األطفال الفلسطینیین المعتقلین والمحتجزین في الضفة الغربیة من أشكال الحمایة  

 القانونیة الممنوحة لألطفال اإلسرائیلیین، بما في ذلك المستوطنین. 
 

من العھد الدولي، التمییز على أساس العرق أو الدین  26یحظر قانون حقوق اإلنسان، ال سیما المادة 
لقومي واالجتماعي، ویفرض حمایة متساویة بموجب القانون. تنطبق األوامر العسكریة أو األصل ا

ألف مستوطن   400التقییدیة على فلسطینیي الضفة الغربیة، باستثناء القدس الشرقیة، ولیس على 
إسرائیلي یعیشون في نفس األراضي، ویخضعون للقانون المدني اإلسرائیلي، الذي یكفل الحق في 

 بیر والتجمع. حریة التع
 

أّكدت  59. المحكمة اإلسرائیلیة العلیا لحریة التعبیر على أنھا "قلب وروح" الدیمقراطیة وصفت 
تحتل "مرتبة الشرف في  المحكمة في رأي كتبھ كبیر القضاة السابق أھارون باراك أن حریة التعبیر 

 
55 UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai 

and Christof Heyns, 10 Principles for the Proper Management of Assemblies: Implementation Checklist, 
September 2016, https://bit.ly/31PgqyZ )2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم .( 

56 The Relation Between Human Rights Law and the Law of Belligerent Occupation: Does John Quigley, “
an Occupied Population have a Right to Freedom of Assembly and Expression?” Boston College 

International and Comparative Law Review, Article 2, Vol. 12, Issue 1 (1989), https://bit.ly/2BIvdB3 )تم  
 .  25 ص ، )2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع

 . 30 الفقرة ، CCPR/C/GC/34 ، 34 رقم العام التعلیق اإلنسان،  بحقوق المعنیة اللجنة57
58 Submission by Human Rights Watch to the Committee on the Rights of the Child Human Rights Watch, 

on the State of Palestine, 83rd pre-sessional working group, March 20, 2019, 
https://www.hrw.org/news/2019/03/20/submission-human-rights-watch-committee-rights-child-state-

palestine. 
59 , Case No. 255/68, P.D. vol. 22(2), 427, 435State of Israel v. Ben MosheAgranat J., in Criminal Appeal,  . 
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بحسب ریة التعبیر، لكن یفرض القانون اإلسرائیلي قیودا على ح 60قصر الحقوق األساسیة لإلنسان". 
، فإن "صیغة الموازنة تسعى إلى تقلیص ھذه القیمة األساسیة إلى أدنى مستوى ممكن"، و"فقط  باراك

لما یكون المساس بأمن الدولة والنظام العام شدیدا وخطیرا، وفقط عندما یوجد شبھ یقین بأن ممارسة  
"حریة التعبیر لیست فقط حریة التعبیر   كما كتب باراك أن 61حریة التعبیر ستتسبب في ھذا المساس".

 62عن األشیاء بھدوء وبلطف، بل ھي أیضا حریة الصراخ الذي ال تستسیغھ األذنان".
 

رغم أن عناصر من نظام الدفاع مازالت موجودة في القانون اإلسرائیلي إلى الیوم، إال أن الكثیر من  
ام الدفاع "یتعارض مع المبادئ األساسیة  ، قّرر "الكنیست" أن نظ1951اإلسرائیلیین انتقدوھا. في 

، 1953لسنة  كول ھعامقضیة في  63للدیمقراطیة"، وأوصى لجنة بصیاغة مشروع قانون إللغائھ. 
محاوالت الحكومة لفرض رقابة على نشر صحیفتین على أساس   العلیا اإلسرائیلیة المحكمة رفضت 

أنھما قد "تعّرضان السالمة العامة للخطر"، وقضت باشتراط وجود "شبھ تیّقن" بأن الصحیفتین  
 64"تشكالن خطرا كبیرا" على المصالح األمنیة الحیویة لتبریر ھذا اإلجراء.

  

 
60, HCJ 153/83, P.D., vol. 38(2),393, strict Police CommanderAlan Levi And Yaheli Amit v. Southern Di 

https://bit.ly/2prAR8a )2019 الثاني تشرین/نوفمبر 18 في االطالع تم ( 
61 , Tel Aviv University, No. 8 KesherAharon Barak, “Freedom of Expression And Its Limitations,” 

(1990), pp. 4e–11e, https://bit.ly/2XoBizR )2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم  .( 
62 Zvi, “The Limits of Israel’s Democracy in the Shadow of -Abraham BenAharon Barak quoted in 

Security,” Taiwan Journal of Democracy, Vol. 1 No.2 (2005), p. 14. 
http://nolegalfrontiers.org/military-   ، "1945) الطوارئ ساعة( الدفاع أنظمة" بتسلم،  63

orders/mil02d6cc.html?lang=ar ،  
 ).2019 آب/أغسطس 5 في االطالع تم(

64 9.-Zvi, pp. 8-Ben 
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III.  الحقوق المدنية للفلسطينييناألوامر العسك�ية اإلسرائيلية التي تنتهك 
 

  یفرض القانون اإلسرائیلي الحصول على ترخیص فقط إن كانت بمشاركةفیما یتعلق بالمظاھرات، 
كما تستطیع   65شخصا، وتجري في فضاء مفتوح، وفیھا "خطب وبیانات سیاسیة".  50أكثر من 

جود ضرر باألمن  الشرطة بدورھا رفض الترخیص، لكن فقط إن استطاعت اثبات "شبھ تیقّن" بو
في قضیة لدى المحكمة  2006كتب القاضي باراك في  66العام، والنظام العام، وحقوق اآلخرین.

العلیا: "المظاھرة ذات الطابع السیاسي أو االجتماعي ھي مظھر من مظاھر اإلرادة الفردیة المستقلة، 
صدر  67حقا دستوریا". وحریة االختیار والرفض المندرجة ضمن إطار الكرامة اإلنسانیة بصفتھا 

قرار بعد سنة أكد على الحق في حریة التعبیر واالحتجاج السلمي "الرامیة إلى حمایة لیس فقط الذین  
،  2017في  68ضا... مواقف قد تتسبب بالغضب أو السخط". یحملون مواقف مقبولة وشعبیة، وإنما أی

لیس  ظیم احتجاجات ھو سارت المحكمة خطوة أخرى إلى األمام، وأكدت أن "طلب الترخیص لتن
و] یبدو أن الوقت حان للنظر في إلغائھ من القانون  [  سوى أحد مخلّفات االنتداب [البریطاني]،

 69اإلسرائیلي". 
 

، سیطر الجیش اإلسرائیلي على الضفة الغربیة، وأعلن بموجب بالغ  1967یونیو/حزیران  7في 
ساریة ما لم تُعدّل بأوامر عسكریة الحقة، وشرع في  أصدره ذلك الیوم بأن القوانین الموجودة تبقى 

، الذي وضعتھ سلطات االنتداب البریطاني لحفظ النظام وسحق  1945تطبیق نظام الدفاع لسنة  
ألغوا نظام الدفاع قبل أیام من انتھاء االنتداب، وأن األردن أصدر  المعارضة. رغم أن البریطانیین

تھ على الضفة الغربیة، إال أن الجیش اإلسرائیلي یعتبر أن  "قانون الدفاع" الخاص بھ قُبیل سیطر
القوانین لم تُلغى أبدا بشكل سلیم، وھو تفسیر أیدتھ المحكمة اإلسرائیلیة الحقا، وأصدر في األشھر 

كما استخدم الجیش اإلسرائیلي   70) لتأكید انطباق نظام الدفاع.224و  160التالیة أمرین عسكریین ( 
  1948ركزیة لحكمھ العسكري للفلسطینیین الذین یعیشون داخل إسرائیل بین  نظام الدفاع كمیزة م

 71، الذي مازالت بعض عناصره موجودة في القانون اإلسرائیلي إلى الیوم. 1966و

 
65 “Pocket Guide: The Right to Demonstrate,” The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) et al., 

2015, https://bit.ly/2ohIVrD )2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم .( 
 30 في االطالع تم ، )اإلنغلیزیة( https://bit.ly/2FIztTr ، 2010 تموز/یولیو ، "الغربیة الضفة في المظاھرات قمع وسائل" بتسیلم،  66

 .  )2019 حزیران/یونیو
67 , HCJ 2557/05, para. 13.Mateh Harov v Israel Police et al. 
68 , HCJ 8988/06, para. 9. Yehuda Meshi Zahav et al. v. Jerusalem District Police Commander 
69 Ilan Lior, “Israeli Court: Protesters Outside Attorney General's Home Don’t Need Police Permit,” 

Haaretz, October 9, 2017, https://bit.ly/2FOLOWe )2019 تموز/لیویو 2 في االطالع تم  .( 
70 Martha Roadstrum Moffett, “Perpetual Emergency: A Legal Analysis of Israel's Use of the British 

Defence (Emergency) Regulations 1945, in the Occupied Territories,” Al-Haq, 1989, 
http://www.alhaq.org/publications/8169.html )؛ )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم Military Order 160 - Order 

Concerning Interpretations (Additional Regulations 1), November 5, 1967, published in JMCC, Israeli 
Military Orders (1995), p. 23; Military Order 224 - Order Concerning Interpretations (Additional 

Regulations), February 20, 1968, JMCC, Israeli Military Orders, p. 30.  
71 B’Tselem, “Defense (Emergency) Regulations”; Michal Tzur, The (Emergency) Defense Regulations, 

1945,” The Israel Democracy Institute, 1989, https://en.idi.org.il/publications/7591 )آب/أغسطس 7 في االطالع تم 
 John Quigley, “Israel’s Forty-Five Year Emergency: Are There Time Limits to Derogations from ؛ )2019

Human Rights Obligations,” Michigan Journal of International Law, Vol. 15, Issue 2 (1994). 
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یسمح نظام الدفاع بھدم المنازل، وفرض الرقابة، وقمع االحتجاجات، والغلق، وحظر التجول، 
ّكن السلطات من حظر "أیة جماعة من الناس... تنشط أو  كما م 72واالحتجاز اإلداري، والترحیل.

تشجع أو تحرض" على قلب السلطات أو حتى على "كره أو ازدراء... أو التحریض على عدم 
تستطیع   73الوالء" للسلطات المحلیة،  وأعلن أن مثل ھذه الجماعات ھي "جمعیة غیر مشروعة".

أو إن "ُوجد في ء أو حضور االجتماعات السلطات احتجاز ومحاكمة الشخص فقط بسبب االنتما
حیازتھ أو عھدتھ أو تحت رقابتھ أي كتاب أو حساب أو مجلة دوریة أو منشور أو إعالن أو جریدة أو  

بالكتابة أو األلفاظ أو اإلشارات أو بأیة   ...أو أیة نقود أو شعار أو أموال" أو "عمل أي مستند آخر
اء عن طریق االستنتاج أو التلمیح  ة أو غیر مباشرة، سوأفعال أخرى أو ادعاء آخر، بصورة مباشر

كما یسمح نظام الدفاع للجیش   74أو االستدالل أو على أي وجھ آخر" في جمعیة غیر مرخص لھا".
"تضّر أو من شأنھا أن تضّر أو یحتمل أن تصبح مضّرة بالدفاع عن  بحظر نشر أي مادة یرى أنھا 

 75ذلك. العام"، دون شرحفلسطین أو السالمة العامة أو النظام 
 

"بشأن منع أعمال   101، أصدر الجیش اإلسرائیلي األمر العسكري رقم 1967في أغسطس/آب  
تحریض ودعایة"، الذي فرض حظرا شامال على التعبیر السلمي. جّرم ھذا األمر، الذي ُعدّل عدة 

شخاص أو أكثر حول  مرات الحقا، الكثیر من أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك كل تجمع لعشرة أ
أي موضوع "یُمكن تفسیره كسیاسي" دون ترخیص عسكري، ومن یخرق ذلك قد یواجھ السجن  

بموجب ھذا األمر، "یُمنع حیازة، رفع،  76عشر سنوات مع غرامة كبیرة أو كال العقوبتین معا. 
یُطبع وال یُنشر في "ال  إظھار، أو تثبیت أعالم أو رموز دینیة إال بإذن من القائد العسكري" و

المنطقة أي خبر إعالن، صورة، منشور ومستند آخر یحوي مادة لھا دالئل سیاسیة" دون ترخیص  
 77مسبق من القائد العسكري.

 
على أن "كل شخص ینشر أقوال مدح، تضامن أو دعم لتنظیم   101كما ینّص األمر العسكري رقم 

تضامن مع تنظیم معادي"، بما یشمل "إسماع    معادي بنشاطاتھ و أھدافھ" و "كل من یقوم بفعل بھ
نشید وطني أو شعار أو كل عمل علني مشابھ یعبر بشكل واضح عن تضامن وتعاطف" معّرض إلى 

یرخص األمر أیضا للقائد العسكري بأن "یعطي تعلیماتھ لكل صاحب مقھى، نادي،   78عقوبة جنائیة. 
ة التي یحددھا"، ویأذن للجنود بـ "استعمال  أو مكان آخر لتجمھر الجمھور" بأن یغلق محلّھ "للفتر

 
  تم( orders/mil02d6cc.html?lang=ar-http://nolegalfrontiers.org/military على متاح ، 1945 ، )الطوارئ( الدفاع نظام72

 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع
 ). ب(و) أ(84 المادة ، 1945 ، )الطوارئ( الدفاع نظام 73
 ). ط(و) و(85 المادة السابق،  74
 ). 1(87 المادة السابق،  75
  718 رقم باألمر تعدیلھا تم كما ، 10و 3و 1 المواد ، 1967 آب/أغسطس معادیة،  ودعایة تحریض أعمال منع بشأن 101 رقم األمر76
  على متاح ، )1995(  1423 رقم واألمر ، )1983(  1079 رقم األمر ، )1981( 938 رقم األمر ، )1977(

http://nolegalfrontiers.org/military-
orders/mil06d6cc?lang=ar#%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D8%AC%D8
%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%8A

%D8%B1%D8%A7%D8%AA%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0 )25 في االطالع تم 
 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر

 .6و5 المواد السابق، 77
 .أ7 المادة السابق، 78
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یسمح األمر للقائد بتحویل صالحیاتھ ألي عنصر من قوات  79".مقدار من القوة الالزم لتنفیذ أي أمر
 80األمن. 

 
، المعروف أیضا  1651، أصدر الجیش اإلسرائیلي األمر العسكري رقم 2010في مایو/أیار  

. كما یشیر ھذا األمر إلى 2005و  1967أمرا أساسیا صدروا بین  20لتعویض  "،جنائيالقانون ال"بـ
یجّرم   1945.81ونظام الدفاع لسنة   101أوامر أخرى ویبني علیھا، بما في ذلك األمر العسكري رقم 

"مناصرة أو دعم منظمة معادیة"، بما في ذلك "من یحاول، إما شفھیا أو بصورة   1651األمر رقم 
على رأي الجمھور في المنطقة بصورة من الممكن أن تمس بسالمة الجمھور أو  أخرى، التأثیر 

 82بالنظام العام"، وھي جریمة عقوبتھا السجن عشر سنوات.
 

من قبیل   مخالفات وإضافة إلى  83كما یحدد األمر سلسلة من "المخالفات ضدّ سلطات المنطقة". 
"االعتداء على موظف عمومي"، التي تُعاقب بالسجن عشر سنوات، و"تھدید جندي"، التي تعاقب 

غامضة، مثل "من یعیق جندي في تأدیة وظیفتھ"  مخالفات بالسجن سبع سنوات، اشتمل األمر على 
ة تجاه كما یسمح األمر بمعاقبة كل من "یتصرف بطریقة مھین 84أو "یھین جندي" أو "یمّس بشرفھ".

ویمّكن الجیش   85سلطة من سلطات جیش الدفاع اإلسرائیلي في المنطقة أو تجاه شعار من شعاراتھا"،
بحسب األمر، كل  86اإلسرائیلي من إعالن "منطقة [عسكریة] مغلقة" واعتقال كل من یتواجد فیھا. 

  للخطر لمنطقة من شأنھم أن یمسوا، یضّروا، یعیقوا، أو یعرضوا أمن ا أو بتقصیر " یقوم بفعلمن 
أو أمن قوات جیش الدفاع اإلسرائیلي" أو یتواجد "بالقرب" من أمالك لجیش الدفاع اإلسرائیلي  

ال یعّرف األمر ما یُعتبر اعتداء أو تھدیدا أو تدخال أو  87ولدولة إسرائیل، یعاقب بالسجن المؤبد. 
 اضطرابا أو إھانة أو جریمة.

 
وضوحا كافیا یسمح   1651ورقم   101ران العسكریان رقم واألم  1945ال یوفّر نظام الدفاع لسنة 

للفلسطینیین بمعرفة األعمال التي قد تكون لھا عواقب جنائیة، وكیفیة جعل سلوكھم ممتثال للقانون، 
وھو انتھاك لمبدأ أساسي بموجب قانون االحتالل والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. الصیاغة  

ھا تعریفات غامضة وفضفاضة للمخالفات الجنائیة، وقیّدت الفضفاضة لألوامر العسكریة نشأت عن
كثیرا حقوق الفلسطینیین بشكل دائم ولیس فقط عند الضرورة. المفاھیم من قبیل "التحریض و"إھانة 
جندي" وردت غامضة إلى درجة أن األفراد ال یستطیعون التنبؤ بشكل معقول بما إذا كان عمل ما،  

 لى جریمة. أو االحجام عن عمل ما، یرقى إ
 

 .9و 4 المواد السابق، 79
 .2 المادة السابق، 80
  على متاح ، 5770-2009 ، )1651 رقم العسكري األمر) (والسامرة یاھودا] (منسق نص[ األمن تعلیمات بشأن أمر81

http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil01/69-security-provisions-chapter6-209-
262d6cc.html?lang=ar )في النفاذ حیز دخل ، 2009 الثاني تشرین/نوفمبر في اعتُمد ، )2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم 

 . 2010 أیار/مایو 2
 .251 المادة السابق، 82
security-orders/mil01/69-http://nolegalfrontiers.org/military- المنطقة،  سلطات ضدّ  مخالفات. ج الباب السابق، 83

provisions-chapter6-209-262d6cc.html?lang=ar  . 
 . 218و 215و 217 المواد السابق، 84
 .219 المادة السابق، 85
 . 318 المادة إداریة،  سلطات ي،  الفصل السابق، 86
 ). ج) (ب) (أ( 222 المادة السابق، 87
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من اتفاقیات الھاي والقانون الدولي لحقوق   43ھذه األوامر اقتبست بعض العبارات من المادة 
اإلنسان، مثل "النظام العام" و"السالمة"، لكن من دون أي من القیود التي تمنع التضییق على  

جاءت لتمنح سلطة  الحقوق في ھذین اإلطارین القانونیین. لم تُصّمم األوامر العسكریة بدقة، وإنما 
 تقدیریة مفرطة للسلطات، فصارت الیوم تتسبب في انتھاكات واضحة لحقوق اإلنسان.

 
بدال من تفسیر العبارات الفضفاضة بشكل ضیق، یستغل الجیش اإلسرائیلي ھذا الغموض، ویستخدم  

فلسطینیین  القانون الجنائي بشكل تعسفي وتمییزي، لتبریر احتجاز الصحفیین والنشطاء وغیرھم من ال
 الذین یمارسون حقوقھم األساسیة. 

 
رغم أنھ یُمكن تبریر القیود على حریة التعبیر والخصوصیة بموجب قانون االحتالل الصادر في 

، فإن ھذه القیود لم تعد صالحة بعد أكثر من نصف قرن طّور واعتمد خاللھ 1967یولیو/تموز 
األراضي المحتلة. كان على الجیش إیجاد طریقة لحفظ األمن  الجیش اإلسرائیلي نظاما معقدا لُحكم 

القومي والنظام العام دون تجرید الفلسطینیین من حقوقھم األساسیة في حریة التعبیر، وتكوین  
 الجمعیات، والتجمع، والخصوصیة.
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IV. التجمع السلميفي  حق ال 

 
 یةتقیید اللى ھذه األوامر العسكریة إسرائیل االعتماد ع واصلعاما منذ بدء احتاللھا، ت 50أكثر من 

،  ینسلمی ال المتظاھرینو ،والصحفیین الحقوقیین،والمدافعین  ن،منظمی اعتقال ال و ،لقمع المظاھرات 
 ألكثر من عشرة أشخاص في مكان ھرتجم  أي 101 رقم یحظر األمر العسكري 88. بمن فیھم األطفال

  موضوعمن أجل التداول في سیاسي أو كسیاسي أو یمكن تفسیره في موضوع ھ خطاب یُلقى ب" ما
مثل المحتجزین  محامیة إسرائیلیة تُ وھي  ، كارن ھیبلرقالت  89الجیش.قائد من  رخیص دون تب" كھذا

لب فیھا  حالة طأي المحاكم العسكریة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا لم تسمع عن نظام الفلسطینیین في 
 90لترخیص. الجیش اإلسرائیلي إصدار ھرة في الضفة الغربیة، أو عن لمظا رخیصا الفلسطینیون ت

 
  الحقیُ و " منطقة عسكریة مغلقة" حتجاجكان االالجیش اإلسرائیلي فجأة میعلن في كثیر من األحیان، 

 .لمشاركتھم في المظاھرة 1651 رقم فورا بموجب األمر العسكري وا غادریُ   مالفلسطینیین الذین ل
یتمتع بسلطة إعالن منطقة معینة   العسكري القائد أخبر الجیش اإلسرائیلي ھیومن رایتس ووتش أن 

"منطقة عسكریة مغلقة"، إذا ُوجدت "حاجة أمنیة ملموسة أو حاجة ملموسة للحفاظ على النظام العام  
وازن بین الضرورة األمنیة والحفاظ على  تستوجب غلق المنطقة"، ولكن على القائد العسكري أن "ی

النظام العام في مقابل الضرر الالحق بسكان المنطقة بسبب القیود المفروضة على حریة التنقل، بما  
 91". في ذلك تأثیرھا على حیاة الناس الیومیة ووظائفھم

 
فلسطینیا   4,590، الحق  2019یونیو   30و  2014یولیو/تموز  1قال الجیش اإلسرائیلي إنھ بین 

". أدانت المحاكم العسكریة خالل ھذه عدم االنصیاع ألمر بخصوص منطقة عسكریة مغلقة"بتھمة  
 2014.92یولیو/تموز  1لھذه المخالفة، بعضھم أدینوا قبل شخصا  4,519الفترة 

 
 ینمرألاالدفاع (الطوارئ) و نظام الجیش اإلسرائیلي یستخدم كیف الیتان تُوضح الحالتان الت

فلسطینیین  یشمل  ھماكال. لتقیید حق الفلسطینیین في التجمع السلمي 1651و   101 ین رقمالعسكری
تُجرم في شكلھا مجموعة من التھم التي   ونواجھ ویُ سیاسیة،  ت حتجاجااي شاركتھم فلممعتقلین 

تفتح باب  والتي صیغت بشكل فضفاض لدرجة أنھا ، ")دون ترخیص  ظاھر(مثال: "الت التجمع السلمي
شكل یمس سالمة الجمھور أو  في المنطقة بالجمھور لتأثیر على رأي ا  محاولةنتھاكات (مثال: "الا

 
  ، 2014 أیلول/سبتمبر ، "موقف ورقة المحتلة،  المناطق في التظاھر حق مكانة" إسرائیل،  في المدنیة الحقوق رابطة 88

https://law.acri.org.il//ar/wp-content/uploads/2014/12/RightToDemonstrateOT-final-ar.pdf )30 في االطالع تم 
 ). 2019 حزیران/یونیو

 .1 المادة ، 101 رقم العسكري األمر 89
 . 2019 نیسان/أبریل 17 الھاتف،  عبر ھیبلر كارن مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 90
 . 2019 الثاني تشرین/نوفمبر 18 ووتش،  رایتس ھیومن إلى اإلسرائیلي الجیش من رسالة 91
 .السابق 92
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 الدفاعجیش منشأة تابعة لتخریب : "مثال معروفة ( مخالفات بوالتي تتعلق  ،النظام العام")
 .معارضة حكمھمعاقبة لستخدم بانتظام من قبل الجیش اإلسرائیلي كنھا تُ ل")، اإلسرائیلي 

 

 
2016 في أیام ألربعة احتُجز حقوقي،  مدافع األطرش،  فرید  في اتھامات یواجھ یزال وال الخلیل في احتجاج في مشاركتھ بسبب 

بي إف آیھ 2017. ©سنوات ثالث من مرور أكثر بعد العسكریة المحكمة  

 

 طرش، بيت لحمألف�يد ا

رئیس شعبة جنوب الضفة  وھو ، )اعام 41( ، شارك فرید األطرش2016فبرایر/شباط   26 في
مكلفة بمراقبة امتثال السلطات الفلسطینیة لحقوق  " الالمستقلة لحقوق اإلنسان ھیئةلافي "الغربیة 
اإلسرائیلیة بإعادة فتح شارع  متظاھر السلطات  100طالب أكثر من . في احتجاج في الخلیل ،اإلنسان

 19 على مدى الـیین من استخدامھ الشھداء، وھو شریان مركزي منع الجیش اإلسرائیلي الفلسطین 
قید تُ  93. مستوطن إسرائیلي یقیمون في المنطقة المجاورة 700ا لحمایة حوالي  ، ظاھریالماضیة اعام

منھا عبارة  21  ،مادي حاجز 100 منمن خالل أكثر  في الخلیل جزئیا ینإسرائیل حركة الفلسطینی 

 
  ، 2017 تموز/یولیو 16 ووتش،  رایتس ھیومن تعلیق،  ، "المحتلة األراضي في أخرى عسكریة محاكمة" بدوي،  خلود 93

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/16/306697 2019 أیار/مایو 25 ، "المدینة مركز – الخلیل" بیتسلم،  ؛ ، 
https://www.btselem.org/arabic/hebron )2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم .( 
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عج بالحركة، إلى یي كان ذ ال ،شارع الشھداءھذه الحواجز لت حوّ  94.دائمة بحراسةعن حواجز تفتیش 
 95. لفلسطینیینمعادیة ل ات كتابتعلو الجدران المحاذیة لھ غلقة ونوافذ مُ محاط ب  مھجور عامشارع 

 
إسرائیلیین اعتقلوه عند الظھر تقریبا جنود ن خمسة أو ستة  إھیومن رایتس ووتش لـ قال األطرش 

شریط فیدیو  أظھر  96".افتحوا شارع الشھداءعلیھا "ب وكت حمل یافطة مي االحتجاج و بعد مشاركتھ ف
قال  97منھ.  إسرائیلیین یعتقلون األطرش دون مقاومة جسدیة اجنود  ،ھیومن رایتس ووتشراجعتھ 

وھو أمر  ، والغاز المسیل للدموع ،إن الجنود اإلسرائیلیین استخدموا القنابل الصوتیةأیضا األطرش 
، وكبلوا قدمیھ، ھقال إن الجنود قیدوا یدی . في الفیدیو، لتفریق المتظاھرین یمكن رؤیتھ وسماعھ

 . وعصبوا عینیھ
 

ا ، حیث استجوبوه لمدة ساعة تقریب جنود إلى مركز احتجاز في مستوطنة كریات أربع المجاورةنقلھ ال
نفس  "، قبل نقلھ في وقت الحق من  منطقة عسكریة مغلقةفي " هحول مشاركتھ في االحتجاج وتواجد 

غوش عتصیون القریب، حیث احتجزوه لمدة خمسة تجمع مستوطنات الیوم إلى مركز احتجاز في  
 . أیام

 
ة عن  جم نا ش، وكذلك الناشط الفلسطیني عیسى عمرو، بخمس تھمرط األتھمت النیابة العسكریة ا

تشمل التھم . ا لالئحة االتھام التي راجعتھا ھیومن رایتس ووتشمشاركتھما في االحتجاج، وفق
،  1651 رقم األمر العسكريبموجب ، و101  رقم " بموجب األمر العسكريرخیص "التظاھر دون ت

في الجمھور التأثیر على رأي  "محاولةبسبب "التحریض"  وقة عسكریة مغلقة"، منط "دخول 
و"التلویح بأعالم  ،  "تحریضیةھتافاتھ "ال عبر  النظام العام"شكل یمس سالمة الجمھور أو المنطقة ب

"  دفع" على أساس "االعتداء على جندي"و شارع الشھداء"، وافتحیافطة "او ، السلطة الفلسطینیة"
مقاومة   وحتىمحاولة تجنب، ھدف "ب" جندي  عرقلة" ، و"منع المحتجین من التقدما "حاولو جنود 

 بالقوة".  االعتقال
 

إال أن  ، 2016 آذار/مارس  1األطرش، وكذلك عمرو، بكفالة في  عن محكمة عوفر العسكریة أفرجت 
في   ھاألطرش حقمحاكمتھما ال تزال مستمرة بعد أكثر من ثالث سنوات ونصف. تنتھك محاكمة 

 
94 manitarian United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “The hu

situation in the H2 area of the Hebron city,” April 2019, 
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/h2_spotlight_april_2019.pdf )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم .( 

95 rael’s Separation Policy B’Tselem and Association for Civil Rights in Israel (ACRI), “Ghost Town: Is
and Forced Eviction of Palestinians from the Center of Hebron,” May 2007, 

https://www.btselem.org/download/200705_hebron_eng.pdf )؛ )2019 األول تشرین/أكتوبر 25 في االطالع تم 
“Playing the security card: Israeli Policy in Hebron as Means to Effect Forcible Transfer of Local 

Palestinians,” September, 2019, 
https://www.btselem.org/publications/summaries/201909_playing_the_security_card ، )25  في االطالع تم 

 ) 2019 األول تشرین/أكتوبر
 . 2018 الثاني تشرین/وفمبرن 18 هللا،  رام األطرش،  فرید مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 96
، 2016فبرایر/شباط  26"اعتقال المحامي فرید األطرش"، شریط فیدیو، یوتیوب،  97

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=jzT8B37v59g  2019یونیو/حزیران  30(تم االطالع في .( 
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عبر اتھامھ  وبشكل غیر مباشر   ،لمشاركة في مظاھرةبااتھامھ بشكل مباشر عبر حریة التجمع، 
بسبب  ، على ما یبدو لتبریر احتجازه "االعتداء على جندي "و  ،"منطقة عسكریة مغلقة" دخولب

 . يالعسكراألمر الجریمة في ھذه لفضفاض تعریف  على أساس " التحریض على "فضال  ھ،احتجاج
 

 
 حضورل المحتلة الغربیة الضفة في هللا رام من بالقرب العسكریة عوفر محكمة إلى وصولھ لحظة رحمة أبو هللا عبد الفلسطیني الناشط
بي فإ یھآ 2015. © 2015 شباط /فبرایر 23 ، فيضده قضیة في استماع جلسة  

 
 عبد الله أبو رحمة، بلعين

داھم  ، 2017  تشرین الثاني/ نوفمبر 20إنھ في  لـ ھیومن رایتس ووتش عاما)،  48(  قال أبو رحمة
حوالي الساعة   ،في بلعین، وھي قریة تقع غرب رام هللا  ھإسرائیلیین منزلمسلحین جنود  عشرحوالي 
،  أثناء اعتقالھ ا آخرین حول المنزل جندی  20  إلى 15  بینما تمركز ما بینا، واعتقلوه، صباح 1:30

سنوات لأب ألربعة أطفال،  أبو رحمة،نظم   98.احتجاج في القریةمشاركتھ في ن بعد عدة أسابیع م
قا  نسّ اإلسرائیلیة في بلعین وقریة خان األحمر بصفتھ مُ  الحقوقیة احتجاجات أسبوعیة ضد االنتھاكات 

 99ستیطان". الشعبیة لمقاومة الجدار واال ناجللـ"ال
 

 
 . 2018 الثاني تشرین/نوفمبر 6 هللا،  رام رحمة،  أبو هللا عبد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 98
99 us-“About Us,” Stop The Wall, https://www.stopthewall.org/about ، )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم .( 
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مور  األ  ونجعلسی "  أنھمب وهھدد ووقیدوا یدیھ خلف ظھره،   ،ن الجنود عصبوا عینیھإ أبو رحمةقال 
 2:30حوالي الساعة  ه ونقلقال إنھم  100". مقاومة في بلعیناصل الو"  ن ھوكثر صعوبة" بالنسبة لھ إأ

، في مستوطنة  الصناعیة  ر بنیامینعا ش في منطقةشرطة ال ثم إلى مركز ،ا إلى قاعدة عسكریةصباح
. على طول الطریقین الحین واآلخر  ب كانوا یشتمونھ ویضربونھ و جنوب شرق رام هللا، الستجوابھ،

الشعبیة  انبعد الظھر، بدأ محقق إسرائیلي في استجوابھ بشأن أنشطتھ مع اللج 1حوالي الساعة 
یقترب فیسبوك یبدو أنھ یظھر فیھ وھو  كما سألوه عن مقطع فیدیو على. ومشاركتھ في المظاھرات 

تشرین /نوفمبر  3في فیھا  عصا حدیدیةویضع الفاصل بالقرب من بلعین في الجدار  حدیدیةبوابة من 
عدم  الرامیة إلى للداللة على معارضتھ لـ "سیاسة إسرائیل قال أبو رحمة إنھ فعل ذلك . 2017  الثاني

بمھاجمة وتدمیر ممتلكات  "بـ ، لكن المحقق اتھمھ  "السماح لنا بالوصول إلى أراضینا خلف الجدار
الذي راجعتھ ھیومن رایتس ووتش لكن ُحِذف الفیدیو،  101".الجدار فيعسكریة بمحاولة فتح البوابة 

خطوة رمزیة  لبالجدار، اإلضرار بأو  بالقوة بوابة الأي محاولة جادة لفتح فیما بعد، لم یُظِھر 
أسئلة الضابط، لكن عندما بدأ الضابط   نأبو رحمة إنھ أجاب في البدایة ع قال . لجدارمناھضة ل

الثالث ساعات المتبقیة  أي أسئلة دون حضور محامیھ خالل ن ، قرر رفض اإلجابة ععلیھیصرخ  
 102. االستجواب من 

 
جنوب غرب رام   ،تلك اللیلة، نقل الجنود اإلسرائیلیون أبو رحمة إلى سجن عوفر العسكري  الحقا في

تخریب " بـتھمتھ والتي اعسكریة،  عوفر الل أمام محكمة ، مثُ 2017نوفمبر/تشرین الثاني   22في . هللا
  رقم " بموجب األمر العسكريضد النظام العام  مخالفة"، و"منشأة تابعة لجیش الدفاع اإلسرائیلي

وا، یُعیقوا أو یعرضوا للخطر أمن المنطقة  فعل أو تقصیر من شأنھم أن یمسوا، یضرّ بسبب " 1651
لدولة ا تملكھامنشآت أو معدات " الدفاع االسرائیلي، أو نشاطھم، استعمال أو أمنأو أمن قوات جیش 

آالف   5 أمر القاضي باإلفراج عنھ بكفالة قدرھا 103تشرین الثاني. / نوفمبر  3أو الجیش خالل احتجاج 
 104"، تتعارض مع النظام العاممخالفات االمتناع عن ارتكاب " بشرطأمریكي)  دوالر 1,400( یكلش
نائب التھ. استأنف كمامحالالحقة لجلسات الحضور و -كل أوضح لم یُعّرفھ األمر بشرط شوھو  -

  13وأفرجت عنھ بكفالة في أیدتھ بكفالة، لكن المحكمة طلب اإلفراج عنھ مرتین العسكري العام 
  على تسویة، وافقت محكمة عوفر العسكریة 2019  أیلول/سبتمبر 3في . 2017  كانون األول/دیسمبر

"، لتفادى  اإلسرائیليالدفاع جیش منشأة تابعة لتخریب تھمة " ببأنھ مذنب  أبو رحمةأقر بموجبھا 
یوما،   23بالسجن  وُحِكم علیھ ،الجدارعند خالل الحادث الذي وقع عقوبة یُحتمل أن تكون أطول، 

  دوالر 1,990(  شیكلآالف  7تنفیذ، وغرامة قدرھا ثالثة أشھر مع وقف ال، ووھي التي قضاھا
 105أمریكي). 

 
 

 . 2018 الثاني تشرین/نوفمبر 6 هللا،  رام رحمة،  أبو هللا عبد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 100
 . 2019 آب/أغسطس 6 رحمة،  أبو هللا عبد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 101
 . 2018 الثاني تشرین/نوفمبر 6 هللا،  رام رحمة،  أبو هللا عبد مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 102
 .االتھام الئحة من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 103
 .العسكریة االستئناف محكمة قرار من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 104
 . 2019 أیلول/سبتمبر 5 رحمة،  أبو هللا عبد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 105



الوالدة منذ حقوق بال     30 

من   دراجات  سباقتنظیم  أبو رحمة في شارك ،  2016 أیار/مایو في ، بأكثر من عام قبل ھذا االحتجاج
الدولة اإلسرائیلیة عام  قیام  خالل ذكرى تھجیر الفلسطینیینرام هللا إلى بلعین بمناسبة یوم النكبة، 

رحمة إنھ عندما اقتربوا من بلعین، بدأ الجنود بإطالق الغاز المسیل للدموع على  ال أبو ق 1948106.
"، قال منطقة عسكریة مغلقة  " ھذه أخبر جندي أبو رحمة أن. متر 100إلى  50المجموعة من مسافة  

ة  قال أبو رحم. لقیام بذلكافرصة منحوھم لنار وأبو رحمة إنھم سیغادرون إذا توقفوا عن إطالق الھ 
 شرطة عناصرمتر أطلقت مجموعة أخرى من   500، لكن بعد فتحركواف إطالق النار توقّ إن 

، قال  واحترام حقوقھم  فالتوقّ ھم طلب مند لی ومرة أخرى من جناقترب عندما .  الحدود النار علیھم
 108األمر الذي یؤكده شریط فیدیو راجعتھ ھیومن رایتس ووتش.  107،ا واعتقلوه إنھم ضربوه مرار

 
 بموجب األمر العسكري "جندي "إعاقة " ومنطقة عسكریة مغلقة" لو بدخ  اتھمتھ النیابة العسكریة

، أدانتھ المحكمة  2018 تشرین الثاني/ في نوفمبریوما.   11ثم أطلق سراحھ بكفالة بعد   1651،109 رقم
ھ  توضع )، و أمریكي دوالر 560( شیكلألفي أشھر، وغرامة  أربعة حكمت علیھ بالسجن وھذه التھم، ب

وقضت  ،2018  كانون األول/دیسمبر  ياستأنف أبو رحمة القرار ف 110. سنوات  3 لـتحت المراقبة 
أو في السجن أشھر  خمسةبأنھ یتعین علیھ إما قضاء عقوبة   2019 نیسان/محكمة عسكریة في أبریل 

  مدتھا أربعة أشھرعقوبة ، باإلضافة إلى )أمریكي دوالر 7،100( یكلألف ش 25 دفع غرامة قدرھا
 112. دفع أبو رحمة الغرامة وأغلقت المحكمة القضیة 111. سنوات  خمسالتنفیذ صالحة ل مع وقف

 
 خریب تتعلق بـ "ت -للغایة اتھامات جنائیة فضفاضة  قضیتینكلتا ال العسكریة في النیابة العامة وّجھت 
على ما    - ، و"إعاقة جندي""عسكریة مغلقةودخول "منطقة   ،جیش الدفاع االسرائیلي"تابعة لمنشأة 

 تقییدیة.ضد السیاسات اإلسرائیلیة ال ھنشاطبسبب یبدو لتبریر اعتقالھ 
 

تنظیم  بتھمة "أبو رحمة  ،2010 آب / محكمة عسكریة إسرائیلیة، في أغسطس أدانت قبل ذلك، 
"، تحریض المتظاھرین على اإلضرار بالجدار الفاصل"، و"قانونیة والمشاركة فیھامظاھرات غیر 

ھذه كل ". نجمت المشاركة في احتجاجات عنیفة "، و"رمي الجنود اإلسرائیلیین بالحجارة "و
ھیومن رایتس ووتش   ھاي وثقتتمشاركتھ في مظاھرات سلمیة ضد الجدار العازل، ال عناالتھامات  

 
106 Oren Ziv ، "riding a bike in his villagePalestinian activist sent to prison for  " ، +972 Magazine  ، 14 

 ). 2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم( https://bit.ly/2BczH3q ، 2018 الثاني تشرین/نوفمبر
 . 2019 آب/أغسطس 29 رحمة،  أبو هللا عبد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 107
108 "Bil'in Friday 13.5.2016 demonstration for Nakba Day " ، 2016 أیار/مایو 14 یوتیوب،  على فیدیو شریط ،  

https://www.youtube.com/watch?v=rFIrVA3jFcY )2019 األول تشرین/أكتوبر 26 في االطالع تم .( 
 .المحكمة وحكم االتھام الئحة من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 109
 . 2019 الثاني كانون/ینایر 24 رحمة،  أبو هللا عبد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 110
 .المحكمة حكم من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 111
 . 2019 حزیران/یونیو 23 رحمة،  أبو هللا عبد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 112
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شھرا،   16الحكم ورفعت عقوبتھ السجنیة إلى دت محكمة االستئناف أیّ نف الحكم، عندما استأ 113آنذاك.
 ھي العقوبة التي قضاھا. و
 

غالبا ،  2005منذ ثماني اعتقاالت  - تكررةقال أبو رحمة لـ ھیومن رایتس ووتش إن االعتقاالت المُ 
ف عن  توقّ أنھ و ،األربعةنائھ ب وأل لھ، نفسیةمضاعفات في  تسببت  - في االحتجاجات مشاركتھ بسبب 

الدفاع واالحتجاج ضد  " في "واجب "الو "، حق ال"لھ یعتقد أن . نشطة في بلعیناألالمشاركة في 
 . واصل المشاركة في االحتجاجات في أماكن أخرىویُ "، االنتھاكات 

  

 
 ، 2011 الثاني كانون/ینایر 11 صحفي،  بیان ووتش،  رایتس ھیومن ، "السلمیین المتظاھرین على بالحبس الحكم: الغربیة الضفة/إسرائیل" 113

https://www.hrw.org/ar/news/2011/01/11/241555 . 



الوالدة منذ حقوق بال     32 

V.  ت لحق في ح�ية تكوين الجمعيا ا 

 
من القانون العسكري لحظر الجمعیات  فضفاضة تعتمد السلطات اإلسرائیلیة أیضا على أحكام 

واعتقال الفلسطینیین لمجرد العضویة في أو التماھي مع ھذه "، معادیة منظمات باعتبارھا "
غیر  ة "الجمعی 1945لعام (الطوارئ) الدفاع . یُعرف نظام أو الكیانات التابعة لھا اعات الجم

بالقوة أو  ... قلب ...  على شجعتُ  أو ،حرض تُ أو جماعة من الناس ... تنشط "أي  االمشروعة" بأنھ
إتالف األموال ... ارتكاب أو خریب تالتحریض على عدم الوالء ... أو ازدراء، أو  هكر...  العنف
معادیة" أي  منظمة " 1651 رقم األمر العسكري عتبری 114.ضد السلطات المحلیة اإلرھاب"أفعال 

جیش الدفاع اإلسرائیلي أو الجمھور، بقوات بأمن المس  ھاھدفالتي مجموعة أشخاص وكل "شخص 
 115سیطر علیھا". منطقة مبإسرائیل أو بالنظام العام بإقرار 

 
یرتاده الجمھور   آخر أو أي "مكان محل تجاري"إغالق "ب لجیش ل 1651  رقم األمر العسكريیسمح 

 ،ظام العامالن ألجل إقرار الحكم الصحیح،ضروري األمر "  أنیعتقد " لفترات إذا كان  قسم منھ أو 
على أي شخص مخالفات یفرض األمر  116". الدفاع اإلسرائیليأمن جیش و  ،أمن المنطقةألجل و

 موظفین. ینتھك األمر، بما في ذلك ال
 

إجراء رسمي للطعن في أي  1651 رقم  وال األمر العسكري 1945الدفاع لعام  نظام ال  لم یورد 
بعض اإلشعارات بإغالق  تیح  تُ .  تجاريمحل إغالق بأو قرار مشروعة غیر  على أنھا  جمعیة  تحدید 

. تقدیم اعتراض إلى القائد العسكري، لكن ھذه العملیة ال یحكمھا القانونفرصة ھذه الكیانات لجمعیات 
على مر ، لكن المحكمة أظھرت محكمة العلیاالیمكن للفلسطینیین الطعن في القرارات اإلداریة أمام 

 117.لدولة أو الجیشلموقف ا احتراما كبیراالسنین 
 

صنفت وزارة الدفاع ، 2019 تموز/یولیو إلى  1967  حزیران/ منذ بدایة االحتالل في یونیو 
یُمكن أن یُتھم   118". أو "إرھابیة ،"مشروعة"غیر أو "معادیة"،  ة على أنھامنظم  411 یةسرائیل اإل

ومن بین المنظمات  منظمة. ال ئھم إلىالنتما عضویتھم في أو  لنة جنائیا ی أعضاء المنظمات المع
، وكذلك " الحاكمةحركة فتح "الرئیسیة، بما في ذلك السیاسیة الفلسطینیة كل األحزاب  ،المصنفة ھكذا

 
 . 84 المادة ، 1945 ، )الطوارئ( الدفاع نظام 114
 .238 المادة ، 1651 رقم العسكري األمر 115
 .319 المادة السابق،  116
 ، 2019 شباط/فبرایر ، "وسلبھم الفلسطینیین منازل ھدم عن العلیا العدل محكمة قضاة مسؤولیة: زائفة عدالة" بتسیلم،  117

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201902_fake_justice )تشرین/أكتوبر 6 في االطالع تم 
  ، 2018 أیلول/سبتمبر 5 ، "االحتالل خدمة في العلیا العدل محكمة" بتسیلم،  ؛ )2019 األول

https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20180905_supreme_court_in_the_service_of_occupation  )تم 
 العدالة عن البحث یمكنھم ال االحتالل تحت الواقعین أنّ  أخرى مّرة یثبت العلیا المحكمة قرار) ("2019 األول تشرین/أكتوبر 6 في االطالع

 ").االحتالل محاكم في
and-http://www.mod.gov.il/Defence- ، 2010  – 1964 الدفاع،  وزارة ، "قانونیة غیر كجمعیات المعلنة المنظمات قائمة" 118

Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx )2019 األول تشرین/أكتوبر 27 في االطالع تم .( 
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على  إسرائیل توقیع الیوم رغم  ھو تصنیف ال یزال قائما حتى ، و"منظمة التحریر الفلسطینیة "
عشرات صنیف على الت اھذ لیة السلطات اإلسرائی. كما طبقت 1993معھا في   "ات أوسلو یاتفاق "

  ،اإلغالقأوامر وإصدار ،  اھ كأساس لمداھمة مكاتبھتم واستخد  ،ووسائل اإلعالم  ،المنظمات الخیریة
 .وتنفیذ االعتقاالت 

 
بین   "والنشاط في جمعیة غیر مشروعة   العضویة"بسبب أشخاص  1,704الحق الجیش اإلسرائیلي 

، بحسب البیانات التي قدمھا إلى ھیومن رایتس 2019یونیو/حزیران   30و  2014یولیو/تموز   1
أشخاص بسبب ھذه المخالفة خالل فترة الخمس سنوات،  1,823ووتش. أدانت المحاكم العسكریة 

 2014.119یولیو تموز/   1قبل أدین بعضھم 
 

حق الفلسطینیین في حریة تكوین  من ئیلي الجیش اإلسرایقیّد كیف التالیة ثالث تُوضح الحاالت ال
والنشاط في جمعیة غیر  عضویة  البسبب "فلسطینیین محتجزین  ثالثة الحاالت الكل . تشمل الجمعیات 
في النشاط ُمنخرطة جماعات أفراد أو رتباطھم ب فاع (الطوارئ) ال" بموجب نظام الد مشروعة

بسبب عالقتھ  احتُِجزفنانا  تشمل ھذه القضایا. تھدیدا أمنیاإسرائیل الذي تعتبره السیاسي أو اإلنساني 
في المجلس نائبة ن السلطة الفلسطینیة وحكم الجیش اإلسرائیلي (حافظ عمر)، و ی عارض مبشباب 

  "لجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین في صفوف "ابسبب نشاطھا السیاسي ة حتجز مفلسطیني التشریعي ال
ھناك  ھاصالت بسبب مزاعم بشأنسسة خیریة تعمل في غزة مؤإداریة ل ةومدیر، )(خالدة جرار

 ).نجوان عودة( بسلطات حماس
 

 حافظ عمر، رام الله

  حافظالفنان والناشط سرائیلیون إ، اعتقل جنود 2019 آذار/مارس 13صباح األولى من ساعات الفي 
م  صمّ ن حافظ إ ھیومن رایتس ووتش لـ محمد  ھقال شقیق. من منزلھ في رام هللا )اعام 36عمر (

والتي نشرھا على ، سرىاألبألنھا تتعلق ، خاصة  ینقضایا حقوق الفلسطینیحول ملصقات 
 120. فیسبوك

 
ذلك الیوم، إلى منزلھ لالستفسار عن   صباحا  2:45 والي الساعةقال إن عشرة جنود تقریبا جاءوا، ح

عندما رفض إخبارھم، أجبروه على  ". إرھابي "حافظ، الذي قالوا إنھ "مطلوب" ووجود مكان 
ن إقال محمد ون موقعھ. یعرف والذي یبدو أنھم كانوا الشارع، آخر مرافقتھم إلى منزل حافظ، في 

 121الحجز.ثم اقتادوه إلى  ھناك على انفراد إلى شقیقھ  واالجنود تحدث 
 

 
 . 2019 الثاني تشرین/نوفمبر 18 ووتش،  رایتس ھیومن إلى اإلسرائیلي الجیش من رسالة 119
 3 في االطالع تم ( omar-https://www.palestineposterproject.org/artist/hafez عمر،  حافظ ، "فلسطین ُملصق أرشیف" 120

 ). 2019 تموز/یولیو
 .2019 تموز/یولیو 1 عمر،  محمد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 121
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مثل  تُ ي تال" (مؤسسة الضمیر)، حقوق االنسانرعایة األسیر و ل الفلسطینیة مؤسسة الضمیر قالت "
خالل األیام  بمعزل عن العالم الخارجي ھ ت احتجز  ةاإلسرائیلی سلطات الن  إ ،حافظ عمر في المحكمة

 سلطاتالن إ ت قال 123. ایوم  20ھ من االتصال بمحام لمدة تومنع 122، ھمن اعتقالاألولى  سبعال
ھ  تنقل   اأنھعسقالن داخل إسرائیل، رغم في في مركز احتجاز عمر لفترة طویلة   ت احتجز ةاإلسرائیلی

ت الضمیر إن االستجوابات ركزمؤسسة قال عمر ل. وجدد اعتقالھ عدة مرات  ،إلى أماكن أخرى
لى أعمالھ الفنیة ومنشوراتھ على وسائل التواصل االجتماعي، خاصة تلك التي تدعم حقوق  "ع
 124". الفلسطینیین سرىاأل
 

نظام الدفاع  " بموجب مشروعة العضویة والنشاط في جمعیة غیر النیابة العسكریة عمر بـ "اتھمت 
  23في  ت اتھام صدرالئحة ا ل، وفق 1651 رقم بموجب األمر العسكري مخالفات ثالث ب و  1945لعام 

 ،سنوات  ثمانيلمدة كان، الئحة االتھام أن عمر تزعم   125. ووتش  سھیومن رایت اأبریل/نیسان راجعتھ
عمل  "ت"  منظمة إرھابیةألنھ "  2016إسرائیل في  حظرتھي ذ ، الالشبابي" من "تجمع الحراك جزءا
  لبیانا "، وفقوإیرانسیاسي وجماعة عسكریة في لبنان]  حزب حزب هللا [  تعلیمات وبتمویل منتحت 

 126. وزیر الدفاع آنذاك أفیغدور لیبرمان
 

ال ي، و ابأي تفاصیل حول الحراك الشب رایتس ووتش،، التي راجعتھا ھیومن ال تتضمن الئحة االتھام
مشاركة  برز الئحة االتھام بدال من ذلك، تُ . دلیل على وجود أي صلة بین عمر وحزب هللا أو إیران

  2012 احتجاجات  الماضیة، بما في ذلك ةعمر في العدید من االحتجاجات في السنوات الثمانی
؛  ]"الوطنیة [بین فتح وحماسوحدة للنعم . رائیللمفاوضات مع إسال ل" دعت إلى، التي 2013و

مقتل ناشط   بشأن  2016 في ظاھرة؛ وماشتباكات مع القوات اإلسرائیلیةتخللتھا  2015  في ومسیرة
التي  على قطاع غزة" ضد "العقوبات  2018 في على أیدي قوات األمن اإلسرائیلیة؛ واحتجاجات 

  سرىاألتضامنا مع  ياحتجاج مخیم عن الطعام و ات إضرابوالسلطة الفلسطینیة؛ علیھا فرضتھا 
بما في ذلك في مقاھي  ، يك الشباباحرالمزعومین آخرین في اجتماعات مع أعضاء ؛ والفلسطینیین

 .رام هللافي 
 

ذلك التاریخ،  . في 2011آذار /مارس 15في  يك الشباب احرالتزعم الئحة االتھام أن عمر انضم إلى 
أغلبھم  عشرات اآلالف من الفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة، خرج وفقا لتقاریر صحفیة، 

 تنظیم، و دون أي  وبلدان عربیة أخرىالسیاسیة في مصر ُمستلھمین من االضطرابات  شطاءنشباب 

 
122 Interrogation of Hafez Omar Palestinian Organiser and Artist,” Addameer press Israeli Court Extends 

release, March 20, 2019,  )2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم .( 
123 “Addameer: The Detention of Activist and Artist Hafez Omar,” Addameer press release, April 2, 2019, 

https://bit.ly/2JlZ0DQ2019 تموز/یولیو 2 في االطالع (تم.(  
 .السابق 124
 .االتھام الئحة من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 125
126 Jerusalem  Yaakov Lappin, “Liberman Bans Group ‘Set Up by Hezbollah and Iran to Attack Israelis’,”

Post, July 11, 2016, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Liberman-bans-group-set-up-by-
Hezbollah-and-Iran-to-attack-Israelis-460099  )2019 األول تشرین/أكتوبر 17 في االطالع تم .( 
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ال  127". سرائیليوضع حد لالنقسام السیاسي واالحتالل اإل مطالبین ب " الشوارعإلى ، عروفم مركزي
رشق  بأنھ "مزاعم  ما عدا ا من األحداث المشار إلیھا في الئحة االتھام تنطوي على عنف یبدو أن أی

قال ". أو في وقت قریب ، 2015 "خالل غیر محددةعدة خالل حوادث  "بالحجارة قوات األمن
 للحراكءل بعض المحللین عما إذا كان تسا 128ة. جماع  ةمحمد، شقیق حافظ، إن حافظ ال ینتمي إلى أی 

 129في األصل.وجود كمنظمة المذكور في الئحة االتھام  يالشباب
 

قبل أكثر من  إعطاء ملجأ"بتھمة " 1651 رقم  عمر بموجب األمر العسكري النیابة العامة ت كما اتھم
"إلقاء أغراض على إسرائیلیین وقتل مدنیین بالتورط في لرجل متھم  ، 2004 - 2003  ا، فيعام  15

  الجیش اإلسرائیليفیھا الحجارة على یُزعم أن عمر ألقى "، في إشارة إلى حادثة شخص أو أمالك
إلى زعم بأن  في إشارة  "،عدوالاالتصال مع "  تشمل الئحة االتھام أیضا.  2015احتجاجات خالل 

من ر فلسطین في لبنان، الذي طلب جبھة الشعبیة لتحریمع ناشط في الفیسبوك عبر عمر على اتصال 
تشیر الئحة  . سرائیلیةتل في اشتباكات مع القوات اإلقُ صدیق من قبر  ا" رماد ینقل إلیھ"  عمر أن

 ". لصالح العدوعمل أنھ یب ھمع علماتصل" بالناشط ""  االتھام إلى أن عمر
 

، ینتھك حقھ في  معروفجنائي  بمعزل عن أي فعل، "شرعیةمنظمة غیر في " ةعضوی الاتھام عمر ب
  3یبدو أن إثارة مزاعم ال أساس لھا من الصحة بإلقاء الحجارة منذ أكثر من . حریة تكوین الجمعیات 

تھدف إلى معاقبة عمر لمعارضتھ الحكم العسكري   ،اعام 15علیھ مضى حدث في  النبشو ،سنوات 
 .اإلسرائیلي في الضفة الغربیة

 
قال محمد إنھ تمّكن من زیارة عمر للمرة األولى  ھذا التقریر. ال یزال عمر محتجزا حتى تاریخ نشر 

  17أكتوبر/تشرین األول، وإن ما من فرد آخر من األسرة تمكن من زیارتھ إلى حدود  7فقط في 
  130. نوفمبر/تشرین الثاني

 
 لدة جرار، رام اللهاخ

عاما)،    56( اإلسرائیلیة خالدة جرارالسلطات وضعت   ،2019 شباط/وفبرایر 2017  تموز/ بین یولیو
األمر  ُمحیلة إلى دون محاكمة أو تھمة، اإلداري االعتقال رھن الفلسطیني، ة المجلس التشریعي عضو 

ن أي تفاصیل " دوالمنطقةفي شكل تھدیدا لألمن تُ " ةسیاسی  ةنھا ناشطوسجلت أ 1651رقم العسكري 
تھم تتعلق  ب  ةذنبمُ  ابأنھ إقرارھا إثرشھرا في السجن  14ت جاء ھذا األمر سنة بعد أن أمض 131.أخرى

 
127 Harriet Sherwood and Hazem Balousha, “Gaza and West Bank Protests Demand End to Palestinian 

Divisions,” The Guardian, March 15, 2011, https://www.theguardian.com/world/2011/mar/15/gaza-west-  
bank-unity-protests )2019 تموز/یولیو 2 في االطالع تم .( 

 .2019 تموز/یولیو 1 عمر،  محمد مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 128
 . 2019 تموز/یولیو 2 ، )االسم حجب تم( فلسطیني سیاسي محلل مع الھاتف عبر  ووتش رایتس ھیومن مقابلة 129
 . 2019 األول تشرین/أكتوبر 26 عمر،  محمد مع ووتش رایتس ھیومن بین نصیة رسائل 130
 .اإلداري االعتقال أوامر من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 131
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 ایساری   اسیاسی اسیاسیة تضم حزبھي جماعة الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین، و  معالسیاسي نشاطھا ب
، بما في جماعةالحظرت ھذه إسرائیل  . رغم أنھاجم الجنود والمدنیین اإلسرائیلیین امسلح اوجناح

المشاركة في سیاسیة، بما في ذلك ال تھا أنشطمستمرة في ل تزا فھي الذلك الحزب السیاسي، 
السلطات اإلسرائیلیة جرار بالتورط في أي ھجوم مسلح أو بأي  االنتخابات الفلسطینیة. لم تتھم 

قائمة الجبھة الشعبیة في مقعد في المجلس التشریعي الفلسطیني بجرار  فازت ، 2006في . صالت بھ
المفرج   سرىاأل ھا في الجبھة الشعبیة حضور المظاھرات، وزیارة یشمل نشاط 132. لتحریر فلسطین

 133. سرىاألعنھم، والخطب والمقابالت التي تدعو إلى إطالق سراح  
 

 
  شباط/فبرایر في سراحھا إطالق عقب، الغربیة بالضفة هللا رام في الكاثولیكیة الكنیسة في صحفیین تتحّدث إلى جرار خالدة لنائبةا

دجزإیم غیتي/  األناضول وكالة 2019. © تھمة أو محاكمة دون اإلداري االعتقال  في شھرا 20 بعد 2019  

 
إلى عمان ألسباب من السفر، باستثناء رحلة   1988قالت جرار إن السلطات اإلسرائیلیة منعتھا منذ 

 2010134.في   أسابیع طبیة دامت ثالثة
 

 
 ، 2006 شباط/فبرایر 15 ، "فلسطین – المركزیة االنتخابات لجنة" ، "2006 – الثانیة التشریعیة االنتخابات" 132

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsListsWinners_AR.pdf )آب/أغسطس 6 في االطالع تم 
2019 .( 

133 “Ofer military court reverses judge’s decision to release Khalida Jarrar on bail,” Addameer press 
release, May 28, 2016, http://www.addameer.org/news/ofer-military-court-reverses-judge%E2%80%99s-

order-release-khalida-jarrar-bail )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم .( 
 . 2019 آب/أغسطس 5 جرار،  خالدة مع اإللكتروني البرید عبر ووتش رایتس ھیومن مراسالت 134
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النتقال إلى  وأمرھا با  "أمرا عسكریا باإلبعاد " جرار م الجیش اإلسرائیلي ، سلّ 2014  آب /في أغسطس
 135". معلومات استخباراتیة"على بناء ھدیدا أمنیا" "تأشھر على أساس أنھا تشكل  ستةأریحا لمدة 

في مقر  ياعتصام احتجاج دخلت في ، وتعیشفي رام هللا حیث یت النتقال، وبق اجرار رفضت 
 ". طینيالمجلس التشریعي الفلس"
 

 ـقالت ل. إسرائیلیون منزلھا في رام هللا قبل الفجر واعتقلوھا، داھم جنود 2015 نیسان/أبریل  2في 
ا ذ ھإلى أریحا، لألمر اإلبعاد  تنفیذ  تِ رفض: "ھیومن رایتس ووتش إن الضابط الذي اعتقلھا قال لھا

 136أتیت الیوم العتقالك". 
 

النیابة وجھت إلیھا االعتقال اإلداري في سجن ھشارون وسط إسرائیل، رھن ضعھا بعد ویوما   13
ط  أو تورّ إلى العنف منھا على أي دعوة مباشرة  أيال تنطوي  137،في نفس الوقت  تھمة 12 العسكریة

:  فقطتھمتین لتركیز على لالنیابة العامة الئحة االتھام  ت ل، عدّ كانون األول/في دیسمبر 138ھ.فی
و"التحریض" بموجب األمر  ،1945لعام  بموجب نظام الدفاع " مشروعةغیر جمعیة   عضویة فيال"

 1651139. رقم العسكري
 

للجبھة الشعبیة.  عفي تجمّ  2012 ألقتھ فيلى خطاب إفي تھمة التحریض ة العسكریت النیابة استند 
رفع  ’ الشعبیة إلىالجبھة دعوة و‘  االحتالل اإلسرائیلي’ د بالحدیث "ضالئحة االتھام جرار اتھمت 

  قفت ت بینما كان"، فلسطینیین سجناء التفاوض واإلفراج عن بھدف خطف جنود إسرائیلیین ا‘ برأسھ
في  واجھت "صعوبات النیابة   أنّ  قرار الحكممع ذلك، سّجل  140. خطف الجنود إلى  ودع تأمام الفتة 

 141.إلیھاة وجھالمتھم بال إثبات الذنب" 
 

 ھا ال تشكل "تھدیدا أمنیا"، وأنّ نّ أجد و جرار بكفالة، وعن اإلجراءات، أمر القاضي باإلفراج بدایة في 
بعد أن  142،محكمة استئناف عسكریة نقضت القرار. إال أّن سنوات مضت علیھا بأنشطة  تعلقت لتھم ا

عتقال باال عتزم الحصول على أمر ت امن أنھت رأمر اإلفراج وحذّ ة العسكرینیابة العامة الاستأنفت 
المحكمة  في حال أفرجت  أي أنھ أمر باحتجازھا دون محاكمة أو تھمة جنائیة - داري ضد جراراإل

 143عنھا. 
 

 .باإلبعاد األمر من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 135
 . 2019 أیار/مایو 20 هللا،  رام جرار،  خالدة مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 136
137 “Ofer military court reverses judge’s decision to release Khalida Jarrar on bail,” Addameer press 

release, May 28, 2016. 
 .االتھام لالئحة األصلیة النسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 138
 المعدلة. االتھام الئحة عن نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 139
 .السابق 140
 .الحكم قرار من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 141
142 “Ofer military court reverses judge’s decision to release Khalida Jarrar on bail,” Addameer press 

release, May 28, 2016. 
143 , HaaretzAmira Hass, “Jailed Palestinian MP's Trial Demonstrates How Much the Game Is Fixed,” 

December 8, 2015, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinian-mp-trail-shows-game-is-
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 30أكثر من  تضمنت ثمانیة أشھر، دامت إجراءات المحكمة  جرار لـ ھیومن رایتس ووتش إنّ  ت قال
جالسة في الوقت "أغلب ساعة،  20زنزانتھا لمدة جلسة كانت تبقى خارج كل . قالت إنھا في جلسة

رحلة ال جلسات أحیانا بعد أُلغیت  وقد  ،"يذراعي ورجال تكبیل مع  [سیارة نقل عسكریة]البوسطة 
 . طویلةال
 

"،  " و"التحریض مشروعة جمعیة غیر : "العضویة في تھمتینب  ةمذنب ابأنھ  ت جرارأقر، نھایةالفي 
آالف  10وغرامة قدرھا شھرا  15السجن لتخفیف العقوبة إلى مع االدعاء تفاوضي   ء من اتفاقكجز

اإلجراءات المطولة، إنھاكھا جراء محاموھا إنھا وافقت بسبب قال  144دوالر أمریكي). 2,800( شیكل
بالسجن لمدة سبع سنوات إذا ذھبت إلى علیھا المحاكم العسكریة، وخطر الحكم بثقتھا عدم  و

الجیش اإلسرائیلي في فرج عنھا أ 146. براءتھا من تھمة التحریض ب  جرارتتشبث  145.المحاكمة
 .ا في الحجزشھر  14بعد أن أمضت أكثر من   2016یونیو/حزیران  

 
عن أي  تھا أو إدانلھا نشاطھا السیاسي مع الجبھة الشعبیة، دون توجیھ تھمة بسبب اعتقال جرار فقط 

 فضفاض للغایةاالعتماد على تعریف . الجمعیات تكوین تھا في  حریلك انتھھو ا عنف، أعمال 
 ا. ھذه التھمة تعسفیبجرار في األمر العسكري یجعل محاكمة  للتحریض 

 
. منزلھا في رام هللا مجددا منا ب جرار جندیا إسرائیلی 50  اعتقل، 2017 تموز/في یولیو ، بعد عام

لت جرار إن المحققین ركزوا  اق. دون محاكمة أو تھمة يداررھن االعتقال اإلھذه المرة، وضعوھا 
 .ا على نشاطھا السیاسي مجدد 

 
 رقم األمر العسكريبناء على أربع مرات، عتقالھا اإلداري الجیش اإلسرائیلي في وقت الحق اجدّد 

فقط   زاعما، اإلداريقضایا االعتقال عادتھ في ك، سریة األدلة ضدھا. أبقى الجیش اإلسرائیلي 1651
الت ق 147."منطقةفي الألمن لتھدیدا وتُشكل في الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین  ةناشط "أن جرار 

قالت إن النیابة العسكریة في  . جرار إنھا وفریقھا القانوني قاطعوا معظم جلسات االستماع في قضیتھا
الجیش فرج عنھا أ. قید المراجعة الخاصة بجرار اإللكترونیة األجھزةعدة جلسات استماع قالت إن 

ددا في ج، لكنھ اعتقلھا مدامونالشارون وشھرا بین سجني ھ  20، بعد 2019  شباط/فبرایر 28في 
 . ال تزال جرار في االحتجاز حتى تاریخ نشر ھذا التقریر.2019أكتوبر/تشرین األول  31

 

 
fixed-1.5434256  )أیار/مایو 30 هللا،  رام الضمیر، مؤسسة مدیرة فرنسیس،  سحر مع قابلةم ؛ )2019 حزیران/یونیو 30 في االطالع تم 

2019 
 .الحكم قرار من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 144
145 LPHR, Addameer and National Lawyers Guild joint statement on the appalling sentencing of leading 

Palestinian human rights defender, Ms Khalida Jarrar,” Addameer, Lawyers for Palestinian Human Rights 
(LPHR), National Lawyers Guild (NLG) press release, January 4, 2016, https://bit.ly/32M2xDi )في االطالع تم 

 .. 2019 حزیران/یونیو 20 فرنسیس،  سحر مع اإللكترونیة ووتش رایتس ھیومن مراسالت ؛ )2019 آب/أغسطس 3
 . 2019 آب/أغسطس 6 جرار،  خالدة مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 146
 .اإلداري االعتقال أوامر من نسخ على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 147
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 نجوان عودة، رام الله

ا منزل  جندیا إسرائیلی 50أكثر من داھم ا، صباح 2:30حوالي الساعة ، 2015  أیلول/سبتمبر  7 في
ن  إھیومن رایتس ووتش لـ عودة  ت قال 148.، في البیرة، بلدة مجاورة لرام هللا )اعام 36( نجوان عودة

قطر مع  عملت ھاأن ت د أكن بعد أفوضى، و المنزل في حالة  واغرفة غرفة، وترك المنزل   واشالجنود فت
،  الیومنفس قطر الخیریة في في   موظفین اثنین آخرین عتقلت قوات االحتالل ااعتقلوھا. الخیریة، 

 149.  2016وموظفین اثنین آخرین في مایو/أیار  
 

الصحة   في مجاالت تتراوح بینتدعم مشاریع ، الدوحة، مقرھا في غیر حكومیةالخیریة منظمة  قطر
أطباء  "ھا شراكات مع دیل 150. بلدا في أنحاء العالم 55التعلیم والثقافة في أكثر من وصوال إلى والمیاه  

منظمة األمم المتحدة  "، و"المجلس النرویجي لالجئین"، و "برنامج األغذیة العالمي" ، و"بال حدود 
،  "األمریكیة للتنمیة الدولیةالوكالة "، و"المنظمة الدولیة للھجرة"(الیونیسیف)، و "للطفولة
كانون  /حدیثھ عن العدید من المنظمات بما في ذلك قطر الخیریة في ینایرفي معرض  151. وغیرھا

:  وتیریس غ أنطونیو  المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدةستیفان دویاریك، ، قال 2017  الثاني
ببناء شراكات قویة مع ھذه  على مدى سنین ‘[األممي]مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة’ام ق"

 152".إطالقا التي ھي غیر سیاسیة و، اإلنسانیة المشتركةالمبادئ مبنیة على المنظمات 
 

  أیار/" في مایو مشروعة"الجمعیات غیر الة أضاف الجیش اإلسرائیلي قطر الخیریة إلى قائم 
جمعیة خیریة    35، أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائیلیة قطر الخیریة و2008في یولیو/تموز  2008153.

  يضا، دون تحدید ما إذا كان الحظر ینطبق على األر"في إسرائیلمحظورة جمعیات "أخرى 
لھیئة اإلسرائیلیة  ا، حددت 2011في 154.تقدیم الدعم لحماسب عم االفلسطینیة المحتلة، على أساس مز

لھا منظمة زعمت أن أموالھا  163واحدة من ك قطر الخیریة  موال وتمویل اإلرھاب لحظر غسل األ
 155.ومنعت المنظمات المحلیة من تلقي أموالھا ،صالت باإلرھاب 

 
 

 . 2019 الثاني كانون/ینایر 29 هللا،  رام عودة،  نجوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 148
 .السابق 149
 26 في االطالع تم( ، offices-charity-https://www.qcharity.org/ar/qa/qatar الخیریة،  قطر ، "العالم حول التدخل مناطق" 150

 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر
  ، 2017 الثاني تشرین/نوفمبر ، 16 العدد الخیریة،  قطر تُصدرھا دوریة مجلة ، "ِغراس" 151

https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/11/0-Photo2017-11-09_08-23-19-AM.pdf )تم  
 ). 2019 أیلول/سبتمبر 9 في االطالع

152 "UN: We are not bound by Saudi Arabia’s ‘terror list’ " ،  ،2017 حزیران/یونیو 10 الجزیرة ، 
https://www.aljazeera.com/news/2017/06/bound-saudi-arabia-terror-list-170609184543168.html )االطالع تم 

 ). 2019 أیلول/سبتمبر 9 في
http://nolegalfrontiers.org/military-  الدفاع،  وزارة ، "مسموحة غیر كجمعیات أعلنت التي الجمعیات قائمة" حدود،  بال قانون 153

orders/mil08d6cc.html?lang=ar )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم.( 
 ، 2008 تموز/یولیو 7 الخارجیة،  وزارة إسرائیل،  ، "لحماس التابعة الخیریة المنظمات بحظر أمرا یوقع الدفاع وزیر " 154

https://bit.ly/2XanGTT )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 
155 , HaaretzChaim Levinson, “Israel Blacklists 163 Foreign Charities Suspected of Supporting Terrorism,” 

January 12, 2011, https://www.haaretz.com/1.5106718  )2019 آب/أغسطس 6 االطالع تم .( 
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الحكومة  ذھب إلى حماس أو تقطر الخیریة لم  أموال ن إتس ووتش ھیومن رایقالت لـ  عودةإال أن 
قطر الخیریة  بمكتب التكالیف اإلداریة المتعلقة طیة ُصرفت لتغتقودھا حماس في غزة، وإنما التي 

 156إنمائیة. لشركات القطاع الخاص لتنفیذ مشاریع ُمنحت ھناك و 
 

منذ   تفعللعمل في الضفة الغربیة وقطاع غزة، كما اقطر الخیریة تواصل ، رغم الحظر الحكومي
أخرى ھیئات قطر الخیریة في الضفة الغربیة، كما فعلت مع لم تحظر أعمال  إسرائیل. 1996
 كما حدث في بتمویل مشاریع إنمائیة تعمل علیھا في قطاع غزة إلىمؤخرا بل سمحت لھا ، ھاحظرت

 2019.157مایو/أیار 
 

والمشتریات   ، على الموارد البشریة كمدیرة إداریة تُشِرفقطر الخیریة تعمل في ي تعودة، ال قالت 
ساعة   13كثر من أیلول أل/بتمبر س 7اعتقالھا في بعد  إن القوات اإلسرائیلیة أبقتھا، العامةوالعالقات 

 ،عدة مرات  ت نھا تقیأ إقالت  158. العینین ةومعصوب قیدة الرجلین، مُ والیدین،  ةمكبل سیارة عسكریةفي 
 . مرتینجندیات نزعن مالبسھا وفتشناھا وأن 

 
دت شمال إسرائیل، حیث  (كیشون) الجلمةفي تلك اللیلة، وصلت إلى مركز احتجاز  ا  من مالبسھ ُجّرِ

ن من أجھزة وضباط إسرائیلی استجوبھا  ھا ھناك، قضتالتي خالل أكثر من أسبوعین وفُتِّشت مجددا. 
نقل األموال إلى  یة، وكیفوالعاملین فیھا تمویلھا،االستخبارات والشرطة مرارا عن قطر الخیریة:  

لم جمیلة، لماذا : "أنت سألھا  احققمُ إن قالت . ، والمنظمات الشریكةالُمستخدمةغزة، والمصارف 
 ؟".حتى اآلن يتزوجت
 

اتھمتھا النیابة العسكریة بـ "العضویة  . ھشارون في إسرائیلا، نقلتھا السلطات إلى سجن یوم   18بعد 
في  عملھا ل 1945لعام  ب نظام الدفاع بموج" عمل كعضو في جمعیة غیر مشروعةالفي" و" والنشاط

تلقي وتحویل أموال  بسبب  973 رقم األمر العسكري بموجب " تحویل أموال العدو"قطر الخیریة و 
إلى األراضي  تمویل دخول الأن القانون العسكري اإلسرائیلي یتطلب تصریحا ل رغم .دون تصریح

بدخول  ، بما في ذلك عندما سمحت إسرائیل كافئ ھذا الحكم بشكل غیر مت یُفَرض الفلسطینیة المحتلة، 
ھیومن رایتس  راجعتھا  الئحة االتھام، التي . تسرد 2019  أیار/مایو في غزة إلى  تمویل قطر الخیریة 

أو  الخیریة دون ادعاء أي صلة بین تدفق التمویل والعنف، قطر ووتش، األموال القادمة من وإلى 
. بعد شھرین ونصف،  خارج عملھا مع قطر الخیریة ةقوم بھ عود ت، أو أي نشاط اإلرھاب أو حماس

 . في حیفا سجن الدامونالسلطات إلى نقلتھا 
 

 
 . 2019 األول تشرین/أكتوبر 13 عودة،  نجوان مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 156
157 , May 8, Jerusalem PostTovah Lazaroff, “Qatar Will Allocate $480 Million to the West Bank, Gaza,” 

2019, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/gaza-news/Qatar-will-allocate-480-million-for-
Palestinians-589015 )2019 أیلول/سبتمبر 9 في االطالع تم .( 

 . 2019 الثاني كانون/ینایر 29 هللا،  رام عودة،  نجوان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 158
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. ة بین محكمة بتاح تكفا ومحاكم عوفر وسالم العسكریةجلس 40قالت عودة إنھا حضرت حوالي 
  عضویة فيالة بذنبمُ  أنھاعودة أقرت محامیھا بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات، من نصیحة ب

تحت وسنة   –  وھي أساسا المدة التي قضتھا  - السجنفي شھرا  18 " مقابلمشروعة"جمعیة غیر 
إلى تھا على عود فعلیا  احظرما یشّكل  ،"بھا  أدینت التي مخالفة أال "ترتكب الالمراقبة بشرط 

إقرارھا  قبلت محكمة عوفر العسكریة . غرامةألف دوالر أمریكي) ك  28( شیكلألف  100وظیفتھا، و
في الیوم  وأفرجت عنھا  العقوبة "معقولة ومتوازنة"،  أن وجدت و،  2017 شباط/فبرایر  8في 

 159.التالي
 

عنیف أو  بنشاط أي صلة  إثبات دون مؤسسة خیریة معروفة عملھا مع بسبب عودة  باحتجاز
قالت عودة إنھا "ال  . واالنضمام إلیھا الجمعیات في حریة تكوین ، انتھكت إسرائیل حق عودة إجرامي

إلى تعود حیاتھا " رید فقط أن تُ و  ،تزال تبحث عن إجابات" حول سبب اعتقال الجیش اإلسرائیلي لھا
 ".الطبیعي وضعھا 

  

 
 .الحكم قرار من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 159
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VI. الحق في ح�ية التعبير 
 

في   ھمھم حقتعادیین لممارسالفلسطینیین المواطنین الو شطاءعشرات النالسلطات اإلسرائیلیة اعتقلت 
یحاول، إما شفھیا أو بصورة أخرى، التأثیر  من "  1651 رقم یحظر األمر العسكري. التعبیر السلمي

الممكن أن تمس بسالمة الجمھور أو بالنظام  صورة التي من العلى رأي الجمھور في المنطقة ب
 160. نوات س  10بالسجن  عاقب علیھ على أنھ "تحریض" یُ خطاب ف ھذا ال، ویصنّ "العام

 
شخصا بتھمة  358في رسالة إلى ھیومن رایتس ووتش، قال الجیش اإلسرائیلي إنھ الحق  

العسكریة أدانت ، وأن المحاكم 2019یونیو/حزیران  30و  2014یولیو/تموز   1"التحریض" بین 
 161%). 98منھم (  351

 
على    ا"شكل متزاید على ما تعتبره "تحریضفي السنوات األخیرة، ركزت السلطات اإلسرائیلیة ب

منصات وسائل التواصل االجتماعي، والتي یقولون إنھا ساھمت في موجة من عملیات الطعن 
والتي ارتكبھا أفراد غیر  ،2015  تشرین األول/وغیرھا من أعمال العنف التي بدأت في أكتوبر 

 داخلي،وزیر األمن ال ،، أبلغ جلعاد أردان2018 تموز/في یولیو . معروفةجماعة ُمسلحة تابعین ألي 
مراقبة وسائل   عبرھجوم فلسطیني    200أن السلطات اإلسرائیلیة أحبطت أكثر من  "أسوشیتد برس"

"  البیانات فحص "كمیات ھائلة من فریقا للت أشار كذلك إلى أن وزارتھ شكّ  162. التواصل االجتماعي
بلغت أم. استھدافھسیتم  وتطویر خوارزمیات التنبؤ لتحدید من التواصل االجتماعي،على وسائل 

حالة اعتقال بسبب  650 عنین الفلسطینیاألسرى  مؤّسسة الضمیر المعنیة بالدفاع عن حقوق
في  و الرقم نفسھ الذي ذُِكروھ، 2018و  2017ل االجتماعي في  مواقع التواصمنشورات على 

 163. الصحافة اإلسرائیلیة
 

،  یاا مستقبل من یشكل تھدید قرر سرائیلیة عن كیفیة برمجة أنظمتھا لتُ السلطات اإلذلك، لم تكشف  رغم
كما أنھ من غیر الواضح ما إذا كانت إسرائیل  . الحتجاز الفلسطینیین تحدیدات ستخدم ھذه التأو كیف 

 
 .251 المادة ، 1651 رقم العسكري األمر 160
 . 2019 الثاني تشرین/نوفمبر 18 ووتش،  رایتس ھیومن إلى اإلسرائیلي الجیش من رسالة 161
162 June  Associated Press, Be Attackers,”-Josef Federman, “Israel: Social Media Monitoring Nabs Would

12, 2018, https://www.apnews.com/c573e9c93d8544209a52baed19be7984 )2019 آب/أغسطس 7 في االطالع تم .( 
 ووتش رایتس ھیومن لـ تأكد ؛ 2019 تموز/یولیو 3 الضمیر،  مؤسسة مدیرة فرنسیس،  سحر مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 163
 Amos Harel, “Israel Arrested 400 Palestinians Suspected of Planning الضمیر؛  نشرتھ الذي اعتقال حالة 350 رقم

Attacks After Monitoring Social Networks,” Haaretz, April 18, 2017, https://bit.ly/2J5oi9P  )1 في عاالطال تم 
 من أكثر بتوقیف اإلسرائیلیة للسلطات سمحت معا من أكثر مدى على التنبؤیة الشرطة أسالیب أن إلى المقالة خلصت): 2019 تموز/یولیو
 Orr Hirschauge and Hagar Shezaf, “Revealed: How ;تعتقلھم لكي الفلسطینیة السلطة إلى مماثل عدد وبإحالة فلسطیني 400

Israel Jails Palestinians Because They Fit the 'Terrorist Profile',” Haaretz, May 31, 2017, 
https://bit.ly/2Xc1Lfe )یةونھا 2015 األول تشرین/أكتوبر بین أنھ إلى المقالة خلصت): 2019 أیلول/سبتمبر 17 في االطالع تم  

 أمام االجتماعي التواصل وسائل على منشورات بشأن تحریض قضیة 170-160 بین ما اإلسرائیلیة العسكریة العامة النیابة رفعت ، 2016
 .العسكریة المحاكم
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ا لتحقیق ھدف مشروع،  كد من أنھا ضروریة ومتناسبة تمام للتأ كیف تقوم بذلك،أو  ،د المراقبةقیّ تُ 
 . القانون الدولي لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص علیھ في

 
وسائل  على   ھمنشاط بسبب اإلسرائیلي حاكم فلسطینیین  أدناه كیف أن الجیش  الثالثة ت حاالتُوِضح ال

  وصفتنطوي على جھود ل ثالثةالالحاالت كل یر. وسائل التعب  االجتماعي وغیرھا منلتواصل ا
الخطاب الذي یُعارض، ویمكن أن یُحّرض على معارضة، السیاسات اإلسرائیلیة دون أن یُشكل أي 

لتحریض" أو دعم  تھدید وشیك بالعنف على النحو المنصوص علیھ في القانون الدولي، بـ "ا
منشورات  مل ھذه الحاالت تشتستوجب المحاكمة. مخالفات ویُمكن أن تُحیل كالھما على اإلرھاب، 

متھمیَن   ینین فلسطینیَ صحفیَ . تشمل حالتان جنود إسرائیلیینلمواجھات مع فیسبوك على  وبث مباشر
"  المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیةا. وثّق "تقاریرھمبسبب التحریض ودعم اإلرھاب ب
  33و 2018،164القوات اإلسرائیلیة في  من قِبل مؤسستین إغالق اعتقال لصحفیین وحالة  41مدى) (

 2017165.مؤسسة إعالمیة في   17إغالق لصحفیین وحالة اعتقال 
 

إن  ھآرتس   عسكري قابلتھنائب عام  حددة، قال منشورات مُ على   باإلضافة إلى المتھمین بناء
إداري لعشرات الفلسطینیین دون عتقال عي أسفرت عن اع التواصل االجتما مواقالمنشورات على 
لوا فلسطینیین في المحاكم  محامین مثّ  ةھیومن رایتس ووتش أربعلـ  هأكد وھو ما  166محاكمة أو تھمة،

 167. اإلداريعتقال االعملت على  ةقانونی  ةوباحث ،العسكریة
 

فیسبوك وغیره من  السلطات اإلسرائیلیة  شّجعت ، على اإلنترنت نظیم الخطاب جھودھا لت  في إطار
في  ةاإلسرائیلی  ت الشرطةقال . عن منصاتھمقدمي خدمات التواصل االجتماعي لحذف محتوى  مُ 

منشورات "فقط  عن  بلغ مباشرة شركات التواصل االجتماعي رسالة إلى ھیومن رایتس ووتش إنھا تُ 
ي الحاالت التي ال ترقى فیھا في حاالت استثنائیة وبخصوص مخالفات جنائیة خطیرة ولیس ف

المنشورات إلى مخالفات". أشارت الشرطة إلى أنھا "ال تطلب من الشركات حذف منشورات ولكنھا  
 168تلفت نظرھا إلى ھذه المنشورات لكي تراجعھا".

 

 
  ، "2018 السنوي التقریر – فلسطین في اإلعالمیة الحریات انتھاكات" ، )مدى( اإلعالمیة والحریات للتنمیة الفلسطیني المركز 164

https://www.madacenter.org/files/image/editor/2018/2019/annualrepA2018.pdf  )تموز/یولیو 1 في االطالع تم 
219 .( 

 ، "2017 السنوي التقریر – فلسطین في اإلعالمیة الحریات انتھاكات ، )مدى( اإلعالمیة والحریات للتنمیة الفلسطیني المركز 165
https://www.madacenter.org/files/image/editor/annualrepA2017.pdf )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 

166 Orr Hirschauge and Hagar Shezaf, “Revealed: How Israel Jails Palestinians Because They Fit the 
'Terrorist Profile',” Haaretz, May 31, 2017. )2019 األول كانون/دیسمبر 2 في االطالع تم( 

 رایتس ھیومن مقابلة ؛ 2019 نیسان/أبریل 24 ، )االسم حجب تم( هللا رام في قانونیة باحثة مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 167
 15 تسیمیل،  لیا مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛ 2019 نیسان/أبریل 29 محامي،  السكي،  غابي مع الھاتف عبر مع  ووتش

 عبر مقابلة ووتش،  رایتس ھیومن ؛ 2019 أیار/مایو 16 محامي،  ماك،  إیتاي مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة ؛ 2019 أیار/مایو
 . 2019 أیار/مایو 23 ، "عدالة" في محامي محامید،  آرام مع الھاتف

 28 ووتش،  رایتس ھیومن إلى اإلسرائیلیة الشرطة المعلومات،  حریة وحدة مسؤول ومساعد الوطن الجمھور شكاوى مفّوض من رسالة 168
 . 2019 أغسطس/آب
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  12,351 قدممكتب المدعي العام لدولة إسرائیل ن إ ةسرائیلیالعدل اإل ةوزیر ت قالفي ھذه األثناء، 
  ،محتوى، وتقیید الوصوللـ "حذف  2017في   التواصل االجتماعيمختلف شركات وسائل إلى طلبا 

  ـرتبط بیمحتوى ال٪ من 99أشارت إلى أن ". ممنوعةالمحتویات غربلة نتائج البحث بالنسبة للو
وكذلك التھدید  ، والعنف ،والعنصریة ،رھاب التحریض على اإل "أو رھابي ودعم اإلرھاب"إ"نشاط 

٪ من طلباتھا  85بنسبة " بالكامل"تجاوبت    االجتماعي تواصلأن شركات ال"، وبارتكاب اإلرھاب 
  حوالي مدِّ طلبا، قُ  12,531 وفقا لوزارة العدل، من إجمالي 169. ٪3.5بنسبة  "  جزئیا"تجاوبت و

أفاد مكتب  170. وغیرھا ،تویترو ل، غو الباقي إلى غو ،یوتیوب إلى  517و  لى فیسبوك،إ 11,754
طلبا بخصوص محتوى على وسائل التواصل االجتماعي في   14,283النائب العام للدولة عن تقدیم  

2018.171 
 

في رسالة إلى ھیومن رایتس ووتش، أوضح فیسبوك أنھ یدرس في البدایة ما إذا كان المحتوى الذي 
نطبق عالمیا. عندما یجد أن المحتوى  تي ت یر مجتمع فیسبوك" التُبِلغ عنھ الحكومات یمتثل لـ"معای 

یمتثل لھذه المعاییر، یدرس فیسبوك ما إذا كان طلب إزالة المحتوى یراعي األصول القانونیة. في 
حال كان الطلب "فضفاضا للغایة"، و"ال یتّسق مع المعاییر الدولیة" أو ال یكون وفقا لألصول 

 "توضیحا للطلب أو ال یتخذ أي إجراء". القانونیة المحلیة"، یطلب 
 

بخصوص تطبیق معاییر المجتمع، ال یقدم فیسبوك توزیعا جغرافیا للمحتوى الذي حذفھ بموجب ھذه 
أنھ متصل بطلب حكومي. تفرض ھذه   لمالمعاییر، أو النسبة المئویة للمحتوى المحذوف الذي یع

 172،  عنف أو یحتفي بمعاناة اآلخرین أو إذاللھم"إزالة "المحتوى الذي یشید بال المعاییر على فیسبوك
ر عن دعم مجموعات أو زعماء أو أشخاص ضالعون في ھذه األنشطة  الذي یعبّ  المحتوىوإزالة "

كما أشار فیسبوك إلى أنھ ال یسمح "للمنظمات اإلرھابیة واإلرھابیون"   173[اإلرھابیة] أو یمدحھم". 
یلتزم بقائمة المنظمات األجنبیة الصادرة بـ"التواجد" على منصتھ. قال فیسبوك في رسالتھ أیضا إنھ 

 
 3 في االطالع تم( https://bit.ly/2FNr7u0 ، 2018 آذار/مارس 20 اإلسرائیلیة،  الخارجیة وزارة العدل،  وزیرة شكد،  أیلیت 169

 19 صحفي،  بیان ، "القانونیة غیر اإلسرائیلیة ‘السایبر وحدة’ مع التعاون وقف االجتماعي التواصل مواقع على: عدالة" ؛ )2019 تموز/یولیو
 " ؛ )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم( https://www.adalah.org/ar/content/view/9655 ، 2018 األول كانون/دیسمبر

Israel's 'Cyber Unit' operating illegally to censor social media content" ، 2017 أیلول/سبتمبر 14 صحفي،  بیان ، 
https://www.adalah.org/en/content/view/9228 )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 

170 Commissioner of Public Information (Freedom of Information), May 31, 2018,  Ministry of Justice,
https://foi.gov.il/sites/default/files/130-18%20לפרסום%20תשובה.pdf (Hebrew) )آب/أغسطس 6 في االطالع تم 

2019 .( 
  تم(  https://bit.ly/384H1Nb ، 2019 أیلول/سبتمبر 11 ، 2018 لعام السنوي التقریر للدولة،  العام النائب مكتب العدل،  وزارة 171

 ). 2019 الثاني كانون/دیسمبر 5 في االطالع
 فیسبوك،  مجتمع معاییر ، "والصادم العنیف المحتوى 172

https://www.facebook.com/communitystandards/graphic_violence )2019 الثاني تشرین/نوفمبر 27 في االطالع تم .( 
 فیسبوك،  مجتمع معاییر ، "الخطرة والمنظمات الخطرون األشخاص" 173

https://www.facebook.com/communitystandards/dangerous_individuals_organizations )27 في االطالع تم 
 ).2019 الثاني تشرین/نوفمبر
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والتي تتضمن حركات سیاسیة لدیھا أذرع مسلحة مثل الجبھة الشعبیة   174في الوالیات المتحدة،
 175حماس". لتحریر فلسطین و

 
في فترة في تقریره العلني حول قیود المحتوى في إسرائیل بحسب القوانین المحلیة، قال فیسبوك إنھ، 

  4,451، قیّد الوصول إلى 2019یونیو/حزیران    30و  2014یولیو/تموز   1  السنوات الخمسة بین
الحكومة  قطعة محتوى في إسرائیل، أغلبھا بسبب "إنكار الھولوكوست"، استجابة لطلبات من 

  176اإلسرائیلیة بموجب القانون اإلسرائیلي.
 

 نا�يمان التميمي، النبي صالح

، )اعام  42( ، اعتقلت شرطة الحدود اإلسرائیلیة ناریمان التمیمي2017 كانون األول /دیسمبر 19 في
قلت القوات في مركز شرطة بنیامین، في مستوطنة بالقرب من رام هللا، حیث ذھبت بعد أن اعت

النبي صالح، شمال  قریة في  مامنزلھعاما آنذاك)، خالل مداھمة لیلیة ل  16( ھد اإلسرائیلیة ابنتھا ع
 . غرب رام هللا

 
، أطلق جندي إسرائیلي رصاصة مغلفة بالمطاط أصابت  كانون األولدیسمبر/  15، في أیام 4قبل 
النبي قریة في حتجاج خالل ا ناریمان، وأصابتھ بجروح بالغة قریب  عاما 15محمد التمیمي ( وجھ

وقت الحق من ذلك في  177. ضد اعتراف الرئیس األمریكي ترامب بالقدس عاصمة إلسرائیلصالح 
ھد وع ،ناریمانمنزل الیوم، اندلعت مواجھة بین الجنود اإلسرائیلیین المتمركزین في الفناء األمامي ل

، الذي  الفیدیوفیسبوك. انتشر  مباشرة على ناریمانالتي بثّتھا  و ،اریماننقریبة عاما)  21نور (و
 .وجذب انتباه وسائل اإلعالمبشكل كبیر صفع الجنود، تدفع وت   يعھد وھ   فیھظھرُ ت
 

لإلرشاد مركز المرأة الجمعیة الحقوقیة الفلسطینیة "سابقة في المیدانیة الباحثة الناریمان، قالت 
  ان"طیستالجدار وااللمقاومة الشعبیة  نةلجلفي ا في لجنة التنسیقوالعضوة ،  القانوني واالجتماعي"

واجھھ  تذي توقعت أن حضور االستجواب الإنھا كانت تأمل   نبي صالح، لـ ھیومن رایتس ووتشال في
واستجوبوھا بشأن الفیدیو  ،، أخذھا الضباط إلى غرفة منفصلةبدال من ذلك. في مركز الشرطة ھد ع

ى التحدث إلبرفضوا السماح لھا ھا اختارت عدم الرد عن أیة أسئلة ألنھم قالت إنمباشرة.  الذي بثتھ
إلى لناس ألنھ یرقى إلى "دعوة ا، ایشكل تحریض بثھا المباشر ن إلھا  واقالت إن الضباط قالھا. محامی

 
 .2019 الثاني تشرین/نوفمبر 6 ووتش،  رایتس ھیومن إلى فیسبوك من رسالة 174
175 ,” U.S. Department of State,Bureau of Counterterrorism –“Foreign Terrorist Organizations  

https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/ )2019 الثاني تشرین/نوفمبر 27 في االطالع تم .( 
176June 2019,  –Israel,” Content Restrictions, Facebook Transparency Report, July 2013  

https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL )2019 الثاني تشرین/نوفمبر 27 في االطالع تم .( 
 الثاني كانون/ینایر 14 ووتش،  رایتس ھیومن تعلیق،  ، "التمیمي عھد نیةالفلسطی الطفلة على تنھال اإلسرائیلیة التھم" إسفلد،  فان بیل 177

2018 ، https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/15/313618 ، ) جراحیتین لعملیتین وخضع أیام 4 لمدة غیبوبة في محمد كان 
 Tessa ؛ )قریبة مسافة من النار اإلسرائیلیة القوات علیھ أطلقت أن بعد دماغھ من الخلفي الجزء إلى دخلت التي الرصاص شظایا إلزالة

Fox, "Shot in the head and arrested, Mohammed Tamimi still in high spirits," Middle East Eye, February 
26, 2018, https://bit.ly/2GMAuKH )2019 شباط/أغسطس 6 في االطالع تم .( 
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. كما ھن االعتقالربالضبط"، وأنھا أیضا ومقاومة الجیش اإلسرائیلي في تلك اللحظة الحضور 
قتلتھ  صورة لشقیقھا الذي ، وھي یسبوكصورة حسابھا الشخصي على فن بشأن والمحقق علیھا ضغط 

القوات   قتلتھمصور الفلسطینیین الذین عتبرون نشر نھم یإ وأخبروھا، 2012القوات اإلسرائیلیة في 
 178ا". اإلسرائیلیة "تحریض

 

 
 وسط صالح النبي قریة من بالقرب إسرائیلیة تفتیش نقطة عند عھد،  وابنتھما باسم زوجھا مع (إلى یمین الصورة) التمیمي ناریمان
 اتھامات في بالذنب اعترافھما بعد أشھر سبعة لمدة السجن من وعھد سراحھا إطالق عقب 2018 تموز/یولیو 29 في الغربیة الضفة
دجز.إیم غیتي/األناضول وكالة 2018. © 2018 تموز/یولیو في فیسبوك على ناریمان بثتھا وجندي  عھد بین مواجھة أعقبت  

 
ھم  ھد، لكنعمع إلى غرفة  ھا ضباطساعات ونصف، أخذ  3كثر من  بعد استجوابھا ألقالت ناریمان إن 

، حیث  الجنود إلى سجن ھشارون داخل إسرائیل اتلك اللیلة، نقلھم منعوھما من التحدث معا. الحقا
 179. في السجن اا حوالي منتصف اللیل، وفصلوھم لتاوص

 
 بعد االعتقاالت، قال. نور التمیميأیضا ، اعتقل الجیش اإلسرائیلي كانون األول /دیسمبر 20في 

حیاتھم في   یجب أن یقضوا بقیةالتمیمیین " آنذاك، إن  التعلیم في إسرائیل وزیر ،بینیت نفتالي 

 
 .2018 الثاني تشرین/نوفمبر 7 صالح،  النبي التمیمي،  ناریمان مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 178
 Jaclynn Ashly, “Ahed and Nariman اإلعالم؛  لوسائل محامیھا قالھ ما بحسب السجن،  في القاصرین جناح في عھد احتُِجزت 179

Tamimi’s detentions extended,” Al Jazeera, December 26, 2017, https://bit.ly/31PMMKa  )26 في االطالع تم 
 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر
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صارمة تكون رادعا"  عقوبة "  بإنزال ،وزیر الدفاع آنذاك  ،لیبرمانفیغدور أ كما طالب 180.السجن
 181". لآلخرین

 
إلى "تحریضھا". قالت   ونعود كانوا یفي كل مرة ومرات أخرى، ثالث الضباط ناریمان استجوب 

عن فلسطینیین سنوات،   7على فیسبوك، یعود تاریخ بعضھا إلى منشوراتھا إنھم سألوھا أیضا عن 
ن  ع . تذكرت أنھم سألوھا مرة تلوا على أیدي القوات اإلسرائیلیةأو قُ  إسرائیلیینضد  عملیات نفذوا 

لفتاة قتلتھا القوات اإلسرائیلیة أثناء محاولتھا تنفیذ  صورة عن منشور شاركت فیھ  2017في  منشور 
بـ   علیھا ناریمانوعلقت  "،  قومو استشھدو یا هللا قومو نفذو عملیات "  كتبت الفتاة 182. طعنبالھجوم 

فردت   ةتخون اصحاب االمعاء المقاومن ألم تستطیع  [حجاج] ةفاطم ةھذه كلمات الشھید "
 183".بطریقتھا 

 
االعتداء الشدید على " ، اتھمت محكمة عوفر العسكریة ناریمان بـ2018 كانون الثاني/ینایر  1 في

ا ، استناد 1651  رقم "التحریض" بموجب األمر العسكريعدیدة بـ "، وتھم  إعاقة جندي "، و"جندي
ھیومن رایتس  راجعتھا التي األصلیة الئحة االتھام لا ، وفقكانون األول/دیسمبر 15إلى أحداث 

ھذه  ناریمان ". نفت صرخت في وجھ جندیین ودفعتھما "  ناریمانن أن  ااألولی  تانالتھم . تزعم ووتش
الئحة  ركزت تحریض، تھم ال إحدىثبات . إلھاتفھاب ةكاملمواجھة رت الصوّ صرحت بأنھا ، والتھمة

االتھام األصلیة على بثھا المباشر للحدث على صفحتھا على فیسبوك، مدعیة أن ناریمان "حاولت 
بالنظام  الجمھور في المنطقة بالصورة التي من الممكن أن تمس بسالمة الجمھور أو التأثیر على رأي 

ھیومن  راجعتھ ي ذ لفیدیو الا مقطعتضمن یال  ". مباشرة إلى ارتكاب أعمال إرھابیة ودعت  العام،
ا إلى تشیر الئحة االتھام أیض ال  184. من قبل ناریمان رایتس ووتش مثل ھذه الدعوة أو استخدام العنف
تمت مشاھدتھ من قبل آالف  " ھ لكنھا تشیر إلى أن، أي شيء قالتھ ناریمان نفسھا أثناء البث المباشر

 185وأعِجب بھ العشرات".المستخدمین، وشاركھ عشرات المستخدمین، وتلقى عشرات الردود 
 

ناریمان خالل  " بسبب أفعال ضد النظام العام مخالفات ارتكاب "تشمل الئحة االتھام أیضا تھمة 
المباشر،   ھابث، خالل اشیر إلى أنھ وتكانون األول، دیسمبر/ 8للجیش بالقرب من منزلھا في مداھمة 

تخلیھمش من الدار یفوتوا عھد"، "بسرعة بسرعة    " في منزلھم خالل مواجھة مع الجنود عھد لقالت 
 قالت بعد أن غادر الجنود "خلص و، "نادي على الشباب احكیلھم طلعوا من ھان "و "، اطردیھم

 
180 Yaniv Kubovich, “Israeli Army Arrests Palestinian Teenage Girl Who Slapped  and Jack Khoury

Soldiers; 'She Should Finish Her Life in Prison',”Haaretz, December 20, 2017, 
https://www.haaretz.com/israel-news/idf-arrests-palestinian-teen-girl-who-slapped-soldiers-1.5629071 )تم  

 ). 2019 تموز/یولیو 1 في االطالع
181 Lilach Shoval, “Punishment for Assaulting Soldiers: Restrictions on the Family of Ahed Tamimi,” 

Israel Hayom, January 10, 2018, https://www.israelhayom.co.il/article/527343 )29 في االطالع تم) (بالعبریة 
 ). 2019 آب/أغسطس

 . 2019 حزیران/یونیو 24 التمیمي،  ناریمان مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 182
 ). 2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم( https://bit.ly/2XI39dG فیسبوك،  على التمیمي ناریمان صفحة 183
 ). 2019 األول تشرین/أكتوبر 26 في االطالع تم( https://bit.ly/2pXYoxC. السابق 184
 .االتھام الئحة من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 185
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لم یُظِھر البث المباشر الذي راجعتھ ھیومن رایتس ووتش، ناریمان وھي   .شافوھم، الحجار علیھم" 
تقوم بھذه التصریحات. كما تزعم الئحة االتھام أنھ في نفس الیوم بصقت ناریمان على جندي، األمر  

منشورات على فیسبوك   3الذي یبدو أن الفیدیو یظھره أیضا. كما تتھمھا بـ "التحریض" من خالل 
، وصورة لرجل  حجاج ، بما في ذلك منشور عن فاطمة2017یونیو/حزیران    17ر و مایو/أیا 7بین 

"،  من أجلھم نعم افرح ألنك قدمت روحكیحمل حجارة مع تعلیق لھا تصفھ فیھ بالشھید وتقول فیھ "
ماتوا موت الثالثة مھاجمین فلسطینیین، ُمعلنة أن " 3ن ھجوم أسفر عن مقتل جندي و ومنشور آخر ع 

 ". األسود 
 

"تھدید جندي"، و"اعتداء شدید على جندي"،  بـ تھمة تتعلق  12بـ  ھد عالنیابة العامة  ت اتھم كما
 "إلقاء أغراض على شخص أو أمالك"و  ضد النظام العام"، مخالفات و"عرقلة جندي"، و"

اعتداء " ـالنیابة العامة نور التمیمي باتھمت  186. كفالةالمحكمة اإلفراج عنھا برفضت . و"التحریض"
  1,450( یكلآالف ش 5باإلفراج عنھا بكفالة أمرت المحكمة . و"جنديعرقلة و "  ،"شدید على جندي 

 .2018  كانون الثاني/ ینایر  5) في  دوالر أمریكي
 

من التھم  ثانویة  بمجموعة    ةمذنببأنھا قرار  اإلناریمان على  ت ، وافق2018آذار مارس/ 21في 
  15البث المباشر لیوم  تحریضا یستند فقط إلى إحداھا بموجب الئحة اتھام منقحة، تضمنت 

  15خالل أحداث " "المساعدة في االعتداء على جندي و فیسبوك،  كانون األول على/یسمبرد 
حكمت كانون األول. /دیسمبر  8على بث مباشر في  جندي" بناءعرقلة و" كانون األول،/دیسمبر
ألف شیكل   5غرامة قدرھا  ، ودفعقضتھا فعالأشھر  4أشھر، بما في ذلك  9بالسجن المحكمة  علیھا 

 دوالر أمریكي).  1,450(
 

أشھر في السجن، بما في ذلك األشھر  8 وقضاء، بأنھا مذنبةھد على اإلقرار ، وافقت عھذا الوقت في 
ا وافقت على  قالت ناریمان لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ. لغرامةنفس ا، ودفع فعالقضتھا األربعة التي 

ھو تصویر  قمت بھ كل ما "بینما سنوات السجن لعدة ألنھا واجھت ھذا االتفاق لتخفیف العقوبة  
 187". فیدیو

 
دوالر أمریكي) عوض   280أخرى ( شیكل إسرائیلي ألف دفع ناریمان مبلغ توافقت المحكمة على أن  
  تموز/ یولیو  29في  . ھد في نفس الیومسراحھا ھي وع یُطلَقلسجن حتى قضاء شھر إضافي في ا

 عنھما. القوات اإلسرائیلیة  أفرجت ، 2018
 

 
 ھیومن تعلیق،  ، "حقوقیة مخاوف یثیر التمیمي عھد احتجاز استمرار" إسفلد،  فان بیل: التمیمي عھد احتجاز عن المعلومات من لمزید 186

 اإلسرائیلیة التھم" إسفلد،  فان بیل ؛ https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/13/315030 ، 2018 شباط/فبرایر 12 ووتش،  رایتس
 ، 2018 الثاني كانون/ینایر 14 ووتش،  رایتس ھیومن تعلیق،  ، "التمیمي عھد الفلسطینیة الطفلة على تنھال

https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/15/313618  . 
 . 2019 حزیران/یونیو 24 التمیمي،  ناریمان مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 187
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الفلسطینیین الذین ھاجموا اإلسرائیلیین   عن اإیجابی بعض منشورات ناریمان على فیسبوك كانت تعلیقا 
أسقطت النیابة  ، جمیع األحوالفي . ا على عنف وشیك، ال یشكل ھذا التعلیق تحریضمع ذلك. بعنف

، وأبقت فقط فیسبوكالمبنیة على منشورات على تھم التحریض   الئحة االتھام المنقحةالعسكریة من 
تشكیل   یرقى إلى البث المباشر أنھ الوصیغة یوضح سیاق  . تلك الناجمة عن البث المباشرعلى 

التي ترقى إلى  وص على وجھ الخص  الكلمات التھم  د حدِ لم تُ في جمیع الحاالت تحریض على العنف، و
 التحریض. 

 
 عالء ال�يماوي، رام الله

  عالء الریماويمن منزلھ  ، اعتقل جنود إسرائیلیون 2018  تموز/ یولیو 30ي الصباح الباكر من یوم  ف
في اللیلة . عتبر مؤیدة لحماسفي الضفة الغربیة، والتي تُ مدیر قناة القدس التلفزیونیة  )،ا عام  40(

محمد علوان وقتیبة  ھم القدس، آخرین في قناة  نصحفیی ثالثة سرائیلیة  نفسھا، اعتقلت القوات اإل
، غربي رام خربثا المصباحقریتھ من  ص ر حسني إنجا في رام هللا، والمصوّ  اھمیزل من من حمدان

وسیلة إعالم أخرى تُعتبر  ن: محمد أنور منى، الذي یعمل مع  ین آخریَ صحفیَ أیضا  واعتقل ا 188.هللا
 189صحفیة مستقلة. خاطر،  ىملة محلیة، ویأیضا محطة إذاعیُدیر لحماس ومؤیدة 

 
  لیبرمان أفیغدورسرائیلي وزیر الدفاع اإلأعلن ، تموز/یولیو  8، یوم نفسھ في وقت سابق من الشھر

في لندن ومقرھا في بیروت، ولھا مكاتب في تركیا واألردن  الُمَرّخص لھا ، القدسقناة  عن منع
. في الضفة الغربیة یاتھاحظر على عملقط عن أي رغم أنھ لم یعلن  العمل في إسرائیلمن وفرنسا، 

تمثل منصة مركزیة لتوزیع  ولحركة حماس،  [بروباغندا] ةئی دعاال الذراع ھي القدسقناة أعلن أن "
 190.ا لبیان وزارة الدفاعفق، ورسائل المنظمة اإلرھابیة"

 
 ،والمرافق ،لحصول على المحتوىفي اا  وتعتمد علیھا أحیان ،تعمل القناة مع شركات إنتاج محلیة

الجیش  داھم، 2017  تشرین األول/أقل من عام، في أكتوبر . قبل وأطقم الكامیرات  ،ستودیوھات واال
متّورطة في  نھا أ، وزعم باإلغالقأمرا  وأصدر  ،"بال میدیا"، ات ھذه الشركإحدى اإلسرائیلي مكاتب 

  8في  191". ھجمات إرھابیة "یؤدي مباشرة إلى إنھ الجیش " الذي قال عنھ "التحریض على اإلرھاب 
أن السلطات اإلسرائیلیة استدعت العدید من أعضاء شركة إنتاج  مركز مدى ، أفاد 2018 تموز/یولیو 

 
 . 2018 أیلول/سبتمبر 23 هللا،  رام الریماوي،  عالء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 188
189 , August 6, +972 MagazineOren Persico, “Israel arrests six Palestinian journalists for 'incitement',” 

2018, https://972mag.com/israel-arrests-six-palestinian-journalists-for-incitement/137093/  )1 في االطالع تم 
 ). 2019 تموز/یولیو

190 The Alexander Fulbright, “Israel puts Palestinian TV station on terror blacklist,”  and Judah Ari Gross
Times of Israel, July 9, 2018, https://www.timesofisrael.com/israel-puts-palestinian-tv-station-on-terror-

blacklist-for-hamas-link/  )2019 تموز/یویول 1 في االطالع تم .( 
191 Gili Cohen and Jack Khoury, “Israeli Army Raids Multiple Palestinian Media Outlets Across West 

Bank,” Haaretz, October 18, 2017, https://bit.ly/325WcSW  )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 
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محامي شركة اإلنتاج  قال  192. القدسقناة أخرى داخل إسرائیل الستجوابھم وأمرتھم بإنھاء التعاون مع 
إن الحظر الذي أعلنتھ وزارة الدفاع ینطبق فقط داخل إسرائیل ولن س اإلسرائیلیة  ھآرت لصحیفة  

محامي الریماوي، لـ ھیومن   ناصر النوباني،  قال 193. ة الغربیة وقطاع غزةیمنعھم من البث في الضف
  بفرض حظر على اإللكترونيعلى موقعھ   اإن الجیش لم یعلن أو ینشر إخطارا علنی رایتس ووتش

 194.القناة في الضفة الغربیة عمل
 

 3:00عة  امنزلھ حوالي الس  واا داھمجندی 20 أكثر منإن  قال الریماوي لـ ھیومن رایتس ووتش
الجنود   . فتّشا آخرین المبنىجندی 40و  30ما بین  ، بینما حاصر 2018  یولیو/تموز 30  في اصباح

أحدثوا قال إن الجنود . ةفیالصح تھوبطاق ،كمبیوتروأجھزة  ،وكامیرات  ،سیارة عملھ  صادروامنزلھ و
 .الحجزوأخذوه إلى یدیھ   قیّدواالجنود عینیھ و. عصب أخافت أطفالھ الخمسةجلبة 

 
الجنود اإلسرائیلیون الریماوي إلى مركز عوفر للتحقیق بالقرب من رام هللا، وبعد أن تركوه لمدة  نقل 
جھاز األمن العام من الشاباك، على أنھ ضابط قدم نفسھ   ، أخبرساعات دون استجوابھ ست 

ض". أحضر ی تحرتقوم بالبسبب عملھ مع "قناة اعتقلوه أنھم بریماوي ال، (أو شین بیت) اإلسرائیلي
وسیلة  إنھ یعمل مع لھ وقال میدان یعمل في الوھو ریماوي لالضابط مئات الصور، بعضھا جوي، ل

 195ة"."محظورإعالم 
 

 ست استغرق بعضھا ، قال الریماوي إن الضباط اإلسرائیلیین استجوبوه على مدى سبع جلسات 
محتملة الصالت في الالضباط ق حقلقدس، قناة ا باإلضافة إلى أسئلة حول الوضع القانوني ل. ساعات 

وركّزوا تحدیدا  ، فیسبوكعن منشوراتھ على أیضا  سألوه . وإیران "،الجھاد اإلسالمي"و  ،حماسمع 
"  قتحام ا"وكلمة  ،إسرائیل قتلتھماستخدامھ لكلمة "الشھداء" عند اإلشارة إلى الفلسطینیین الذین  على

  ثم عرض . المسجد األقصى حرمالجیش اإلسرائیلي إلى دخل خاللھا عند اإلشارة إلى الحوادث التي 
  تھم بإطالق النار على مستوطنمُ ، المقطعا إخباریا على قناة القدس عن أحمد جرارالمحقق  علیھ

ن القناة بـ اتھم المحققو  2018.196 شباط/القوات اإلسرائیلیة في فبرایر الحقا قتلتھ الذي إسرائیلي و
وجھة النظر إلى أن التقریر تضمن ونبّھ اعترض،  ھن إقال الریماوي . جرار "تمجید" و"مدح "

على  ھ األخیرتین رّكزتا استجواب تيجلسقال الریماوي إن ن جرار "إرھابي". بإالرسمیة اإلسرائیلیة  
 . والوضع السیاسي في الضفة الغربیة وغزة  ،النقسام بین فتح وحماسا

 
192 Quds” TV and the persecution of its Staff by Israel,” MADA -“MADA” denounces the banning of “Al

press release, July 10, 2018, https://www.madacenter.org/en/article/1141/  )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 
193 , July 9, 2018, Haaretzinian TV Channel,” affiliated Palest-Jack Khoury, “Israel Bans Hamas

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-bans-hamas-affiliated-palestinian-tv-channel-
 ). 2019 تموز/یولیو 17 في االطالع تم(  1.6249941

 .2019 الثاني كانون/ینایر 24 النوباني،  ناصر مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 194
 . 2018 أیلول/سبتمبر 23 هللا،  رام الریماوي،  عالء مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 195
196 February 6, 2018,  Al Jazeera,long manhunt,” -Saafin, “Israel kills Palestinian after month-Linah al

https://www.aljazeera.com/news/2018/02/israel-kills-palestinian-month-long-manhunt-
180206091847290.html  )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 
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أیام، إنھ   9لمدة استمر فیھ عن الطعام عند اعتقالھ و إضراب عن دخولھ في قال الریماوي، الذي أعلن 
 197. مع زمالئھ أمام محكمة عوفر العسكریة، التي مددت اعتقالھم لمدة أسبوع آب /أغسطس 2ل في مثُ 

إلى أن النیابة كانت تحقق في تھمة محتملة  ،رایتس ووتش  ھیومنجعتھا ا روثائق المحكمة التي تُشیر 
أغسطس/آب،  9في  1945198.لعام  الدفاع ما " بموجب نظمشروعةتتعلق بالتورط في "جمعیة غیر 

ھ، لكن النیابة استأنفت وقضت محكمة استئناف  ئأمرت المحكمة باإلفراج عن الریماوي وزمال
 199.إطالق سراح زمالئھ ت أید بینما م أیا  7عسكریة بتمدید فترة احتجاز الریماوي  

 
بإطالق سراح الریماوي بكفالة على أساس أنھ "كان من المشكوك   ، أمر قاض آب /غسطس أ  15في 

وأن   ،زعم، بحركة حماس"، كما یُ بطةت ردیرھا المدعى علیھ، مفیھ أن تكون قناة القدس، التي یُ 
استأنفت   200مشروعة". جمعیة غیر ُصنِّفت "، أن القناة قد المذكورالریماوي "لم یكن یعلم، في التاریخ 

 . الریماوي ووثائق المحكمة التي راجعتھا ھیومن رایتس ووتش بحسب ، النیابة العسكریة القرار
 

آالف شیكل   10بكفالة  الریماوي عن اإلفراج ب عسكریة استئناف ، أمرت محكمة آب /أغسطس  20 في
ر بشكل صحیح"، نشَ م یُ مشروعة لن "إعالن القناة جمعیة غیر إ ت قالو ، دوالر أمریكي) 2,800(

القاضي على  َشَرط كما . ةالمشروعغیر تھمة الجمعیة  " في التدقیقمزید من " ت علىعشج بینما
التواصل االجتماعي أو أي شبكة اتصال أخرى، بما   وسائلمحتوى على أي  "نشر عدم اإلفراج عنھ 
  یھعل حظر، ولمدة شھرین وإنشاء المحتوى المذكور أعاله" ،والتحریر ،والنشر ،في ذلك البث 

ا لوثائق المحكمة التي  ، وفقحضور جلسات المحكمةألزمھ بمغادرة رام هللا دون موافقة المحكمة، و
إن   إن منع مغادرة رام هللا استمر عاما. قال أیضا . قال الریماويراجعتھا ھیومن رایتس ووتش

". التحدث عن اعتقالھ أو إعطاء أي مقابالت إعالمیة أو بیانات حول ھذا الموضوع ه من رحذّ ضابطا 
 201.الریماوي في تلك اللیلةعن لجیش اإلسرائیلي أفرج ا

 
 31 فيقال الریماوي لـ ھیومن رایتس ووتش إن الجنود اإلسرائیلیین دھموا منزلھ مرة أخرى 

  7مبلغ مالي نقدي قدره و ،ھواتف  ثالثةو ،، وصادروا حاسوبھ المحمول2018دیسمبر/كانون األول  
النیابة   ت ، أغلق 2019 كانون الثاني/في منتصف ینایر  202دوالر أمریكي).  1,960آالف شیكل (

  ھمعداتا من بعضإلیھ قال إن الجیش اإلسرائیلي أعاد . ضد الریماوي دون توجیھ تھم رسمیة القضیة

 
 آب/أغسطس 2 ، )وفا( الفلسطینیة والمعلومات األنباء وكالة ، "للتحقیق صحفیین أربعة اعتقال تُمدد االحتالل محكمة: األسیر نادي" 197

2018 ، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=w388Fza826929642297aw388Fz )تموز/یولیو 1 في االطالع تم 
2019 .( 

 .العسكریة االستئناف محكمة حكم من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 198
 ، 2018 آب/أغسطس 9 وفا،  ، "بشروط آخرین عن وتُفرج الریماوي الصحفي اعتقال تُمدد االحتالل محكمة" 199

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=VeV5nta827290356684aVeV5nt )2019 تموز/یولیو 1 في االطالع تم .( 
 .العسكریة االستئناف محكمة حكم من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 200
 . 2019 حزیران/یونیو 24 الریماوي،  عالء مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 201
 .السابق 202
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دوالر أمریكي)   2,800آالف شیكل (  10 بعد لم یُعیدوا لھ  ھم إنوقال . التي لحقت بھا أضرار بالغة
 203مبلغ الكفالة. 

 
یدة لحماس، دون تقدیم  مؤئھ إلى وسیلة إعالمیة مصادرة معداتھ على أساس انتما واعتقال الریماوي 

حتى لو  ، وشیك، ینتھك حقھ في حریة التجمع والتعبیرشكل تحریضا على عنف یُ  ھدلیل على أن خطاب
 برأتھ في النھایة.  محكمة عسكریةأن 

 
 ، الخليل"منبر الح�ية" إذاعة

ح،  لحركة فت  ة، التابعمقر إذاعة "منبر الحریة"، اقتحم الجیش اإلسرائیلي 2017 آب /أغسطس  30في 
الدفاع نظام و  1651  رقم األمر العسكري. ُمستشھدا بأشھر 6لمدة  بإغالقھاأمرا في الخلیل، وأصدر 

"نفذت عملیات  ذاعةھیومن رایتس ووتش، أن اإلراجعتھ الذي  زعم أمر توقیف العمل،، 1945 لعام
ُمؤرخ في  رفق باألمر وإشعار مُ نصَّ األمن". تمس بوساھمت في التحریض على ھجمات إرھابیة 

األمر واإلشعار  إلرھاب"، لكن  لید دعم  د معن " أن تمتنعأن الشركات یجب آب على /أغسطس  21
 204. التي تشكل تحریضافعال أي تفاصیل عن المواد أو األ لم یتضمنا

 
قط لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات لم تزود  ،ذاعةاإل مجلس إدارة رئیس ،ميقال أیمن القواس

مرات سابقة،   4مقر اإلذاعة  داھمت  اإلسرائیلیة قال إن القوات . بمزید من التفاصیلذاعة موظفي اإل
في ذاعة إغالق الجیش لإل 205أو مبالغ مالیة.معدات  ا وصادرت أضرار وألحقت في أغلب األحیان

المزاعم، أدلة إلثبات تقدیم قضائیة أو ة إجراءات دون أیجزافیة، مناسبات متعددة على أساس مزاعم 
 تكوین الجمعیات.حقوق الموظفین في حریة التعبیر و  ینتھك

أخرى، وصادروا   أغراض األثاث و ، دمرواآب /أغسطس 30مداھمة خالل قال القواسمي إن الجنود، 
ر  اضرالقواسمي األ رقدّ . وھواتف ،وأجھزة كمبیوتر ،وكامیرات  ،سالرإمعدات، بما في ذلك أجھزة 

لمنع  اإلذاعة الجنود باب أغلق أثناء مغادرتھم، ألف دوالر أمریكي.  500ألف و  400ما بین مالیة بال
 206. الموظفین من الدخول

 
فیھ ھیومن رایتس ووتش، رفض راجعتھ في الیوم التالي، ظھر القواسمي في شریط فیدیو، 

ھذا وھذا اإلرھاب، بالحضور وإثبات أین یوجد االحتالل اإلسرائیلي  ى االتھامات و"تحد 
 ،حمد هللالورئیس الوزراء آنذاك رامي  ،انتقد كذلك الرئیس الفلسطیني محمود عباس  207". التحریض 

عدة بعد  ة. ستقالاال إلى اھما ودع ،حمایة الفلسطینیین في المناطق التي یسیطرون علیھالتقاعسھما عن 

 
 .السابق 203
 2017 آب/أغسطس 21 مبنى،  إغالق بشأن أمر ؛ 1651 رقم عسكري أمر اإلغالق؛  أمر من نسخة على ووتش رایتس ھیومن تتوفر 204
 .2019 الثاني كانون/ینایر 23 القواسمي،  أیمن مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 205
 . 2017 األول تشرین/أكتوبر 21 الخلیل،  القواسمي،  أیمن مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 206
  ، 2017 آب/أغسطس 31 یوتیوب،  فیدیو،  شریط ، "الخلیل في الحریة منبر إذاعة إغالق على القواسمي أیمن فعل رد: شاھد" 207

https://www.youtube.com/watch?v=mvv5iROIF2U )2019 تموز/یولیو 17 في االطالع تم .( 
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اتھمھ  ثم  ،أیام 4واحتجزه  ،للسلطة الفلسطینیة في الخلیل التابع "األمن الوقائي "جھازأیام، اعتقلھ 
 208فتنة طائفیة". " بـبالتسبب 

 
وحتى  مع ذلك، . أمر اإلغالقانقضاء مدة بعد اإلذاعة عملھا  ، استأنفت 2018  شباط/فبرایر 14في 

 209الُمعدّات الُمصادرة.سرائیلي الجیش اإللم یُِعد ، 2019 تشرین األول/ أكتوبر 
  

 
 . 2017 األول تشرین/أكتوبر 21 الخلیل،  القواسمي،  أیمن مع ووتش رایتس ھیومن مقابلة 208
 . 2018 األول تشرین/أكتوبر 21 القواسمي،  أیمن مع الھاتف عبر ووتش رایتس ھیومن مقابلة 209
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توصيات ال  
 

 لى دولة إسرائيلإ

منح الفلسطینیین الذین یعیشون في الضفة الغربیة المحتلة حمایة كاملة للحقوق المكفولة   •
باستخدام معیار الحقوق التي تمنحھا لجمیع الناس بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

 وكذلك الحمایة التي یستحقونھا بموجب القانون اإلنساني الدولي. للمواطنین اإلسرائیلیین،
یق القانون والمعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان على األراضي الفلسطینیة المحتلة  قبول تطب •

 في االستعراضات الالحقة أمام ھیئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاھدات.
إیداع مالحظة مرفقة للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تُوضح أنھا تعتبر أن  •

 ا في األراضي الفلسطینیة المحتلة. االتفاقیة تنطبق على أعمالھ

 

 الدول والمنظمات الدوليةإلى 

مطالبة إسرائیل بأن تمنح الفلسطینیین الحمایة الكاملة لجمیع حقوقھم، باستخدام معیار   •
استخدام القانون والمعاییر الدولیة لحقوق الحقوق التي تمنحھا للمواطنین اإلسرائیلیین، و

باإلضافة إلى الحمایة التي یوفرھا القانون الدولي اإلنساني، كأساس أولي لتقییم   اإلنسان،
 سیاسات إسرائیل تجاه الفلسطینیین في األراضي الفلسطینیة المحتلة. 

تسلیط الضوء على أثر األوامر العسكریة اإلسرائیلیة التقییدیة على الفلسطینیین في الضفة   •
 نیة. الغربیة من خالل إطار للحقوق المد 

التفكیر في إدراج دعوات لحث إسرائیل على منح الفلسطینیین الحقوق المدنیة نفسھا التي   •
وفي تقییم سلوك إسرائیل   ،السیاسیة ھاومواقف  ھاوتقاریر ھاتمنحھا لمواطنیھا، في منشورات

 على ھذا األساس. 
 

 إلى الجيش اإلسرائيلي

السلمیة لحقوقھم في حریة التجمع وتكوین وقف اعتقال واحتجاز األشخاص لممارستھم  •
 الجمعیات والتعبیر. 

واالمتناع عن فرض أي لوائح جنائیة جدیدة ما لم  1651و  101إلغاء األوامر العسكریة رقم   •
بطریقة واضحة، وضیقة، ومحددة ومتسقة مع القانون الدولي لحقوق   مخالفات یتم تعریف ال

 اإلنسان. 
ى اإلنترنت أو البحث عنھ، فقط عند وجود أساس رصد، أو جمع، أو حفظ الخطاب عل •

قانوني واضح ومحدد وعلني لمثل ھذه األنشطة، والتأكد من أن تتوفر لألفراد المعلومات 
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الكافیة عن ھذه األنشطة لطلب التعویض عن االنتھاكات. تقلیص ھذه األنشطة إلى ما ھو  
 ضروري ومتناسب بدقة لتحقیق ھدف مشروع. 

المعاییر التي تُستخدم لتحلیل منشورات األفراد على مواقع التواصل  تقدیم معلومات حول •
 االجتماعي واألنشطة اإللكترونیة األخرى. 

 

 إلى النيابة العسك�ية اإلسرائيلية

؛ إذا كانت ھناك أسباب 1945التوقف عن توجیھ االتھام لألشخاص بموجب نظام الدفاع لعام   •
ینبغي اتھامھم بموجب قوانین واضحة، وضیقة،  لالشتباه في ارتكابھم جریمة معترف بھا، 

 ومحددة ومتسقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

 

 إلى الكنيست اإلسرائيلي

سن تشریعات تُلزم ھیئات إنفاذ القانون واالستخبارات باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة  •
معلومات التي تُجَمع  باستخدامھا لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك أنواع ال

للعنف،  لتحدید احتمال ارتكاب شخص  بواسطة ھذه الطرق، وكیفیة تحلیل ھذه المعلومات 
والضمانات المعمول بھا (إن وجدت) لمنع أو تخفیف القرارات غیر الدقیقة (مثال، معلومات 

 حول كیفیة تأكد السلطات بتأكید ھذه القرارات).
إنفاذ القانون واالستخبارات على جمع وحفظ واستخراج بیانات  سن تشریع یقیّد قدرة أجھزة  •

 حسابات شبكات التواصل االجتماعي دون أمر قضائي أو بطریقة غیر آمنة أو تمییزیة.

 

 ومقدمي خدمات اإلنترنت التواصل االجتماعيشركات وسائل إلى 

الخطاب اإللكتروني التدقیق والكشف عن قدرة الحكومات على مراقبة المنصات وجمع  •
للمستخدمین بشكل عشوائي أو بشكل یُحتمل أن ینتھك الحقوق. وإنشاء تدابیر حمایة وفقاً  

 .لذلك.
تقیید محتوى المستخدم، بما في ذلك من السلطات اإلسرائیلیة  ی مراجعة طلبات الحكومات  •

نسان، واتخاذ والفلسطینیة، للتأكد من امتثالھا للقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق اإل 
 خطوات لمنع أو تخفیف أثر ھذه الطلبات على ممارسة حریة التعبیر والحق في الخصوصیة.

السماح لألفراد الذین یواجھون خطر االنتقام بسبب تعبیرھم السلمي على وسائل التواصل  •
 االجتماعي باستخدام أسماء مستعارة على منصات ھذه الشركات.
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 شكر وتنويه 
 

مدیر مكتب ھیومن رایتس ووتش في إسرائیل  مر شاكر، أبحاث ھذا التقریر وكتبھ عأجرى 
نان  وع ، والقدس الشرقیة ي الضفة الغربیةف مساعدة أبحاث الطحان،  ةزین . قدّمت كل من وفلسطین
إمیلي ماكس، مستشارة ھیومن رایتس ووتش، وفي الضفة الغربیة،  ةسابقمساعدة أبحاث أبوشنب، 

 .في البحث والكتابةمساھمة ، في إسرائیل وفلسطینتشارة ھیومن رایتس ووتش وخلود بدوي، مس
 

فلسطین في ھیومن رایتس  /إسرائیلالسابقة لبرنامج المناصرة الخاص ب ةمدیرال، ساري بشي أشرفت 
، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس  ، وسارة لیا ویتسنووتش

  ةین، نائب مدیر. كان إریك غولدست التحلیل القانوني الذي یقوم علیھ التقریر لیة إعداد على عمووتش، 
م كالیف د رئیسي للتقریر، وقال محررالقسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش، 

 . قانونیةالمراجعة الفي ھیومن رایتس ووتش، مستشار قانوني أول بالدوین، 
 

توم بورتیوس، نائب مدیر البرنامج في ھیومن رایتس ووتش، ساھم أیضا في تحریر التقریر كل من 
س توه، باحث عامو وبیل فان إسفلد، مدیر مساعد في قسم حقوق الطفل في ھیومن رایتس ووتش، و

أول في الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان في ھیومن رایتس ووتش، وسارة سانت فنسنت، باحثة  
برنامج الوالیات المتحدة في في األمن القومي والمراقبة وإنفاذ القانون المحلي  ومرافعة فية  سابق

 . ھیومن رایتس ووتش
 

في إعداد مساعدة الصور والمنشورات في ھیومن رایتس ووتش، ب ةمعنیّ  ةمساعد ریمي آرثر،  قدم
  تولّت معلیزیة، وإلى اإلنغ ة وثائق المحاكم العسكریةمایا جونستون في ترجم ت ساعد . التقریر للنشر
مساعدة أبحاث في قطاع غزة،   راجعت عبیر المصري، .إلى العبریة التقریر ترجمة  شیرلي عیران

 الترجمة العربیة للتقریر. 
 

رائد خوري من  تولى التصویرو  للتقریر ةالمصاحب نص المواد المتعددة الوسائط أماندا بیلي  أعدّت 
في ھیومن  ملتیمیدیا ال يشرف عمر الفتیحي وساكي إیشیكاوا، منتج". أكشناتوب شوت برود "شركة 

 المواد المتعددة الوسائط.رایتس ووتش، على إنتاج 
 

ین، وجوناثان  ، وأمنون براونفیلد ست من سحر فرنسیس، وغابي السكي كالنودّ أن نشكر أیضا 
 . ووقتھمالقانونیة  على مشورتھم ،بوالك، ومایكل سفارد، وكارن ھیبلر

 
وشاركونا قصصھم   كانوا محتجزینلرجال والنساء الذین تقدیمھ ھو ل نودّ  الشكر األھم الذين لك

 . بشجاعة
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 سرائيليةإلالشرطة اإلى  "هيومن رايتس ووتش": رسالة من  Iالملحق 
 

.  "جھاز األمن الداخلي" ("شین بیت" بالعبریة)" إلى  ةرسالة مشابھ ووتش  رایتس ھیومن وّجھت 
ھت   كافة الرسائل بالعبریة.ُوّجِ

 
 
 2019آب /أغسطس  1
 

 حضرة 
 مفّوض شكاوى الجمھور الوطني  

  مساعد مسؤول وحدة حریة المعلومات
 …البرید اإللكتروني:  عبر

 
 وبعد، طیّبة تحیّة

 
بمراقبة حسابات ومنشورات على مواقع   تتعلق معلومات  على الحصول في  مساعدتكم لطلب  أراسلكم

. االجتماعي من قبل دولة إسرائیل وأثر ھذه المراقبة على حقوق مستخدمي ھذه المواقعالتواصل 
  تقریرنا إلى ضّمھالفھم وجھة نظركم حول ھذه المواضیع، لنتمكن من   فرصةممتنین لمنحنا  وسنكون

 أغسطس/آب  21 ألربعاء فيایوم  بحلول الكریم ردكم على الحصول  إلى نحتاج. لذلك عنھاالقادم 
2019.  

 
  المنظمة تنشرفي مدینة نیویورك.  الرئیسي مقرھا یقع دولیة حقوقیة منظمة ھي ووتش  رایتس ھیومن
بلد حول العالم، بھدف الدفاع عن حقوق اإلنسان   100في أكثر من   نسانحول وضع حقوق اإل  تقاریر

قضایا حقوقیة في اسرائیل   ووتش رایتس ھیومن تغطياإلنساني الدولي.  القانون احتراموتعزیز 
 خاللھا بانتظام مع مسؤولین اسرائیلیین.   تواصلت ثالثة عقود   منأكثر  منذ وفلسطین 

 
 على األسئلة التالیة:    أجبتمممتنین لكم إن  سنكون
وسائل التواصل االجتماعي في على  والمنشورات  حسابات الھل تراقب قوات الشرطة  .1

في الضفة الغربیة   وھل تراقب الحسابات والمنشورات على ھذه الوسائلإسرائیل؟  
 أیضا؟  وقطاع غزة

a. التي تجیز ھذه المراقبة، وھل ھي متاحة للعموم؟   والسیاسات  القوانینھي  ما 
b. من نطاق مراقبة وجمع ھذه  تحد القوانین والسیاسات أحكاما  تحتوي ھل

   مشروع؟المنشورات إلى الضروري فقط لتحقیق ھدف 
c. یبرر رصد ومراقبة شبكات التواصل االجتماعي؟    اأمنی خطرا یعتبر الذي ما 
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d. إجراء المراقبة؟  تتیح  التي الظروف بالتفصیل والسیاسات   القوانین تحدد  ھل 
e. أو أشخاص   محتوى دید لتحھي األسس المختلفة، الكلمات األساسیة ضمنا،  ما

 الكلمات إضافي؟ أیمكنكم تزویدنا بالئحة  بشكل  مراقبتھم وبالتاليمعینین  
 الرئیسیة؟  

f.  أنھ على  االجتماعي التواصل وسائل  على حسابا أو منشورا تقیّم الشرطة كیف  
  ھل ؟القوانین ذات الصلة، بما فیھ القوانین المتصلة بالتحریض واإلرھاب  ینتھك

  علیھا المنصوص  تلك غیر  شرطةال علیھا  عتمد ت خاصة إرشادات  أو معاییر من
 ؟ القوانین والسیاسات ذات الصلة في

g. إلى الوصول إلى باإلضافة المراقبة، مدة منالقوانین والسیاسات  تحد  ھل  
   ھا؟وحفظ واستخدامھا  الناتجة المعلومات 

h. حسابات   شرطةملك التلمراقبة ھذه المنشورات؟ ھل  المستخدمة األسالیب ھي  ما
 ھذه المراقبة؟  تسّھل  أو تساھمعلى مواقع أو تطبیقات التواصل االجتماعي  

i. التواصل وسائل لمستخدميالمراسالت الشخصیة  شرطةراقب الت ھل  
   الخاصة؟ معلوماتھم إلى الوصول ستطیعت أو االجتماعي

j. ھذه تختلف ھل اإللكترونیة؟ لمراقبة ھي الموافقات المطلوبة للسماح با ما  
تلك الخاصة بمراقبة المنشورات على وسائل التواصل    عن الموافقات 

 االجتماعي، في حال نعم، ما ھي أوجھ االختالف؟ 
k. على  والمنشورات   الحسابات بقي على قاعدة بیانات تُ أو   الشرطة حتفظت ھل  

 االجتماعي؟  التواصل وسائل
l. الخاصةھي المیزانیة السنویة لمراقبة حسابات وسائل التواصل االجتماعي  ما 

   ا؟امنی اخطر یشكلون   أنھمبأفراد یعتبرون 
m. تساعد في مراقبة شبكات التواصل  خاصةعقودا مع شركات  الشرطةملك ت ھل

ھي   ومااالجتماعي؟ في حال نعم، یرجى تزویدنا بأسماء ھذه الشركات؛ 
ا لجمع ومراقبة والوصول إلى وحفظ والبحث عن أو  الممارسات التي تتبعھ

من مراقبة وسائل التواصل االجتماعي؛ وما ھي   التي تم جمعھامشاركة البیانات 
الحمایة التي تفرضھا لمنع أي تدخل غیر ضروري أو تمییزي بحریة   إجراءات 

 التعبیر والخصوصیة وحقوق أخرى؟  
  أو منشورات جتماعي إلزالة ھل قدمت الشرطة طلبات إلى شركات التواصل اال .2

تلك  بلغ عدد قانون؟ إذا كان األمر كذلك، فكم لل ھاعلى انتھاك  بناء ت من منّصاتھاحسابا
 ؟ 2019 حزیران/یونیو   30و  2014  تموز/یولیو   1لطلبات بین ا

وشروط   معاییر مجتمع شركات التواصل االجتماعيبناء على  ،ھل تقوم الشرطة .3
 إلزالتھا أو على منصاتھا عن منشورات تلك الشركات بالغ إب االستخدام الخاصة بھا، 

أو الحسابات ال تنتھك منشورات ال تلك، حتى إذا كانت لتعلیقھا أو حذفھاحسابات  عن
 ؟ عنھا أو الحسابات لإلبالغ ھذه المنشورات  یتم تحدید القانون؟ كیف 
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التواصل مواقع إلى منشورات استنادا تھدیدا  لیشكّ  یتم تحدید شخص ما على أنھ متى .4
وما ھي اإلجراءات المعتمدة لتحدید ما إذا كان   ؟وینبغي استدعائھ لالستجواب االجتماعي  

 ینبغي استجواب فرد أو اعتقالھ؟ 
یونیو/حزیران   30و  2014یولیو/تموز   1بین   ةسرائیلی تھ الشرطة اإل نفذ  اعتقال كم .5

 ؟ بسبب منشورات على وسائل التواصل االجتماعي 2019
a. وفي الضفة الغربیة؟  ؟ما عدد االعتقاالت التي حصلت في إسرائیل 
b.  ؟ كم منھم كانوا من الفلسطینیین الذین یحملون  نكم منھم كانوا مواطنین إسرائیلیی

 بطاقات ھویة من القدس الشرقیة أو الضفة الغربیة؟ 
c. والمعاییر المستخدمة لرصد وتقییم ھذه المنشورات؟  األسالیب  ھي ما 
d. ما ھي االتھامات   إلیھ اتھامات بناء على ھذه المنشورات؟  ُوّجھت شخص  كم

 التي وّجھت إلیھم؟ 
e. اتھام أدى إلى إدانة؟  كم 

بأن  "أسوشیتید برسـ"لجلعاد أردان  العام ح وزیر األمن، صرّ 2018 تموز/في یولیو  .6
وسائل ل تھاھجوم فلسطیني من خالل مراقب  200السلطات اإلسرائیلیة أحبطت أكثر من 

التواصل االجتماعي. كیف تحدد السلطات اإلسرائیلیة أنھا نجحت في إحباط ھجوم  
 وسائل التواصل االجتماعي؟   علىإلى منشور  استنادا
a.  متى یبدأ تصنیف الفرد كمھاجم ُمحتمل؟ 
b.  ؟ فعلي اعترافل التصنیف إلى تحوّ  الحاالت في كم من 

 
في تقریرنا حول   أغسطس/آب  21في ربعاءسنضم أي معلومات ذات صلة قد تزودوننا بھا بحلول األ 

 جاتنا وتوصیاتنا النھائیة.  اھذه المواضیع وسنأخذھا في عین االعتبار عند كتابة استنت
 

 ... في حال لدیكم أي استفسار، یرجى التواصل مع زمیلتي خلود بدوي 
 

 شكرا سلفا لنظركم في طلبنا. 
 

 مع فائق االحترام والتقدیر،  
 

 إریك غولدستین  
 نائب المدیرة 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش 
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إلى المتحدث الرسمي باسم   "هيومن رايتس ووتش": رسالة من IIالملحق 

 الجيش اإلسرائيلي
 

مكتب  –"وحدة تنسیق أعمال الحكومة في المناطق إلى  ةرسالة مشابھ ووتش  رایتس ھیومن وّجھت 
ھت كافة الرسائل بالعبریة.  1في  "توجھات الجمھور  أغسطس/آب. ُوّجِ

 
 

 2019آب /أغسطس  29
 

 المتحدث الرسمي باسم الجیش اإلسرائیلي  ،العمید رونین منلیس
 …البرید اإللكتروني:  عبر

 ،العمید رونین منلیس  حضرة
 

 وبعد، طیّبة تحیّة
 

 عسكریة  أوامر استخدام بخصوص   معلومات  على  الحصول طلب : الموضوع
 

  منعل  یةباستخدام أوامر عسكر  تتعلق معلومات  على الحصول في  مساعدتكم لطلب  أراسلكم
والتعبیر.  الجمعیات  وتكوین  التجمع حریة في حقھم ممارسة منفي الضفة الغربیة  نیینیالفلسط

  تقریرنا إلى ضّمھالفھم وجھة نظركم حول ھذه المواضیع، لنتمكن من   فرصةممتنین لمنحنا  وسنكون
أیلول  /سبتمبر 12  خمیس فيالیوم  بحلول الكریم ردكم على الحصول  إلى نحتاج. لذلك عنھاالقادم 
2019 . 

 
  المنظمة تنشرفي مدینة نیویورك.  الرئیسي مقرھا یقع دولیة حقوقیة منظمة ھي ووتش  رایتس ھیومن
بلد حول العالم، بھدف الدفاع عن حقوق اإلنسان   100في أكثر من   نسانحول وضع حقوق اإل  تقاریر

قضایا حقوقیة في اسرائیل   ووتش رایتس ھیومن تغطياإلنساني الدولي.  القانون احتراموتعزیز 
 خاللھا بانتظام مع مسؤولین اسرائیلیین.   تواصلت  اجتمعت ثالثة عقود   منأكثر  منذ وفلسطین 

 
  عسكریینال لألمرین اإلسرائیلي الجیش استخدام تأثیر سبل فھم إلى ووتش  رایتس ھیومن  بحث  یسعى
  في للفلسطینیین العادیة الحیاةعلى  ،"1945 سنةالدفاع (الطوارئ) ل نظام" و  1651و  101رقم 

 الجمعیات.  وتكوین والتجمع التعبیر حریةحقھم في   على وتحدیداالضفة الغربیة  
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 األحزاب  لحظر موّسع بشكل األوامر ھذه استخدم اإلسرائیلي الجیش أن األولیة نتائجنا أظھرت 
  نالفلسطینیی  واعتقال السلمي، التجمعوقمع   اإلعالم، وسائلو المدني  المجتمع ومنظمات   السیاسیة

  معاحتالل بتوفیر حیاة عادیة للشعب الفلسطیني المحتل.  قوةمنتھكا واجبھ ك  السلمي، تعبیرھم بسبب 
  یحظرأنھ  إالالمحتل،  الشعب واسعة لتقیید حقوق  صالحیات  المحتلة السلطةقانون االحتالل یمنح  أن

 القیود غیر المتناسبة على الحیاة المدنیة.  
 

ممتنین لكم إن   نكونسلنفھم بشكل أفضل وجھة نظر الجیش اإلسرائیلي حول ھذه المواضیع.  نراسلكم
 على األسئلة التالیة:  أجبتم
الضفة الغربیة اتباعھا للحصول على ترخیص  فلسطینیي على  التي اإلجراءات  ھي ما .1

الجیش اإلسرائیلي للتظاھر أو لتنظیم أي تجمع سلمي آخر لغرض سیاسي في الضفة   نم
 الغربیة؟  

a. ا؟ في حال نعم، أین؟  ھعن  ُمعلن اإلجراءات  ھذه ھل 
  1الضفة الغربیة منذ  من فلسطینیونقدمھ  التجمع أو للتظاھر ترخیص  طلب  كم .2

 ؟ 2014یولیو/تموز 
a. طلب تمت الموافقة علیھ؟  كم 
b. الجیش اإلسرائیلي خالل   بھا سمح تجمع أو ظاھرةم  عن مثاال ءناإعطا أیمكنكم

 فترة السنوات الخمس الماضیة؟  
"منطقة   كـمنطقة  إلعالنالجیش اإلسرائیلي  یستخدمھاھي المعاییر المختلفة التي  ما .3

 "؟ عسكریة مغلقة
القانونیة ضمنا، وحتى  أسسھلحظة االعتقال، مع  من احتجاز لكل بسجل  تحتفظون ھل .4

 تاریخ إطالق السراح؟  
  30و  2014یولیو/تموز   1نفذه الجیش اإلسرائیلي في الضفة الغربیة بین   اعتقال كم .5

 ؟ 2019یونیو/حزیران  
a. ھذه االعتقاالت حصل بسبب منشور على وسائل التواصل   بین  من اعتقال كم

 االجتماعي؟ 
i. ییم ھذه المنشورات؟  والمعاییر المستخدمة لرصد وتق األسالیب  ھي ما 
ii. إلیھ اتھامات بناء على ھذه المنشورات؟  ُوّجھت شخص  كم 
iii. اتھام أدى إلى إدانة؟  كم 
iv. في الحجز اإلداري؟   ُوِضعشخص  كم 

b. اعتقال حصل خالل المظاھرات أو التجمعات األخرى؟   كم 
الغربیة   الضفة فلسطینیيعدد  ما،  2019یونیو/حزیران   30و   2014تموز /یولیو   1 بین .6

 بـ:   اتُھموا الذین
a.   ؟  101" التظاھر دون ترخیص" بموجب األمر العسكري رقم 
b. "(الطوارئ) لعام   الدفاع نظام" بموجب مشروعة غیر  جمعیة العضویة في

 ؟  1945
c. ؟  1651العسكري  األمر بموجب " مغلقة عسكریة  منطقة"إلى  الدخول 
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d.  في  الجمھور رأي"تحریض ودعم منظمة معادیة" أو محاولة "التأثیر على
 ؟ 1651 العسكري األمر بموجب المنطقة"  

فلسطیني من الضفة الغربیة   كم،  2019یونیو/حزیران   30و   2014یولیو/تموز   1 بین .7
 أدین بـ:  

a. مسیرة أو تجمع أو احتجاج" بدون رخصة بموجب األمر العسكري  تنظیم"
 ؟  101

b. "قوانین الدفاع (الطوارئ) لعام   بموجب جمعیة غیر مشروعة"  في یةالعضو
 ؟  1945

c. ؟  1651العسكري  األمر بموجب " مغلقة عسكریة  منطقة" إلى الدخول 
d.  في  الجمھور رأي"تحریض ودعم منظمة معادیة" أو محاولة "التأثیر على

 ؟ 1651المنطقة؟" بموجب األمر العسكري 
الضفة الغربیة على وسائل  فلسطینیيیراقب الجیش اإلسرائیلي بنفسھ منشورات  ھل .8

 التواصل االجتماعي؟  
a. التي تجیز ھذه المراقبة، وھل ھي متاحة للعموم؟   والسیاسات  القوانینھي  ما 
b. ة وجمع ھذه من نطاق مراقب تحد القوانین والسیاسات أحكاما  تحتوي ھل

   مشروع؟المنشورات إلى الضروري فقط لتحقیق ھدف 
c. یبرر رصد ومراقبة شبكات التواصل االجتماعي؟    اأمنی خطرا یعتبر الذي ما 
d. إجراء المراقبة؟  تتیح  التي الظروف بالتفصیل والسیاسات   القوانین تحدد  ھل 
e. شخاص  أو أ محتوى لتحدید ھي األسس المختلفة، الكلمات األساسیة ضمنا،  ما

 الكلمات إضافي؟ أیمكنكم تزویدنا بالئحة  بشكل  مراقبتھم وبالتاليمعینین  
 الرئیسیة؟  

f.  أنھ على  االجتماعي التواصل  وسائل على  حسابا أو  منشورا الجیش یقیّم كیف  
  من ھل صلة؟ ذي آخر عسكري أمر أي أو 1651 العسكري األمر ینتھك

  في علیھا  المنصوص  تلك غیر الجیش علیھا یعتمد  خاصة إرشادات  أو معاییر
 العسكري؟  القانون

g. إلى الوصول إلى باإلضافة المراقبة، مدة منالقوانین والسیاسات  تحد  ھل  
   وحفظھا؟ واستخدامھا  الناتجة المعلومات 

h. لمراقبة ھذه المنشورات؟ ھل یملك الجیش حسابات  المستخدمة األسالیب ھي  ما
 ھذه المراقبة؟  تسّھل  أو تساھمعلى مواقع أو تطبیقات التواصل االجتماعي  

i. التواصل وسائل لمستخدميیراقب الجیش المراسالت الشخصیة  ھلر  
   الخاصة؟ معلوماتھم إلى الوصول یستطیع أو االجتماعي

j. ھذه تختلف ھل اإللكترونیة؟ ھي الموافقات المطلوبة للسماح بالمراقبة  ما  
تلك الخاصة بمراقبة المنشورات على وسائل التواصل    عن الموافقات 

 االجتماعي، في حال نعم، ما ھي أوجھ االختالف؟ 
k. والمنشورات  الحسابات أو یبقي على قاعدة بیانات  اإلسرائیلي الجیش یحتفظ ھل 

 االجتماعي؟  التواصل وسائل على
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l. الخاصةھي المیزانیة السنویة لمراقبة حسابات وسائل التواصل االجتماعي  ما 
   ا؟امنی اخطر یشكلون   أنھمبأفراد یعتبرون 

m. تساعد في مراقبة شبكات   خاصةیملك الجیش اإلسرائیلي عقودا مع شركات  ھل
 وماالتواصل االجتماعي؟ في حال نعم، یرجى تزویدنا بأسماء ھذه الشركات؛ 

ھي الممارسات التي تتبعھا لجمع ومراقبة والوصول إلى وحفظ والبحث عن أو  
من مراقبة وسائل التواصل االجتماعي؛ وما ھي   التي تم جمعھاالبیانات  مشاركة

الحمایة التي تفرضھا لمنع أي تدخل غیر ضروري أو تمییزي بحریة   إجراءات 
 التعبیر والخصوصیة وحقوق أخرى؟  

" على أسماء فلسطینیین مشتبھ الفلسطینیة السلطةیحصل الجیش اإلسرائیلي من " ھل .9
   مشروعة؟ غیر  أخرىفي أعمال  یشاركون أو اإلسرائیلیین ضد  ھجمات  ینفذون قد بأنھم 

  ینفذون قد  بأنھم مشتبھ فلسطینیین بأسماء الفلسطینیة السلطة اإلسرائیلي  الجیش یزّود  ھل  .10
   مشروعة؟ غیر  أخرىفي أعمال  یشاركون أو  اإلسرائیلیین ضد  ھجمات 

سبتمبر/أیلول في تقریرنا حول   12معلومات ذات صلة قد تزودوننا بھا بحلول الخمیس في سنضم أي 
 جاتنا وتوصیاتنا النھائیة.  اھذه المواضیع وسنأخذھا في عین االعتبار عند كتابة استنت

 
 ... في حال لدیكم أي استفسار، یرجى التواصل مع زمیلتي خلود بدوي 

 
 شكرا سلفا لنظركم في طلبنا. 

 
 مع فائق االحترام والتقدیر،  

 
 إریك غولدستین  

 نائب المدیرة 
 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

 ھیومن رایتس ووتش 
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المتحدث باسم الجيش  : ترجمة غير رسمية لرسالة من  IIIالملحق

 اإلسرائيلي إلى "هيومن رايتس ووتش" 
 

 2018نوفمبر/تشرین الثاني   18
 

 إلى: 
 إریك غولدستین، 

 نائب مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش 

 
 الذي قدمتموه بموجب قانون حریة المعلومات والمتعلق باستخدام األوامر العسكریة  كمطلبردّ: 

 
تم استالم رسالتكم المرجعیة وتحویلھا إلى الموظفین المعنیین للردّ علیھا. في ما یلي ردّ  .1

 جیش الدفاع اإلسرائیلي على طلبكم: 
ار إلیھ في ما یلي بـ (المش 1998  –نبدأ باإلشارة إلى أن بنود "قانون حریة المعلومات"  .2

ریغافیم   HCJ 6870/14والسامرة (أنظر القانون) ال تنطبق على سلطات منطقة یھودا 
وكما ذكرت الدولة في اإلجراءات، فإن ما سبق ذكره  ). لكن،ضّد رئیس اإلدارة المدنیة

ال ینتقص من انطباق القانون اإلسرائیلي على عمل السلطات في المنطقة، بما في ذلك 
دئ حریة التعبیر في معناھا العام. لیس في ھذا الردّ ما یقّر بانطباق قانون حریة  مبا

 المعلومات.
: المعلومات التي التمستموھا في ھذین القسمین تتعلق بسلوك قوات الدفاع 2و 1القسمان  .3

اإلسرائیلیة تجاه سكان منطقة یھودا والسامرة في المسائل المتصلة بحقوقھم المدنیة. ھذه 
المسائل من اختصاص "اإلدارة المدنیة"، ولذلك نحیلكم علیھا لتحصلوا على ھذه  

 ) من القانون. 5( 8المعلومات، عمال بالقسم 
بموجب التشریعات األمنیة في منطقة یھودا والسامرة، یتمتع القائد العسكري  :3القسم  .4

أو  ة ملموسة أمنی حاجةبسلطة إعالن منطقة معینة "منطقة عسكریة مغلقة"، إذا ُوجدت 
تستوجب غلق المنطقة. وعند اتخاذه لھذا  ى النظام العامحاجة ملموسة للحفاظ عل

القرار، یتعین على القائد العسكري الموازنة بین الضرورة األمنیة والحفاظ على النظام  
العام في مقابل الضرر الالحق بسكان المنطقة بسبب القیود المفروضة على حریة 

تأثیرھا على حیاة الناس الیومیة ووظائفھم. یتعین على القائد  التنقل، بما في ذلك
 العسكري أیضا تحدید مساحة المنطقة التي یجب إغالقھا والمدة الزمنیة.

یتم تسجیل كل اعتقال ینفّذه جیش الدفاع اإلسرائیلي في منطقة یھودا والسامرة،  :4القسم  .5
 حتجز. باإلضافة إلى سببھ واسم الجھة التي نُقل إلیھا الم

 لتجنب التأخر في الردّ على الطلب، سیتم تقدیم ردّ منفصل على ھذا القسم.  :5القسم  .6
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لتجنب التأخر في الردّ على الطلب، سیتم تقدیم ردّ منفصل على   (أ): 5القسم  .6.1
 ھذا القسم.

)  8(ب)( 9ال یمكن تقدیم المعلومات المطلوبة عمال بالقسم   ):1(أ)( 5القسم  .6.1.1
 من قانون حریة المعلومات (المشار إلیھ في ما یلي بـ القانون). 

بحسب السجالت التي تحتفظ بھا المحاكم العسكریة في   ):2(أ)( 5القسم  .6.1.2
منطقة یھودا والسامرة، تم خالل الفترة الزمنیة المذكور في طلبكم  توجیھ  

الئحة اتھام، كان "التحریض" ھو التھمة األساسیة فیھا. ال نملك   358
معلومات عن عدد لوائح االتھام التي استندت إلى منشورات على مواقع  

 جتماعي. التواصل اال
الذین شملت لوائح اتھامھم   مدعى علیھم 358من أصل الـ  ):3(أ)( 5القسم  .6.1.3

 "التحریض"، ھناك سبعة لم یُدانوا. 
ال یجوز الكشف عن األدلة اإلداریة التي تشكل أساسا  ):4(أ)(5القسم  .6.1.4

الحتجاز الفرد، ولذلك لیس بوسعنا تزویدكم بھذه األرقام، عمال بالقسم  
 . ) من القانون4(أ)( 9

 لتجنب التأخر في الردّ على الطلب، سیتم تقدیم ردّ منفصل على ھذا القسم. (ب):    5القسم  
 

 :6القسم  .7
المعلومات المطلوبة في ھذا القسم غیر متاحة بالتوزیع الذي  (أ): 6القسم  .7.1

التمستموه في قاعدة بیانات الكمبیوتر، ولذلك لیس بوسعنا الموافقة على طلبكم  
 ) من القانون. 3( 8ال بالقسم بشأن ھذه المسألة، عم

بحسب السجالت المتوفرة في قاعدة بیانات الكمبیوتر، فإن الفترة   (ب): 6القسم  .7.2
بتھمة   مدعى علیھم 1,704الزمنیة المذكورة في طلبكم شھدت محاكمة 
 العضویة والنشاط في جمعیة غیر مشروعة. 

بحسب السجالت المتوفرة في قاعدة بیانات الكمبیوتر، فإن الفترة   (ج): 6القسم  .7.3
بتھمة عدم  مدعى علیھم 4,590الزمنیة المذكورة في طلبكم شھدت محاكمة 

 االمتثال ألمر یتعلق بمنطقة مغلقة.
 أعاله.  6.3.1انظر الردّ في القسم  (د): 6القسم  .7.4

 
 :7القسم  .8

لقسم غیر متاحة بالتوزیع الذي المعلومات المطلوبة في ھذا ا(أ):  7القسم  .8.1
التمستموه في قاعدة بیانات الكمبیوتر، ولذلك لیس بوسعنا الموافقة على طلبكم  

 ) من القانون. 3( 8بشأن ھذه المسألة، عمال بالقسم 
بحسب السجالت المتوفرة في قاعدة بیانات الكمبیوتر، فإن الفترة  (ب):  7القسم  .8.2

بتھمة العضویة   مدعى علیھم 1,823نة الزمنیة المذكورة في طلبكم شھدت إدا
المدعى علیھم  . الحظوا أن ھذا الرقم یشمل والنشاط في جمعیة غیر مشروعة

 الذین وجھت لھم التھمة قبل الفترة الزمنیة المذكورة في طلبكم. 
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المتوفرة في قاعدة بیانات الكمبیوتر، فإن الفترة  بحسب السجالت  (ج): 7القسم  .8.3
مدعى علیھم بتھمة عدم   4,519بكم شھدت إدانة الزمنیة المذكورة في طل

االمتثال ألمر یتعلق بمنطقة مغلقة. الحظوا أن ھذا الرقم یشمل المدعى علیھم  
 الذین وجھت لھم التھمة قبل الفترة الزمنیة المذكورة في طلبكم. 

بحسب السجالت المتوفرة في قاعدة بیانات الكمبیوتر، فإن الفترة  (د):  7القسم  .8.4
مدعى علیھم بتھمة التحریض.   329الزمنیة المذكورة في طلبكم شھدت إدانة 

الذین وجھت لھم التھمة قبل الفترة   المدعى علیھمالحظوا أن ھذا الرقم یشمل 
 الزمنیة المذكورة في طلبكم. 

 
 (أ) من القانون. 14تقدیم المعلومات المطلوبة عمال بالقسم ال یمكن :  10-8األقسام  .9

 
 مع فائق االحترام والتقدیر، 

 
 ...العقید 

 
 رئیس فرع التخطیط والحمالت اإلعالمیة 

  نیابة عن المتحدث باسم جیش الدفاع اإلسرائیلي ومسؤول وحدة حریة المعلومات 
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الشرطة اإلسرائيلية إلى "هيومن  : ترجمة غير رسمية لرسالة من  IVالملحق

 رايتس ووتش" 
 
 

 إلى: إریك غولدستین  
 …عبر البرید اإللكتروني: 

 
 سیدي العزیز، 

للحصول على معلومات حول مراقبة حسابات  ….طلب بموجب قانون حریة المعلومات رقم بشأن: 
 ومنشورات على وسائل التواصل االجتماعي 

 
 2019أغسطس/آب  1المؤرخة في باإلشارة إلى رسالتكم 

   2019أغسطس/آب  15تم دفع الرسوم في   
 

في رسالتكم المشار إلیھا طلبتم الحصول على معلومات حول مراقبة حسابات   .1
ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعي، من قبل دولة إسرائیل، وآثار ھذه المراقبة  

وضحتم تفصیال في طلبكم    كما –على حقوق مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
 . 2019أغسطس/آب   1المؤرخ في 

 بعد مراجعة طلبكم والنظر في االعتبارات ذات الصلة، قررنا قبول طلبكم بشكل جزئي.  .2
من "قانون   2أغلب طلبكم لم تتم صیاغتھ وفقا لنموذج طلب معلومات بموجب البند  .3

" (من اآلن فصاعدا: "القانون")، لكن جاء طلبكم بصیغة 1998حریة المعلومات لعام  
على السلطات   أحكام القانونالتماس معلومات عن طریق الردّ على استبیان. ال تفرض 

ى استبیان. وفي ھذا الصدد، انظر الحكم رقم واجب تقدیم معلومات بصیغة الرد عل
AAA 6930/12  في قضیة زفي تیرام ضد وزارة الدفاع، حیث قالت المحكمة العلیا

 التي نظرت في القضیة بصفتھا محكمة استئناف إداریة، ما یلي: 
 

في  ، یوضح قانون حریة المعلومات ما یعتبر معلومة تحتفظ بھا السلطات ولألفراد الحق 2في البند 
الحصول علیھا: "أیة معلومات في حیازة سلطة عامة محفوظة بصیغة كتابیة أو كتسجیل صوتي  
أو مادة فیلمیة أو فوتوغرافیة أو رقمیة". یشیر ھذا البند إلى المعلومات التي یمكن للسلطات أن 

في   كما استعرض تفصیال –تقدمھا بأي قالب تحتفظ بھ. المعلومات اإلضافیة التي طلبھا الطاعن 
ال تستقیم مع أحكام قانون حریة المعلومات. لقد  –طعنھ وفي حججھ التي عرضھا أمام المحكمة 

الحق أنھ ال مجال أمام  ثبت لنا أن المدعى علیھم أمدوا مقدم الدعوى بالمعلومات التي في حیازتھم. 
ا لھ ردودا المدعى علیھم للرد على "استبیان" كالذي أرسلھ إلیھم مقدم الدعوى، وال أن یقدمو
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ترقى إلى مستوى النصح القانوني وال تعتبر مما یدخل في نطاق مصطلح "معلومات" كما عّرفھ  
الخط ( القانون. كما أن ال مجال ھنالك لمطالبة مسؤولین بسلطة حكومیة بتقدیم وثائق ال وجود لھا.

 ُمضاف إلى األصل).  السفلي
 

الشرطة اإلسرائیلیة مسؤول عن قضایا حریة إننا أوال نشیر إلى أن قسم التحقیقات في  .4
التعبیر، ومن ضمنھا قضایا التحریض على العنف، والتحریض على العنصریة والقدح 

من  – والذم، وإھانة الموظفین العامین (أو المسؤولین المنتخبین). ھذه المخالفات تُرتَكب 
  .عن طریق منشورات على وسائل التواصل االجتماعي –بین جملة وسائط  

 
لقد طلبتم أیضا إحصاءات متصلة بطلبات إزالة المنشورات واالعتقاالت التي تمت   .5

بالنسبة إلى ھذه المنشورات. نشیر ھنا في ھذه المرحلة المبكرة إلى أنھ من المستحیل  
تقسیم المخالفات والجرائم المتصلة بالمنشورات على وسائل التواصل االجتماعي، نظرا 

لبیانات. من ثم نرفض ھذا الجزء من طلبكم، بموجب أحكام البند لتعقید عملیة استخراج ا
 (من اآلن فصاعدا: القانون).   1998) من قانون حریة المعلومات لعام  3( 8

 
عما إذا كانت الشرطة قد تواصلت مع شركات وسائل   –من طلبكم   2ردا على الفقرة  .6

مخالفات بموجب  التواصل االجتماعي لمطالبتھا بحذف منشورات أو حسابات بسبب 
شركات التواصل االجتماعي حذف  تطلب منال أوال: نشیر إلى أن الشرطة  –القانون 

المتعلقة  مخالفات كقاعدة، تخضع مسألة حذف المحتوى في المنشورات أو حسابات. 
بالتعبیر لسلطة "دائرة السایبر" التابعة للنیابة العامة للدولة. أي أن الشرطة تبلغ مكتب 

امة للدولة بالمنشورات والمحتوى المثیر للشك في وقوع مخالفة جنائیة. رغم  النیابة الع
خطیرة، تُبِلغ الشرطة  مخالفات ما سبق ذكره، وفي حاالت استثنائیة وعندما یتعلق األمر ب

مسؤولي اإلنفاذ بشركات التواصل االجتماعي بوجود ھذا المحتوى، إلجراء مراجعة 
 ذكور. داخلیة إلمكانیة حذف المحتوى الم

 
وفیما یتعلق بالجزء الثاني من الفقرة، حیث تطلبون معلومات إحصائیة ردا على سؤال كم 
عدد الطلبات التي تم تقدیمھا إلى شركات التواصل االجتماعي خالل فترات زمنیة بعینھا،  

فكما ذكرنا، لیس لدى الشرطة سجالت إحصائیة بھذه الطلبات، وبالتالي نرفض ھذا الجزء 
 ) من القانون. 3( 8طلبكم، بموجب أحكام البند من 

 
أعاله. فالشرطة   6من طلبكم، فإننا نكرر ھنا ما ذكرناه في الفقرة  3ردا على الفقرة  .7

تتواصل مع وسائل التواصل االجتماعي فقط في الظروف االستثنائیة المذكورة وفیما 
ا المنشورات إلى مستوى  الخطیرة، ولیس في الحاالت التي ال ترقى فیھمخالفات یتعلق بال

. كما أوضحنا، ال تطلب الشرطة من الشركات حذف المنشورات، إنما تلفت مخالفات ال
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نظرھا إلى تلك المنشورات لكي تقرر إن كانت ستتخذ إزائھا إجراءات بالقدر الذي تراه 
 مناسبا.

 
المنشورات وفیما یتعلق بالجزء الثاني من الفقرة، حیث تسألون كیف تتوصل الشرطة إلى 

التي یتم التبلیغ بھا، فإن الشرطة تتوصل إلى المنشورات بحسب المعلومات التي تتلقاھا، أو  
 أثناء التحقیقات.

 
من طلبكم بشأن عملیة وقرار استدعاء المدنیین لالستجواب بسبب   4ردا على الفقرة  .8

المتعلق  14.12منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، ینص أمر نیابة الدولة رقم 
بـ "فتح التحقیقات في القضایا الحساسة جماھیریا" على أن الموافقة على فتح التحقیق في 

مخالفات حریة التعبیر یقدمھا مكتب النیابة العامة الدولة (مھام خاصة). من ثم، في  
الحاالت التي یُشتبھ فیھا بوقوع مخالفات متعلقة بحریة التعبیر، تُجرى مراجعة لمحتوى  

ات على مواقع التواصل االجتماعي، وتُرفع توصیة الشرطة إلى النیابة العامة المنشور
 للدولة التخاذ قرار، وبناء على ھذا القرار، یُفتَح تحقیق. 

 
من طلبكم، حول المعلومات المتصلة باالعتقاالت بسبب محتوى   5ردا على الفقرة  .9

عداد قرارات االتھام  منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، مقسمة بحسب الفئة وأ
واإلدانات المتصلة بھذه المنشورات، من غیر الممكن تقدیر أو استخراج األرقام  

 8واإلحصاءات المطلوبة. وبالتالي نرفض ھذا الجزء من طلبكم، بناء على أحكام البند 
 ) من قانون حریة المعلومات.3(

 
القدس التي تتولى دور محكمة الشؤون للعلم، یمكنكم الطعن في ھذا القرار أمام محكمة   .10

 یوما من تلقي ھذا اإلخطار.   45اإلداریة، في ظرف 
 

 خالص التقدیر، 
 …مدیر 

 مفّوض شكاوى الجمھور الوطني  
  مساعد مسؤول وحدة حریة المعلومات
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: ترجمة غير رسمية لرسالة من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي   Vالملحق

 ووتش"  إلى "هيومن رايتس  
 

   2019أغسطس/آب  8
 

 إلى
 إریك غولدستین  

 نائب المدیرة، قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 ھیومن رایتس ووتش  

 
 … عبر البرید اإللكتروني:

 
 سیدي العزیز، 

مراقبة حسابات ومنشورات مواقع التواصل االجتماعي من قبل دولة  حول  تقدیم معلومات بشأن: 
 المراقبة على حقوق مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إسرائیل وأثر ھذه 

 
   2019أغسطس/آب   1رسالتكم بتاریخ 

 
باإلشارة إلى رسالتكم المذكورة، نقدم إلیكم ردنا بأن جھاز األمن اإلسرائیلي یعمل في نطاق  

ا  صالحیاتھ وواجباتھ المنصوص علیھا في القانون وال یمكنھ تقدیم معلومات قد یؤدي اإلفصاح عنھ
 إلى كشف أسالیب العمل المتبعة. 

 
 خالص التقدیر، 

… 
 قسم توجھات الجمھور 
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 فيسبوكإلى  "هيومن رايتس ووتش": رسالة من  VIالملحق

 
 2019أكتوبر/تشرین األول  29

 
 مدیرة قسم حقوق اإلنسان 

 إدارة سیاسات المنتج والمشاركة
 فیسبوك 

 
 حضرة السیدة المحترمة، 

 تحیة طیّبة وبعد،
 

أكتوبر/تشرین  24نشكركم على وقتكم الثمین الذي قضیتموه في التحدث إلینا یوم الخمیس الواقع فیھ 
 األول.  

 
طلب معلومات تتعلق بالجھود الذي بذلتھا بخصوص في متابعة لحدیثنا، نراسلكم وفقا لدعوتكم 

ننشره الشھر المقبل السلطات اإلسرائیلیة لتنظیم المحتوى على منصتكم إلدراجھا في التقریر الذي س
ین في الضفة الغربیة فیما یتعلق بحقوقھم بحریة  یعن القیود التي فرضتھا إسرائیل على الفلسطین 

التعبیر وتكوین الجمعیات والتجمع. بھدف ضمان إعداد تقریر شامل وموضوعي، نأمل استالم  
رد شركة فیسبوك   نوفمبر/تشرین الثاني لنتمكن من ضم  5المعلومات منكم بحلول یوم الثالثاء 

 ووجھة نظرھا. 
 

وزیرة العدل اإلسرائیلي أیلیت شاكید إن مكتب النائب العام قدم  قالت ، 2018في مارس/آذار 
لـ "إزالة محتوى وتقیید الوصول   2017طلبا إلى شركات تواصل اجتماعي مختلفة في   12,351

% من المحتوى المتعلق بـ "النشاط  99البحث عن المواضیع الممنوعة." قالت إن  وغربلة نتائج 
اإلرھابي ودعم اإلرھاب" أو "التحریض على اإلرھاب والعنصریة والعنف باإلضافة إلى التھدید 

% 85أعمال إرھابیة". أشارت إلى أن شركات التواصل االجتماعي "امتثلت بالكامل" في  بارتكاب 
من ھذه  11,754% منھا. وأفاد مكتب النائب العام للدولة على حدة أن 3.5من طلباتھا وطبقت جزئیا  

 الطلبات كان موجھا إلى فیسبوك.  
 

عوات الى معارضة االحتالل اإلسرائیلي  لیة غالبا ما تعتبر الد ییشیر بحثنا إلى أن السلطات اإلسرائ
على أنھا "تحریض" أو "دعم لإلرھاب"، حتى لو لم یكن ھذا الخطاب یشكل تحریضا الرتكاب عنف  

وفلسطینیین آخرین بسبب  شطاءوشیك. وثقنا عدة حاالت احتجز فیھا الجیش اإلسرائیلي صحفیین ون
ھة. یكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان  خطاب مماثل واتھمھم بـ "التحریض" وجرائم جنائیة مشاب
 الحق في حریة التعبیر، وھذا النوع من الخطاب ضمنا.   

https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Conferences-Seminars/GFCA2013/GFCA_2018/Pages/Minister-of-Justice-Ayelet-Shaked.aspx
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 نتطلع إلى الحصول على إجابتكم عن األسئلة التالیة:  

محتوى ما منذ  تقیید لیة إلى فیسبوك تطلب فیھ إزالة أو یكم طلب قدمتھ الحكومة اإلسرائ .1
؟ في حال عدم القدرة على إعطاء رقم دقیق، أیمكنكم  2014األول من یولیو/تموز 
 ضمنا حتى تاریخھ؟   2019تزویدنا بأرقام سنویة، 

أیمكنكم تحدید كم طلب من ھذه الطلبات كان بخصوص محتوى ناتج من حسابات أْنِشأت  .2
القدرة على إعطاء رقم دقیق،  في اسرائیل واألراضي الفلسطینیة المحتلة؟ في حال عدم 

 ضمنا حتى تاریخھ؟  2019لكل سنة،  يأیمكنكم تزویدنا بنسبة مئویة أو نطاق عدد 
؟ فیسبوك بحسب تعریفھ نتھك معاییر مجتمعا كم طلب من ھذه الطلبات یذكر محتوى .3

ضمنا حتى تاریخھ. كما یرجى تزویدنا  2019یرجى إعطاءنا توزیعا لألرقام لكل سنة، 
  تقیید ت عن معاییر المجتمع األكثر شیوعا التي استُخِدمت كأساس إلزالة أو بمعلوما

 المحتوى ذي الصلة. 
لنفھم أن طلبات الحكومات بإزالة محتوى یعتبره فیسبوك یتوافق ومعاییر مجتمعھ،  .4  تُحوَّ

إلى القسم القانوني لدیكم لمراجعة مراعاتھا للقوانین المحلیة. من بین إجمالي الطلبات 
ل إلى المراجعة القانونیة للتأكد من  التي تقدمت بھا الحكومة اإلسرائیلیة، كم طلب ُحِوّ

مراعاتھ القوانین المحلیة؟ في حال عدم القدرة على اعطاء رقم دقیق، أیمكنكم تزویدنا 
 ضمنا حتى تاریخھ؟  2019بنسبة مئویة أو نطاق عدد لكل سنة، 

، كم عدد الطلبات التي امتثلتم  4من بین إجمالي الطلبات الُمستلَمة والمذكورة في الفقرة   .5
 لھا؟ 

أمام المحكمة؟ في حال  4بعض من الطلبات المذكورة في الفقرة في  ھل طعن فیسبوك  .6
 نعم، أیمكنكم تقدیم أمثلة عنھا؟

ال أو عدم االمتثال ھل طعنت الحكومة اإلسرائیلیة أمام المحكمة في رفض فیسبوك االمتث .7
 ؟ في حال نعم، أیمكنكم تزویدنا بأمثلة عنھا؟  4لطلب من طلباتھا المذكورة في الفقرة 

محتوى في إسرائیل واألراضي  تقیید من أي وكاالت حكومیة استلمتم طلبات إلزالة أو  .8
 الفلسطینیة المحتلة؟ 

ة في طلباتھا؟ في حال لستم  ما ھي القوانین المحلیة التي استندت إلیھا الحكومة اإلسرائیلی .9
قادرین على تأمین الئحة كاملة بالقوانین المحلیة، أیمكنكم تزویدنا بالئحة القوانین األكثر 

 شیوعا التي استندت إلیھا الحكومة؟  
لتوافقھا والقوانین اإلسرائیلیة،  3خالل تقییمكم للطلبات الحكومیة المذكورة في الفقرة    .10

تحریض" وفق القانون العسكري اإلسرائیلي، الذي یخضع  ھل تعتمدون على معاییر "ال 
 لھ الفلسطینیون في الضفة الغربیة؟  

، كیف تحددون ما إذا كانت مجموعة ما "منظمة  مجتمع فیسبوكوفق سیاسة معاییر  .11
 مجرد تمثیلھا أسسا إلزالة المحتوى؟  تأییدھا أو إرھابیة" وبالتالي تشكل اإلشادة بھا أو

ة أو بجمل خاصة بالسیاق اإلسرائیلي  رئیسیئحة بالكلمات الحتفظ فیسبوك بال یھل  .12
؟ في حال نعم، كم الفلسطیني بھدف إیقاف أو غربلة محتوى لمراجعتھ وفق معاییر مجتمع

 ة المستخدمة. رئیسی یرجى تزویدنا بالئحة تتضمن كافة الكلمات ال
غربلة محتوى ة أو الجمل بھدف إیقاف أو رئیسیالئحة بالكلمات الب یحتفظ فیسبوكھل  .13

حول الترویج لإلرھاب أو العنف والمحتوى   الشركة لتتم مراجعتھ وفق سیاسات 
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ة  رئیسیى تزویدنا الئحة تتضمن كافة الكلمات الج؟ في حال نعم، یر غرافیكيال
 الُمستخدمة. 

أنظمتھ اآللیة في   لتوجیھة المذكورة أعاله رئیسیعتمد فیسبوك على الكلمات الیكیف  .14
 محتوى موجود على منصاتھ؟  إیقاف أو غربلة 

ما ھي إجراءات العنایة الواجبة الحقوقیة الُمطبقة لضمان احترام حریة التعبیر خالل  .15
 ؟  مجتمع فیسبوكمراجعة معاییر 

ما ھي إجراءات العنایة الواجبة الحقوقیة الُمطبقة لضمان احترام حریة التعبیر خالل  .16
 ؟  4مراجعتكم القانونیة المذكورة في الفقرة 

 
 نشكركم سلفا على عنایتكم واھتمامكم بأسئلتنا، ونرجوكم عدم التردد في تقدیم أي معلومات إضافیة.  

ل معي أو مع زمیلي عمر شاكر، المدیر الحالي في حال لدیكم أي تعلیق أو سؤال، یرجى التواص
 لمكتبنا في اسرائیل وفلسطین أو إریك غولدستین، نائب مدیرة قسم الشرق األوسط وشمال أفریقي.  

 
 مع فائق االحترام والتقدیر،  

 
 

 غانیسان  أرفیند 
 مدیر برنامج األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان 

 ھیومن رایتس ووتش 
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هيومن رايتس  "إلى  فيسبوكرسالة من ترجمة غير رسمية ل:  VIIالملحق

 " ووتش
 
 2019بر/تشرین الثاني  نوفم 6
 

 المحترم،  غانیسان  أرفیند السید حضرة 
 تحیّة طیبة وبعد 

 
ھیومن  "بشأن تعامل فیسبوك مع الطلبات القانونیة المقدمة من إسرائیل. نحیّي جھود  مشكرا لرسالتك
فرصة  نعرب عن تقدیرنا لحمایة حقوق اإلنسان وتعزیزھا في جمیع أنحاء العالم، ول "رایتس ووتش

 .الشھر الماضي مومع فریقك   ممناقشة ھذه المسألة معك
 

وھي منظمة حقوقیة   ،) (المبادرة)GNI( " مبادرة الشبكة العالمیة، فیسبوك عضو في "ونكما تعلم
احترام  نحن ملتزمون ب في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصال. تضم جھات معنیة متعددة لدیھا

، وھي  للتنفیذ ، ومبادئھا التوجیھیة ةمبادرال مبادئ معاییر حقوق اإلنسان الثابتة المنصوص علیھا في 
مبادئ األمم  " والتي تستند إلى حریة التعبیر والخصوصیة بمجموعة من المبادئ التوجیھیة الخاصة  

  لعالمي لحقوق اإلنساناإلعالن ا"" و التوجیھیة بشأن األعمال التجاریة وحقوق اإلنسانالمتحدة 
  إلى تقییم مستقل تنفیذنا لھذه االلتزامات  یخضع ."العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة و"

ھذا العام، أننا نبذل جھودا لنا خضعنا لھ آخر تقییم  بحسب  ،ةمبادرال إدارة وجد مجلس. كل سنتین
 لتنفیذ مبادئھا.  ،تتحسن مع الوقت  ،حقیقیة

 
یحتوي تفاصیل    الشفافیة ا عنتقریرمرتین في السنة   ة، ننشربموجب المبادر  ناشیا مع التزاماتاتم

طلبات قانونیة من الحكومات، بما فیھا إسرائیل. یشمل  حول اإلجراءات التي نتخذھا بناء على
النصف   وفقا للقانون اإلسرائیلي ویغطي الفترة من قیّدناهتقریرنا للشفافیة بیانات عن المحتوى الذي 

ر أیضا بیانات حول  نشن ، 2018. منذ مایو/أیار 2018وحتى النصف الثاني من   2013الثاني من 
نسخة محدثة من تقریرنا للشفافیة في وقت    نتطلع إلى نشر. فیسبوك لمعاییر مجتمعالتطبیق العالمي 

 .الحق من ھذا الشھر
 

برفع صوت فیسبوك  ، یؤمن، وتقاریر الشفافیة المنتظمة التي ننشرھاباإلضافة إلى التزاماتنا الرسمیة
  معاییر تسترشد بھام التي یَ القِ مؤخرا حدّثنا . لھذا السبب إلى أقصى حد متاح ممكن من الناسأكبر 

السبب نرفض لھذا المقبولة دولیا.  یةحقوقالئ مباد ال، وأدرجنا إشارات صریحة إلى مجتمع فیسبوك
  الطلبات الفضفاضةنعترض على ، ویةحقوقالمبادئ  الطلبات الحكومات حیثما استطعنا، مستحضرین 

https://globalnetworkinitiative.org/
https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://transparency.facebook.com/
https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
https://newsroom.fb.com/news/2019/09/updating-the-values-that-inform-our-community-standards/
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نشر البیانات والتفاصیل النوعیة في تقریرنا    عبرده لمحتوى الذي نقیّ بالنسبة لالشفافیة   ونعتمد ، للغایة
 للشفافیة. 

المرفقة بھذه الرسالة، بعض الضوء على سیاساتنا  والمفصلة،  مإجاباتنا على أسئلتك آمل أن تسلط 
 .في الحفاظ على أوسع بیئة ممكنة لحریة التعبیر جاد للغایةوالتزاماتنا وعملنا ال

 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 تفصیلیة إجابات 

محتوى ما منذ  تقیید لیة إلى فیسبوك تطلب فیھ إزالة أو یكم طلب قدمتھ الحكومة اإلسرائ .1
؟ في حال عدم القدرة على إعطاء رقم دقیق، أیمكنكم تزویدنا  2014األول من یولیو/تموز 

 ضمنا حتى تاریخھ؟  2019بأرقام سنویة، 
تقریر الشفافیة  متوفرة في " د وفقا للقانون اإلسرائیلي المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 

النصف الثاني   بین للفترةكل نصف عام لالبیانات متاحة  ."في إسرائیل المحتوى قیود  بشأن
 البیانات التي تغطي النصف األول من  ستُنَشر . 2018والنصف الثاني من   2013من 

 .في وقت الحق من نوفمبر/تشرین الثاني 2019

 
أیمكنكم تحدید كم طلب من ھذه الطلبات كان بخصوص محتوى ناتج من حسابات أْنِشأت في  .2

اسرائیل واألراضي الفلسطینیة المحتلة؟ في حال عدم القدرة على إعطاء رقم دقیق، أیمكنكم  
 ضمنا حتى تاریخھ؟    2019لكل سنة،  ية أو نطاق عدد تزویدنا بنسبة مئوی

 
تقریر الشفافیة  متوفرة في " د وفقا للقانون اإلسرائیلي المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 

بین النصف  الفترة يكل نصف عام فل. البیانات متاحة في إسرائیل" المحتوى قیود  بشأن
د وفق المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ  . 2018والنصف الثاني من   2013الثاني من 

 منالبیانات التي تغطي النصف األول  ستُنَشر. أیضا متاحةالطلبات القانونیة من فلسطین 
 الحق من نوفمبر/تشرین الثاني.  وقت  في 2019

 
؟ یرجى  فیسبوك بحسب تعریفھ معاییر مجتمعنتھك ا كم طلب من ھذه الطلبات یذكر محتوى .3

ضمنا حتى تاریخھ. كما یرجى تزویدنا بمعلومات  2019إعطاءنا توزیعا لألرقام لكل سنة، 
المحتوى ذي  تقیید عن معاییر المجتمع األكثر شیوعا التي استُخِدمت كأساس إلزالة أو 

 الصلة. 
 

في تقریرنا   احةمجتمع فیسبوك م المعلومات المتعلقة باإلجراءات المتخذة بموجب معاییر
 . "إنفاذ معاییر المجتمع" حولالعالمي 

 

https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/PS
https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
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لنفھم أن طلبات الحكومات بإزالة محتوى یعتبره فیسبوك یتوافق ومعاییر مجتمعھ،  .4 إلى  تُحوَّ
القسم القانوني لدیكم لمراجعة مراعاتھا للقوانین المحلیة. من بین إجمالي الطلبات التي تقدمت 

ل إلى المراجعة القانونیة للتأكد من مراعاتھ ال قوانین بھا الحكومة اإلسرائیلیة، كم طلب ُحِوّ
المحلیة؟ في حال عدم القدرة على اعطاء رقم دقیق، أیمكنكم تزویدنا بنسبة مئویة أو نطاق 

 ضمنا حتى تاریخھ؟    2019عدد لكل سنة، 
 

تقریر الشفافیة  متوفرة في " د وفقا للقانون اإلسرائیلي المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 
بین النصف الثاني   للفترةكل نصف عام ل. البیانات متاحة في إسرائیل" المحتوى قیود  بشأن
 البیانات التي تغطي النصف األول من  ستُنَشر . 2018والنصف الثاني من   2013من 

 .نوفمبر/تشرین الثاني من الحق وقت  2019
 

 ، كم عدد الطلبات التي امتثلتم لھا؟  4من بین إجمالي الطلبات الُمستلَمة والمذكورة في الفقرة   .5
 

تقریر الشفافیة  متوفرة في " د وفقا للقانون اإلسرائیلي المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 
كل نصف عام للفترة بین النصف الثاني  ل. البیانات متاحة في إسرائیل" المحتوى قیود  بشأن
 البیانات التي تغطي النصف األول من  ستُنَشر . 2018والنصف الثاني من   2013من 

 .نوفمبر/تشرین الثاني من الحق وقت في  2019
 

أمام المحكمة؟ في حال نعم،  4بعض من الطلبات المذكورة في الفقرة في  ھل طعن فیسبوك  .6
 أیمكنكم تقدیم أمثلة عنھا؟ 

 
، فیسبوك مجتمع معاییرإن كان المحتوى الذي أبلغت عنھ السلطات اإلسرائیلیة ال ینتھك 

  العنایة الواجبة في مراعاةنجري مراجعة قانونیة دقیقة للتأكد من صحة التقریر ونطبق 
القانونیة، أو فضفاضة، أو ال  لألصول مخالفةتكون فیھا التقاریر  عندماعلى الطلب. حقوق ال

 .نطلب توضیحا أو ال نتخذ أي إجراءتتفق مع المعاییر الدولیة، 
 

ھل طعنت الحكومة اإلسرائیلیة أمام المحكمة في رفض فیسبوك االمتثال أو عدم االمتثال  .7
 ؟ في حال نعم، أیمكنكم تزویدنا بأمثلة عنھا؟  4لطلب من طلباتھا المذكورة في الفقرة 

 
  حددتموھاالتي  ضیقةتأكید ھذه المعلومات خالل المھلة الل الكافي الوقت  لدینا لیس نھنأسف أل 

 .للرد 
 

محتوى في إسرائیل واألراضي  تقیید من أي وكاالت حكومیة استلمتم طلبات إلزالة أو  .8
 الفلسطینیة المحتلة؟ 

 
تقریر الشفافیة  متوفرة في " د وفقا للقانون اإلسرائیلي المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 

كل نصف عام للفترة بین النصف الثاني  ل. البیانات متاحة في إسرائیل". المحتوى قیود  بشأن

https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
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د وفق الطلبات المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ  . 2018والنصف الثاني من   2013من 
  في 2019البیانات التي تغطي النصف األول من   ستُنَشر. أیضا متاحةالقانونیة من فلسطین 

 نوفمبر/تشرین الثاني. وقت الحق من  
 

ما ھي القوانین المحلیة التي استندت إلیھا الحكومة اإلسرائیلیة في طلباتھا؟ في حال لستم   .9
قادرین على تأمین الئحة كاملة بالقوانین المحلیة، أیمكنكم تزویدنا بالئحة القوانین األكثر 

 شیوعا التي استندت إلیھا الحكومة؟  
 

تقریر الشفافیة  متوفرة في " اإلسرائیلي د وفقا للقانون المعلومات المتعلقة بالمحتوى المقیّ 
كل نصف عام للفترة بین النصف الثاني  لالبیانات متاحة  في إسرائیل". المحتوى قیود  بشأن
 البیانات التي تغطي النصف األول من  ستُنشر . 2018والنصف الثاني من   2013من 

 .نوفمبر/تشرین الثاني من الحق وقت  في 2019
 

لتوافقھا والقوانین اإلسرائیلیة، ھل  3خالل تقییمكم للطلبات الحكومیة المذكورة في الفقرة  .10
التحریض" وفق القانون العسكري اإلسرائیلي، الذي یخضع لھ تعتمدون على معاییر "

 الفلسطینیون في الضفة الغربیة؟ 
. كما ھو العنف والتحریض  بشأنسیاستنا  ذلك یشمللنكن واضحین: سیاساتنا عالمیة. 

  معاییر، نراجع أوال جمیع الطلبات الحكومیة لتقیید المحتوى وفقا لتقریر الشفافیةموضح في 
عنھ  أُبِلغإنستغرام. إذا قررنا أن المحتوى الذي  لمجتمعأو المبادئ التوجیھیة  فیسبوك مجتمع

  متأنیةجري مراجعة قانونیة زیلھ. إذا كان المحتوى ال ینتھك سیاساتنا، نُ نُ ، ینتھك سیاساتنا
على الطلب. حقوق ال العنایة الواجبة في مراعاةحا، ونطبق حیلتأكید ما إذا كان التقریر ص 

القانونیة، أو فضفاضة للغایة، أو ال تتفق مع المعاییر   لألصول  مخالفةتكون التقاریر  عندما
 الدولیة، نطلب توضیحا أو ال نتخذ أي إجراء.

 
، كیف تحددون ما إذا كانت مجموعة ما "منظمة إرھابیة"  مجتمع فیسبوكوفق سیاسة معاییر  .11

 مجرد تمثیلھا أسسا إلزالة المحتوى؟   تأییدھا أو وبالتالي تشكل اإلشادة بھا أو 
 

بشأن   فیسبوك مجتمع معاییرنعّرف "المنظمات اإلرھابیة" بناء على التعریف الوارد في 
 : "الخطرة والمنظمات الخطرون  شخاصاأل"

 :  حكومیة غیر فاعلة جھة"أي 

 ،اكبیرا لھ تقدم دعماأو تؤیّدھا أو  اومخطط لھ متعمدةشارك في أعمال عنف ت

للمدنیین، أو أي   ةجسیم أضرارأو إلحاق إصابة أو  الوفاةحاول التسبب بت تتسبب أو
مسلح، و/أو  النزاع ال ت شخص آخر ال یشارك مباشرة في األعمال العدائیة في حاال

  خطیرة إصابات  إلحاق أو بالوفاة   یرتبط نحو علىبالممتلكات  جسیمة أضرار إلحاق
 لمدنیین، با ةجسیم أضرار أو

https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/PS
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://transparency.facebook.com/content-restrictions/country/IL
https://www.facebook.com/communitystandards/violence_criminal_behavior
https://transparency.facebook.com/
https://www.facebook.com/communitystandards/dangerous_individuals_organizations
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تحقیق  ل ،دولیة ةو منظمأ حكومةسكان مدنیین أو   فيإكراه أو تخویف و/أو التأثیر  تعتزم

 ". فكريھدف سیاسي أو دیني أو 

قائمة المنظمات كشركة أمریكیة، نلتزم أیضا بالقانون األمریكي المعمول بھ، بما فیھ 
ف ھنا:  المزید عن نھجنا المتعلق بالتطرّ  قراءة م. یمكنك اإلرھابیة األجنبیة

extremism/-and-hate-https://about.fb.com/news/2019/09/combating 

 

حتفظ فیسبوك بالئحة بالكلمات الرئیسیة أو بجمل خاصة بالسیاق اإلسرائیلي الفلسطیني یھل  .12
؟ في حال نعم، یرجى تزویدنا  كم لمراجعتھ وفق معاییر مجتمعبھدف إیقاف أو غربلة محتوى 

 بالئحة تتضمن كافة الكلمات الرئیسیة المستخدمة. 
 

ووفقا لذلك، ال نحتفظ بقائمة من   ،سیاساتنا عالمیة. نعتقد أن السیاق مھم في تطبیق سیاساتنا
 لدینا" یةالمجتمع عملیات ال"فریق  یراجع  الكلمات الرئیسیة أو العبارات المحظورة عالمیا.

 عند ویراعي سیاق المحتوى والھدف منھ  ،تُحدده األنظمة اآللیة الذي  أو عنھ الُمبلَغالمحتوى 
 اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ینتھك سیاساتنا.

 
الئحة بالكلمات الرئیسیة أو الجمل بھدف إیقاف أو غربلة محتوى لتتم  ب یحتفظ فیسبوكھل  .13

؟ في  غرافیكيحول الترویج لإلرھاب أو العنف والمحتوى ال الشركة مراجعتھ وفق سیاسات 
 ى تزویدنا الئحة تتضمن كافة الكلمات الرئیسیة الُمستخدمة.  جحال نعم، یر 

 
ووفقا لذلك، ال نحتفظ بقائمة من   ،سیاساتنا عالمیة. نعتقد أن السیاق مھم في تطبیق سیاساتنا

 لدینا" یةعملیات المجتمعال"فریق  یراجع  أو العبارات المحظورة عالمیا. ةلرئیسیالكلمات ا
 عند یراعي سیاق المحتوى والھدف منھ و  ،تُحدده األنظمة اآللیة الذي أو  عنھ الُمبلَغالمحتوى 

 اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ینتھك سیاساتنا.
 

أنظمتھ اآللیة في إیقاف أو  توجیھكیف یعتمد فیسبوك على الكلمات الرئیسیة المذكورة أعاله ل .14
 غربلة محتوى موجود على منصاتھ؟  

 
سیاق    ویراعيتُحدده األنظمة اآللیة   الذيالمحتوى  لدینا المجتمعیة العملیات  فریق یُراجع

 اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ینتھك سیاساتنا.  عند المحتوى والقصد منھ، 
 

ما ھي إجراءات العنایة الواجبة الحقوقیة الُمطبقة لضمان احترام حریة التعبیر خالل مراجعة  .15
 ؟  مجتمع فیسبوكمعاییر 

 

https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-fto.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-fto.aspx
https://about.fb.com/news/2019/09/combating-hate-and-extremism/
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طلبات ل الواجبة الحقوقیة العنایة یالءكعضو في مبادرة الشبكة العالمیة، التزمنا رسمیا بإ
 بشكل روتیني العنایة نطبقتقیید حریة التعبیر. تماشیا مع ھذه االلتزامات، ب ات الحكوم

 واإلنفاذ واألعمال التجاریة.  ات والسیاس ات المنتج نا بشأنالواجبة على قرارات  الحقوقیة
 

ومن    لدینا حقوق اإلنسانفریق مدخالت من  معاییر مجتمع فیسبوك عبر وضعبالتالي تم  
والتي تتضمن التشاور مع مجتمع حقوق اإلنسان.  لجھات المعنیة إشراك واسعة لخالل عملیة 

  ینفذون  ھملدینا بشكل روتیني للتأكد من أن یةعملیات المجتمعالأیضا إجراءات فریق  نراجع
 سیاساتنا بدقة.

 
ما ھي إجراءات العنایة الواجبة الحقوقیة الُمطبقة لضمان احترام حریة التعبیر خالل  .16

 ؟  4مذكورة في الفقرة مراجعتكم القانونیة ال
 

طلبات ل الواجبة الحقوقیة العنایة یالءكعضو في مبادرة الشبكة العالمیة، التزمنا رسمیا بإ
من سیاستنا القانونیة والعامة  مداخالت العملیة مع  تجريتقیید حریة التعبیر. ات بالحكوم

 وسیاسة المحتوى العضوي وفرق حقوق اإلنسان، حسب االقتضاء. 
 

 



ةدالولا ذنم قوقح الب
ةيبرغلا ةفضلا يينيطسلف عمق يف ةرئاجلا ةيليئارسإلا ةيركسعلا رماوألا مادختسا

hrw.org

 ةيليئارسإ ةلفاح بوكر نورظتني نوينيطسلف ءاطشن
 سدقلاب ةيبرغلا ةفضلا يف ةيليئارسإ ةنطوتسم طِبرت
 ىلع ةيزييمتلا دويقلا ىلع جاجتحالل ،ةلتحملا ةيقرشلا
 لقتعا .1102 يناثلا نيرشت/ربمفون 51 يف ،لقنتلا
 مهسفنأ ىلع اوقلطأ نيذلا ،ءاطشنلا يليئارسإلا شيجلا
 يف نييكيرمأ نييقوقح ءاطشنب انُّميت ”ةيرحلا باكر“

 سدقلا لوخد ىلإ مهيعسل ،يضاملا نرقلا تاينيتس
 ةيبرغلا ةفضلا يينيطسلف نم بولطملا حيرصتلا نود
 .دوهيلا نم سيلو

زليتس فيتكآ 1102©

 نيينيطسلف نيجتحم ضرتعي يليئارسإلا شيجلا
 وهو ،ءادهشلا عراش حتف ةداعإب ةبلاطملل نورهاظتي
 يليئارسإلا شيجلا عنم ليلخلا يف يسيئر روحم
 91 ـلا تاونسلا لاوط همادختسا نم نيينيطسلفلا
.8102 طابش/رياربف 32 يف ,ةيضاملا

زجدميإ يتيغ / لوضانألا ةلاكو  9102©

 .ةيساسألا ةيندملا مهقوقحل ةيامحلا نم ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا ةيليئارسإلا تاطلسلا دّرجت فيك ريرقتلا اذه قّثوي
 حيولتلا وأ جاجتحالا كلذ يف امب ،ةيملسلا ةيسايسلا ةطشنألا مِّرجت 7691 ماع لالتحالا ةيادب ذنم ةرداصلا ةيركسعلا رماوألا
.ليئارسإل ”ةيداعم“ تاعامج ىلإ مامضنالاو ،”ةيسايس ةلالد تاذ“ داوم رشنو ،حيرصت نود ةيسايس زومر وأ مالعأب

 ءاطشن نجسل ةحساكلا ةيركسعلا رماوألا هذه ىلع دمتعي يليئارسإلا شيجلا لازي ال ،قفألا يف لمأ يأ نودو اماع 25 دعب
ظني وأ نوثدحتي نمم مهريغو نيينيطسلف نييفحصو

ّ
 ةيسايسلا تامظنملا تائم شيجلا رظح .لالتحالا دض تاجاجتحا نوم

.مالعإلا لئاسو نم تارشعلا قلغأو يندملا عمتجملا تامظنمو

 ليهست اضيأ اهنم بلطتي هنكل ،لالتحالل ىلوألا مايألا يف ةيندملا قوقحلا ضعب دييقتب لالتحالا ةوقل يلودلا نوناقلا حمسي
 نم ديزمب عتمتت لالتحالا ةوق نأ امب ،لالتحالا ةدم عم ةيلوؤسملا هذه دادزت .لالتحالل نيعضاخلا ناكسلل ةماعلا ةايحلا
 ةوقك ليئارسإ تامازتلا كهتني نرق فصن نم رثكأل ةيساسألا قوقحلا قيلعت .ادييقت لقأ ريبادت عضول صرفلاو تقولا
.لالتحا

 مهطاشن وأ مهباطخ وأ ةيسايسلا مهتاءامتنا ببسب اونِجُس نيينيطسلفل ةيحيضوت تالاح ينامث يف ريرقتلا اذه ثحبي
 رظنلا فرصب .ةيركسعلا مكاحملا قئاثو اهنمض نم ،رداصملا نم ةعونتم ةعومجم ىلع دامتعالاب كلذو ،لالتحالل ضهانملا
 قوقحلل ةيامح نيينيطسلفلا حنم ىلع ليئارسإ ”شتوو ستيار نمويه“ ّثحت ،عازنلل لمتحم يسايس لح يأ ةعيبط نع
.نييليئارسإلا نينطاوملل اهحنمت يتلا كلتل ةيواسم نوكت
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