مذكرة سياساتية من الشبكة

تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيني عىل وسائل التواصل االجتامعي اإلرسائيلية
كتبه نديم الناشف

تتمتع إرسائيل بريادة عاملية يف تقنيات أمن الفضاء اإللكرتوين ومراقبته ،وتستخدم نُظم الخفارة االستباقية لوسائل التواصل االجتامعي عىل منصات مثل فيسبوك وتويرت
إلحكام القيود عىل حرية تعبري الفلسطينيني .ت ُحدد هذه ال ُنظم املستخدمني من خالل مطابقة خصائص مثل العمر والنوع االجتامعي واملوقع الجغرايف مع كلامت مفتاحية
مثل “مقاومة” و”شهيد” .ثم تستهدف السلطات اإلرسائيلية هؤالء املستخدمني مبراقبة مشاركاتهم وصفحاتهم ،وحذف حساباتهم ،ويف أسوأ الحاالت اعتقالهم.
َ
الطرف عنها ،وهو ما يزيد خطر استهداف
تغض الحكومة والرشطة اإلرسائيليتني
يتزامن هذا مع تزايد هجامت اإلرسائيليني ضد الفلسطينيني عىل شبكة اإلنرتنت ،والتي ُّ
الفلسطينيني فعل ًيا عىل األرض بواسطة جهات فاعلة غري حكومية.
’مؤش العنرصيّة
يضطلع املركز العريب لتطوير االعالم االجتامعي (حملة) برصد الخطاب العنرصي والتمييزي عىل اإلنرتنت وتوثيقه ،وقد ط َّور يف السنوات الثالثة املاضية ّ
االجتامعي اإلرسائيل ّية ‘،الذي يُظهر يف طبعته األخرية ،الصادرة يف آذار/مارس  ،2019زياد ًة يف املنشورات التحريضية ضد الفلسطينيني يف
والتحريض يف شبكات التواصل
ّ
شبكات التواصل االجتامعي اإلرسائيلية ،حيث ينرش اإلرسائيليون منشو ًرا تحريضيًا كل  66ثانية ،مقارن ًة مبنشور تحرييض واحد كل  71ثانية رصده مؤرش العام .2017
فيسبوك هو أكرث منصة ينترش فيها التحريض ضد الفلسطينيني بنسبة ( ،)66%يتبعها تويرت بنسبة ( ،)16%حيث ازداد عدد املنشورات التحريضية بأكرث من الضعف منذ
 .2017وقد نَرشت وسائل التواصل االجتامعي اإلرسائيلية يف العام  2018ما مجموعه  474,250منشو ًرا مشي ًنا وعنرصيًا وتحريضيًا ضد الفلسطينيني ،وال سيام عىل خلفية
َس ّن قانون الدولة القومية يف متوز/يوليو  ،2018الذي أعلن إرسائيل دولة للشعب اليهودي وح ّط من شأن اللغة العربية من كلغة رسمية إىل لغة ذات “وضع خاص”.
ترتكز حاالت التحريض يف فيسبوك بوجه خاص عىل صفحات املواقع اإلخبارية والجامعات اليمينية
اإلرسائيلية .وهذه املنشورات التحريضية موجهة بدرجة كبرية ضد أعضاء الكنيست الفلسطينيني،
والساسة الفلسطينيني وأحزابهم السياسية ،والفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل ،ومن ضمنهم شخصيات
شهرية مثل مقدمة األخبار التلفزيونية لويس هريش .ومن بني كل عرشة منشورات موجهة ضد
“العرب” ،وهو املصطلح الذي يستخدمه اإلرسائيليون إلنكار الهوية الفلسطينية ،يحتوي منشو ٌر واحد
عىل خطاب الكراهية أو دعوات الرتكاب أعامل عنف من قبيل االغتصاب والقتل.

“من بني كل عرشة منشورات موجهة ضد
‹العرب› يحتوي منشو ٌر واحد عىل خطاب
الكراهية أو دعوات الرتكاب أعامل عنف
من قبيل االغتصاب والقتل”.

ويف الوقت نفسه ،تبذل إرسائيل جهودًا حثيث ًة لتوجيه اللوم إىل رشكات وسائل التواصل االجتامعية،
حيث تتوعدها بترشيعات قمعية بذريعة تصاعد “التحريض” الفلسطيني عىل اإلنرتنت .لكن معظم الحاالت التي تهاجمها إرسائيل باعتبارها تحريضً ا فلسطين ًيا هي
حاالت ملتبسة ومشكوك فيها .ومن األمثلة البارزة حالة الشاعرة دارين طاطور ،وهي مواطنة فلسطينية يف إرسائيل أسفرت دعوتها إىل “مقاومة” املحتل يف قصيدة شعرية
نرشتها عىل اإلنرتنت يف ترشين األول/أكتوبر  2015عن توقيفها لقرابة ثالث سنوات قيد اإلقامة الجربية وخمسة أشهر يف السجن ،حيث اتهمتها الحكومة اإلرسائيلية
بالتحريض عىل العنف واإلرهاب ،وهو من املصطلحات املبهمة التي تستخدمها إرسائيل لتجريم األنشطة عىل اإلنرتنت حني يخدم ذلك مصالحها ذات الطابع التمييزي.
صادق الكنيست اإلرسائييل يف كانون الثاين/يناير  2017عىل القراءة األوىل لـ”مرشوع قانون فيسبوك” ،الذي مينح املحاكم اإلدارية اإلرسائيلية سلطة حجب محتوى اإلنرتنت
الشخيص ،أو األمن العام أو االقتصادي أو أمن الدولة أو سالمة مرافق البنى
الذي يرقى إىل “تحريض” عىل اإلنرتنت .ويجيز املرشوع حذف املحتوى “إذا كان يرض باألمن
ّ
التحتية الحيوية ”.سوف يرسي القانون يف حال إقراره عىل عاملقة شبكات التواصل االجتامعي من أمثال فيسبوك وتويرت ويوتيوب ،وعىل محركات البحث مثل جوجل،
وسيفرض غرامات مالية عىل تلك الرشكات أو حتى منعها من العمل داخل ارسائيل.
دخ ََل مرشوع القانون طور القراءة النهائية يف متوز/يوليو  ،2018قبل أن يطلب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو إعادة النظر فيه نظرا ً لالنتقادات املحلية والدولية التي
وجهت له والتي ترى بانه سيحد من حرية التعبري .يؤكد منتقدو مرشوع القانون أنه سيرض حرية تعبري الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة وإرسائيل يف املقام
األول ،ولكن رضره سيطال أيضً ا مواطنني إرسائيليني آخرين ،بالنظر إىل تعريفاته الفضفاضة واملبهمة ملصطلحات مثل “التحريض” و”األمن القومي”.
جسد مرشوع القانون مدى التأثري الذي تستطيع الدول القوية مثل إرسائيل أن متارسه عىل الرشكات الخاصة لتسويق أجندتها السياسية التمييزية  -ومدى عدم اكرتاث
يُ ِّ
السلطات اإلرسائيلية للفلسطينيني وتقويضها لسالمتهم ورفاهيتهم.
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توصيات سياساتية
•يجب عىل فيسبوك وسائر منصات التواصل االجتامعي األخرى أن تطبق سياسات شفافة وفعالة إلدارة املحتوى.
•ينبغي للحكومة اإلرسائيلية أن َ
تتحرك ضد الخطاب العنرصي عىل اإلنرتنت وأن تتخ َذ التدابري الكفيلة بحامية الفلسطينيني.
•ينبغي للمجتمع املدين والناشطني تنسيق الجهود فيام بينهم لرصد حاالت العنرصية وخطاب الكراهية عىل اإلنرتنت وتوثيقها وتحليلها واإلبالغ عنها.
•ينبغي ملجتمع املانحني متويل املرشوعات التي تدعم تطوير شبكات الرصد املستقلة وناشطي السالمة الرقمية .فمن شأن هذه املساعي أن تزيد قدرة الفلسطينيني
عىل مامرسة حقهم يف التعبري عن أنفسهم بأمان عىل اإلنرتنت.

نديم الناشف هو املدير التنفيذي لحملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم
االجتامعي .يعمل نديم عىل قضايا الشباب وتنمية املجتمع منذ  20عا ًما وقد
َّأسس وعمل مديرا لجمعية الشباب العرب  -بلدناَّ .أسس الجناح الشبايب يف حزب
التجمع القومي الدميقراطي العريب السيايس وع ِم َل منسقًا له قبل أن يعمل
مدي ًرا لجمعية التوجيه الدرايس للطلبة العرب.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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