
طت تلك التقنيات الحديثة العمَل عىل صعيد القضية الفلسطينية،  ظهرت يف العقد املايض تقنياٌت رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة عىل النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّ

حيث توفُِّر منصات وسائل التواصل االجتامعي قنواٍت وأمناطًا جديدة من التنظيم االجتامعي تساعد الفلسطينيني يف مواجهة التجزئة الجغرافية يف ظل نظام الفصل العنرصي 

اإلرسائييل؛ وتوفِّر الوسائط املرئية املتعددة طرقًا جديدة إلطالع الجمهور العاملي عىل تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه املستمر؛ وقد تساعد العمالت الرقمية الفلسطينيني يف الضفة 

الغربية وغزة يف االلتفاف عىل الهيمنة االقتصادية اإلرسائيلية.

ومن ناحية أخرى، مثة تهديدات كبرية تفرضها التقنيات الجديدة عىل الفلسطينيني وحلفائهم، حيث يعكف النظام اإلرسائييل عىل استخدام مجموعة من األساليب التكنولوجية 

والسياسية ليتسلل عىل نحو متزايد إىل شبكات التواصل االجتامعي بهدف تجريم النشاط الفلسطيني، منتهًكا حقوق الفلسطينيني يف الخصوصية وحرية التعبري. وغالبًا ما تتعاون 

رشكات التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتامعي مع النظام اإلرسائييل عىل إزالة املحتوى الفلسطيني ومنع وصولهم إىل املنصات الرقمية. وبخالف ذلك، حّول النظام اإلرسائييل الضفة 

رتها الحًقا للحكومات االستبدادية حول العامل برشط إسكات النشاط الفلسطيني. الغربية وغزة إىل مناطق اختبار لتطوير تقنيات عسكرية ورقابية غري مسبوقة، صدَّ

ويف هذه النرشة من سلسلة تحت املجهر، يتناول محللو الشبكة هذه االتجاهات والحالة الراهنة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني، والرقابة اإلرسائيلية 

وتواطؤ السلطة الفلسطينية، والُسبل املتاحة للفلسطينيني وحلفائهم ملقاومة انتهاكات حقوقهم الرقمية.

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني: التحديات واإلمكانيات

العمالت املشفرة واملقاومة الفلسطينية: نقاش من الشبكة

طارق   دعنا،  إبراهيم   الشقاقي

هل بوسع العمالت الرقمية أن متنح الفلسطينيني وسيلًة جديدًة ملقاومة الهيمنة االقتصادية اإلرسائيلية؟ يناقش محلال السياسات يف الشبكة، طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي، الفوائد 

املحتملة للعمالت الرقيمة وتكنولوجيا سلسلة الكتل )blockchain(، ويشريان إىل املخاطر املحتملة املرتتبة عىل هذه العمالت غري املستقرة. اقرأ املزيد...

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطني: تحدي قيود وديناميات القوة

ديفيد   مصلح

تتعاون السلطة الفلسطينية مع الرأسامليني الفلسطينيني املغرتبني بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الضفة الغربية. غري أن الكاتب ديفيد مصلح يرى أن القيود 

اإلرسائيلية تحدُّ كثريًا من هذه الجهود. فام الذي ينبغي أن تفعله السلطة الفلسطينية للتغلب عىل هذه القيود؟ اقرأ املزيد...

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: محرك التنمية املكّبل يف فلسطني

نور عرفة، وسيم عبد الله، سام بحور

يعاين الفلسطينيون يف الضفة الغربية وغزة من القيود اإلرسائيلية املشددة عىل الخدمات الخلوية وقصور البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يناقش محللو 

السياسات يف الشبكة، نور عرفة ووسيم عبد الله وسام بحور، العراقيل اإلرسائيلية املاثلة أمام تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطينية، ويرفعون توصيات إىل أصحاب 

املصلحة الفلسطينيني لضامن استمرارية القطاع املقيَّد. اقرأ املزيد...

تحت املجهر: الحقوق الرقمية الفلسطينية
  زينة   اآلغا، سام   بحور،  أحمد   باركيل، طارق   دعنا، راية   شاربني،  منى   شتية،  إبراهيم   الشقاقي، وسيم   عبد   الله،  نور   عرفة،  مروة   فطافطة،   ديفيد   مصلح، نديم   الناشف، أمل   نزال
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محور سياساتي من الشبكة

https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://al-shabaka.org/ar/author/amal-nazzal/
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https://al-shabaka.org/ar/author/marwa-fatafta/
https://al-shabaka.org/ar/author/marwa-fatafta/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/ar/author/nurarafeh/
https://al-shabaka.org/ar/author/wassim-abdullah/
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https://al-shabaka.org/ar/author/IbrahimShikaki/
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https://pdaf.ps/pdaf2022/?speakers=%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%87
https://pdaf.ps/pdaf2022/?speakers=%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%87
https://pdaf.ps/pdaf2022/?speakers=%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
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الرقابة عىل وسائل التواصل االجتامعي

فلسطني تحت الرقابة
منى شتية

تناقش منى شتية واملحللة الرئيسية يف الشبكة، يارا هواري، التقنيات املتعددة التي يوظفها النظام اإلرسائييل ملراقبة الفلسطينيني، وتتحريان تأثريها عىل عمل الناشطني واملدافعني عن 

حقوق اإلنسان. وتناقشان أيًضا العواقب الوخيمة املرتتبة عىل املراقبة الدامئة التي تستهدف حياة الفلسطينيني اليومية. اقرأ املزيد...

الحقوق الرقمية الفلسطينية: التضييق والقمع وتواطؤ الرشكات
أمل نزال

كيف يتعاون الفيسبوك والواتساب وتويرت ويوتيوب وغريها من رشكات التواصل االجتامعي مع النظام اإلرسائييل النتهاك حقوق الفلسطينيني الرقمية؟ تناقش محللة السياسات، أمل 

نزال، واملحللة الرئيسية يف الشبكة، يارا هواري، هذه التطورات املقلقة. اقرأ املزيد...

تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيني عىل وسائل التواصل االجتامعي االرسائيلية
نديم الناشف

يُبني محلل السياسات، نديم الناشف، التهديدات املتعددة التي يواجهها الفلسطينيون عىل منصات التواصل االجتامعي، حيث يتعرض الفلسطينيون لهجوم متزايد عرب اإلنرتنت من 

النظام اإلرسائييل، الذي يراقب نشاط الفلسطينيني عىل اإلنرتنت، ومن الجمهور اإلرسائييل األوسع، الذي يُحرِّض عىل العنف ضد الفلسطينيني دون محاسبة. فام الذي يجب فعله 

لحاميتهم؟ اقرأ املزيد...

مراقبة الفلسطينيني والنضال من أجل الحقوق الرقمية
مروة فطافطة ونديم الناشف

يف هذه الورقة السياساتية، يُبني محلال السياسات، مروة فطافطة ونديم الناشف، مدى الرقابة اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني، ويوضحان كيف أن النظام اإلرسائييل ينتهك الحقوق 

الرقمية الفلسطينية بالتواطؤ مع رشكات التواصل االجتامعي والسلطة الفلسطينية. يقدم املحلالن توصيات لاِم يتوجب عىل السلطة الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية 

ورشكات التواصل االجتامعي القيام به من أجل حامية املستخدمني الرقميني الفلسطينيني. اقرأ املزيد...

مقاومة االضطهاد الرقمي يف فلسطني وخارجها
نديم الناشف، وراية شاربني

يرُبز املحلل السياسايت، نديم الناشف، وراية شاربني يف هذه الحلقة من مخترب السياسات تنامي املراقبة واالنتهاكات للحقوق الرقمية الفلسطينية يف فلسطني املستعمرة وخارجها. فام 

مدى اتساع هذا التطور املقلق؟ وما هو دور إرسائيل يف زيادته؟ وهل يستطيع الفلسطينيون وحلفاؤهم االستفادة من التكنولوجيا الرقمية ملواجهة هذا التوجه؟ اقرأ املزيد...

تقييد وصول الفلسطينيني إىل التكنولوجيا الرقمية

انتهاك اليوتيوب لحقوق الفلسطينيني الرقمية: ما يتحتم فعله
أمل نزال

تُبنيِّ محللة السياسات يف الشبكة، أمل نزال، كيف أن موقع اليوتيوب يرتبص لصانعي املحتوى الفلسطينيني ويحدُّ من وصولهم إىل منصته. وتتناول سياساته اإلشكالية يف إدارة املحتوى، 

وخوارزميات الذكاء االصطناعي التي يطبقها والتي تقيد املحتوى الذي ينرشه الفلسطينيون عىل اليوتيوب. اقرأ املزيد...

الرقابة الرقمية يف السياق الفلسطيني
مروة فطافطة، نديم الناشف

يواجه الفلسطينيون رقابًة رقمية متنامية من جميع الجهات، مبا فيها الحكومة اإلرسائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة حامس. يناقش محللو السياسات يف الشبكة، مروة فطافطة 

ونديم الناشف ونور عرفة، تداعيات هذا التوجه املتنامي، ويقرتحون أدوات ميكن للفلسطينيني استخدامها للرد. اقرأ املزيد...
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https://al-shabaka.org/podcasts/palestine-under-surveillance-with-mona-shtaya/
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https://al-shabaka.org/memos/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
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رسم خرائط فلسطني: املامرسات املكانية إلنهاء االستعامر
زينة اآلغا، أحمد باركيل

كيف ميكن استعادة دور الخرائط كأدوات للمقاومة بعد أن استُخدمت طوياًل لرتسيخ االستعامر االستيطاين اإلرسائييل وتسهيل تجريد الفلسطينيني من ممتلكاتهم؟ وهل ميكن 

استخدامها ملساعدتنا يف تصور مستقبل فلسطيني مختلف؟ يناقش هذه املسألة محللو السياسات يف الشبكة، زينة اآلغا وأحمد باركيل ونور عرفة. اقرأ املزيد...

الخرائط والتكنولوجيا واملامرسات املكانية إلنهاء االستعامر يف فلسطني

زينة اآلغا

تتناول محللة السياسات زينة اآلغا التاريخ الطويل لرسم الخرائط يف فلسطني. وتُبنيِّ كيف أن الفلسطينيني تعرضوا لإلقصاء واملحو من خرائط موطنهم، ولكنهم أيًضا أطلقوا مبادراٍت 

ُم الكاتبة توصيات حول الُسبل املتاحة للفلسطينيني وحلفائهم ملقاومة الخرائط االستعامرية. اقرأ املزيد... مضادًة لرسم الخرائط لتأكيد وجودهم. وتقدِّ

قانون الواليات املتحدة املُقيِّد لصور األقامر الصناعية لفلسطني-إرسائيل

صور األقامر الصناعية واستثناء فلسطني-إرسائيل
زينة اآلغا

ل لقانون تفويض الدفاع القومي األمرييك والذي يحظر منذ 25 عاًما التقاط  يف هاتني املقالتني، تتناول محللة السياسات، زينة اآلغا، قانون كايل-بينجامان لعام 1997 املعدِّ
صور األقامر الصناعية الواضحة لفلسطني وإرسائيل. وتتحرى تداعيات هذا القانون عىل علامء اآلثار والجغرافيني ورسامي الخرائط ومنظامت العمل اإلنساين العاملة يف املنطقة. 

اقرأ املزيد هنا وهنا...
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»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 التايل: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: contact@al-shabaka.org األراء 

الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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