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 مقدمة

 
ونيةدخل قانون الجرائم     اإللكتر

ّ  التنفيذ  ،(2017عام لل 16القرار بقانون رقم ) الفلسطين  حت 

   بعدما صادق عليه الرئيس
   الفلسطين 

 
 ،نفاذ القانونثر إعىل و  . 2017تموز محمود عباس ف

ض    اعتر
 ،1بإلغائه وطالبتيه عل ،منها  خاصة الحقوقية ،عدد من مؤسسات المجتمع المدن 

 ما القانون  إال أن ،همناهضة ل حمالتنظمت و 
 
  رغم  ا زال نافذ

ة  مض  أشهر عىل قرابة عشر

قل بالفعل عدد من الفلسطينيي   و . هصدور 
ُ
، 2منهم ستة صحفيي   عىل خلفية آرائهم ،اعت

دمت لهم لوائح اتهام تستند 
ُ
  محدودية  عىل ا يعط  مؤشر  ما وهو  3. موادهإىل وق

الحراك المدن 

  متابعة ملفات الحر 
 
 . يات العامةف

  تراجع
 
 الحريات ف

  ال، الذي وقع طال االنقسام
 
قطاع  عىل" حماس"، بعد السيطرة العسكرية لحركة 2007عام ف

يعية غزة،   الضفة الغربية وقطاع غزة حيث شهدت األ، إذ السلطة التشر
 
  الفلسطينية ف

راض 

  إ ا تزاحم  
 
يع   صدار القواني   ف ( صالحكتلة التغيت  واإل )والتعديالت القانونية عتر المجلس التشر

                                                           
 ،يوان المظالمد - مقدمة من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 2017عام لل 16مذكرة قانونية بشأن القرار بقانون الجرائم اإللكترونية رقم  1

منظمة  عالم فيالمدني األعضاء في اللجنة المشتركة لمراجعة قرار بقانون الجرائم اإللكترونية لدى دائرة الثقافة واإل عومؤسسات المجتم
 https://goo.gl/w7DTTb .24/7/2017، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ئم اإللكترونيةالتحرير الفلسطينية بشأن الجر ا
 طلقها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانأورقة موقف صادرة عن ورشة عمل حول الحريات اإلعالمية في ضوء المراجعة القانونية التي  2

 https://goo.gl/NemYbr .19/9/2017حول قانون الجرائم اإللكترونية، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
  .1/1/2018 .مرافق ياسر عرفات ضحية جديدة لقانون "الجريمة اإللكترونية" للسلطة الفلسطينية، وكالة قدس برس 3

https://goo.gl/pmxgcK 
 

https://goo.gl/NemYbr
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  الضفة الغربية والقواني   بمرسوم ،القطاعف

 
  تعزيز كلتا السلطتي   لنفوذها، بما يخدم ، ف

 
بما ف

  
ون    الفضاء اإللكتر

 
  مجال اإلعالم والمعلومات ف

 
   . ذلك ف

  قطاع غزة
 
ثره إوعىل  ،صالح قانون إساءة استخدام التكنولوجيا كتلة التغيت  واإل   تأقر  ،ف

  واستدعت األجهزة األمنية اعتقلت
 
نشر آرائهم عىل مواقع التواصل االجتماع   عىل خلفية ا عدد

ر إساءة استخدام التكنولوجيا تحت   4. متر

  المقابل
 
  الضفة  جراءات والقواني   مجموعة من اإل  ، عطلتف

 
، شمل العديد من الحرياتف

وني   ا موقع   20حجب أكتر من ذلك  الرئيس محمود مصادقة ه وتال 5. 15/6/2017بتاري    خ  ا إلكتر

ونيةعىل قانون الجرائم  24/6/2017بتاري    خ  عباس بناء  عىل تنسيب من مجلس الوزراء  اإللكتر

  جريدة الوقائع الفلسطينية بتاري    خ 20/6/2017بتاري    خ 
 
شر ف

ُ
 6. 9/7/2017، ون

ونيةقانون الجرائم   طرافومواقف ال  اإللكتر

 الحكومة

ونية، ىل وجود قانون للجرائم اإلماسة إة الفلسطينية أن هناك حاجة ترى الحكوم ال سيما لكتر

  ظل االنتشار الكبت  لوسائل االتصال
 
نت الذي رافقعتر اإل  ف ه حاالت إخالل بالسلوك العام تنتر

  هذا السياقو . والتحريض
 
  قال  ،ف

  للح ،رام  الحسين 
همية أتكمن : كومةالمستشار القانون 

                                                           
 .ifex ،18/12/2017 شبكة تهّديد لحرية الصحافة والتعبير على الويب في غزة، "إساءُة استخدام التكنولوجيا" 4

https://goo.gl/aQjSQV  
 https://goo.gl/gkE7E4. 35، سوشيال ستوديو، ص 2017تقرير وسائل التواصل اإللكتروني والرقمي في فلسطين   5
  https://goo.gl/Ub9V1M .24/6/2017المعلومات الفلسطينية، نباء و الرئيس يصادق على قانون الجرائم اإللكترونية، وكالة األ  6

https://goo.gl/aQjSQV
https://goo.gl/Ub9V1M
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  الهائل المتعلق 
  سد الفراغ القانون 

 
ونيةالجرائم بالقانون ف ايد بشكل ال سيما أنها  ،اإللكتر تتر 

وأكد  .معاقبة من يسيئون استخدام تقنيات المعلومات إىل - باألساس -يهدف ، وأنه ملحوظ

يعات أن القانون يراع  االتفاقيات الدولية والقواني      7. الفلسطينيةوالتشر

از ال وتعاملت   الضفة الغربية مع العديد من حاالت االبتر 
 
طة الفلسطينية ف   تتم عتر الشر

نر

ونية،وسائل التواصل  از من إىل فتاة من الخليل تعرض  ، عىل سبيل المثال،منها  اإللكتر ابتر 

يحة إذ  ، 1948 شخص أوهمها أنه من فلسطينن    وتمكن  ،إشائيلية "سيلكوم"كان يستخدم شر

ا من الذهب لقاء عدم غرام   250آالف شيقل و 10دفعت له مبلغ و من الحصول عىل صورها، 

طة تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد تتبع "فيسبوك"موقع عرض صورها عىل  ، لكن الشر

 8. رمطولكتبي   أنه من مدينة و الخاص به،  (IP) عنوان ال  

  
 
 بيانات ومناشدات ..  المجتمع المدن

 
ر
 الف

 
  رأت فيه مساس   ا القانون استهجان

  النر
 لحريات العامةبا ا من قبل منظمات المجتمع المدن 

 ،  م ورأتهوخصوصية المواطني  
 
  للقانون األ  ا خالف

مطالبة صوات تعالت أو  . ساس  الفلسطين 

  . غت  قابل للتعديل وطالب بإلغائهأنه بعضها  ورأى ،هبتعديل

   مواقفلمن ا
 
ان لحقوق اإلنسان عنصادرة ورقة موقف  هذا الصدد  ف  / 12/9بتاري    خ  مركز المت  

امات دولة طالب إذ  ،2017 بوقف العمل بهذا القانون، والعمل عىل تعديله بما ينسجم مع التر 

، والعمل عىل جعل أي تعديل اإلنسانفلسطي   الناشئة عن االتفاقيات التعاقدية لحقوق 

                                                           
  https://goo.gl/kaVXui .18/7/2017كترونية؟، دنيا الوطن، هو قانون الجرائم اإلل ماأسامة الكحلوت،  7
  https://goo.gl/QNLqWB .5/1/2016تلفزيون فلسطين، لكترونية والقانون، الجرائم اإلإيهاب ريماوي،  8

https://goo.gl/kaVXui
https://goo.gl/QNLqWB
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وعيته القانونية والدستورية م  ،نص وروح القانون األساس  مع  ا نسجم  وبغض النظر عن مشر

وجعلها أداة قمع  ،لفاظ والمصطلحات بما يحول دون احتمالها أكتر من وجهوضبط األ

  مقدمتها حرية الرأي والتعبت   ،للحريات المدنية والسياسية
 
 9. وف

 ادولي  

ت   اعتتر
 
  كفلتها العديد من المواثيق  ا األمم المتحدة القانون انتهاك

لحرية الرأي والتعبت  النر

   . ومنها معاهدات وقعت عليها دولة فلسطي    ،والمعاهدات الدولية
 
وجاء هذا الموقف ف

   ،ديفد كايخطاب 
 
  حرية الرأي  األمم المتحدة المقرر الخاص ف

 
  بتعزيز وحماية الحق ف

المعن 

 ، والتعبت  
ُ
  الرسم  التابع لمكتب المفوض السام  لحقوق عىل الموقع اإل شرِ الذي ن

ون  لكتر

نحن نعرب عن قلقنا العميق من أن قانون "، وجاء فيه الفلسطينية الحكومة إىل ا موجه   اإلنسان

مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوظف مصطلحات فضفاضة عىل نحو مبالغ فيه،  بحيث 

من الوضوح، وأنه يجت   للسلطات أن تجرم التعبت  عن  تفتقر إىل تعريفات تتسم بقدر واف  

نتاإل الرأي عىل شبكة    ظل . أحكامهويفرض عقوبات بالغة القسوة عىل من يخالف  ،نتر
 
وف

  هذا الواقع إىل مأسسة 
  تمس  االنتهاكاتغياب قانون بشأن حرية المعلومات، فقد يفض 

النر

  يالحقوق الس
 
  الخصوصية وف

 
اسية، من قبيل الحقوق الواجبة للمواطني   الفلسطينيي   ف

                                                           
 .12/9/2017 لحقوق اإلنسان، غزة، لكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة، مركز الميزانورقة موقف حول التشريع اإل 9

https://goo.gl/rVxYwm  
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://goo.gl/rVxYwm
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، حرية التعبت  عن الرأي، ناهيك عن التعدي عىل عمل اإل  ، بمن فيهم الصحفيي   عالميي  

  فلسطي   وسال 
 
 10. "متهم ف

   ..  مناهضة القانون 
 تراجع تأثتر المجتمع المدن 

  
 
  الوقت الذي تنوعت فيه الجهود المؤسساتية والمجتمعية والدولية ف

 
التعبت  عن استياءها  ف

 و من القانون 
 
، تنوعت أيض    ا رفضها له بشكله الحاىل 

 
ردود السلطة الفلسطينية وجديتها ف

 . التعامل عىل الجهات المطالبة بإلغاء أو تعديل القانون

  األ ردت الحكومة  16/8/2017وبتاري    خ 
 
برسالة مم المتحدة عىل رسالة المقرر الخاص ف

رات وجود هذا القانون وضحت فيها  لالتفاقيات  ا يصبح ملبي  لقابل للتعديل ه نوأكدت أ ،متر

م بها دولة فلسطي   الدولية ا   تلتر 
 . لنر

  مجلس الوزراء 
 
يعات ف   قامت بها لجنة مواءمة التشر

  تضم  ،أما بخصوص التعديالت النر
والنر

 
 
  عضويتها عدد

 
  بصفة مراقب، ف ا ف

ا مجلس الوزراء عليهصادق من مؤسسات المجتمع المدن 

   
 
حنر  اللجنة، ولكن بعدما أحالت وزارة العدل الفلسطينية القانون إىل، 2017كانون األول ف

  وأكدت  . لم يصادق عليها الرئيس( 2018آذار ) لورقةتاري    خ هذه ا
 
  مقابلة الهيئةمصادر ف

 
، ف

  للمستوى المطلوب، وأشارت إىل أن قانون الجرائم  شخصية،
أن هذه التعديالت ال ترتقر

                                                           
ر جهود مؤسسة الحق في مواجهة قراضمن  ،الحق في حرية الرأي والتعبيروالية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية عصام عابدين،  10

 .64ص  ،2018 ، رام هللا،مؤسسة الحقبقانون الجرائم االلكترونية، 
https://goo.gl/UZJo6U  

https://goo.gl/UZJo6U
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ونية لم يعد أولوية حالي   يمس قوت  همة يجب متابعتها، ومنها ما مإذ طرأت قضايا  ،ا اإللكتر

  11. المواطني   وأرزاقهم كقانون التقاعد المبكر 

ونية سيبقر عىل جدول  ،من جهتها  أكدت نقابة الصحافيي   أن إلغاء قانون الجرائم اإللكتر

ورأت النقابة  . عالم والعالقات العامةمسؤول لجنة اإل عمر نّزال، أعمالها، وجاء ذلك عىل لسان 

  الموضوع حاض   
عىل أجندة مؤسسات المجتمع  ا أن جهود إلغاء القانون ستنجح إذا ما بقر

ت الظروف السياسية الفلسطينية الداخلية ، وإذا تغت   
  12. المدن 

  بعد، جهود لم تنجح 
 المجتمع المدن 

 
مجموعة من مؤسسات  ، وترىا والقانون ما زال نافذ

  
ل القانون تراجعت ن جهود تعديأ ،ومنها نقابة الصحفيي   ومؤسسة الحق ،المجتمع المدن 

ة أشهر عىل إ   هذا يعود قر بعد مرور عشر
 
جندة مؤسسات المجتمع زاحم أإىل تاره، والسبب ف

  بقضايا جديدة
ى ،المدن  صالح واإل  ،نةوالمواز  ،والتقاعد القشي ،مثل محكمة الجنايات الكتر

  
 . القضان 

   مؤسسات تؤكد العديد من ،تراجع الجهود رغم 
قانون الن موضوع تعديل أالمجتمع المدن 

ساس  والمعاهدات الدولية تعديله بما يتوافق مع القانون األ عمالها حنر سيبقر عىل جدول أ

  تحم  الحريات العام
 13. ةالنر

  هذا يشت  ما سبق إ
 
  الدفاع عن ملف الحريات العامة، ف

 
  ف

ىل تراجع تأثت  المجتمع المدن 

  هذا اإلطار  . المجال
 
المتخصصة " فلسطينيات" مؤسسةمديرة وفاء عبد الرحمن،  تلخص ،وف

                                                           
 11/3/2018 ،الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،، عمار جاموسعبر الهاتف مقابلة شخصية 11
 11/3/2018عالم والعالقات العامة في نقابة الصحفيين، مسؤول لجنة اإل ،عمر نزال، مقابلة شخصية عبر الهاتف 12
 .12/3/2018، المستشار القانوني في مؤسسة الحق، عصام عابدين، عبر الهاتفمقابلة شخصية  13



 

8 
 

  شؤون الشباب والمرأة
 
  متابعة ، ف

 
  فعاليته ف

  وتدن 
  الفلسطين 

مظاهر انكفاء المجتمع المدن 

 : ملفات الحريات العامة بالقول
 
  األداء " للحياد السياس  " ا إنه أصبح مرادف

 
ة والفردية ف ، مشت 

  الكثت  من األحيان يتم توظيفهإىل
 
  ف

لخدمة األجندة الحزبية، مذكرة   أن المجتمع المدن 

  شكلها 
ة النر رئيس الوزراء  باستخدام نقابات الموظفي   إلفشال الحكومة الفلسطينية العاشر

  عقب فوز حركة حماس  "إسماعيل هنية"السابق 
 
يعية الفلسطينية ف عام الاالنتخابات التشر

2006 .14 

  الفلسط 
  المجتمع المدن 

 معالم جديدة..  ين 

   مرت
ة تطور المجتمع المدن    مرحلتي    مست 

 
  ف

  عقدي المرحلة األ : الفلسطين 
 
وىل ف

بالتفاف الجماهت  اتسمت : (1993-1994) وسلو أ ياتات والثمانينيات ما قبل اتفاقيالسبعين

  
  وتجذر المجتمع المدن 

  حركة التحرر حول المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدن 
 
ف

  اتسمت بظهور مجموعة من من( وسلوأما بعد ): مرحلة الثانيةال؛ الوطن
ظمات المجتمع المدن 

ت    تغت 
افي  أولوياتها و أالنر   العمل التنموي وفق الثقافة يتر  ا صبح عملها احتر

 
كز عىل المساهمة ف

 15الدولية. 

ات طرأت قد "طارق دعنا إىل ذلك التحول بقوله  يشت     مرحلة تغت 
 
عىل   وسلو أ ما بعد ف

  عىل حساب أشكال  المنظمات غت  الحكومية
  المجتمع المدن 

 
، أصيلة  أخرى من التنظيم ف

                                                           
  https://goo.gl/GSntY4، 2017مبروك، أي دور للمجتمع المدني بالنظام السياسي الفلسطيني، الجزيرة نت،  خليل 14
  https://goo.gl/2LD28. 14/4/2013 شبكة السياسات الفلسطينية،، أين العلة؟ .. المجتمع المدني الفلسطينيطارق دعنا،  15

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/11/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/11/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://goo.gl/GSntY4
https://goo.gl/2LD28
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  أجندة البعاد التغت  دور القاعدة الشعبية، و أطالت  حيث
 
مكانة السياسية، والتغت  ف

 16". المنظمات

 ّ   فلسطي   وبعد هذا التغت 
 
  ف

قيام عقب   النوع  الذي شهده قطاع مؤسسات المجتمع المدن 

  معالم للمجتمع  لتنتج عنه السلطة، جاء االنقسام
من  برزها تسييس هذه المنظمات، أالمدن 

وضعف  ،صاب جهود هذه المؤسسات بالتشتتأمما  ،حيث تبعيتها لهذا التنظيم أو ذاك

  تحقيق
 
  مهامها، األ أ الفعالية ف

 
إحداث فيه عاجزة  عن  تمر الذي معه أصبحهدافها وقيامها ف

  
 
  و  حالة حقوق اإل تغيت  إيجانر  ف

 . بتعزيز حرية الرأي و التعبت  المطالبة نسان الفلسطين 

  نفس السياق
 
  الضفة  انتهاكات تمس المواطني   الفلسطينيي    وجدتأفإن حالة االنقسام  ،وف

 
ف

يعات، األ  ،منيةممارسات األجهزة األ عىل صعيد سواء  القطاع،و  مر الذي أو عىل صعيد التشر

خالف وتبادل اتهامات ىل خلق إو  ،المؤسسات من جهةالمقدمة من جهود ضعف أثر الىل إدى أ

  معرض  فيما بينها 
 
  االنقسامأي انتهاك يمارسه أالتعليق عىل ف

 
  . حد طرف

   ،ما سبق ىلإيضاف 
 
ايد الملحوظ ف يعات واإل التر    تمس الحريات العامة وقوت جر التشر

اءات النر

  الضفة و 
 
  ف

ولويات لدى مؤسسات ىل حالة من تداخل األإدى أما القطاع، المواطن الفلسطين 

  
ثر عىل فعالية دورها تجاه ، األمر الذي أجندتها بقضايا جديدةأنتيجة ازدحام  المجتمع المدن 

ونيةبعض القضايا كقانون الجرائم اإل  . لكتر

 يزيد هذا الوضع سوء  
ّ
  ا تعط

 
  ف

  تقدم لها مؤسسات المجتمع المدن 
يعية النر ل السلطة التشر

احاتها لتعديل أو  ، فيناقشها النصوص القانونية حول قضايا معينةيجاد إالوضع الطبيع  اقتر
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  غياب هذه و . إلقرارها أو رفضها  ممثلو الشعب
  يعن 

يع  الفلسطين  غياب دور المجلس التشر

  . خر النكفاء دور تلك المنظماتا آبب  العملية، مما يضيف س

  
 
  خطوات واضحة ف

مجال نشر القيم الديمقراطية، خطت مؤسسات المجتمع المدن 

  نفس الوقت ال تطبق مبادواال
 
  نطاق  ئهتمام بقضايا حقوق اإلنسان، إال أنها ف

 
الديمقراطية ف

ومن مظاهر غياب  . عملها، مما يغيب المصداقية عن هذه المؤسسات أمام الجمهور 

  توىل  بعض الشخصيات قيادة هذه المؤسسات 
الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدن 

 
 
ات طويلة، مناقض بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، وحق المشاركة، والتفويض، ويقوض روح  ا فتر

  17. اإلبداع والمبادرة الذاتية لدى األفراد 

 

 خاتمة

  نج
 
  ف

ير حت مؤسسات المجتمع المدن  اضها عىل قانون تتر ونية، اعتر كما برز   الجرائم اإللكتر

  
 
  أ ف

مساسه  بشكل واضحظهرت أ، إذ صدرتها المؤسسات الحقوقيةالمذكرات القانونية النر

ورة وعىل الرغم من إ. بالحريات   عىل ض 
القانون ونجاحها  إلغاءجماع مؤسسات المجتمع المدن 

  إ
 
اضها علف  الرفضعىل الرغم من و  ،طراف ذات العالقةاأل  الحكومة وكل إىليه يصال رسالة اعتر

قانون القرار ب ال أن إ ،18ئهإلغابدليل التفاعل الكبت  مع الهاشتاغات المطالبة ب لهالواسع  الشعنر  

ونيةالجرائم   ال يزال ن اإللكتر
 
 . تعديله، ولم يتم إلغاؤه أو ا افذ
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  فشل يظهر 
 
  ف

   و تعديل القانونأ إلغاءجهود مؤسسات المجتمع المدن 
معالم مجتمع مدن 

  رسم  ،برز معالمه التشتتأ ،جديد قد تبلور 
 
العامة السياسات وضعف الدور والتأثت  ف

  ما لم و  . والقواني   
 ،عها بما يضمن قدرتها عىل التأثت  وضاأ تقويمتعد مؤسسات المجتمع المدن 

يد من وضع الحريات سوء   ،سيستمر تراجع الحريات العامة   فلسطي    ا مما ست  
 
 . ف


