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 التقديرشكر و

 تتبعثر...  كممات في ليجمعيا الحروؼ يخط أف قبؿ ليفكر اليراع يتوقؼ المحظات ىذه مثؿ في
 سطور في تجميعيا يحاوؿ أف وعبثاً  األحرؼ

 تجمعنا وصور الذكريات مف قميالً  إال المطاؼ نياية في لنا يبقى وال الخياؿ في تمر كثيرة سطوراً 
 ............. جانبنا إلى كانوا برفاؽ

 الحياة غمار في األولى خطوتنا نخطو ونحف ووداعيـ شكرىـ عمينا فواجب

 و عممنا دروب في شمعة أشعؿ مف كؿ إلى والعرفاف الشكر بالجزيؿ ونخص

لى  دربنا لينير فكره حصيمة مف وأعطى المنابر عمى وقؼ مف وا 

 .أجمنا مف بذلتموه ما عمى الجزيؿ بالشكر أتوجو الكراـ األساتذة إلى

 أحمد أبو دية : الدكتور

 واالحتراـ. التقدير كؿ مني خير فمو كؿ عنا اهلل فجزاه ىذه الرسالو عمى باالشراؼ تفضؿ الذي

 وزودنا المساعدة يد لنا ومد العوف لنا وقدـ لبحثا ىذا إتماـ عمى ساعد مف كؿ أشكر وكذلؾ
  البحث ىذا لتماـ الالزمة بالمعمومات
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  ممخص

عمى التفاعؿ مع المنشورات  الجرائـ اللكترونية مدى تأثير قانوفىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

انة مكونة مف استبقامت الباحثة ببناء ، و السياسية لمناشطيف والعالمييف عمى منصة الفيسبوؾ

وىي: الجنس، والعمر، الدرجة  المعمومات والبيانات الشخصيةقسميف، حيث تضمف القسـ األوؿ 

العممية، والمؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي، وعدد المتابعيف لمصفحة الشخصية، والمواضيع التي يتـ 

طالع الصحفي عمى تناوليا، ولغة الصفحة الشخصية لمصحفي، بالضافة إلى ثالثة أسئمة تناولت ا

 قانوف الجرائـ اللكترونية، والعقوبات الواردة فيو، ومدى تأييد الصحفي لتطبيؽ القانوف.

( صحفي وصحفية تـ 100الكمي، تكونت عينة الدراسة مف ) المنيج الوصفي الباحثة استخدمتو 

، وقد تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف مجتمع الدراسة مف محافظات الخميؿ وبيت لحـ وراـ اهلل

 ( استمارة تـ توزيعيا.100استمارة مف ) 76استرداد 

تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع أف مستوى وتوصمت الدراسة إلى 

تأثير قانوف  وكذلؾ ظيرت النتيجة متوسطة فيجاء بدرجة متوسطة،  المحتوى السياسي في فيسبوؾ

عمى المحتوى المنشور ، و عمى الصحفييف والمدونيف عمى الصفحات االلكترونيةالجرائـ االلكترونية 

 .االلكترونية عمى التفاعؿ مع الصفحاتو  عمى الصفحة االلكترونية

العقوبات التي يتضمنيا القانوف رادعًا أماـ تناوؿ الصحفييف والمدونيف لبعض  حيث شكمت

عمى  مما أثرعقوبات التي يفرضيا القانوف خشية مف ال، كما ظير أف ىناؾ الموضوعات السياسية

 والمدونيف وحرية الرأي والتعبير. نشاط الصحفييف



 د

 

ىي مواضيع  يعتمدىا الصحفييف في صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾأكثر المواضيع التي أف و 

 أصبح لدى الصحفييف والمدونيفاجتماعية، وتالىا المواضيع السياسية وتالىا المواضيع الثقافية، و 

 والمدونيف الصحفييف لدى إدراؾ وىناؾ، رقابة ذاتية عمى ما يتـ نشره بسبب قانوف الجرائـ االلكترونية

 اللكترونية، الصفحات عمى المنشورات عمى اللكترونية الجرائـ بقانوف القرار يفرضيا التي لمقيود

 بالمضاميف لمتحكـ وسعييا الصفحات ىذه محتوى عمى الرقابة بوجود والمدونيف الصحفييف وشعور

 نظرية مقوالت إلى بوضوح يشير ما وىو الحاكمة، لمسمطة ناقدة وليس مؤيدة تكوف بحيث المنشورة

 .المجاؿ ىذا في البوابة حارس

عادة النظر في المواد التي يتضمنيا قانوف الجرائـ ى النتائج السابقة توصي الباحثة إعمبناًء 

ة الرأي والتعبير، وأف يتـ تطبيؽ قانوف الجرائـ اللكترونية مع االلكترونية والتي تشكؿ قيدًا عمى حري

مراعاة حرية الرأي لدى الصحفييف بشرط أف يتـ تحري الصدؽ في كؿ ما يتـ نشره عمى مواقع 

التواصؿ االجتماعي، تعزيز الحوار بيف نقابة الصحفييف والسمطات الرسمية لزالة مخاوؼ الصحفييف 

 ف عبارات فضفاضة.حوؿ ما يتضمنو القانوف م
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Impact of the Palestinian Cybercrime Act of 2018 on political content in 

Facebook: Journalists and bloggers model 

Prepared by: Areej JamalHsaanSarhana 

supervision: Dr. Ahmed AboDayya 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of the Electronic Crimes Law on the 

interaction with the political publications of activists and media on the 

Facebook platform. The researcher constructed a questionnaire consisting of 

two sections. The first section included personal information and data: 

gender, age, degree, , The number of followers of the personal page, the 

topics covered, the language of the journalist's personal page, and three 

questions about the journalist's knowledge of the cybercrime law, the 

penalties contained therein, and the journalist's support for the law. 

The researcher used the quantitative descriptive method. The study sample 

consisted of 100 journalists and journalists randomly selected from the study 

community from the governorates of Hebron, Bethlehem and Ramallah, and 

76 forms were retrieved from (100) distributed forms. 

The study found that the level of impact of the new electronic crimes law on 

the interaction with the political content in Facebook came to a medium 

degree, as well as the medium result in the impact of the Electronic Crimes 

Law on journalists and bloggers on the web pages, and the content published 

on the web page and interact with the web pages. 

The penalties imposed by the law were a deterrent to journalists and 

bloggers. It also appeared that there was fear of sanctions imposed by law, 



َ 

 

which affected the activity of journalists, bloggers and freedom of opinion 

and expression. 

And that the most topics that journalists rely on their personal pages on 

Facebook are social topics, followed by political topics followed by cultural 

topics. Journalists and bloggers have self-censorship of what is published 

because of the Electronic Crimes Law. Publications on the web, and the 

feeling of journalists and bloggers of the existence of censorship on the 

content of these pages and its attempt to control the contents published so as 

to be supportive and not critical of the ruling authority, which clearly refers 

to the arguments guard theory His father in this area. 

Based on the above results, the researcher recommends reviewing the 

articles contained in the Electronic Crimes Law, which constitute a 

restriction on the freedom of opinion and expression, and that the Electronic 

Crimes Law is applied with due regard to the freedom of opinion of 

journalists provided that the truth is investigated in all that is published on 

social networking sites, Strengthen the dialogue between the Journalists 

Syndicate and the official authorities to eliminate journalists' concerns about 

the loose wording of the law. 
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 الفصؿ األكؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مشكمة الدراسة كأىميتيا

 المقدمػة  1.1

ـ وقد أثار ىذا القانوف النظر لما تضمنو مف 2017صدر قرار قانوف الجرائـ االلكترونية في عاـ 

رأي والتعبير موجة كبيرة مف االنتقادات مف قبؿ النقابات المينية ومؤسسات قيود عمى حريات ال

المجتمع المدني والمؤسسات المدافعة عف حقوؽ النساف خاصة وأف إقراره جاء دوف حوار مجتمعي 

وفي فترة زمنية قياسية، ونظرًا لمضغوط الداخمية والخارجية التي مورست عمى الحكومة الفمسطينية تـ 

 عديالت ميمة عمى القانوف.إدخاؿ ت

سيما  ال، وتعديالتوـ 2003المعدؿ لسنة  األساسيحكاـ القانوف ألاستنادًا ـ 2018/ 29/4في و 

ـ، بشأف الجرائـ 2017لسنة  (16)وعمى أحكاـ القرار بقانوف رقـ  منو، (43)أحكاـ المادة 
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نحو "مكافحة  تـ توجيييا( مادة 57قانوف الجرائـ اللكترونية الذي يتكوف مف ) تـ تعديؿ ،اللكترونية

صؿ إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة ضد مف يرتكب حكـ ي" حيث تناوؿ ىذا القانوف بالجرائـ اللكترونية

"جرائـ إلكترونية" كػ"نشر أو مشاركة ما مف شأنو الخالؿ بالنظاـ العاـ، أو تعريض سالمة الوطف 

)الوقائع  أو تعطيؿ أحكاـ القانوف األساسي ،وأمنو لمخطر، أو منع السمطة مف ممارسة أعماليا

 (2018الفمسطينية، 

األحكاـ التي وردت في ىذا القرار بالقانوف المذكور مف شأنيا المس و العديد مف النصوص  فإ

بالحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر تحت طائمة العقوبات التي ينظميا 

لفئة الشباب  وبات السالبة لمحرية )االعتقاؿ السياسي( وعمى وجو التحديدالقانوف الجديد خاصة العق

ىذا القانوف ىو خرؽ لمحريات اللكترونية، وأنو استيداؼ بشكؿ أساسي لمجسـ ف الناشط إعالميًا، وأ

 ي.الصحاف

نشطاء ل تمت في الفترة األخيرة بموجب قرار قانوف الجرائـ اللكترونيةحاالت االعتقاؿ الكثير مف إف 

لبعض سموكيات السمطة الوطنية وأجيزتيا األمنية عمى وصحفييف عمى خمفية آرائيـ وانتقاداتيـ 

وىو ما يثير الكثير مف االنتقادات واالعتراضات عمى القانوف المذكور ، وسائؿ التواصؿ االجتماعي

ابة الصحافييف رئيسة : األولى ىي إقراره دوف مشاورة نق جوانب ةفي ثالث حيث تمثؿ االعتراضات 

و عمى "مواد ئحتواأأو مؤسسات المجتمع المدني، أو حتى إطالع المواطنيف عميو، أما الثانية ف

عمى نطاؽ واسع استنادا لعبارات فضفاضة، واألخيرة ىي إعطاء و خطيرة" تجّرـ كثيرا مف الممارسات 

ى الخصوصيات منيابة والشرطة في التفتيش والتنصت والحجب واالطالع عملصالحيات واسعة 

 (.2017الشخصية دوف رقابة قضائية كافية ) اشتيوي،
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الف الموقعة عمييا مثؿ العوىو ما يتناقض مع التزامات فمسطيف في المعاىدات والمواثيؽ الدولية 

"لكؿِّ شخص حؽُّ التمتع بحرية  عمى أف و( من19المادة ) نص فيالعالمي لحقوؽ النساف الذي ي

يتو في اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة، وفي التماس األنباء  الرأي والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حرِّ

يعني أف الحكومة  وىذا ،ما اعتبار لمحدود"واألفكار وتمقِّييا ونقميا إلى اآلخريف، بأيَّة وسيمة ودون

 )العالف العالمي لحقوؽ النساف،تيا المعمنة ضد القوانيف الدوليةالفمسطينية تستمر في انتياكا

1948). 

"مدى تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى المضاميف السياسية لدى  في معرفة ه الدراسةىذوتيتـ 

التعرؼ عمى ماىية قانوف الجرائـ اللكترونية  مف أجؿالناشطيف السياسييف عبر الفيسبوؾ"، 

قبؿ مف خاصة القانوف عمى حرية الرأي والتعبير ىذا الفمسطيني الجديد، ومعرفة مدى تأثير 

 عمى فيسبوؾ. العالمييف الناشطيف

 مشكمة الدراسة:2.1

قانوف الجرائـ اللكترونية الفمسطيني الجديد تعديؿ 17/4/2018أقرت الرئاسة الفمسطينية بتاريخ 

 القانوف لتنظيـ المعامالت والمواقع اللكترونّية العالمّية ومواقع التواصؿ االجتماعي، وفرض

وؾ العاـ والتحريض في الفضاء اللكتروني، وكذلؾ سد الفراغ القانوني خالؿ بالسمعقوبات عمى ال

مف وضعت واالنتقادات التي  أثار القانوف الجديد حالة مف الجدؿوقد المتعمؽ بالجرائـ االلكترونية. 

بسبب آلية وتوقيت وحيثيات استصدار قبؿ المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات حقوؽ النساف؛ 

قرار القانوف. ح يث تجاىؿ تحفظات الجيات الحقوقية والعالمية والقانونية عمى العديد مف بنوده وا 
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الفضفاضة التي تضيؽ الخناؽ عمى حرية التعبير، وتيدد الناشطيف والعالمييف الفمسطينييف 

 . بسبب آرائيـ ومنشوراتيـ بالمالحقة واالعتقاؿ

عمى التفاعؿ مع  جرائـ اللكترونيةال مدى تأثير قانوف التعرؼ عمى مشكمة الدراسةوعميو تشمؿ 

المنشورات السياسية لمناشطيف والعالمييف عمى منصة الفيسبوؾ )الفضاء التعبيري األكثر حيوية في 

 المجتمع الفمسطيني(.

 لجابة عمى األسئمة الفرعية التالية:بابالضافة إلى السؤاؿ الرئيس لمدراسة توصي 

 :الدراسةسػئمة أ3.1

 في فيسبوؾ؟الصحفييف والمدونيف  صفحات قانوف الجرائـ االلكترونية عمىما مستوى تأثير  -1

المحتوى مف خالؿ  صفحات الصحفييفكترونية عمى ما مستوى تأثير قانوف الجرائـ االل -2

 ؟عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"المنشور 

االجتماعي  التواصؿصفحات ئـ االلكترونية عمى التفاعؿ مع ما مستوى تأثير قانوف الجرا -3

 ؟فيسبوؾ لمصحفييف والمدونيف

المواضيع التي يعتمدىا الصحفييف في و تأثير قانوف الجرائـ اللكترونية عمى طبيعة ما ى -4

 صفحاتيـ الشخصية عمى الفيسبوؾ؟
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 : الدراسة فرضيات 4.1

أثير تبيف استجابات أفراد العينة حوؿ ( α ≤ 0.05)عند مستوى توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال 

 وفقاً  التفاعؿ مع المحتوى السياسي في فيسبوؾ مع 8008لعاـ قانوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني 

 :اتغير تلم

  الجنس 

 .العمر 

 .الدرجة العممية 

 .المؤسسة التي يعمؿ بيا الصحفي 

 عدد المتابعيف 

 : الدراسةأىداؼ 5.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

انوف الجرائـ االلكترونية الفمسطيني الجديد عمى التفاعؿ مع المحتوى تأثير ق قياس مدى -1

 .السياسي في فيسبوؾ

 فيالصحفييف والمدونيف صفحات مستوى تأثير قانوف الجرائـ االلكترونية عمى  قياس -2

 الفيسبوؾ.

صفحات الصحفييف والمدونيف مف  ترونية عمىمستوى تأثير قانوف الجرائـ االلكقياس  -3

 الفيسبوؾ. في المنشور المحتوى خالؿ


