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رشكة فلسطينية، تختص مبجاالت الرتويج باستخدام التكنولوجيا، تقدم املشاريع والخدمات التالية:

مرشوع إنتاج محتوى وتقارير 
ودراسات يف مجال اإلعالم 

االجتامعي.

مؤمتر سنوي متخصص 
يف مجال اإلعالم الرقمي 

واالجتامعي.

حلول تفاعلية تعتمد عىل 
الشاشات التي تعمل باللمس 
وغريها من األجهزة املتطورة.

SocialStudio.meSharePalestine.comTriozLab.com



املقدمة

يف نســخته الرابعــة، يــأيت تقريــر وســائل التواصــل االجتامعــي والرقمــي يف فلســطني للعــام 2017 ليعطــي صــورة 
عامــة عــن طبيعــة الســلوك الفلســطيني عــىل املنصــات الرقميــة واالجتامعيــة، يف ظــل التزايــد املســتمر الســتخدام 
ــة،  ــل الثالــث مــن اإلتصــاالت الالســلكية يف الضفــة الغربي وســائل التواصــل االجتامعــي، ومــع إطــالق خدمــات الجي

مــام ســيُحدث بالــرورة تغيــريات عــىل ســلوكيات املســتخدمني مــع انتشــار هــذه الخدمــة.

اعتمــد التقريــر هــذا العــام تغيــرياً جذريــاً يف آليــة عــرض املعلومــات الخاصــة باملنصــات االجتامعيــة، اذ تــم الرتكيــز 
عــىل االحصائيــات التــي تصــف الســلوك العــام للقطاعــات الفلســطينية املختلفــة، دون إدراج قوائم الحســابات األكرث 
نشــاطاً وتفاعــالً، وذلــك بإيجــاد بديــل إلكــرتوين يــزّود املهتمــني بهــذه املعلومــات بشــكل أكــرث تحديثــاً ودقــة ســيكون 
ــن  ــي متّك ــل، والت ــث والتحلي ــث أدوات البح ــام إىل تحدي ــذا الع ــع ه ــر. إذ نتطل ــذا التقري ــالق ه ــد إط ــارشة بع ــاً مب متاح
مــن الحصــول عــىل بيانــات أكــرث دقــة وشــمولية، تفيــد املختصــني والباحثــني يف فهــم آليــة عمــل هــذه املنصــات 
وســلوك املســتخدمني عليهــا. ومــع اطــالق برنامــج “حــي” بنســخته األكــرث تطــوراً، ســيكون باإلمــكان الحصــول عــىل 

بيانــات محدثــة وفوريــة ألبــرز الحســابات العامــة عــىل كل مــن فيســبوك وتويــرت وإنســتغرام. 

يتنــاول التقريــر لهــذا العــام سلســلة مــن املعلومــات الشــيقة حــول الســلوك العــام عــىل الشــبكات الرقميــة، مثــل 
حجــم التجــارة اإللكرتونيــة، ومعــدل اإلنفــاق عــىل اإلعالنــات املدفوعــة عــىل شــبكة فيســبوك، إضافــة إىل إحصائيــات 
عامــة ومواقــع إلكرتونيــة وتطبيقــات هواتــف ذكيــة ومبــادرات إلكرتونيــة وحــاالت املالحقــة واالعتقــال بســبب النــرش، 

وأبــرز القضايــا التــي تــم توثيقهــا إلكرتونيــاً باســتخدام وســوم “هاشــتاغات” محــددة.

وبــكل فخــر، تســتمر رشاكتنــا مــع املؤسســات والــرشكات الفلســطينية، التــي تقــدم الدعــم الالزم إلصــدار هــذا التقرير، 
والــذي يتوافــق مــع رؤيتهــا بــرورة مواكبــة التطــورات املتســارعة يف مجــال اإلعــالم الرقمــي واالجتامعــي. ونخــص 
بالذكــر لهــذا العــام كل مــن رشكــة جــوال، ورشكــة بالتــل، وبنــك فلســطني، ورشكــة عســل، ورشكــة بشــر السكســك 

وجمعيــة مركــز بــرج اللقلــق. 

نهايــة، يســعدنا املســاهمة مجــدداً يف تقديــم تقريــر موجــز عــن طبيعــة الســلوك الرقمــي للفلســطينيني مــن 
مؤسســات ورشكات وأفــراد، آملــني أن يكــون مرجعــاً ذا فائــدة، خاصــة يف دعــم القــرارات مــن خــالل اســتخدام 
اإلحصائيــات والبيانــات الــواردة فيــه، مــع اســتعدادنا الســتقبال االقرتاحــات واملالحظــات مــن خــالل قنــوات االتصــال 

املعتمــدة.

م. حسان جدة



حسان جدة
بحث وإرشاف عام

بحث وتحليل بيانات

بحث مراجعة وتدقيق

بحث وتحليل بيانات

إرشاف فني
وتصميم جرافييك

بحث وتحليل بيانات

فيديو وبيانات متحركة

محمد خليل

أنوار عفانة هديل حسني

إياس جرب

محمد ياسني

فنتينا شويل

تامر األغرب

فريق العمل

معلومات اإلتصال

Info@concepts.ps Info@socialstudio.me



بالرشاكة مع



إحصائيات عامة

التهمة فيسبوك

هاشتاغ

مواقع إلكرتونية

املنصات االجتامعية يف فلسطني

مبادرات

تطبيقات الهواتف الذكية

املنهجية واملراجع

الفهرس
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31

35

40

47

56

65



أهم اإلحصائيات والبيانات الخاصة باملنصات الرقمية،إضافة إىل البيانات 
املرجعية مثل خصائص السكان يف املناطق املذكورة ضمن التقرير:

تعداد السكان يف فلسطني وبعض البلدان العربية	 
متوسط رسعة االنرتنت	 
التجارة اإللكرتونية	 
استخدام املنصات االجتامعية	 
الهواتف املحمولة	 
انطباعات وسلوكيات حول املنصات االجتامعية	 
اإلنفاق عىل اإلعالنات املدفوعة	 
أداء الوزارات عىل املنصات الرقمية	 
أبرز كلامت البحث 	 

مصطلحات: 
فلسطني 67: الضفة الغربية وقطاع غزة	 
فلسطني 48: املناطق الفلسطينية املحتلة عام 1948	 
فلسطني: فلسطني التاريخية قبل االحتالل عام 1948	 



9

التعداد السكاين يف فلسطني وبعض البلدان العربية

استخدام اإلنرتنت يف فلسطني وبعض البلدان العربية

نسبة املتصلني باإلنرتنت من إجاميل عدد السكان

1,2,3

4
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متوسط رسعة اإلنرتنت من خالل البيانات املتنقلة )خدمات الجيل الثالث أو الرابع(

متوسط رسعة اإلنرتنت الثابت )األريض(

)3G( إحصائية فلسطني 67 ال تشمل خدمة الجيل الثالث

5

5
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1: نسبة استخدام اإلنرتنت من عدد السكان   2: نسبة املتسوقني إلكرتونياً من مستخدمي اإلنرتنت 

هذا العدد ال يشمل الطرود التي يتم توصيلها من خالل رشكات التوصيل الخاصة مبارشة، دون املرور يف الربيد الفلسطيني.

التجارة اإللكرتونية

نسبة استخدام وسائل التواصل االجتامعي املختلفة

نسبة مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي إىل عدد السكان

طرد تم استالمها من خالل الربيد الفلسطيني
تحت تصنيف التجارة اإللكرتونية.

أعداد 
املتسوقني من 

خالل االنرتنت 
غري متوفرة

أعداد 
املتسوقني من 

خالل االنرتنت 
غري متوفرة

6,7,8

36,9
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نسب استخدام منصات اجتامعية مختارة

يظهــر فيســبوك أن عــدد املســتخدمني الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ال يتجــاوز 1.5 مليــون مســتخدم، 
بينــــام أظهــــر يف العــــام املــــايض عــــدداً يتجــــاوز 1.7 مليــــون مســــتخدم، مــــام يــدل عــــىل وجــود خلــــل يف كيفيــة تعريــف 

فيســــبوك للمســــتخدمني الفلســطينيني، وطريقــة متييزهــــم عــن املســتخدمني اإلرسائيليــني.

النسبة إىل عدد السكان

10,11,12,13
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إناثذكور

نسبة استخدام  األجهزة والهواتف النقالة يف الوصول إىل فيسبوك

توزيع مستخدمي فيسبوك حسب الجنس

14

14
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توزيع مستخدمي فيسبوك حسب الفئة العمرية )فلسطني 67(

ترتيب املحافظات الفلسطينية حسب عدد املستخدمني النشطني شهرياً  عىل فيسبوك

ترتيب املحافظات الفلسطينية حسب معدل عدد التفاعالت الشهرية لكل مستخدم عىل فيسبوك

التفاعالت: اإلعجاب باملنشورات، التعليقات، مشاركة املنشورات، التفاعل مع اإلعالنات.

 مل يتم ذكر محافظة طوباس يف القامئة، بسبب غيابها عن قامئة املحافظات الفلسطينية يف فيسبوك

14

14

14

نسبة عدد مستخدمي فيسبوك من إجاميل عدد السكان 
لنفس الفئة العمرية
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  ).ps + .falasteen( النطاقات الفلسطينية املسجلة 

ساعات الذروة الستخدام فيسبوك يف فلسطني

مشغلو شبكات الهواتف املحمولة

إجاميل عدد الرشائح )sim cards( يف فلسطني 67

16,17

18

35

15

باملقارنة،
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نسب  استخدام الشبكات املختلفة ملرة واحدة عىل األقل شهرياً

ترتيب املنصات االجتامعية حسب تفضيلها من قبل املستخدمني

*بناًء عىل اإلستبيان: أي من التطبيقات التالية تستخدمها عىل األقل مرة واحدة شهرياً؟

*بناًء عىل اإلستبيان: ما هي املنصة االجتامعية املفضلة لديك؟
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هل حظرت/ حذفت صديقاً عىل فيسبوك خالل عام 2017؟

خالل استخدامي فيسبوك لهذا العام

 دوافع استخدام السوشال ميديا

*بناًء عىل االستبيان:

*بناًء عىل االستبيان:

*بناًء عىل االستبيان:
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عدد الشكاوى التي تلقتها دائرة مكافحة الجرائم اإللكرتونية يف الرشطة الفلسطينية

عندما أضع أي منشور آخذ بعني االعتبار 

*بناًء عىل االستبيان:

19
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 هل سبق وتعرضت لحالة ابتزاز أو تحرش إلكرتوين؟ 

هل قمت بالتسّوق عرب اإلنرتنت خالل 2017 )مواقع إلكرتونية، صفحات فيسبوك أو غرها(:

ما هي مصادر األخبار واملستجدات اليومية؟

*بناًء عىل االستبيان:

*بناًء عىل االستبيان:

*بناًء عىل االستبيان:



20

أداء الوزارات الحكومية عىل فيسبوك يف الضفة الغربية

معدل الرد العام للوزارات الفلسطينية يف الضفة الغربية

تم الوصول إىل هذه النتيجة بناء عىل تجربة أجريت خالل شهر 12/2017، بإرسال 4 رسائل استفسارية عىل مدار ثالثة 
أسابيع متتابعة من خالل فيسبوك والربيد اإللكرتوين الرسمي.
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معدل الرد العام للوزارات الفلسطينية يف قطاع غزة

أداء الوزارات الحكومية عىل فيسبوك يف قطاع غزة

تم الوصول إىل هذه النتيجة بناء عىل تجربة أجريت خالل شهر 12/2017، بإرسال رسالة استفسارية من خالل فيسبوك 
والربيد اإللكرتوين الرسمي.
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الزيادة السنوية يف اإلنفاق عىل إعالنات فيسبوك

اإلنفاق عىل إعالنات فيسبوك يف فلسطني 67

2.17 مليون دوالر قيمة اإلعالنات املدفوعة عىل فيسبوك يف الضفة الغربية وقطاع غزة

20

20
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توزيع مستخدمي إنستغرام يف فلسطني  67 حسب الفئات العمرية

10توزيع مستخدمي إنستغرام يف فلسطني 67 حسب الجنس

10

إناثذكور
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نسبة استخدام التفاعالت املختلفة عىل فيسبوك يف فلسطني 67
21
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أكرث الكلامت بحثاً عىل جوجل

أكرث الكلامت بحثاً عىل يوتيوب
22

22



نســتعرض يف هــذا القســم وبشــكل مختــر، تواجــد القطاعــات الفلســطينية 
حــول  قياســية  وأرقامــاً  الرئيســية،  االجتامعيــة  املنصــات  عــىل  املختلفــة 

املؤثريــن الفلســطينيني عــىل املنصــات املختلفــة.

للحصول عىل قامئة بأبرز الحسابات الفلسطينية عىل املنصات االجتامعية
يرجى زيارة موقع حيك: 

www.hakii.co
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نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل إنستغرام

نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل فيسبوك

رشكات اإلنرتنت

اتحادات ونقابات

مؤسسات أهلية

اتحادات ونقابات

مؤسسات أهلية
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نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل يوتيوب

نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل تويرت

اتحادات ونقابات

مؤسسات أهلية

اتحادات ونقابات مؤسسات أهلية
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نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل سنابشات

نسبة تواجد القطاعات الفلسطينية املختلفة عىل لينكدإن

رشكات اإلنرتنت

السيارات

املطاعم

اتحادات ونقابات

مؤسسات أهلية

اتحادات ونقابات

مؤسسات أهلية
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معدل عدد املتابعني لحسابات املؤثرين عىل شبكات التواصل االجتامعي

األرقام باألعىل تعرب عن متوسط عدد املتابعني للمؤثرين كأفراد
عىل مختلف شبكات التواصل االجتامعي
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ــرث  ــطينية األك ــع الفلس ــض املواق ــر بع ــم ذك ــر، ت ــن التقري ــم م ــذا القس يف ه
ــي: ــام ي ــا ك ــم تصنيفه ــهرياً، وت ــارة ش زي

اخباري	 
تعليمي	 
خدمايت	 
حكومي	 
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املواقع اإللكرتونية الفلسطينية

al-ayyam.ps Alarab.com

Alfajertv.com Aliqtisadi.ps Alquds.com

Alwatanvoice.com Arab48.com felesteen.ps

Khbrpress.net Maannews.net Nablus.news

Zamnpress.com

مواقع إخبارية

24,25

Nnpress.com palpress.ps Paltoday.ps

Panet.co.il Raya.ps Rb2000.ps

Rmix.ps Samanews.ps wafa.ps

Watania.net Wattan.tv Yomyat.ps

pssawa.com palsawa.com skypress.ps

thegazapost.com Palweather.psnpaapress.com

Psnews.ps Safa.pshadfnews.ps

Sadaa.ps Alhadath.psRamallah.news

Nablustv.net Palestinetoday.netPnn.ps
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Kooora.com shabab.ps

منوعات

رشكات

alazhar.edu.ps alquds.edu

birzeit.edu iugaza.edu.ps

Alaqsa.edu.psrawafed.edu.ps

najah.edu

qou.edu

مؤسسات أكادميية

alburaq.net

shasha.ps

jawwal.ps

hadara.ps

paltel.pswataniya.ps

jobs.ps

arn.ps

panet.ps

Shobiddak.com

Eschool.edu.psMohe.psMtit.gov.ps

مواقع خدماتية

مواقع حكومية
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املواقع اإللكرتونية الفلسطينية املحجوبة

أصــدر النائــب العــام د.أحمــد بــراك يف حزيــران 2017 قــراراً  إىل رشكات تزويــد اإلنرتنــت يف الضفــة الغربيــة بحجــب أكــرث مــن 
20 موقعــاً الكرتونيــاً، وكان املتحــدث الرســمي باســم الحكومــة طــارق رشــاموي قــال يف تريحــات لراديــو أجيــال إن الحظــر 
يســتند لنصــوص قانونيــة، فهــي بحســب رأيــه تثــري الفتنــة وال تتوخــى املصداقيــة واملهنيــة يف نقــل األخبــار واملعلومــات 

املتعلقة بالشــأن الفلســطيني.

شبكة قدس اإلخبارية قناة األقىص الفضائية فلسطني للحوار

وكالة صفا الرأي املركز الفلسطيني لإلعالم

إخوان أونالين املوقع الرسمي لحركة حامس موقع حامس للعمل الجامهري

وكالة شهاب لألنباء أمامة اإلخباري أمد لإلعالن

فراس برس الكرامة برس قدس برس

وكالة فلسطني برس لألنباء فلسطني اآلن أحوال البالد

Ara news فتح ميديا فلسطني أونالين

كتائب القسام صوت فتح اإلخباري الرسالة نت

شبكة فلسطني لألنباء_شفا إن اليت بريس أجناد اإلخبارية

26,27,28,29



شــهد عــام 2017، إطــالق عــدد مــن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، تــم تصنيفهــا 
وفقــاً ملحتواهــا. ومــع إطــالق خدمــات الجيــل الثالــث مــن اإلتصــاالت، فإنه من 
املتوقــع فتــح املجــال بشــكل أوســع للمشــاريع الناشــئة لطــرح أفــكار تعتمــد 

عــىل الوجــود الدائــم لإلنرتنــت عــىل األجهــزة املحمولــة.
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تطبيقات الهواتف الذكية الفلسطينية حسب نوع الخدمة

الخدمايت: تشمل التطبيقات التي تُقدم خدمات مبارشة ومختلفة للمواطنني مثل الوظائف الشاغرة وخدمات النقل 
وخدمات البلديات وتنظيم الوقت.

السياحة والسفر: كل ما يتعلق باألماكن السياحية يف فلسطني والخرائط وأدلة األماكن يف املدن كاملطاعم ومراكز 
التسوق وغريها

طعام: كل ما يتعلق بتحضري األكل أو طلبه من املطاعم وتوصيله

املعلومايت: تشمل التطبيقات التي تعطي معلومات عامة عن موضوع معني يف فلسطني

اجتامعي: كل ما يتعلق بالحياة االجتامعية للناس عىل مواقع التواصل االجتامعي والعرائض وجمع التواقيع

الحكومي: كل التطبيقات التي تتبع للمؤسسات الحكومية يف الضفة وقطاع غزة 

30

4

info@socialstudio.me :مالحظة: تم جمع هذه التطبيقات عن طريق البحث اليدوي، يف حال وجود أي اقرتاحات أو إضافات يرجى إرسالها إىل الربيد اإللكرتوين
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بدي طبيب
500 - 100

موبايي دليي
10,000 - 5,000

ميديكري
10,000 - 5,000

شو بدك من فلسطني؟
50,000 - 10,000

PalSports
1,000 - 500

Zaki - زايك
1,000,000 - 500,000

يامسافر
5,000,000 - 1,000,000

Palestine Restaurants Ordering
500 - 100

دليل فلسطني التجاري
500 - 100

Talabati طلبايت
5,000 - 1,000

panet بانيت
5,000,000 - 1,000,000

TebBaby
1,000,000 - 500,000

فلسطني اليوم
5,000 - 1,000

Arabi Mobile

Gaza Man
500,000 - 100,000

X Bugs
500,000 - 100,000

mDiet–حميتي
500,000 - 100,000

Paltel Technical Kit
1,000 - 500

NetGuard بالتل
50,000 - 10,000

Paldrive Free تؤوريا
500,000 - 100,000

Bank of Palestine
100,000 - 50,000

Ajyal Radio
1,000 - 500

Sila
5,000,000 - 1,000,000

قناة األقىص الفضائية
100,000 - 50,000

Bokra.net - موقع بكرا
50,000 - 10,000

Maan News وكالة معا االخبارية
50,000 - 10,000

رام الله اإلخباري
10,000 - 5,000

Paltraffic | بال ترافيك
5,000 - 1,000

خدمايت
5,000 - 1,000

Al Quds Mobile
50,000 - 10,000

GACA
50,000 - 10,000

inakba
10,000 - 5,000

التصفية العاملية
50,000 - 10,000

Jawwal
500,000 - 100,000 500,000 - 100,000

موقع عرب 48
50,000 - 10,000

Ziqaq
10,000 - 5,000

Jerusalem Electricity
50,000 - 10,000

AlBhaa Youth Group
-

Arine Rinawi عرين ريناوي
5,000 - 1,000

AlMaqdisi Guide الدليل املقديس
50,000 - 10,000

ً أرسمني شكرا
500 - 100

تطبيقات الهواتف الذكية الفلسطينية

Kookies - كوكيز
50,000 - 10,000
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دليل الهاتف الفلسطيني
50,000 - 10,000

معابر
1,000 - 500

KIA Palestine
500 - 100

الدفاع املدين الفلسطيني
1,000 - 500

Wataniya Mobile الوطنية موبايل
50,000 - 10,000

App Mahal
5,000,000 - 1,000,000

Abdeen Elite Home
5,000 - 1,000

Musawa مساواة
5,000 - 1,000

مواقيت فلسطني
100,000 - 50,000

الكتلة اإلسالمية
10,000 - 5,000

فتح فلسطني - راغب الرسجاين
5,000 - 1,000

دواء
10,000 - 5,000

بوابة فلسطني الحكومية
5,000 - 1,000

انرتنت آمن ومفيد
500 - 101

Jetak Pal
500 - 100

الهيئة العامة للشؤون املدنية
10,000 - 5,000

Jooo3an.com جوعان دوت كوم
5,000 - 1,000

إكتشفي تشفي
500 - 100

فلسطني سؤال وجواب
5,000 - 1,000

دليلك
10,000 - 5,000

فلسطني يف مثل هذا اليوم
5,000 - 1,000

mart.ps
5,000 - 1,000

بيانايت
500 - 100

راسل
500 - 100

دليي
50,000 - 10,000

أذكاري
5000000 - 1000000

Jo3an جوعان
50,000 - 10,000

عداد السعرات الحرارية من حميتي
500,000 - 100,000

Momy Helper
5,000 - 1,000

صوريت يف العلم الفلسطيني
50,000 - 10,000

فلسطني والقضية الفلسطينة
5,000 - 1,000

موسوعة فلسطني
5,000 - 1,000

اإلستعالم اإللكرتوين
5,000 - 1,000

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
5,000 - 1,000

بريدي
500 - 102

طلبايت
10,000 - 5,000

نصيحة
500 - 100

طقس فلسطني
5,000 - 1,000

ركاب
5,000 - 1,000

بلدية البرية
500 - 100

Liwan App - تطبيق ليوان
10,000 - 5,000

شبكة قدس اإلخبارية
50,000 - 10,000

Ana Paltel
500,000 - 100,000

Top dentist
50 - 10

وظيفتي
50,000 - 10,000
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)RIHLEL( رحلة
1,000 - 500

فزعة
50,000 - 10,000

اخبار الداخلية الفلسطينية
5,000 - 1,000

طقس فلسطني
100,000 - 50,000

وظائف شاغرة يف فلسطني
1,000 - 500

BedeTaxi - بدي تكيس
5,000 - 1,000

معرب الكرامة
50,000 - 10,000

SouqFalastin - سوق فلسطني
10,000 - 5,000

Ladies Community
100 - 50

My celebration - حفلتي
1,000 - 500

Dental Tools
500 - 100

ليىل وظالل الحرب
5,000,000 - 1,000,000

بنك فلسطني
500,000 - 100,000

بنك الدم الفلسطيني
500 - 100

ع البال
1,000 - 500

Lecture Alarm
5,000 - 1,000

The Richest Man In Babylon App
5,000 - 1,000

Guess Figure
50 - 10

Al Manara Library
50000 - 10000

Know Palestine اعرف فلسطني

نقابة املهندسني - مركز القدس

50,000 - 10,000

5,000 - 1,000

Toto Letters
50 - 10

WebTeb
500,000 - 100,000

املواصالت املقدسية
500 - 100

طابو فلسطني
5,000 - 1,000

Burj Alluqluq Social Society
1,000 - 500

AIB Mobile Banking
5,000 - 1,000



تســتمر الســلطات الحاكمــة مبامرســة الضغــط عــىل الناشــطني عــىل وســائل 
التواصــل االجتامعــي، بســبب منشــوراتهم عــىل املنصــات الرقميــة، وخاصــة 
فلســطني.  يف  وتفاعــالً  اســتخداماً  األكــرث  املنصــة  بصفتــه  فيســبوك، 
مؤسســات  قبــل  مــن  املوثقــة  الحــاالت  أبــرز  القســم  هــذا  يف  نســتعرض 
حقوقيــة لحــاالت االعتقــال أو اإلســتدعاء أو التحقيــق، ســواء مــن قبــل األجهــزة 

األمنيــة اإلرسائيليــة أو الفلســطينية. 
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براء القايض

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: االحتجاز ملدة يوم واحد
املدينة: رام الله

قتيبة صالح قاسم

سبب اإلعتقال: منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها ونرش طلب االستدعاء عىل فيسبوك

الحكم: غري متوفر
املدينة: بيت لحم

قتيبة صالح قاسم

سبب اإلعتقال: إنشاء مواقع تحريضية ضد السلطة« 
و »العمل مع قناة محظورة استنادا لقانون الجرائم 

اإللكرتونية.
الحكم: االعتقال عددة ايام ومازالت املحكمة قامئة

املدينة: غري متوفر

لؤي تيسر شاللدة

سبب اإلعتقال: منشورات األخبار العاجلة التي ينرشها 
عىل فيسبوك بحجة عددها الكبري.

الحكم: اإلفراج عنه بعد 6 ساعات من التحقيق 
واالحتجاز.

املدينة: الخليل

أ.أ

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: غري متوفر
املدينة: دورا/ الخليل

عروبة عامر عبد الحكيم ابو عرفة

سبب اإلعتقال: منشورات عىل الفيسبوك وإنشاء 
صفحة الخليل االخبارية

الحكم: غري متوفر
املدينة: الخليل

شادي حاتم كراكرة

سبب اإلعتقال: عىل خلفية الحملة اإللكرتونية عىل 
فيسبوك ضد حجب املواقع اإللكرتونية

الحكم: التوقيع عىل تعهد يفيد مبنع التعرض للحكومة 
أو اإلساءة لها أو لألجهزة األمنية عىل موقع فيسبوك

املدينة: رام الله

سالم االطرش

سبب اإلعتقال: عىل خلفية الحملة اإللكرتونية عىل 
فيسبوك ضد حجب املواقع اإللكرتونية

الحكم: التوقيع عىل تعهد يفيد مبنع التعرض للحكومة 
أو اإلساءة لها أو لألجهزة األمنية عىل موقع الفيسبوك

املدينة: رام الله

أجهزة أمنية فلسطينية )الضفة الغربية(

عائلة العبد

سبب اإلعتقال: إطالعهم عىل منشور ابنهم وعدم 
منعه

الحكم: غري متوفر 

املدينة: كوبر/ رام الله

نور كايد فائق عيىس )16 عاما(

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: اعتقال 7 أشهر

املدينة: عناتا شامل القدس

31,32,33,34,28
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أرشف ابو عرام

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: تم االفراج عنه بعد ساعات من االعتقال

املدينة: رام الله

)أ. أ(

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: أفرج عنه يف اليوم التايل
املدينة: بيتونيا/ رام الله

)ر. خ(

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: أفرج عنه يف اليوم التايل

املدينة: بيتونيا/ رام الله

)م. ع(

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: أفرج عنه يف اليوم التايل

املدينة: بيتونيا/ رام الله

أحمد محمد حاليقة

سبب اإلعتقال: منشورات معادية لألجهزة األمنية عىل 
فيسبوك، استناداً اىل قانون الجرائم اإللكرتونية

الحكم: االعتقال عدة أيام وما زالت املحكمة قامئة

املدينة: الخليل

عامر عبد الحكيم ابو عرفة

سبب اإلعتقال: نرش أخبار عىل فيسبوك وترسيب 
معلومات متس األمن لجهات معادية والعمل عىل 

نرش الفتنة الطائفية والنعرات
الحكم: االعتقال عدة أيام وتم اإلفراج عنه

املدينة: الخليل

عامر عبد الحكيم ابو عرفة )33عاما(

سبب اإلعتقال: منشورات فيسبوك وعالقته بصفحة 
الخليل اإلخبارية

الحكم: استدعاء فقط

املدينة: الخليل

أمين  نعيم القواسمي )أ،ا(

سبب اإلعتقال: نرش فيديو عقب اقتحام راديو الحرية 
طالب فيه برورة أن يستقيل الرئيس الفلسطيني 

ورئيس الوزراء واملحافظ إذا مل يستطيعوا حامية 
مؤسسات الدولة

الحكم: احتجاز 4 أيام

املدينة: الخليل

ضياء الدين عيل حروب

سبب اإلعتقال: دعوته عىل فيسبوك لعدم عرض فيلم 
)قضية رقم 23(  لزياد دويري رفضاً للتطبيع

الحكم: التحقيق معه ثم إطالق رساحه دون قيود أو 
رشوط

املدينة: رام الله

عيىس اسامعيل حسن عمرو )37 عاما(

سبب اإلعتقال: إطالة اللسان، نرش خرب اعتقال أمين 
القواسمي،إثارة النعرات الطائفية وإنشاء مواقع 

إلكرتونية من شأنها اإلخالل باألمن العام وذلك إستناداً 
للامدة 20 من قانون الجرائم االلكرتونية

الحكم: احتجازه ألسبوع مع كفالة 1000 دينار أردين 
تدفع نقداً

املدينة: الخليل

أمر أبو عرام

سبب اإلعتقال: التحريض عرب فيسبوك والعمل يف 
مؤسسة إعالمية محظورة )فضائية األقىص(

الحكم: السجن ما يقارب شهرين )كان فيه التمديد 
والتحقيق( وكفالة مالية قدرها ثالثة آالف دوالر، ومنع 

التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي

املدينة: رام الله

م. ط

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم:غري متوفر

املدينة: الخليل

فادي احسان العاروري

سبب املراجعة: منشور واحد تم اعتباره تحريض لألفراد 
عىل خلفية حملة حجب املواقع االلكرتونية

الحكم: الطلب بشكل شفهي أن يكون عقالين الكتابة 
واالبتعاد عن تجييش الناس

املدينة: رام الله
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عامر عبد الحكيم ابو عرفة )33عاما(

سبب اإلعتقال: العمل لدى وكالة شهاب والتحريض 
ضد األجهزة األمنية

الحكم: احتجاز ملدة يومني

املدينة: الخليل

عالء الطيطي

سبب اإلعتقال: التحريض عرب فيسبوك والعمل يف 
مؤسسة إعالمية محظورة )فضائية األقىص(

الحكم: ما يقارب الشهرين  يف السجن )كان فيه 
التمديد والتحقيق( وكفالة مالية قدرها ثالثة آالف 

دوالر، ومنع التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي
املدينة: بيت لحم

ظاهر عيىس الشاميل )29 عاما(

سبب اإلعتقال: قدح مقامات عليا وإثارة النعرات 
الطائفية بسبب مقال صحفي كتبه ضد  تريحات 

أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح جربيل الرجوب حول 
حائط الرباق يف صحيفة الرأي االلكرتونية.

الحكم: اعتقال 16 يوما بكفالة تدفع يف حال مخالفة 
رشوط اإلفراج وهي االبتعاد عن كتابة مثل تلك 

املقاالت، وااللتزام بحضور الجلسة التالية للمحكمة.

املدينة: كفر عقب/ القدس

نصار جرادات

سبب اإلعتقال: انتقد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وعضو اللجنة املركزية لحركة »فتح« اللواء 

جربيل الرجوب عىل فيسبوك )التهمة ذم وقدح 
والتطاول عىل مقامات عليا(

الحكم: اعتقال 16 يوما
املدينة: بيتونيا/ رام الله

ممدوح حاممرة )33 عاما(

سبب اإلعتقال: إنشاء مواقع تُخل باألمن العام

الحكم: اعتقال ملدة 6 ايام

املدينة: حوسان/بيت لحم

ثائر زياد محمد الفاخوري )28 عاما(

سبب اإلعتقال: نرش أخبار عىل فيسبوك ونقل 
معلومات لجهات معادية إستناداً لقانون الجرائم 

اإللكرتونية
الحكم: اعتقال ملدة 9 أيام

املدينة: الخليل

سحر النتشة

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: سجن ملدة 3 شهور

املدينة: القدس

جالل ناجي محمد السويطي

سبب اإلعتقال: منشورات عىل فيسبوك تدعو إىل 
تنفيذ أعامل عنف ضد اليهود وتؤيد منفذي عمليات، 

باإلضافة إىل صور ألدولف هتلر وألدولف أيخامن
الحكم:غري متوفر

املدينة: بيت عوا/الخليل

نور كايد فائق عيىس )16 عاما(

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: اعتقال 7 أشهر

املدينة: عناتا شامل القدس

ع. س

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم:غري متوفر

املدينة: الخليل

ث. أ

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم:غري متوفر
املدينة: الخليل

ش. أ

سبب اإلعتقال: عىل خلفية تفعيل صفحته وتعبريه 
عن رأيه عىل فيسبوك من خالل منشورات مل تحدد 

طبيعتها
الحكم: غري متوفر

املدينة: الخليل

مصعب خميس عبد الخالق قفيشة

سبب اإلعتقال: كتابة منشورات عىل فيسبوك مل تحدد 
طبيعتها

الحكم: التوقيع  عىل إفادة قانونية

املدينة: الخليل
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أجهزة أمنية فلسطينية )قطاع غزة(

محمد عثامن

سبب اإلعتقال: نرش مقال له عىل فيسبوك يتحدث 
فيه عن أحد الجمعيات الخريية يف قطاع غزة و الفساد 

املايل فيها

الحكم:غري متوفر
املدينة: رفح

الصحفي نرص أبو فول

سبب اإلعتقال: نرش اإلشاعات واألخبار الكاذبة، 
وتحريض الشارع عىل حكومة حامس

الحكم: االفراج عنه يف اليوم التايل ،وتوقيع تعّهد 
باحرتام النظام والقانون العام

املدينة: غزة

الصحايف )ن. أ( ) نرص أبو فول(

سبب اإلعتقال: التحريض ضد الجهات األمنية عن 
طريق االستخدام الخاطئ للتكنولوجيا

الحكم: االفراج عنه يف نفس اليوم

املدينة: من محافظة غزة

ص.م

سبب اإلعتقال: االنتقاد والتحريض عىل حكومة حامس 
عىل فيسبوك بسبب أزمة الكهرباء

الحكم: االفراج عنه يف نفس اليوم

املدينة: خانيونس

حازم مايض تم االشارة اليه ح.م

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك

الحكم: االفراج عنه يف اليوم

املدينة: خانيونس

الصحفي عبد الله أبو رشخ

سبب اإلعتقال: التحريض والقدح ونرش اإلشاعات ضد 
الحكومة

الحكم: اإلفراج عنه يف اليوم التايل والتوقيع عىل تعهد 
بعدم النرش مرة ثانية ضد الحكومة

املدينة: محافظة شامل قطاع غزة

)شكري أبو عون(، تم االشارة اليه ش.أ

سبب اإلعتقال: التحريض والقدح ونرش اإلشاعات ضد 
الحكومة

الحكم: اإلفراج عنه يف اليوم التايل والتوقيع عىل تعهد 
بعدم النرش مرة ثانية ضد الحكومة

املدينة: محافظة شامل قطاع غزة

)عامر بعلوشة( تم االشارة اليه ع.ب

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك والدعوة 
لحراك شعبي يف مخيم جباليا

الحكم: اإلفراج عنه يف اليوم التايل

املدينة: محافظة شامل قطاع غزة

محمد صوايل

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك بسبب أزمة 
الكهرباء

الحكم: غري متوفر
املدينة: خانيونس

محمد عبد الرحمن الربعي

سبب اإلعتقال: ترويج اإلشاعات بعد نرش خرب عىل 
فيسبوك حول اشتباك بني لصوص ورجل أعامل

الحكم: االفراج عنه يف اليوم التايل وتوقيع تعهد بعدم 
نرش األخبار إال بعد التأكد من صحتها ومن مصادرها

املدينة: غزة

أحمد قديح_تم االشارة اليه أ.ق

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك
الحكم: اإلفراج عنه يف اليوم التايل

املدينة: خانيونس

رسام الكاريكاتر إسامعيل فايز البزم

سبب اإلعتقال: الرسومات التي ينرشها عىل فيسبوك

الحكم: اإلفراج عنه يف نفس اليوم بعد التحقيق
املدينة: قطاع غزة
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م. ظ

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك
الحكم: االفراج عنه يف اليوم التايل

املدينة: قطاع غزة

ف. ج

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك

الحكم: غري متوفر

املدينة: قطاع غزة

م. أ

سبب اإلعتقال: التعبري عن رأيه عىل فيسبوك 
والتحريض ونرش اإلشاعات

الحكم: غري متوفر
املدينة: محافظة شامل قطاع غزة

خرض ِمحجر

سبب اإلعتقال: األفكار الفقهية والسياسية التي 
ينرشها عىل فيسبوك

الحكم: اإلفراج عنه يف نفس اليوم بعد التحقيق

املدينة: شامل قطاع غزة

خالد حاّمد

سبب اإلعتقال: إساءة استخدام أجهزة التكنولوجيا 
بسبب منشور يتحدث فيه عن انخفاض األجر الذي 

يتقاضاه العامل داخل أحد مطاعم مدينة غزة، ما أّدى 
اىل رفع صاحب املطعم قضية تشهري ضده

الحكم: مازالت املحكمة جارية

املدينة: غزة

عادل املشوخي

سبب اإلعتقال: نرشه لفيديو عىل موقع التواصل 
االجتامعي فيسبوك يوجه خالله انتقادات لحركة 

حامس.
الحكم: االعتقال ملدة اسبوعني

املدينة: رفح

محمد البطروخ

سبب اإلعتقال: منشور عىل فيسبوك يحث عىل 
العنف )اإلرهاب(.

الحكم: 10 أشهر وغرامة مالية  2500 شيكل إضافة إىل 
مثانية أشهر سجن مع وقف التنفيذ

املدينة: القدس

إبراهيم أبو سنينة

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك

الحكم: االفراج عنه بعد ايام من االعتقال

املدينة: القدس

أحمد الشاويش

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك

الحكم: االفراج عنه بعد 5 أيام من االعتقال
املدينة: القدس

محمد محمود طاهر الربغويث  & ناجي الرمياوي

سبب اإلعتقال: التحريض عرب تسجيل ونرش أغنية عن 
منفذ عملية حلميش عمر العبد

الحكم: غري متوفر
املدينة: غري متوفر

الصحايف أمني صيام

سبب اإلعتقال: فيديو عىل فيسبوك يحتوي كلمة 
شهيد تم اعتباره حث عىل اإلرهاب والعنف

الحكم: اإلفراج عنه بعد 4 أيام من االعتقال
املدينة: غري متوفر

اعتقاالت ملجموعة من الشبان

سبب اإلعتقال: منشورات عىل فيسبوك رفضا الفتتاح 
مركز رشطة وزيارة نتنياهو للقرية

الحكم: غري متوفر

املدينة: جرس الزرقا

أجهزة أمنية ارسائيلية
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صالح الزغاري

سبب اإلعتقال: التحريض عىل العنف وتأييد منظامت 
)إرهابية( من خالل نرش صور عىل إنستغرام

الحكم: مثانية شهور سجن

املدينة: القدس

محمد خلف

سبب اإلعتقال: منشور عىل فيسبوك » عيد الفصح 
اليهودي يستمر ملدة أسبوع... هذا العيد عيد شؤم 

ونحس عىل األقىص.. هذه اعياد ترافقها اعتداءات 
واعتقاالت  ... لنشارك يف الرباط هذا األسبوع، ولنتابع 

أحداث هذا األسبوع.. ودعنا جميعا نشد الرحال اىل 
األقىص لدعم املرابطني يف مدينة القدس«

الحكم: اإلبعاد عن القدس ملدة 3 أشهر، ومنع 
استخدام »الفيسبوك« ملدة 3 أشهر، وحبس منزيل 

ملدة 7 أيام
املدينة: طمرة

3 شبان

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك.
الحكم: الحبس املنزيل ملدة 3 ايام

املدينة: الطيبة وقلنسوة

محمد خلف )23 عاما(

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك ودعم 
منظامت محظورة وخارجة عن القانون اإلرسائيي

الحكم: معتقل منذ شهر 9 ومل يفرج عنه بعد

املدينة: طمرة

شاب فلسطيني )هويته مل تنرش(

سبب اإلعتقال: التخطيط لعملية بعد ترجمة خاطئة 
ملنشور عىل »فيسبوك«، ألقى من خالله تحية الصباح 

عىل متابعيه.
الحكم: غري متوفر

املدينة: غري متوفر

لؤي عزيري

سبب اإلعتقال: التحريض عىل الفيسبوك

الحكم: احتجاز 3 أيام، وإيداع كفالة شخصية وكفالة 
طرف ثالث، باإلضافة إىل منعهام من الكتابة يف 

شبكات التواصل االجتامعي ملدة 15 يوما.
املدينة: برئ السبع

إبراهيم أبو نيع

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: غري متوفر
املدينة: شعفاط

شاب  )رفضت عائلته نرش اسمه وصورته(

سبب اإلعتقال: التحريض عىل الفيسبوك
الحكم: احتجاز 3 أيام، وإيداع كفالة شخصية وكفالة 

طرف ثالث، باإلضافة إىل منعهام من الكتابة يف 
شبكات التواصل االجتامعي ملدة 15 يوما.

املدينة: برئ السبع

عبد الرحمن عبد الفتاح

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: غري متوفر
املدينة: شعفاط

سامي الهزيل )36 عاما(

أحمد سعيدة 17 عاما

أحمد عويسات 
سبب اإلعتقال: منشور عىل فيسبوك أظهر فيه رغبة 

يف أن يصبح شهيدا وينّفذ عملية

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك

سبب اإلعتقال: التحريض عىل فيسبوك
الحكم: غري متوفر

الحكم: السجن 11 شهر

الحكم: السجن 10 أشهر املدينة: رهط بالنقب

املدينة:القدس

املدينة: القدس



ــام 2017، لتوثيــق  ــف خــالل الع ــكل مكث ــامت الهاشــتاغ بش ــتخدام كل تــم اس

الحمــالت وجمــع املنشــورات التــي تتبــع لنفــس املوضــوع، وبغــض النظــر 

عــن مــدى جــدوى اســتخدام الهاشــتاغات عــىل منصــة فيســبوك، ســواء مــن 

الناحيــة التقنيــة أو مــن ناحيــة القيــاس الكّمــي لحجــم املشــاركة، نــدرج هنــا أبــرز 

الكلــامت التــي توثــق القضايــا املختلفــة التــي تحــدث بهــا مســتخدمو وســائل 

التواصــل االجتامعــي خــالل العــام.
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ظهــرت مجموعــة الهاشــتاغات هــذه  بعــد قــرار ترامــب نقــل الســفارة 
إلرسائيــل،  كعاصمــة  بهــا  واالعــرتاف  القــدس  مدينــة  اىل  االمريكيــة 
وتفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ للتأكيــد عــىل عروبــة فلســطني والقــدس 

ورفــض هــذا القــرار، ونــرش صــور للقــدس واملســجد األقــىص

هاشــتاغ اطلــق الول مــرة عنــد اســتضافة رشكــة االتصــاالت “بالتــل “ 
لتقديــم  السوشــال ميديــا االردين خالــد االحمــد يف فلســطني  لخبــري 
العديــد مــن ورش العمــل الخاصــة بالسوشــال ميديــا لكــربى الــرشكات 

الجامعــات وطــالب 

#القدس_عاصمه_فلسطني #Jerusalem #القدس_
عاصمتنا #القدس_عاصمه_فلسطني_االبديه

#خالد_االحمد_يف _فلسطني 

األمــن وقراراتــه  اجتامعــات مجلــس  عــن  الحديــث  إثــر  الهاشــتاغ  ظهــر 
املتحــدة األمــم  يف  العامــة  الجمعيــة  وتصويــت 

هاشــتاغ خــاص باســبوع السوشــال ميديــا الــذي اقيــم يف قطــاع غــزة 
ــه  ــم في ــام وت ــل” واســتمر ملــدة ٣ اي ــة رشكــة االتصــاالت “بالت تحــت رعاي

ــا  ــا وعاملي ــرباء محلي ــم الخ ــتضافة اه اس

#االمم_املتحدة

#ايام سوشلجية

الهاشــتاغات انطلقــت للحديــث عــن املســريات واملواجهــات أيــام الجمعــة تنديــدا 
بقــرار ترامــب نقــل الســفارة، وتــم اســتخدامها أكــرث مــن مــرة، وهاشــتاغ جمعــة 
الغضــب تــم اســتخدامه للحديــث عــن انتهــاكات االحتــالل يف املســجد األقــىص 

وتركيــب البوابــات ولدعــوة النــاس للنفــري.

#جمعه_االراده #جمعه_الغضب #القدس_املحتلة انتــرش هــذا الهاتشــتاغ بعــد أن قــال هــذه الجملــة األمــني العــام لحــزب اللــه 
حســن نــر اللــه يف خطابــه إثــر قــرار ترامــب بشــأن القــدس

#عالقدس_رايحني_شهداء_باملاليني

ــد  ــه ق ــان بأن ــب أردوغ ــب طي ــرتيك رج ــس ال ــات الرئي ــد تريح ــرش بع ــتاغ انت الهاش
يقطــع عالقاتــه مــع إرسائيــل يف حــال اعــرتاف ترامــب بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل 
ومــا تــم نــرشه الحقــا خــالل وبعــد قمــة منظمــة التعــاون اإلســالمي التــي أقيمــت 
ألجــل القــدس واملغــردون كانــوا إمــا ميدحــون أردوغــان أو يذكــرون آخــر التطــورات

#اردوغان

قبــل  مــن  الكرتونيــة  عريضــة  إطــالق  مــع  تزامنــا  الهاشــتاغ  انطلــق 
مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي للتعبــري عــن رفضهــم أن تكــون 
القــدس عاصمــة لدولــة إرسائيــل والتأكيــد عــىل عروبــة فلســطني وحقهــم 

ــا ــي فيه التاريخ

#حقي

#القدس_ستبقي_عربيه #القدس_عاصمتنا_االزليه

هــذا الهاشــتاغ تــم اســتخدامه حــني بــدأت االحتجاجــات عــىل نقــل ترامــب 
للســفارة األمريكيــة إىل القــدس

#السفاره االمريكيه

الهاشــتاغ انطلــق ملتابعــة آخــر تطــورات املواجهــات واألحــداث املتعلقــة 
باالحتجاجــات بعــد قــرار ترامــب بنقــل الســفارة للقــدس

#القدس_املحتله #انتفاضه_العاصمه #اغضب_للقدس

يف ظــل أزمــة الكهربــاء التــي يعــاين منهــا قطــاع غــزة، تفاعــل نشــطاء 
مواقــع التواصــل االجتامعــي مــع الحملــة للتعبــري عــن املعانــاة التــي 

يعيشــها أهــايل غــزة جــراء انقطــاع الكهربــاء

#ظلم_وظالم #انقاذ_غزة  #وين_الكهربا

هــذه الهاشــتاغات رافقــت خــرب انقطــاع االنرتنــت يف غــزة بعــد تعطــل 
الخدمــة، وتفاعــل نشــطاء التواصــل االجتامعــي معهــا مــن أجــل توضيــح 

ــاء أو مــاء يف ظــل الحصــار الخانــق حــال غــزة بــال كهرب

#غزة_بال_كهرباء #غزة_بال_انرتنت   # أنقذوا_غزة 

حملــة تهــدف إىل تســليط الضــوء عــىل وضــع الحصــار التــي يعيشــه 
ــاء  ــود كهرب ــدم وج ــل ع ــار يف ظ ــن الحص ــنوات م ــد 10 س ــزة بع ــاع غ قط
او مــاء كــام تناقــل النشــطاء عــرب تغريداتهــم وتعليقاتهــم عــرشات الصــور 
ســكان  يحياهــا  التــي  املأســاوية  الحيــاة  تعكــس  التــي  والفيديوهــات 

القطــاع بســبب انعــدام التيــار الكهربــايئ فيــه.

#LightsOnGaza   #أضيئوا_غزة

ــاع  ــرض قط ــرواي بع ــه الطه ــاب عبدالل ــام الش ــد قي ــتاغ بع ــق الهاش انطل
غــزة عــىل موقــع ebay مقابــل $10000 وتفاعــل الفلســطينيون مــع 
ــوء  ــليط الض ــدف تس ــا به ــب به ــرة ومرح ــد للفك ــني مؤي ــا ب ــوع م املوض

ــزة ــاع غ ــاكل قط ــىل مش ع

#غزة_مش_للبيع   #غزة_للبيع

الحملــة االلكرتونيــة التــي اطلقهــا مقهــى اإلعــالم االجتامعــي  يف غــزة من 
أجــل دعــوة الــرشكات اىل عــدم اســتغالل الخريجــني الفلســطينيني عــن 
طريــق التدريــب الطويــل دون توظيــف وتفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ  

مــن خــالل رسد بعــض  تجاربهــم مــع املؤسســات والــرشكات املختلفــة

#تستغلنيش

وامنياتهــم  أحالمهــم  غــزة  قطــاع  يف  والشــابات  الشــباب  اســتعرض 
الهاشــتاغ خــالل  مــن  للقطــاع  

#غرد_بانفراجة

القدس

االتصاالت الفلسطينية “بالتل”

األوضاع يف غزة 

30
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مبــادرة إلكرتونيــة أطلقهــا طلبــة الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة 
- غــزة واحتــوت عــىل 20 هاشــتاغ كل منهــا لحملــة منفصلــة، بهــدف 
التحــدث عــن املشــاكل التــي تواجــه املجتمــع الفلســطيني، واتحــدوا 

#مبادرون_فوق_الحصــار مشــرتك  بهاشــتاغ 

 # مبادرون_فوق_الحصار 

ــاً مــع قطــاع غــزة بعــد قيــام إرسائيــل  أطلــق املغــردون الهاشــتاغ تضامن
بقصفــه خــالل أيــام عيــد الفطــر، وعــربوا عــن غضبهــم مــن التغطيــة 

للقصــف اإلعالميــة 

#غزة_تحت_القصف

غــزة  قطــاع  عــىل  االرسائيــي  القصــف  عــن  للحديــث  اســتخدامه  تــم 
والشــهداء، وأيضــا عــن البيانــات التــي أصدرهــا القســام أثنــاء الحديــث عــن 

ــف. ــىل القص ــرد ع ــده بال توع

#القسام

ــام  ــزة ع ــاع غ ــىل قط ــرب ع ــة للح ــرى الثالث ــق يف الذك ــتاغ أطل ــذا الهاش ه
2014 للحديــث عــن الحــرب والقصــف والشــهداء.

#معركه_الفرقان

غــزة  قطــاع  يف  االداريــة  اللجنــة  حــل  حــول  للتغريــد  أطلــق  الهاشــتاغ 
مــن قبــل حركــة حــامس والبــدء بعمليــة املصالحــة وقــد تفاعــل معــه 

جديــد مــن  املصالحــة  ملــف  مــع  الفلســطينيون 

#اللجنة_اإلدارية

هــذا الهاشــتاغ خــاص بزيــارة رئيــس الــوزراء رامــي حمداللــه إىل قطــاع غــزة 
يف ظــل أجــواء املصالحــة الفلســطينية وقــد تفاعــل الفلســطينيون مــع 
الهاشــتاغ بــني ســاخر مــن اللقــاء و متفائــل منــه مطالبــني الحمــد اللــه 

بلقــاء الشــباب يف القطــاع والتعــرف عــىل ابــرز مشــاكلهم

#اسال_الحمدالله

بعــد أكــرث مــن شــهرين مــن بــدء محادثــات املصالحــة، طالــب مســتخدمو 
مواقــع التواصــل االجتامعــي يف قطــاع غــزة برفــع العقوبــات االقتصاديــة 

املفروضــة عــىل القطــاع او الرحيــل عنــه

#رفع_العقوبات_او_الرحيل

ــل  ــه مث ــزة بأن ــاع غ ــد لقط ــزام األحم ــف ع ــد وص ــدر بع ــاخر ص ــتاغ س هاش
ــن  ــطاء م ــخر النش ــث س ــامس حي ــة ح ــل حرك ــن قب ــة م ــرة املخطوف الطائ

ــح ــذا التري ه

#الطائرة_املخطوفة

تفاعــل النشــطاء ومســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي مع الهاشــتاغ 
بعــد قيــام املصالحــة الوطنيــة بــني حــامس وفتــح ومتنــى النشــطاء إمتام 

العمليــة بنجــاح وكان التفاعــل معهــا خــالل العــام الحــايل اكــرث مــن مــرة.

#مع_املصالحة #املصالحة_الفلسطينية #اهلني_
بالحكومة #شكرا_مرص

انطلــق الهاشــتاغ بهــدف ترســيخ فكــرة املصالحــة وطالــب النشــطاء 
ــاء  ــة وإنه ــة الداخلي ــق املصالح ــة لتحقي ــود املبذول ــاح الجه ــرورة إنج ب

ــه الـــ11 ــل عام ــذي دخ ــام ال االنقس

#وحدتنا_تستحق

تفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغات هــذه مــن أجــل الحديــث عــن القضايــا 
التــي كانــت محــور املصالحــة

#متكني_الحكومة  #سالح_املقاومة

ــف  ــة بالكش ــل املطالب ــن أج ــي م ــل االجتامع ــع التواص ــىل مواق ــة ع حمل
عــن مصــري املســاعدات االنســانية التــي تصــل إىل قطــاع غــزة ويتــم 
توزيعهــا بشــكل غــري عــادل عــن طريــق املؤسســات والجمعيــات األهليــة 

ــع ــفافية يف التوزي ــة والش ــم النزاه ــز قي ــا لتعزي وأيض

#ملني_راحت

غــزة  قطــاع  موظفــي  رواتــب  مــن   30% خصــم  بعــد  ظهــر  الهاشــتاغ 
وتفاعــل املغــردون مــع القــرار معتربيــن أنــه قــرار مجحــف وغــري عــادل 

بحــق املوظفــني ونــرشوا مــن خاللــه آخــر األخبــار املتعلقــة بالقــرار

 # مجزرة_الرواتب  #الراتب_ال

ــول  ــة بدخ ــزة  للمطالب ــي يف غ ــالم االجتامع ــى اإلع ــه مقه ــتاغ أطلق هاش
العالقــني عــىل  معــرب رفــح إىل ديارهــم يف قطــاع  غــزة

#ادخلوا_العالقني  #معرب_رفح

ــة  ــة واملطالب ــارة مك ــن لزي ــوق الكثريي ــن ش ــطاء ع ــا النش ــرب فيه ــة ع حمل
بزيــادة أعــداد حجــاج قطــاع غــزة لهــذا العــام مــن أجــل تقليــص أعــداد 
املحرومــني املرتاكمــة منــذ عــدة ســنوات بســبب الحصــار املفــروض 

ــزة ــاع غ ــىل قط ع

#غزة_تشتاق_ملكة

املصالحة

الحملــة انطلقــت مــن غــزة بهــدف نــرش مفاهيــم الحــب الصــادق بــني 
أفــراد املجتمــع الفلســطيني والتأكيــد عــىل اهميــة املحبــة بــني االفــراد

#حبوا_بعض
املريــة  الســلطات  النشــطاء  فيهــا  طالبــه  توتــري  عــىل  حملــة 
والفلســطينية بــرورة فتــح معــرب رفــح املنفــذ الــربي الوحيــد يف قطــاع 

غــزة

open_rafah_#  معرب_رفح #افتحوا_معرب_رفح#
crossing
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تــم التفاعــل مــع الهاشــتاغات بعــد العمليــة التــي قــام بهــا الثــاليث جباريــن 
خــالل  مــن  الناشــطون  وشــارك  االقــىص  املســجد  باحــات  داخــل  يف 
وقــد  الثالثــة  للشــبان  وصــور  العمليــة  وصــور  فيديوهــات  الهاشــتاغ 

عربالنشــطاء عــن مــدى رضاهــم عــن العمليــة ومباركتهــم لهــا

#انتفاضة_القدس، و#عملية_املسجد_األقىص،  
#املشتبكني_الثالثة و#القدس

البَوابــات  وجــود  رافضــني  الهاشــتاغات  مــع  الفلســطينيون  تفاعــل 
االلكرتونيَــة بعــد اغــالق املســجد ليومــني، إذ يتــم فحصهــم بهــا قبــل 

األقــىص. املســجد  إىل  الدخــول 

 FreeQuds# البّوابات_اإللكرتونّية #البوابات_ال # 
#الحرية_للقدس #الحرية_األقىص

تفاعــل الفلســطينيون مــع الهاشــتاغات رافضــني الحلــول البديلــة عــن 
البوابــات االلكرتونيــة ومطالبــني بازالتهــا ورافضــني تفتيــش املصلــني 

ــىص ــجد االق ــواب املس ــىل أب ع

#ال_أنصاف_حلول #األقىص_يستباح #يستباح #ما_زال_
مغلق #األقىص_يستباح #الكامرات_أل

ــىص_ ــم #األق ــىل وس ــي ع ــل االجتامع ــع  التواص ــتخدمو مواق ــذر مس ح
يف_خطــر مــن مخططــات االحتــالل التــي تحــدق باملســجد األقــىص، 
ــام دون الســامح  والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا خلصــة بعــد إغالقــه ألي

ــه ــد بدخول ألح

#األقىص_يف_خطر

الحكومــة  يف  الوزاريــة  اللجنــة  إقــرار  عــىل  اعرتاضــا  الهاشــتاغ  ظهــر 
القــدس  يف  الفجــر  صــالة  قبــل  األذان  رفــع  حظــر  قانــون  اإلرسائيليــة 

املحتــل والداخــل 

#لن_تسكت_املآذن

تفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ مســتغربني مــن وصــف صحيفــة الريــاض 
حركــة حــامس باإلرهابيــة يف تغريــدة لهــا ومطالبــة الصحيفــة باالعتــذار

 # حامس_ليست_إرهابية   #حامس_مش_ارهابية

الهاشــتاغ تزامــن مــع زيــارة وفــد مــن حركــة حــامس إىل طهــران مــن أجــل  
تعزيــة ســليامين بوفــاة والــده، وعــرب النشــطاء عــن ســخطهم للزيــارة

#حامس_يف_طهران

عــرب الناشــطون مــن خــالل الهاشــتاغ عــن رفضهــم إلجــراءات االحتــالل 
معهــم  التضامــن  اىل  ودعــوا  االقــىص  واملســجد  املقدســني  بحــق 

األقــىص املســجد  بحريــة  وطالبــوا 

#اغضب_لألقىص

بعــد إزالــة البوابــات االلكرتونيــة عــن أبــواب املســجد االقــىص تفاعــل 
عــن  معربيــن  الهاشــتاغات  مــع  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  نشــطاء 

النــر ســعادتهم وفرحهــم بهــذا 

#األقىص_ينترص #القدس_تنترص #األقىص_يف_
قلوب_املقدسيني    #انترص_املرابطون

حملــة أطلقهــا ناشــطون عــىل صفحــات التواصــل االجتامعــي تنديــدا 
باعتــداء قــوات االحتــالل عــىل حــراس املســجد األقــىص، واعتقــال ســبعة 

منهــم، ومــن أجــل الدعــوة لحاميــة املســجد األقــىص

 # كلنا_لألقىص_حراس    #حراس_االقىص

أحداث األقىص

حامس

العــاروري  صالــح  حــامس  حركــة  يف  بالقيــادي  خــاص  الهاشــتاغ  هــذا 
لرئيــس  نائبــاً  العــاروري  تعــني  بعــد  الهاشــتاغ  مــع  النشــطاء  وتفاعــل 

هنيــة اســامعيل  الســيايس  املكتــب 

#صالح_العاروري

حملــة إلكرتونيــة أطلقتهــا حركــة حــامس يف بدايــة شــهر كانــون أول يف 
الذكــرى 30 النطالقتهــا وتفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ

#حامس30

مؤمتر لحركة حامس وللحديث عن دور السيدات يف الحركة

#سيدات_حامس

ظهــر الهاشــتاغ تزامنــا مــع الذكــرى الثالثــة عــرش الستشــهاد الشــيخ أحمــد 
ــل  ــع التواص ــتخدمو مواق ــل مس ــامس، وتفاع ــة ح ــس حرك ــني مؤس ياس

االجتامعــي مــع الهاشــتاغ بذكــر تفاصيــل حياتــه الشــخصية والنضاليــة

#شيخ_فلسطني

هــذا الهاشــتاغ ظهــر مرتــني األوىل بعــد انتخــاب يحيــى الســنوار مســؤوال 
لحركــة املقاومــة اإلســالمية )حــامس( يف قطاع غــزة، إذ ناقش املغردون 
خــرب تســلمه رئاســة الحركــة بالدرجــة األوىل، فضــال عــن الرتحيــب بــه وإبــداء 
اآلراء يف شــخصيته، والثانيــة: بعــد تريحــات أدىل بهــا عــن قائــد فيلــق 

القــدس يف الحــرس الثــوري اإليــراين قاســم ســليامين

#يحيى_السنوار#السنوار

هاشــتاغ خــاص بالوثيقــة التــي أعلنــت فيهــا حــامس مــع بدايــة شــهر أيــار 
عــن السياســات واملبــادئ الجديــدة للحركــة

 #Hamas_document وثيقة_حامس#

للمكتــب  رئيســا  هنيــة  اســامعيل  انتخــاب  بعــد  الهاشــتاغ  إطــالق  تــم 
مشــعل لخالــد  خلفــا  للحركــة  الســيايس 

#اسامعيل_هنية #هنية_رئيسا

مدينــة  بقضيــة  األمــة  تنويــر  بهــدف  الكرتونيــة  حملــة  يف  اســتخدم  الهاشــتاغ 
ــة  ــتيطانية والتهويدي ــاريع االس ــل املش ــا يف ظ ــي تتهدده ــر الت ــدس واملخاط الق
والــرد عــىل هاشــتاغ مــيسء للقــدس، خاضــة بعــد تريحــات  نتنياهــو الــذي قــال 
فيــه بــأن “الــرأي العــام العــريب هــو أكــرب عقبــة أمــام التطبيــع” وكان النشــطاء 
رافضــني للتطبيــع ومؤكديــن أن القــدس وفلســطني هــي القضيــة األوىل لهــم

#القدس_قضيتنا #الكدس_ليس_كضيتنا
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أطلــق الهاشــتاغ بعــد صــدور قانــون الجرائــم االلكــرتوين يف شــهر متــوز/ 
يوليــو إذ أثــار جــدال واســعا وطالــب النشــطاء بإلغــاء القانــون الــذي يقمــع 

حريــات التعبــري يف الضفــة  ويســمح باعتقــال األفــراد بنــاء عليــه

#قانون_للجرائم_اإللكرتونية

بعــد بــدء تطبيــق قانــون الجرائــم االلكرتونيــة واعتقــال 6 صحافيــني مــن 
قبــل جهــاز املخابــرات الفلســطيني تفاعــل نشــطاء مواقــع التواصــل 
واملطالبــة  للقانــون  القاطــع  رفضهــم  عــن  للتعبــري  معــه  االجتامعــي 

باالفــراج الفــوري عــن الصحافيــني

#وين_الصحفيني  #الصحافة_ليست_جرمية  #قانون_
الجرائم_جرمية

الحملــة االلكرتونيــة التــي انطلقــت مــن أجــل الضغــط عــىل الســلطة 
حيــاة  يهــدد  الــذي  اإللكرتونيــة  الجرائــم  قانــون  لســحب  الفلســطينية 

بالحبــس والصحافيــني  االفــراد 

#قانون_الجرائم_جرمية   #احبسونا

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــاءة اس ــة إس ــة بتهم ــر بعلوش ــال عام ــد اعتق ــر بع ظه
وتضامــن نشــطاء مواقــع التواصــل االجتامعــي معــه للمطالبــة باإلفــراج 

عنــه

 # إساءة_استخدام_التكنولوجيا 

ــرج  ــل األع ــهيد باس ــد الش ــىل وال ــن ع ــن األم ــراد م ــداء أف ــد اعت ــرت بع ظه
ومســرية ضــد محاكمــة الشــهيد ورفاقــه األرسى بتهمــة حيــازة الســالح 

ــص. ــدون ترخي ب

#سيحاكمكم_باسل #ستحوا_بكفي

يف  ثريــا  أبــو  ابراهيــم  الشــاب  استشــهاد  بعــد  اطلــق  الهاشــتاغ  هــذا 
مواجهــات مــع االحتــالل عــىل الرشيــط الحــدودي لغــزة عقــب قــرار ترامــب 
االعــرتاف بالقــدس عاصمــة الرسائيــل، وتــم الرتكيــز فيــه عــىل أن ابراهيــم 
كان بــال ســاقني إذا أنــه فقدهــام بعــد إصابــة يف الحــرب األوىل عــىل 

قطــاع غــزة

#الشهيد_ابراهيم_أبو_ثريا  #ابراهيم_ابو_ثريا

مجمــوع مــن الهاشــتاغات خاصــة بقريــة أم الحــريان والشــهيد يعقــوب إذ 
تفاعــل معهــا مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي بعــد تهجــري أهــايل 

القريــة واعــدام الشــهيد يعقــوب بحجــة تنفيــذ عمليــة دهــس .

 # أم_الحران       # الشهيد_يعقوب_أبو_القيعان    # أم_
الحران_تقاوم 

يف  استشــهدوا  الذيــن  بالشــهداء  خاصــة  الهاشــتاغات  مــن  مجموعــة 
غــزة بعــد قصــف نفــق مــن قبــل قــوات االحتــالل وقــد نــرش مســتخدمو 
مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل الهاشــتاغ صورهــم وســريهم وطالبــوا 

ــة. ــع عــىل العملي ــرد الرسي الحــركات بال

 # رجال_األنفاق  #شهداء_االنفاق #رسايا_القدس 
#كتائب_القسام #اخوة_الدم_والسالح

ــد  ــت بن ــه تح ــم اعتقال ــذي ت ــرو ال ــى عم ــط عي ــاص بالناش ــتاغ الخ الهاش
قانــون الجرائــم االلكرتونيــة بتهمــة إثــارة النعــرات العنريــة  وتفاعــل 
مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي مــع الهاشــتاغات ســاخرين مــن 

ــه ــوري عن ــراج الف ــني باالف ــة ومطالب التمهم

standwithIssa# ال_لقانون_الجرائم_اإللكرتونية#

موقــع  بحجــب  اللــه  رام  يف  العــام  النائــب  قــرار  بعــد  الهاشــتاغ  ظهــر 
إخباريــة، وتفاعــل الفلســطينيون مــع الهاشــتاغ مســتغربني ومســتنكرين 

ــرار الق

 # حظر_املواقع  #ال_للحظر #ال_للحجب

عــدد مــن الهاشــتاغات تــم إطالقهــا بعــد استشــهاد الشــاب باســل األعــرج، 
ــن  ــه م ــتنكرون اغتيال ــهيد ويس ــون الش ــطاء ينع ــا النش ــل عليه ــد تفاع وق

قبــل قــوات االحتــالل وســط مدينــة البــرية

 # زفة_باسل    # باسل_األعرج   #املقاوم_املثقف

والتدمــري  للتجريــف  الفــوري  بالوقــف  للُمطالبــة  انطلــق  الهاشــتاغ 
املتواصــل يف حــي الســكن األثــري مبدينــة الزهــراء وســط قطــاع غــزة 

املنطقــة بتجريــف  األرايض  ســلطة  قــرار  بعــد 

 # أنقذوا_تل_السكن  #تل_السكن

تــم إطــالق الهاشــتاغ بعــد اغتيــال مــازن فقهــاء يف قطــاع غــزة ، وتفاعــل 
النشــطاء مــع الهاشــتاغ بــني غاضــب يطالــب بكشــف خيــوط اغتيــال 

االحتــالل للشــهيد، ومــا بــني متــداول لســريته النضاليــة.

#مازن_فقهاء

الــذي رافــق عمليــة الكشــف عــن مقتــل  الهاشــتاغ الخــاص بالفيديــو 
القيــادي يف كتائــب القســام مــازن فقهــاء والكشــف عــن القتلــة وكيــف 

ــفهم. ــم لكش ــن ارتياحه ــطاء ع ــرب النش ــد ع ــة وق ــرت العملي ج

#فك_الشيفرة_45

الهاشــتاغ الخــاص بالشــهيد الفلســطيني الســوري باســل الصفــدي الــذي 
تــم اعدامــه يف ســجن عــدرا الســوري

#باسل_الصفدي

تفاغــل فلســطينيون مــع الهاشــتاغ  تزامنــاً مــع حــرب حجــاره الســجيل 
أبــو محمــد الجعــربي القائــد  والذكــرى الخامســة لستشــهاد 

#حجاره_السجيل
هاشــتاغ خــاص بالعمليــة التــي قــام بهــاء الشــاب منــر الجمــل بالقــرب 
مــن مدخــل مســتوطنة “هــار أدار” والتــي أدت اىل مقتــل ثالثــة جنــود 
واستشــهاد منــر و تفاعــل فلســطيني مــع عــودة العمليــات إىل القــدس.

#عملية_قطنة

منفــذ  بيــت  بهــدم  االحتــالل  قــوات  قيــام  بعــد  الهاشــتاغات  أطلقــت 
حلميــش عمــر العبــد والدعــوة مــن خــالل الهاشــتاغ اىل اعــادة بنــاء منــزل 

عمــر يف بلــدة كوبــر

#عمر_العبد   # رح_نبنيها 

قانون الجرائم االلكرتونية

الشهداء
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ارتبــط الهاشــتاغ بالعمليــة التــي قــام بهــا عمرالعبــد يف مســتعمرة حلميــش غــرب 
رام اللــه والتــي جــاءت كــرد فعــل عــىل االعــامل التــي يقــوم بهــا االحتــالل عــىل 

أبــواب املســجد األقــىص

#عملية_حلميش #عمر_العبد

األرسى  مســاندة  أجــل   مــن  الهاشــتاغات  مجموعــة  انطلقــت 
ــوم الســابع  ــا مفتوحــاً عــن الطعــام ي ــوا إرضاب ــن أعلن الفلســطينيني  الذي
عــرش مــن نيســان للعــام 2017 والــذي يصــادف يــوم األســري الفلســطيني 
مــن أجــل تحقيــق مجموعــة مــن مطالبهــم وقــد شــهدت الحملــة تفاعــال 

عربيــا ودوليــا كبــريا

#ارضاب_الكرامة  #يوم_األسر_الفلسطيني  
#إرضاب_17_نيسان #ارضاب_االرسى

بالتزامــن  القســام  كتائــب  أطلقتــه  الــذي  بالفيديــو  الخــاص  الهاشــتاغ 
مــع إرضاب األرسى إذ أمهلــت إرسائيــل 24 ســاعة لالســتجابة ملطالــب 

األرسى املربــني عــن الطعــام

#كتائب_القسام

بعــد دخــول إرضاب االرسى شــهره الثــاين جــاء الهاشــتاغ للتذكــري بالقضيــة 
وتســليط الضــوء عــىل خطــورة الحالــة الصحيــة لــألرسى

#شهر_ارضاب

الهاشــتاغ الــذي انطلــق بالتزامــن مــع ذكــرى صفقــة وفــاء االحــرار وتفاعــل 
النشــطاء مــع الهاشــتاغ متذكريــن أهــم خطــوات الصفقــة وابــرز القيــادات 

التــي تــم االفــراج عنهــا

#وفاء_االحرار

األســرية  تســليم  أمريــكا  مطالبــة  بعــد  الهاشــتاغ  هــذا  اســتخدام  تــم 
املحــررة أحــالم التميمــي إليهــا مــن أجــل محاكمتهــا بتهمــة قتــل مواطنــني 
أمريكيــني بعــد مســاعدتها يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية يف القــدس

 # أحالم_التميمي  #كلنا_احالم_التميمي

عميــدة  عــن  اإلفــراج  تــم  االحتــالل  ســجون  يف  عامــاً   15 قضــاء  بعــد 
األســريات لينــا الجربــوين، واســتخدم الهاشــتاغ للمباركــة لهــا مــع التمنــي 

لباقــي األســريات باالفــراج القريــب عنهــن

 # فرحة15_وجع    # لينا_حرة 

حملــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن أجــل تســليط الضــوء عــىل 
االســرية ارساء الجعابيــص التــي تعــاين مــن حــروق يف جســدها ومينعهــا 

االحتــالل مــن العــالج بعــد ســنتني مــن الحبــس

 # أنقذوا_إرساء_الجعابيص    # أنقذوا_إرساء

يف عيــد الحــب اطلقــت مجموعــة بــري حكايــا  الهاشــتاغ إلظهــار كل ماهــو 
جميــل يف فلســطني مــن خــالل الصــور والفيديوهــات وعبــارات الحــب

#حب_فلسطني

الهاشــتاغ الــذي رافــق الفعاليــة التــي قــام بهــا مركــز ابــن النفيــس يف رفــح 
مــن أجــل الحــث عــىل ترســيخ فكــرة املــي يف عقــول الجميــع ملــا لــه من 

أهميــة يف العــالج وكنــوع مــن أنــواع الرياضــة

 # يوم_امليش_الفلسطيني 

ــه نشــطاء التواصــل االجتامعــي مــن  ــذي قــام ب الهاشــتاغات الخاصــة بالتحــدي ال
أجــل التضامــن مــع األرسى يف ســجون االحتــالل عــن طريــق رشب مــاء وملــح 

ومتريــر التحــدي إىل أشــخاص آخريــن

saltwaterchallenge#,تحدي_مي_وملح#

حملــة الكرتونيــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي املختلفــة للمطالبــة مبقاطعــة 
بيتــزا هــت بعــد ســخريتها مــن إرضاب األرسى وخاصــة إرضاب مــروان الربغــويث 

مــن خــالل صــورة مركبــة

#Boycott_PizzaHut#قاطعوا_بيتزا_هت

ــن  ــه م ــون ل ــن األرسى ومايتعرض ــث ع ــن للحدي ــض الوط ــق نب ــا فري ــة اطلقه حمل
االنفــرادي  والســجن  اإلداري  كاالعتقــال  الســجون  إدارة  قبــل  مــن  مضايقــات 

الطعــام عــن  واالرضاب 

#علشان_االرسى

بعــد قضــاء 3 أشــهر يف ســجون االحتــالل أطلــق االتحــاد العــام لعلــامء املســلمني 
حملــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن أجــل نــرة الشــيخ رائــد صــالح يف 

ســجنه واملطالبــة باالفــراج عنــه وبهــدف دعــم صمــوده

#كلنا_شيخ_االقيص #رائد_صالح

الهاشــتاغ الخــاص باملطالبــة باإلفــراج عــن الشــيخ رائــد صــالح والتنديــد بظــروف 
اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــالل

#رائد_صالح

ظهــر هــذا الهاشــتاغ بعــد اعتقــال الطفلــة عهــد التميمــي بعــد انتشــار فيديــو لهــا 
وهــي تطــرد جنديــني مــن عــىل ســطح منزلهــا يف قريــة النبــي صالــح قــرب رام اللــه

Ahed Tamimi  #FreeAhedTamimi عهد_التميمي#

تفاعــل املغــردون مــع الهاشــتاغ مــن أجــل إعــادة إحيــاء األغــاين الوطنيــة عــن طريــق 
ترديــد بعــض كلامتهــا

 # غني_بالفلسطيني 

تفاعــل  تركيــا  يف  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  املؤمتــر  أطــالق  عشــية 
الفلســطينيون مــع املؤمتــر وعــن الشــخصيات املشــاركة وأحداثــه واآلمــال التــي 

عليــه يعلقونهــا 

#فلسطني_تجمعنا

األرسى

فلسطني
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ــة ولدعــم قــرار الفلســطينيني  انتــرش الهاشــتاغ بعــد 69 عامــأٌ عــىل النكب
الهاشــتاغ  عــرب  فلســطني  إىل  العــودة  بحــق  التمســك  عــىل  والتأكيــد 

مؤكديــن عــىل رضورة املقاومــة والعــودة إىل فلســطني

#راجعني #نكبة_69

حملــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي بعــد مــرور  29 عــام للحديــث عــن 
حــال فلســطني بعــد 29 عامــا مــن االســتقالل

للحديــث عــن فعاليــات عيــد امليــالد يف بيــت لحــم ونــرش الصــور ومقاطع #يف_ذكرى_االستقالل
الفيديو

Bethlehem#

ــار  ــب اعتب ــرار ترام ــد ق ــطني بع ــالد يف فلس ــد املي ــاص بعي ــتاغ الخ الهاش
ــطني ــة فلس ــدس عاصم الق

 #MerryChristmas  للتغريد باللغة االنجليزية عن فلسطني وتطورات القضية#ميالد_مجيد

FreePalestine#

الحملــة التــي اطلقهــا النشــطاء عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن أجــل املطالبــة 
مبقاطعــة رشكــة االتصــاالت الفلســطينية”بالتل” بســبب احتــكار ســوق االتصــاالت وخدمــة 
تزويــد االنرتنــت بالضفــة املحتلــة وقطــاع غــزّة، وارتفــاع ســعر خدمــة النفــاذ املقدمــة 

ADSL ” لالشــرتاك بخــط

#يسقط_خط_النفاذ

حملــة الكرتونيــة اطلقتهــا وزارة شــؤون املــرأة الفلســطينية مــن أجــل 
دعــم نســاء القــدس يف ظــل معاناتهــن بســبب اعتــداءات االحتــالل عليهن 
بشــكل مســتمر ورصــدت الحملــة صــور واحصائيــات عــن االعتــداءات 

ــم ــن بيوته ــم م ــدف إىل تهجريه ــي ته ــدس الت ــة الق ــكان مدين ــىل س ع

#نساء_القدس
حملــة الكرتونيــة  اطلقهــا تحالــف أمــل ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة 
بالرشاكــة مــع شــبكة وصــال التابعــة لجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر مــن 
السياســية وقــد  الفلســطينية يف املشــاركة  أجــل تفعيــل دور املــرأة 
تفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ مطالبــني بتفعيــل القوانــني و االتفاقيــات 
واملواثيــق الدوليــة التــي تدعــو إىل مناهضــة العنــف وعــدم التمييــز 

ــل ــاواتها بالرج ــا ومس ــزام بحقوقه ــرأة وااللت ــد امل ض

#مشاركتي_ثروه

أطلــق املنتــدى الفلســطيني لإلعــالم االجتامعــي يف يوم املــرأة العاملي 
تســليط  أجــل  مــن  االجتامعــي  التواصــل  عــىل مواقــع  للتغريــد  حملــة 
الضــوء عــىل صمــود وتضحيــات املــرأة الفلســطينية يف وجــه االحتــالل .

#سيدة_اذار

#يف_يومك_أمي #أم_البطل

الشــباب  توعيــة  بهــدف  الهاشــتاغ  االجتامعــي  االعــالم  نــادي  أطلــق 
ــليط  ــاكل وتس ــن املش ــري م ــب الكث ــل تجن ــن أج ــزواج م ــىل ال ــني ع املقبل

الفتيــات املبكــر الضــوء عــىل زواج 

اســتخدم الهاشــتاغ يف حملــة أطلقتهــا لجــان العمــل الصحــي يف رام 
ــر  ــص املبك ــة الفح ــام بعملي ــرورة القي ــاء ب ــة النس ــل توعي ــن أج ــه م الل

لرسطــان الثــدي

تقديــر وشــكر لــألم الفلســطينية تفاعــل عــدد مــن النشــطاء عىل الهاشــتاغ 
مــن أجــل لفــت النظــر إىل مــا تعانيــه األم الفلســطينية يف والتضحيــات 

التــى تبذلهــا

#افحيص_وطمنينا#تزوج_صح

هــذا الهاشــتاغ خــاص بالحملــة الفلســطينية مــن أجــل التحقــق قبــل نــرش 
أي معلومــة، وذلــك بهــدف تعزيــز الثقــة باملحتوى اإلخباري الفلســطيني 
ــة  ــياق وراء أي معلوم ــدم االنس ــي وع ــل االجتامع ــات التواص ــىل منص ع

يقدمهــا االعــالم االرسائيــي .

 # انرش_بالفلسطيني 

اإلتصاالت 

املرأة

التطبيع

الهاشــتاغ جــاء رد عــىل  املســرية النســائية الــذي بــدأت يف اريحــا وكانــت 
تدعــو اىل الســالم بــني الفلســطينيني واالرسائيلــني ورفــض النشــطاء 

ــع ــا بالتطبي ــرية ووصفوه ــذه املس ه

#مسرة_التطبيع #التطبيع_خيانة

حملــة أطلقهــا النشــطاء عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي مــن أجــل 
تحذيــر الــرشكات واملؤسســات الفلســطينية مــن املشــاركة يف مهرجــان 
الربيــع اإلرسائيــي الــذي ميثــل التطبيــع مــع دولــة االحتــالل وايضــا لنــرش 

أســامء املشــاركني

 # ربيع_التطبيع 
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انطلــق  فلســطني،  مــن  ماتبقــى  واحتــالل  للنكســة  الخمســني  الذكــرى  يف 
الهاشــتاغ مــن أجــل إتاحــة الفرصــة لــكل فلســطيني للتعبــري عــن رأيــه ورسد تجربتــه 

مــع االحتــالل بكافــة اللغــات

#Occupationis االحتالل_هو#

بعــد مــرور 35 ســنة عــىل مذبحــة صــربا وشــاتيال قــرر مســتخدمو مواقــع التواصــل 
االجتامعــي احيــاء ذكــرى املجــزرة عــرب الهاشــتاغ مؤكديــن عــىل أنهــا ال تنــى مــن 

الذاكــرة مــع املطالبــة مبحاســبة القتلــة

#صربا_وشاتيال

ــة يف  ــن لغ ــرث م ــي بأك ــل االجتامع ــات التواص ــىل منص ــت ع ــة اطلق حمل
ــي  ــاة الت ــا باملأس ــري بريطاني ــل تذك ــن أج ــؤوم م ــور املش ــد بلف ــرى وع ذك

لحقــت بالفلســطينني بعــد صــدور القــرار ومطالبتهــا باالعتــذار عنــه

balfour100# #وعد_بلفور #عىل_بريطانيا_ان_تعتذر

بعــد 13 عامــا عــىل رحيــل يــارس عرفــات تفاعــل الفلســطينيون مــع الذكــرى عــرب 
منصــات التواصــل االجتامعــي، إذ اســتذكر الفلســطينيون حيــاة ابــو عــامر وطالبــوا 

بــرورة الكشــف عــن قاتلــه

yasser_arafat#  يارس_عرفات #ابوعامر#

العمالء

الجهاد اإلسالمي

ذوي االحتياجات

مناسبات فلسطينية

هاشــتاغ خــاص بالحملــة التــي قــام بهــا الفلســطينيون مــن أجــل املطالبــة 
بكشــف ومعاقبــة عمــالء االحتــالل عــىل تعاونــه معهــم

 # القصاص_من_العمالء 
الهاشــتاغ الــذي رافــق تنفيــذ عمليــة اإلعــدام بحــق العمــالء الذيــن شــاركوا 

يف عمليــة اغتيــال األســري املحــرر مــازن فقهــاء يف غــزة

 # اإلعدام_للعمالء 

نشــطاء  أطلــق  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  النطالقــة   30 الذكــرى  يف 
التواصــل االجتامعــي  الهاشــتاغ لتهنئــة الحركــة بالذكــرى  عــرب مواقــع 

لهــا االعــامل  أهــم  ورصــد  لهــا  البطوليــة  االعــامل  واســتذكار 

#انطالقة_الجهاد 30

الهاشــتاغ أطلــق بعــد كلمــة رمضــان عبــد اللــه شــلح يف مؤمتــر دعــم 
طهــران يف  االنتفاضــة 

#رمضان_االمني

مــن خــالل الهاشــتاغ ســلط نشــطاء التواصــل االجتامعــي الضــوء عــىل 
قضايــا ذوي االحتياجــات الخاصــة واملســاعدات املقدمــة لهــم يف غــزة 
ورضورة الحصــول عــىل فرصــة عادلــة يف العمــل دون متييــز أو ظلــم أو 

اســتبداد

#اسوة_بغرهم  #احنا_منكم
لــذوي  العاملــي  اليــوم  يف   Yalla change فريــق  الهاشــتاغ  أطلــق 
االحتياجــات الخاصــة مــن أجــل عــرض الحقائــق عنهــم  واملطالبــة بتحقيــق 

كافــة حقوقهــم ومطالبهــم

#حق_وليس_منه

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بــني  أوســلو  التفاقيــة   24 الذكــرى  يف 
واالرسائيليــني احيــى رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي الذكــرى معتربيــن 
االتفــاق شــؤم عليهــم جالــب للمزيــد مــن النكبــات واملصائــب، وعــرب 

النشــطاء عــربه عــن أحالمهــم بالتحقــق القريــب

#أوسلو_املشؤوم
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ترخيــص  تجديــد  رفــض  االمريكيــة  اإلدارة  قــرار  بعــد  الهاشــتاغ  انطلــق 
ــري  ــىل توت ــطاء ع ــد النش ــد رص ــنطن وق ــر يف واش ــة التحري ــب منظم مكت

مجريــات القــرار معربــني عــن رفضهــم للقــرار بوصفــه عنريــا

#منظمة_التحرير

تفاعــل النشــطاء مــع الهاشــتاغ بعــد نــرش فيديــو يف اجتــامع التحالــف 
ملقاومــني  صــور  يتضمــن  اإلرهــاب  ملحاربــة  العســكري  اإلســالمي 
فلســطينيني يقاتلــون مســتوطنني يف الضفــة وقــد اســتهجن النشــطاء 
هــذا الربــط، وأرّصوا عــىل أّن املقاومــة العســكرية ســتبقى حتــى زوال 

اإلحتــالل

املقاومة_مش_إرهاب

هاشــتاغ أطلــق للرتويــج لتطبيــق اســمه بــدي تكــيس لحجــز وطلــب ســيارة 
أجرة

#بدي_تكيس

أطلــق نــادي االعــالم االجتامعــي هــذا الهاشــتاغ للرتكيــز عــىل شــخصيات 
فلســطينية والحديــث عنهــا

#شخصيتنا_فلسطينية

عشوائيات

هاشــتاغ خــاص مبخيــم عــني الحلــوة وبــرز بعــد االشــتباكات يف املخيــم 
مــن أجــل رصــد آخــر التطــورات فيــه

#عني_الحلوة

الهاشــتاغ أطلــق بهــدف التحذيــر مــن تفــي مــرشوع االســتيطان يف الضفــة 
واســتحواذه عــىل كثــري مــن األرايض الفلســطينية

#الرسطان_االستيطاين

الهاشتاغ الخاص مبرور 20 عام عىل انطالق صحيفة الرسالة

#الرسالة 20

الســفر  اســتخدم إلظهــار معانــاة مــرىض الرسطــان املمنوعــني مــن  هاشــتاغ 
للحصــول عــىل العــالج أو إكــامل العــالج ورفــض ملامرســات االحتــالل ضدهــم

#نحن_نستطيع

هاشــتاغ خــاص بالفيديــو الــذي نرشتــه كتائــب عزالديــن القســام الــذي 
يوضــح أن الجنــود اإلرسائيليــني مازالــو أحيــاء ومل ميوتــوا يف حــرب غــزة 
االخــرية، باإلضافــة إىل الــرد عــىل تهجــم عضــو الكنيســت آورن حــازان عــىل 

ــارة ابنائهــم املعتقلــني مــن القطــاع أهــايل األرسى املتوجهــني لزي

#حكومتكم_تكذب

الهاشــتاغ انطلــق بعــد اعتقــال الصحفــي جهــاد بــركات إثــر تصويــره موكــب رئيــس 
الــوزراء وطالــب النشــطاء عــرب الهاشــتاغ باطــالق رساح جهــاد

#وين_جهاد   # جهاد_بركات 

هاشــتاغ خــاص بفعاليــات املؤمتــر الــذي أقامــه منتــدى الــرشق الشــبايب 
يف غــزة وتــم إلغائــه يف الضفــة

#معرفة_وحراك

بريزيــت  يف  العــواودة  نفــني  املواطنــة  مقتــل  عمليــة  رافــق  الــذي  الهاشــتاغ 
القاتــل ومحاســبته عــن  بالكشــف  للمطالبــة  الهاشــتاغ  مــع  النشــطاء  وتفاعــل 

#مني_قتل_نفني

يف  حدثــت  التــي  القتــل  عمليــة  بعــد  ظهــرت  الهاشــتاغات  مــن  عــدد 
الحــدث رافقــت  التــي  والتطــورات  عــامن  يف  اإلرسائيليــة  الســفارة 

#السفارة_اإلرسائيلية  #نزاهة_القضاء_العسكري 
 # محمد_الجواودة 

الهاشــتاغ الخــاص املؤمتــر الــذي عقــده نــادي اعــالم االجتامعــي يف غــزة 
ومــن خاللــه تــم رصــد أبــرز األحــداث والفعاليــات خــالل أســبوع املؤمتــر

#ايام_سوشلجيه

يف  )الفــدايئ(  الفلســطيني  املنتخــب  بتشــجيع  الخاصــة  الهشــتاغات 
مباراتــه مــع منتخــب بوتــان

#كلنا_الفدايئ #الفدايئ

تفاعــل فلســطينيون مــع الحملــة رفضــاً لترسيــب أراٍض وقفيــة تابعــة 
للكنيســة األرثوذكســية مــن قبــل البطريــرك ثيوفيلــوس الثالــث وطالبــوا  

ــرك بالتشــديد عــىل وقــف الكنيســة ومحاســبة البطري

#الكنيسة_مش_للبيع

اســتخدم الهاشــتاغ يف حملــة للمطالبــة بارجــاع تطبيــق كريــم اىل الســوق 
ــه، ورضورة تشــغيل العــدادات يف  بعــد قــرار النائــب العــام بايقــاف عمل

الســيارات العموميــة

#فلسطني_بتستاهل #كريم #بدنا_كريم  #رجعولنا_
كريم # شغلوا_العداد 

ــع  ــن م ــي للتضام ــوم العامل ــبة الي ــة مبناس ــتاغ يف حمل ــتخدم الهاش اس
الشــعب الفلســطينيي يف ذكــرى صــدور قــرار االمــم املتحــدة بتقســيم 

ــاة فلســطني فلســطني مــن أجــل التغريــد عــن معان

IStandWithPalestine# متضامن_مع_فلسطني#

هاشــتاغ يفضــح مامرســات ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي ضــد األطفــال 
صــور  نــرش  وتــم  األطفــال،  مــن  املعتقلــني  عــدد  ازديــاد  بعــد  خاصــة 

ألطفــال أرسى وشــهداء باســتخدام الهاشــتاغ

#أطفال_فلسطني

هاشــتاغ أطلقــه نشــطاء مــن أجــل كتابــة مــا الصفــة التــي طغــت عــىل عــام 2017، 
ومبــاذا كان مليئــا عامهــم

#لقد_كان_عاما_مليئا_ب

تــم التفاعــل مــع الهاشــتاغ بعــد صــدور قــرار مــن ســلطات االحتــالل باغــالق مكتــب 
الجزيــرة العامــل يف القــدس

#إرسائيل_تغلق_قناة_الجزيرة

مجموعــة مــن الهاشــتاغات ظهــرت بعــد انتشــار فيديــو ملــرزوق الغانــم يهاجــم 
وغــرد  األطفــال”  وقتلــة  االحتــالل  بـ”ممثــل  ويصفــه  إرسائيــل  وفــد  رئيــس 
ــري عــن شــكرهم و مدحهــم  ــة”  للتعب املســتخدمون الذيــن عدوهــا “لحظــة تاريخي

للغانــم.

#مرزوق_الغانم #شكرا_الكويت #الكويت_ضد_الكيان_
الصهيوين #شكرا_مرزوق_الغانم

طالــب نشــطاء عــرب هــذا الهاشــتاغ بإلغــاء عــرض فيلــم للمخــرج اللبنــاين زيــاد 
الدويــري ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام ســينامئية معتربيــن أن املخــرج مطبــع 

مــع االحتــالل اإلرسائيــي، وقــد تــم منــع عــرض الفيلــم ضمــن املهرجــان.

#لن_يعرض

هــذا الهاشــتاغ تــم إطالقــه مــن أجــل منــع البطريــرك اليونــاين ثيوفيلــوس مــن 
الصــالة يف كنيســة املهــد بســبب بيعــه أراض وقــف للكنيســة إلرسائيليــني

#املهد_لن_تخون



تشــّكل املنصــات الرقميــة مســاحة مفتوحــة للتعبري الحر مقارنــة مع املنصات 
األخــرى، ولنــرش األفــكار واملبــادرات التــي تحــايك طمــوح ونشــاطات مجتمعيــة 
فلســطينية. نســتعرض هنــا عــدداً مــن املبــادرات الفلســطينية والتــي انتــرشت 

باعتامدهــا عــىل املنصــات االجتامعية بشــكل أســاس.
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سلفي كتاب

املبادرون: جليس
عن الحملة: حملة للتشجيع عىل القراءة بحيث تصور فيديو تتحدث فيه عن كتاب قرأته وتتحدى 3 آخرين لقرائته 

إسناد األرسى واجب

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: صفحة لدعم وإسناد إرضاب األرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل وزيادة التضامن معهم، عرب تعريف الناس بقضية 

األرسى املربني عن الطعام يف سجون االحتالل والتفاعل مع األنشطة الخاصة باألرسى حول العامل.

حب فلسطني

املبادرون: بري حكايا
عن الحملة: حملة أطلقها فريق بري حكايا ببريزيت يف عيد الحب للتعبري عن حبهم لفلسطني وإظهار ما هو جميل فيها من خالل الصور 

والفيديوهات والعبارات.

شوف فلسطني

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: هاشتاغ أطلقه نشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي لتعريف الناس بفلسطني وكرس الصور النمطية املعروفة يف 

العامل

بكفي يا رشكات االتصاالت

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة:  الحملة التي أطلقها النشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي من أجل املطالبة مبقاطعة رشكة االتصاالت 

الفلسطينية«بالتل« بسبب احتكار سوق االتصاالت وخدمة تزويد االنرتنت بالضفة والقطاع، وارتفاع سعر خدمة النفاذ املقدمة 
»ADSL” لالشرتاك بخط

يسقط خط النفاذ

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة:  الحملة التي أطلقها النشطاء عىل مواقع التواصل االجتامعي من أجل املطالبة مبقاطعة رشكة االتصاالت 

الفلسطينية«بالتل« بسبب احتكار سوق االتصاالت وخدمة تزويد االنرتنت بالضفة والقطاع، وارتفاع سعر خدمة النفاذ املقدمة 
»ADSL” لالشرتاك بخط

#اسوة_بغرهم 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة لتسليط الضوء عىل قضايا ذوي االحتياجات الخاصة واملساعدات املقدمة لهم يف غزة ورضورة الحصول عىل 

فرصة عادلة يف العمل دون متييز أو ظلم أو استبداد

#حق_وليس_منه 

Yalla change :املبادرون
عن الحملة: حملة أطلقت من أجل عرض الحقائق عن ذوي االحتياجات واملطالبة بتحقيق كافة حقوقهم ومطالبهم 

#احنا_منكم

املبادرون: مقهى اإلعالم االجتامعي
عن الحملة: حملة للتعريف بذوي االحتياجات الخاصة أهمية الحصول عىل حقوقهم

30
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نساء ملهامت

املبادرون: األونروا 
عن الحملة: مبادرة للحديث عن النساء امللهامت مبناسبة يوم املرأة العاملي.

lights on gaza

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة إلعادة الكهرباء إىل قطاع غزة الذي يعاين من مشاكل فيها منذ فرتة طويلة

#غرد_بانفراجة

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة أطلقها نشطاء من أجل التغريد عن أشياء ال تعكس الواقع يف قطاع غزة أبدا، ويغلب عليها طابع التهكم والسخرية.

 # أنقذوا_تل_السكن  #تل_السكن

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة للُمطالبة بالوقف الفوري للتجريف والتدمري املتواصل يف حي السكن األثري مبدينة الزهراء وسط قطاع غزة بعد 

قرار سلطة األرايض بتجريف املنطقة، التي أوقفت فيام بعد التجريف.

أنت الحياة إفحيص وطمنينا

املبادرون: لجان العمل الصحي يف رام الله
عن الحملة: الحملة استخدمت هاشتاغ #افحيص_وطمنينا من أجل توعية النساء برورة القيام بعملية الفحص املبكر لرسطان الثدي.

#الرجولة_مش_عنف

املبادرون: مؤسسة الثقافة والفكر الحر
عن الحملة: كانت هذه الحملة ضمن حملة 16 يوم ملناهضة العنف ضد املرأة بهدف التوعية بأهمية حقوق املرأة وأن العنف ليس 

رمزاً للرجولة

كينونة لالنتاج املعريف

املبادرون: محمد الخطيب،أحمد نبهان،روند حلّس،محمد سمري
عن الحملة: حملة أطلقها مجموعة شبان من جامعة بريزيت إلعادة توثيق التاريخ الفلسطيني والقضايا املعارصة بلغات العامل من 

خالل مقاطع الفيديو.

بتحداك مبعلومة فلسطينية

املبادرون: أحمد نبهان
عن الحملة: مبادرة شبابية أطلقها الشاب أحمد نبهان من أجل تعزيز الثقافة الوطنية عرب مقاطع الفيديو

مجموعة ناي

املبادرون: نشطاء
عن الحملة: مجموعة شبابية فعالة عىل »سنابشات«، تقدم مواضيع متنوعة وتطرح قضايا تهم الشباب بشكل خاص.
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كنا وما زلنا

املبادرون: طارق بكري
عن الحملة: حملة يعمل فيها طارق عىل جمع صور قدمية ألماكن ومنازل يف الداخل الفلسطيني وإعادة تصويرها يف الوقت الحايل 

يف محاولة منه لتوثيق التاريخ وإثبات ملكية االرض

#تعلقش_باالنرتنت

املبادرون: مركز حملة
عن الحملة: حملة أطلقت لتوعية الناس عن األمان عىل االنرتنت

#ما_اختلفناش

املبادرون: مركز حملة - القوس للتعّدديّة الجنسيّة والجندريّة يف املجتمع الفلسطينّي
عن الحملة: حملة أطلقت بهدف طرح قضيَّة العنف تجاه َمن يعيشون توجُّهات جنسيّة وجندريّة مختلفة – من مثليّني ومثليّات، 

ومتحّولني ومتحّوالت

#الكنيسة_مش_للبيع

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة لرفض عمليات ترسيب أمالك الكنيسة األرثوذكسية التي تكشف عنها بني الحني واآلخر جهات إرسائيلية، يقودها 

بطريرك الكنيسة “ثيوفلوس” املتهم بالحصول عىل أموال طائلة لحسابه الخاص مقابل تلك األموال.

 # كلنا_لألقىص_حراس    #حراس_االقىص                 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: أطلق هذه الحملة نشطاء بعد اعتداء قوات االحتالل عىل حراس املسجد األقىص واعتقال 7 منهم يف آب 2017

#علشان_االرسى

املبادرون: فريق نبض الوطن
عن الحملة: حملة أطلقت من أجل األرسى وما يتعرضون له من سياسات إدارة السجون كاالعتقال اإلداري والسجن االنفرادي واالرضاب 

عن الطعام

#كلنا_شيخ_االقىص #رائد_صالح

املبادرون: االتحاد العام لعلامء املسلمني
عن الحملة: حملة أطلقت من أجل نرة الشيخ رائد صالح يف سجنه واملطالبة باإلفراج عنه ودعم صمود الشيخ يف سجنه بعد قضائه 

3 أشهر فيه

#حبوا_بعض

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة انطلقت من غزة بهدف التأكيد عىل أهمية الحب الصادق بني أفراد املجتمع الفلسطيني ونرش مفاهيمه.

#فلسطني_بتستاهل #كريم #بدنا_كريم  #رجعولنا_كريم # شغلوا_العداد  

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة للمطالبة بإرجاع تطبيق كريم اىل السوق بعد قرار النائب العام بإيقاف عمله، ورضورة تشغيل العدادات يف السيارات 

العمومية
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#سيدة_اذار 

املبادرون: املنتدى الفلسطيني لإلعالم االجتامعي
عن الحملة: حملة أطلقت من أجل تسليط الضوء عىل صمود وتضحيات املرأة الفلسطينية يف وجه االحتالل بيوم املرأة العاملي

 # مبادرون_فوق_الحصار 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: مبادرة إلكرتونية أطلقها طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة واحتوت 20 هاشتاغ كل منها لحملة منفصلة، 

ولكنهم اتحدوا بهاشتاغ مشرتك #مبادرون_فوق_الحصار بهدف الحديث عن مشاكل املجتمع الفلسطيني

#ظلم_وظالم #انقاذ_غزة 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة أطلقت بهدف الحديث عن أزمة الكهرباء يف قطاع غزة ومعاناة أهايل غزة

#يف_ذكرى_االستقالل 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة عىل مواقع التواصل االجتامعي بعد مرور  29 عام للحديث عن فلسطني بعد 29 عاما من االستقالل

#open_rafah_crossing  معرب_رفح #افتحوا_معرب_رفح#

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة ملطالبة لسلطات املرية والفلسطينية برورة فتح معرب رفح املنفذ الربي الوحيد يف قطاع غزة 

 # ربيع_التطبيع 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة أطلقها النشطاء عىل وسائل التواصل االجتامعي من أجل تحذير الرشكات واملؤسسات الفلسطينية من املشاركة 

يف مهرجان الربيع اإلرسائيي الذي ميثل التطبيع مع دولة االحتالل وايضا لفضح املشاركني فيه 

#غزة_تشتاق_ملكة 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة:  حملة من أجل التعبري عن شوق الكثريين لزيارة مكة واملطالبة بزيادة أعداد حجاج قطاع غزة لهذا العام من أجل تقليص 

أعداد املحرومني املرتاكمة منذ عدة سنوات بسبب الحصار املفروض عىل قطاع غزة

 # القصاص_من_العمالء 

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة قام بها الفلسطينيون من أجل املطالبة بكشف ومعاقبة عمالء االحتالل

 # انرش_بالفلسطيني 

املبادرون: مجموعة نشطاء عىل منصات التواصل االجتامعي 
عن الحملة: حملة فلسطينية من أجل التحقق قبل نرش أي معلومة، بهدف تعزيز الثقة باملحتوى اإلخباري الفلسطيني عىل منصات 

التواصل االجتامعي وعدم االنسياق وراء أي معلومة يقدمها االعالم االرسائيي
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Boycott_PizzaHut#  #قاطعوا_بيتزا_هت

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة إلكرتونية للمطالبة مبقاطعة بيتزا هت بعد سخرية الرشكة العاملية من إرضاب األرسى وخاصة إرضاب مروان 

الربغويث من خالل صورة مركبة 

#ال_للحجب

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة إلكرتونية احتجاجاً عىل قيام السلطة الفلسطينية بحجب أكرث من 15 موقعا اعالميا فلسطينيا.

#وين_جهاد   # جهاد_بركات  

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة أطلقت بعد اعتقال الصحفي جهاد بركات بعد تصوير موكب رئيس الوزراء، وكانت قد أطلقت الحملة للمطالبة بإطالق 

رساح بركات.

#قانون_الجرائم_جرمية   #احبسونا 

املبادرون:  املركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية )مدى( 
عن الحملة: حملة اعالمية ضد قانون الجرائم اإللكرتونية، الذي صدر بقرار بقانون )رقم 16 لسنة 2017( دون التشاور مع املجتمع 

املدين، والذي ميس يف معظم بنوده وبصورة صارخة حرية التعبري والخصوصية، وبدأ رسيانه فور نرشه واستخدم يف توجيه اتهامات 
لصحفيني وناشطني بعد اعتقالهم بناء عىل املادة رقم 20 منه.

#لن_يعرض

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة انطلقت تحت هاشتاغ #لن_يعرض للمطالبة بإلغاء عرض فيلم للمخرج اللبناين زياد الدويري ضمن  فعاليات مهرجان 

أيام سينامئية  معتربين أن املخرج مطبع مع االحتالل، وهذه الحملة نجحت يف إلغاء العرض.

#ملني_راحت

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة من أجل املطالبة بالكشف عن مصري املساعدات االنسانية التي تصل إىل قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل غري عادل 

عن طريق املؤسسات والجمعيات االهلية وايضا لتعزيز قيم النزاهة والشفافية يف التوزيع

#balfour100 وعد_بلفور #عىل_بريطانيا_ان_تعتذر#

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة: حملة أطلقت بأكرث من لغة يف ذكرى وعد بلفور املشؤوم من أجل تذكري بريطانيا باملأساة التي لحقت بالفلسطينني بعد 

صدور القرار ومطالبتها باالعتذار عنه 

 #ادخلوا_العالقني  #معرب_رفح 

غّر وعّمر

املبادرون: مقهى االعالم االجتامعي

املبادرون:  رشكة بالتل

عن الحملة: #ادخلوا_العالقني هاشتاغ أطلق يف غزة  للمطالبة بدخول العالقني عىل  معرب رفح إىل ديارهم يف قطاع  غزة

عن الحملة: مبادرة اطلقتها رشكة االتصاالت “بالتل” يف شهر رمضان لتشجيع طالب الجامعات الفلسطينية وتحفيزهم عىل فعل الخري 
ومساعدة الغري إلعامر املجتمع الفلسطيني 

#نساء_القدس

املبادرون:  وزارة شؤون املرأة الفلسطينية 
عن الحملة: حملة إلكرتونية أطلقتها  وزارة شؤون املرأة الفلسطينية من أجل دعم نساء القدس يف ظل معاناتهن بسبب اعتداءات 

االحتالل اإلرسائيي عليهن بشكل مستمر ورصدت الحملة صور واحصائيات عن االعتداءات عىل سكان مدينة القدس التي تهدف إىل 
تهجريهم من بيوتهم 
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#saltwaterchallenge ,تحدي_مي_وملح#

املبادرون: مجموعة نشطاء عىل منصات التواصل االجتامعي
عن الحملة: تحدي قام به نشطاء التواصل االجتامعي من أجل التضامن مع األرسى يف سجون االحتالل عن طريق رشب ماء وملح 

ومترير التحدي إىل مجموعة أشخاص آخرين 

#شخصيتنا_فلسطينية

املبادرون: نادي االعالم االجتامعي
عن الحملة: جاءت هذه الحملة للرتكيز عىل شخصيات فلسطينية بشكل أسبوعي، وهي استكاملال لحملة سابقة كانت عن البلدات 

الفلسطينية

#ممكن_مدمن

املبادرون: ملتقى إعالميات الجنوب
عن الحملة: الحملة أطلقت بهدف الضغط عىل املجلس الترشيعي والقضاة من أجل الكشف املبكر للشخص املقبل عىل الزواج اذا 

كان مدمن عىل املواد املخدرة عرب سن واصدار قانون يسمح بفحص الدم الشامل

#مشاركتي_ثروه

املبادرون: تحالف أمل ملناهضة العنف ضد املرأة بالرشاكة مع شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر
عن الحملة: حملة إلكرتونية  من أجل تفعيل دور املرأة الفلسطينية يف املشاركة السياسية والقوانني واملواثيق الدولية التي تدعو إىل 

مناهضة العنف وعدم التمييز ضد املرأة ومساواتها بالرجل. 

#القدس_قضيتنا #الكدس_ليس_كضيتنا

املبادرون: -
عن الحملة: حملة إلكرتونية لتعريف الناس بقضية القدس واملخاطر التي تهددها يف ظل املشاريع االستيطانية والتهويدية والرد 

عىل هاشتاغ ميسء للقدس، خاصة بعد تريحات  نتنياهو الذي قال فيه بأن »الرأي العام العريب هو أكرب عقبة أمام التطبيع وتفاعل 
النشطاء مع الهاشتاغات بني رافض للتطبيع ومؤكد عىل أن القدس وفلسطني هي القضية االوىل لهم

#IStandWithPalestine متضامن_مع_فلسطني#

املبادرون: املؤمتر الشعبي لفسطينيي الخارج
عن الحملة: حملة يف اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطينيي يف ذكرى صدور قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني فكانت 

الحملة من أجل التغريد عن معاناة فلسطني

#حامس30

املبادرون: حركة حامس
عن الحملة: حملة إلكرتونية أطلقت يف بداية شهر ديسمرب يف الذكرى 30 النطالقتها

#تستغلنيش

املبادرون: مقهى اإلعالم االجتامعي يف غزة
عن الحملة: حملة إلكرتونية من أجل دعوة الرشكات اىل عدم استغالل الخريجني الفلسطينيني عن طريق التدريب الطويل دون التوظيف 

ورسد بعض التجارب مع رشكات مختلفة

برنامج سوشيال اليف

املبادرون: آمنة حساسنة ومعاذ قاطوين
عن الحملة:  مبادرة لتعريف الناس بنادي االعالم االجتامعي ومساعدتهم يف التسويق ألنفسهم عىل مواقع التواصل االجتامعي وخلق 

محتوى لدعم القضية الفلسطينية وغريها من القضايا دون اإلخالل بقانون الجرائم اإللكرتونية.
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#قصتنا_معكم

املبادرون: مقهى اإلعالم االجتامعي يف غزة والصليب األحمر
عن الحملة: حملة عىل مواقع التواصل االجتامعي أطلقها مقهى االعالم االجتامعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 

مبناسبة مرور 50 عام عىل عمل اللجنة يف فلسطني وللتأكيد عىل التزامها بخدمة الشعب فيها.

مدقق 

املبادرون: سعيد قديح 
عن الحملة: صفحة ظهرت يف مطلع عام 2017 لتقوية العربية لدى املحررين الصحفيني واملهتمني باللغة.

بدنا نلتقي رئيس الوزراء 

Fatma Ashour :املبادرون
عن الحملة: حملة إلكرتونية بهدف لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله خالل زيارته إىل قطاع غزة من أجل تسليط الضوء عىل معاناة 

الشباب يف القطاع، والحديث عن مشاكلهم، ورغبتهم مبختلف مستوياتهم األكادميية واملهنية يف املشاركة السياسية وصنع القرار، 
باستخدام هاشتاغ #بدنا_نلتقي_رئيس_الوزراء. 

أحمر أخرض

املبادرون:  أسامة نبيل سمعان 
عن الحملة: عرض أسامة خربته وخدماته عىل رشكتي االتصاالت الخلوية )وطنية، جوال(، يف فيديو تحت عنوان »أحمر، أخر« عىل 
فيسبوك، باستخدام هاشتاغ  #أحمر_أخر، من أجل إيجاد فرصة عمل لدى إحدى الرشكتني والعمل يف مجال التسويق، وتفاعلت 

جوال معه وتم تعني أسامة يف فريق التسويق لديها.

#روح الشباب )تحديد تويل مناصب الوزراء و رؤساء البلديات(

املبادرون: مجموعة أشخاص
عن الحملة: جاءت الفكرة بعد تحٍد أطلقته فتاة كندية من أجل تويل منصب رئاسة الوزراء يف كندا، إذ أطلق عدد من الشباب التحدي 

اىل الوزراء ورؤساء املجالس البلدية من أجل تويل املناصب ليوم واحد لتفعيل دور الشباب يف املجتمع، وقبل هذه املبادرة من 
املتحدين وزير الرياضة والشباب أحمد عساف و وزير الثقافة إيهاب بسيسو.

Kzzder  كزدرة

املبادرون: غري متوفر
عن الحملة:  تهدف املبادرة إىل تعزيز منط حياة صحي انطلق يف القدس يتضمن جوالت تعزز رياضة املي و تربط اإلنسان باملكان 

عن طريق ابتكار تجارب جديدة والتجول يف أماكن جديدة يف القدس.

أنت وتراثك 

املبادرون: رواق مركز املعامر الشعبي
عن الحملة: تقوم هذه الحملة عىل فكرة أخذ صورة شخصية يف مبنى ترايث، بهدف زيادة الوعي حول أهمية املوروث الثقايف واملباين 

التاريخية وإىل خلق كم من املعلومات والصور عن مبان تاريخية يف فلسطني، ومشاركتها وتبادلها وتشجيع زيارة املراكز التاريخية يف 
فلسطني، واستخدم يف هذه الحملة هاشتاغ # انت_و_تراثك 

احبسونا

املبادرون: لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات ومجموعة نشطاء وصحفيني عىل منصات التواصل االجتامعي 
عن الحملة: حملة اإللكرتونية من أجل املطالبة بإلغاء قانون الجرائم اإللكرتونية

بلدي أطيب

املبادرون: مركز التجارة الفلسطيني »بال تريد«\بالرشاكة مع مؤسسة أوكسفام
عن الحملة: تهدف الحملة إىل زيادة الوعي بأهمية املنتج الوطني وتثقيف املستهلكني حول املنتجات املحلية، باإلضافة إىل أهمية 

التزام املنتجني باملعايري واملواصفات الفلسطينية للجودة



65

قريتنا بحاجتنا 

املبادرون: مجموعة من املؤسسات والهيئات 
عن الحملة: حملة أطلقت تحت هاشتاغ #مجلسنا_بحاجتنا من أجل توعية املواطنني بواجبات املجالس القروية بحسب القانون و 

التحديات التي متر بها هذه املجالس، واآلليات املتاحة للمواطنني للمشاركة يف عمل املجالس القروية بحسب سياسات وزارة الحكم 
املحي

حقق حلمك 

buildpalestine :املبادرون
عن الحملة: تحت شعار حقق حلمك أطلقت موسسة buildpalestine املبادرة من أجل تجميع اكرب عدد ممكن من احالم األشخاص 

حتى نهاية عام 2017 ثم البدء بتحقيق االحالم، إذ سيتم تحقيق حلم واحد يف نهاية كل شهر خالل عام 2018، وتم استخدام الهاشتاغات 
التالية فيها: #حقق_حلمك #حلمك_حقك

صورتك بالقدس حلوة 

املبادرون: نوال اشتي)زكريات« و«بسطة تصوير(
عن الحملة: مبادرة مجتمعية أطلقت بهدف التعريف بالقدس وجاملها وتعزيز وجود املقدسيني وصمودهم من خالل التقاط 

الصور أمام باب العامود مع العائلة و األصدقاء ونرشها يف مواقع التواصل االجتامعي املختلفة، وفيها تم استخدام مجموعة من 
الهاشتاغات: #صورتك_بالقدس_حلوة#القدس#زكريات#استوديو_متنقل#بسطة_تصوير#باب_العامود

جوالت مقدسية

املبادرون: روبني ابو شمسية واملعلمة سحر زمامريي
عن الحملة: تهدف هذه املبادرة إىل تعريف الشباب عىل تاريخ البلدة القدمية يف القدس من خالل جوالت فيها وايضا عىل تاريخ قرية 

صموئيل ولفتا املهجرتني وأهم املعامل الدينية والتاريخية فيهام.

معلومة مقدسية 

املبادرون: معلومة مقدسية 
عن الحملة: مبادرة شبابية لنرش الثقافة املقدسية وتصحيح املفاهيم الخاطئة حول القدس عرب النرش عىل مختلف مواقع التواصل 

االجتامعي، باستخدام هاشتاغ #معلومة_مقدسية. 

باص السوشال ميديا  

املبادرون: تغيري لإلعالم املجتمعي برعاية جوال 
عن الحملة: مبادرة يف عامها الثاين للتعريف باملناطق األثرية والطبيعية والسياحية الفلسطينية، من خالل جولة يف باص يجمع 

املهتمني والعاملني واملؤثرين يف مجال وسائل التواصل االجتامعي، سواء يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومن الهاشتاغات التي 
smbus#  استخدمت #باص_السوشال_ميديا

تجوال سفر 

املبادرون: مجموعة شباب فلسطينيني)حسني الشجاعية(
عن الحملة: تحت شعار تجّول يف األرض متتلكها انطلقت مبادرة تجوال سفر، إذ يخرجون مرة أو مرتني يف الشهر إىل مختلف املناطق 

الفلسطينية، بهدف تعزيز الرتابط االجتامعي بني مختلف أبناء الشعب وتعزيز ارتباط اإلنسان باألرض، والهاشتاغ املستخدم هو 
#تجوال_سفر  

فكر بغرك 

املبادرون:  مجموعة شبابيه تطوعية
عن الحملة:  مجموعة شبابية تهدف إىل تفعيل دور الشباب اإلنساين واالجتامعي وتقليل الفجوة بني أبناء الشعب الواحد عن طريق 

جمع التربعات العينية والنقدية وتقدميها ملن يحتاج لها، واستخدم املتطوعون يف هذه الحملة هاشتاغات #فكر_بغريك #حملة_
شتاء_دافئ

ال تراجع 

املبادرون:  مجموعة شبابيه تطوعية
عن الحملة: مبادرة شبابية وطنية اإللكرتونية تهدف إىل دعم املصالحة الفلسطينية من خالل الضغط عىل أطراف املصالحة، 

وساهمت الحملة يف تجميع آالف التوقيعات امليدانية واإللكرتونية من أجل ترسيخ فكرة املصالحة تحت هاشتاغ #ال_تراجع 
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نطاق البحث )وسائل التواصل االجتامعي واملواقع االلكرتونية(

تقريــر هــذا العــام يحتــوي عــىل معلومــات عــن أبــرز وســائل التواصــل االجتامعــي يف فلســطني، وهــي: فيســبوك، انســتغرام، لينكــد إن، تويرت، 
ســاوند كالود، يوتيــوب، سنابشــات. باإلضافــة اىل بعــض املعلومــات املتعلقــة بســلوكيات األفــراد عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي والتــي 
ــد االلكــرتوين. وتــم  ــم نــرشه مــن خــالل حســابات مختلفــة عــىل موقــع فيســبوك وعــرب الربي ــم اســتنتاجها مــن االســتبيان الخــاص الــذي ت ت

اعتــامد 1687 منــه كمشــاركة صحيحــة.

كــام تــم إدراج قامئــة باملوقوفــني واملعتقلــني والذيــن تــم اســتدعاؤهم للتحقيــق عــىل خلفيــة منشــورات عــىل فيســبوك بالتحديــد، بنــاء 
عــىل مــا وثقتــه املؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية املختلفــة. مــع العلــم أن عــدد املعتقلــني الفعــي أكــرث مــن املذكــور يف التقريــر.

يشــمل التقريــر أيضــا مجموعــة مــن املواقــع االلكرتونيــة التــي تــم حجبهــا بقــرار مــن النائــب العــام د.أحمــد بــراك، وجــزء مــن قانــون الجرائــم 
االلكرتونيــة الــذي تــم إقــراره عــام 2017 وفــق جريــدة الوقائــع الرســمية.

املبــادرات املجتمعيــة التــي تــم ذكرهــا يف هــذا التقريــر هــي تلــك التــي اعتمــدت عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي بشــكل أســايس عــام 
ــة العــام. ــات البحــث متــت بشــكل يــدوي طيل 2017، والعــدد الفعــي يفــوق املذكــور ألن عملي

تــم توثيــق كلمــة الهاشــتاغ املســتخدمة فلســطينيا بشــكل يــدوي وجمعهــا طــوال العــام املــايض، وذكــرت يف هــذا التقريــر دون اإلشــارة إىل 
مــدى انتشــارها أو عــدد التغريــدات، ومل تشــمل القامئــة تلــك الهاشــتاغات املرتبطــة بأحــداث إقليميــة أو عامليــة.

يشمل التقرير إحصائيات عن فلسطني التاريخية مام يعني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية واملناطق املحتلة عام 48.

تعريــف حــدود فلســطني يختلــف عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي واملواقــع العامليــة عــن تعريــف التقريــر لهــا، لذلــك فــإن أي إحصائيــة 

ــة عــام 1948  ــة وقطــاع غــزة، أمــا املناطــق املحتل ــم اإلشــارة إليهــا بوصفهــا “فلســطني 67”، أو الضفــة الغربي تشــري إىل هــذه املناطــق ت

ــة. ــر تعنــي فلســطني التاريخي فتمــت اإلشــارة إليهــا بوصفهــا “فلســطني 48”، وكلمــة “فلســطني” يف التقري

تــم توزيــع اســتبيان الكــرتوين مــن خــالل عــدة صفحــات عــىل  الفيســبوك وعــرب الربيــد االلكــرتوين، بحيــث تــم الحصــول عــىل 1687 مشــاركة 

صحيحــة معتمــدة موزعــة عــىل فلســطني التاريخيــة كالتــايل:

الضفة الغربية: 55%	 
قطاع غزة: 37%	 
القدس: 2%	 
فلسطني 48: 6% 	 

نطاق البحث )الجغرافيا( 
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معاير خاصة باألرقام عىل وسائل التواصل اإلجتامعي

فيسبوك
معظــم اإلحصائيــات واألرقــام الظاهــرة بالتقريــر، تــم إســتخراجها مــن الفيســبوك نفســه )حســاب األعــامل(. أو مــن تقاريــر ودراســات محليــة وعامليــة تــم 

نرشهــا عــىل اإلنرتنــت. 
كام أن بعض األرقام واإلحصائيات هي نتيجة تحليل النتائج الخاصة باإلستبيان الخاص بسلوك األفراد.

يوتيوب
تــم إعتــامد األرقــام الخاصــة باملتابعــني عــىل قنــوات اليوتيــوب بنــاء عــىل متوســط عــدد املتابعــني للقنــوات املختلفــة. حيــث تــم إســتثناء القنــوات الغــري 

فعالــة أي التــي مل تقــم خــالل عــام 2017 بإضافــة أي فيديــو. 
عندما نتحدث عن قنوات فعالة نعني بذلك القنوات التي تقوم بإنتاج محتوى خاص بها، وليس القنوات التي تشارك املحتويات املختلفة  

تويرت
األرقام الظاهرة بالتقرير والخاصة بنسبة إستخدام الفلسطينيني لتويرت تم الحصول عليها من حساب األعامل الخاص بتويرت نفسها.

ساوند كالود
ــاًء عــىل القنــوات املُنتجــة للموســيقى واألغــاين وليــس  ــم إســتخراج األرقــام بن ــاة. وت األرقــام الخاصــة بســاوند كالود هــي متوســط عــدد املتابعــني للقن

ــوات الخاصــة باملؤسســات او الــرشكات والتــي تقــوم بعمــل مشــاركة وإعــادة نــرش لألغــاين. القن

انستغرام
األرقام الظاهرة بالتقرير من النتائج الرسمية الظاهرة من خالل )حساب األعامل( الخاص بالفيسبوك.

لينكدان
األرقام الظاهرة بالتقرير هي عدد املستخدمني الرسميني لهذه القناة حسب موقع إدارة الحمالت الخاص بـ لينكد إن 

سنابشات
األرقام هي نتيجة اإلستنتاجات التي توصل إليها الفريق بناًء عىل مراسلة بعض الحسابات عىل هذه املنصة

كل األرقام املتعلقة بالحسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي تم احتسابها حتى نهاية عام 2017.

تــم احتســاب عــدد الســكان الــكي بالرجــوع إىل آخــر اإلحصائيــات الصــادرة عــن جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني حــول عدد ســكان الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة، وجهــاز اإلحصــاء املركــزي اإلرسائيــي لحســاب عــدد ســكان املناطــق املحتلــة عــام 48 )حامــي الجنســية اإلرسائيلية( وحامــي الهوية املقدســية.
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املراجع

1( الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

2( جهاز اإلحصاء املركزي اإلرسائيي

Worldometers )3

Internet World Stats )4

Speedtest )5

State of Payments )6

7( تريح خاص للتقرير من مدير دائرة العمليات الربيدية يف الربيد الفلسطيني عامر صبيحات

8( تقرير بيفورت للمدفوعات لعام 2017

We are Social 9( تقرير

Ads Manager 10( إدارة اإلعالنات يف فيسبوك

Statista )11

Weedoo )12

LinkedIn Ads Manager 13( إدارة اإلعالنات يف لينكدإن

Facebook Audience Insights 14( إحصاءات الجمهور يف فيسبوك

Facebook Insights 15( اإلحصائيات الخاصة بصفحات فيسبوك

16( كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية

17( تريحات صحفية ملسؤويل الرشكات

18( الهيئة الوطنية الفلسطينية ملسميات اإلنرتنت

19( الرشطة الفلسطينية

20( لجنة األوراق املالية والبورصة األمريكية

21( برنامج حيك

Google Trends )22

23( جمع معلومات يومية 

Alexa 24( موقع أليكسا

WHOIS Database )25

26( راديو أجيال، تريحات النائب العام و املتحدث باسم الحكومة طارق رشاموي

27( صحيفة الحدث

28( تقرير مركز حملة “حريات اإلنرتنت يف فلسطني”

29( جريدة الوقائع الرسمية

30(  جمع بيانات بشكل يدوي

31( الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 

32( املركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية “مدى”

33( املركز الفلسطيني لحقوق االنسان 

34( مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية “سكايز” 

https://www.dns.jo/statistics_a.aspx :35( مرجع النطاقات األردنية

36( مصادر خاصة




