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االفتتاحية

افتتاحية العدد
االحتال والفضاء الرقمي

ــة  ــات الدولي ــي العالق ــي ف ــور الرقم ــارعاً للحض ــوداً متس ــر صع ــد األخي ــهد العق ش
ــرائيلي  ــالل اإلس ــة االحت ــى منظوم ــر عل ــكل مباش ــس بش ــا انعك ــام، م ــكل ع بش
بشــكل واضــح. اســتفادت إســرائيل مــن ميزتهــا النســبية فــي اجملــال الرقمــي، التــي 
ــزز  ــن األدوات لتع ــد م ــر العدي ــزة عب ــذه املي ــت ه ــي، وعكس ــم أميرك ــا بدع راكمته

ــطيني. ــي الفلس ــاء الرقم ــى الفض ــا عل ــم قبضته ــا وحتك احتالله

يذهــب املســار الرقمــي لالحتــالل فــي ثالثــة اجتاهــات: األول دبلوماســي يحاول اســتثمار 
ــرة للقيــود واحلــدود مــن أجــل جتميــل شــكل االحتــالل عنــد  املنصــات الرقميــة العاب
الفلســطينيني، وتقــدمي إســرائيل كمكــون بنيــوي منســجم مــع اإلقليــم عنــد العــرب، 
ووضعهــا كدولــة رياديــة مركزيــة ومنخرطــة فــي مفاعيــل التنميــة واإلمنــاء الدوليــة 

عنــد الغــرب والشــرق. 

ــذا  ــا ه ــالل وزارة خارجيته ــن خ ــرائيلية م ــة اإلس ــود احلكوم ــار، تق ــذا املس ــة ه وخلدم
اجلهــد، وتعمــل بتناغــم مــع كل مراكــز الفعــل املتخصصــة، فيبــرز املنســق مثــالً فــي 
الشــأن الفلســطيني، كمــا بــرز رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني نتنياهــو 
بحضــوره الرقمــي املــدروس. وهنــا، ال ميكــن إغفــال حــرص إســرائيل علــى التغلغــل فــي 
كبريــات شــركات املنصــات الرقميــة مــن خــالل كبــار املوظفــني وصنــاع القــرار فيهــا. 

ــبكات  ــن الش ــي وأم ــن املعلومات ــال األم ــي مج ــا ف ــرائيل تقدمه ــتثمار إس ــم اس ورغ
إلحــداث اختراقــات دبلوماســية وعقــد شــراكات إســتراتيجية علــى املســتوى الدولــي، 
إال أن فضائــح »بيغاســوس« فــي الداخــل اإلســرائيلي قــد حتمــل تبعــات ســلبية علــى 

هــذه املســاحة. 

ــابعة  ــرى الس ــي الذك ــدر ف ــذي يص ــطينية«، ال ــؤون فلس ــن »ش ــدد 285 م ــي الع ف
واخلمســني لتأســيس مركــز األبحــاث، نحــاول رصــد التفاعــل بــني االحتــالل وحتــوالت 
الفضــاء الرقمــي، مركزيــن علــى مســاحتني مركزيتــني وهمــا الدبلوماســية واإلعــالم، 

ــع هــذا احملــور.  ــج مواضي مــن خــالل خمســة مقــاالت تعال
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فــي ملــف العــدد، يقــدم أحمــد عــزم قــراءة فــي حتــوالت مســاحات الفعــل والتأثيــر 
ــى  ــام، إل ــاء الع ــي الفض ــرد ف ــم دور الف ــوة وتعاظ ــار الق ــود انتش ــن صع ــي، م الرقم
مأسســة هــذا الفعــل واالســتحواذ عليــه عبــر شــركات كبــرى حتتكــر التأثيــر وتوجهه، 

وترســم مالمــح اســتعمار جديــد. 

وتقــدم تينــا اجلــالد قــراءة لواقــع وموقــع الدبلوماســية الســيبرانية اإلســرائيلية فــي 
عالقاتهــا الدوليــة، وعلــى املســتوى العاملــي بشــكل عــام، راصــدة التطــورات والتحوالت 
فــي هــذا اجملــال، خاصــة أن إســرئيل أضحــت واحــدة مــن أهــم دول العالــم فــي األمــن 

الســيبراني. 

ــوى منصــات التواصــل االجتماعــي اإلســرائيلية ومــا  ــالً حملت ــاد حســيبا حتلي ويضــع زي
حتمــل مــن رســائل موجهــة للفلســطينيني والعــرب، ودور هــذه الدبلوماســية الرقميــة 
فــي اختــراق مســاحات وعــي عربيــة وفلســطينية كانــت منيعــة حتــى وقــت قريــب. 

ــع  ــهدها مواق ــي تش ــوالت الت ــتطالع التح ــا اس ــعيد األغ ــود وس ــى قاع ــاول يحي ويح
ــن  ــالل، م ــع االحت ــة م ــتباك ومواجه ــاحة اش ــي كمس ــل االجتماع ــات التواص ومنص
ــرائيلّياً.  ــل إس ــة التضلي ــات ومأسس ــركات واحلكوم ــراد والش ــل أدوار األف ــالل حتلي خ

أمــا عبيــر النجــار، فتتبعــت فــي ورقتهــا عمــل مركــز مراقبــة اإلعــالم الفلســطيني، 
كنمــوذج عــن العديــد مــن املؤسســات اإلســرائيلية التــي تعمــل علــى تكبيــل احملتــوى 

ــة الفلســطينية.  والرواي

وفــي بــاب أنثولوجيــا، ترصــد رشــا احلســن مــا جــاء فــي أعــداد »شــؤون فلســطينية« 
ــي  ــوق العلم ــا والتف ــول التكنولوجي ــة ح ــز البحثي ــات املرك ــي إنتاج ــابقة وف الس

ــرائيلية. ــة اإلس ــات الدولي ــكري والعالق العس

أمــا فــي بــاب متابعــات، فيضعنــا بكــر أبــو بكــر فــي مجريــات ومخرجــات مؤمتــر حركة 
فتــح البحثــي الــذي جــاء بعنــوان »حركــة فتــح: الفكــر السياســي واالجتماعــي«، و 
ــة  ــي عرقل ــهمت ف ــي أس ــة الت ــوب افريقي ــة اجلن ــود اجلزائري ــنان اجله ــال وش ــع آم تتاب

ســعي إســرائيل احلصــول علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد االفريقــي. 

ــة  ــامي ومحمــود األشــقر عــن احلمل ــر غن ــة، يكتــب زهي ــاب الدراســات التاريخي وفــي ب
ــا. ــارها ومآالته ــياقاتها ومس ــطني، س ــى فلس ــية عل الفرنس

ــي  ــي«، الت ــول الرقم ــات التح ــالل وحتدي ــدوة »االحت ــي ن ــدد، فيغط ــدوة الع ــاب ن ــا ب أم
ــت.  ــمبر الفائ ــون األول/ ديس ــن كان ــس م ــي اخلام ــز ف ــا املرك عقده
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وأخيراً،

يقــدم هــذا العــدد ثــالث قــراءات موســعة لكتــب صــدرت حديثــاً، وهــي كتــاب أكبــر 
ــكرية  ــاب العس ــة، وكت ــود فطافط ــه محم ــه ويراجع ــالن بابي ــى األرض إلي ــجن عل س
الفلســطينية لكاتبــه مــازن عــز الديــن ويراجعــه حذيفــه حامــد، وكتــاب حتريــر الشــرق 
ــن  ــدد م ــرة لع ــات قصي ــب مراجع ــى جان ــة، إل ــد زكارن ــه أحم ــي ويراجع ــاد البرغوث إلي

ــة رنيــم العــزة. أحــدث اإلصــدارات تراجعهــا الباحث


