القضية ال ِفلسطينية وشؤونها اخمل َتلفة
ملعاجلة أح َداث
َصلية فِكريّة َ
ّ
ف ّ
التحرير الفلسطينيَّة
تص ُدر عن َمركز األبحاث في منظمة
ْ

العدد  ، 285خريف 2021

رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد اشتية
املدير العام
د .منتصر جرار
أعضاء مجلس اإلدارة
د .إبراهيم أبراش
د .أحمد عزم
د .أمين يوسف
د .حسام زملط
د .سامي مسلّم
د .عدنان ملحم
أ .صقر أبو فخر

رئيس التحرير
د .أحمد عز م
مدير التحرير
د .إبراهيم ربايعة
هيئة التحرير
د .أمين يوسف
د .سامي مسلّم
د .عدنان ملحم

العدد 285
خريف ٢٠٢١
*)(' ا"#$%ث

*)(' ا"#$%ث :مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
تأسس عام  1965في لبنان .يهدف املركز منذ تأسيسه التركيز على تغطية
الصراع العربي -اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات
وأرشفة الوثائق واخملطوطات التي تهدف إلى حتقيق هذا الغرض.
يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوث ّق
للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية ،ويعتمد مناهج البحث
العلمي املتبعة في العلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
*)(' ا"#$%ث +56-* -ا )3)#42ا+,-,./012
القدس -فلسطني
تلفاكس + 9702966228:
e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps
Research Center P.L .O
Al Quds - Palestine
Telfax: +9702966228
e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps
*<:; +0ون +,-,./07
e-mail: Shuun@prc.ps

© حقوق الطباعة والنشر محفوظة
2022

2

العدد 285

الصفحة

االفتتاحيــة 6 .................................................................................................................

ملف العدد
فلســطني واإلعــام اجلديدمن «انتشــار القوة» إلــى «البيانــات الكبرى»
و«اللوغريتمــات»
أحمد جميل عزم

9

الدبلوماســية «الســيبرانية» اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل
تينا اجلالد

24

الدعايــة الرقميــة اإلســرائيلية للفلســطينيني والعــرب حتليــل محتــوى»
زياد حسيبا

44

«مركــز مراقبــة اإلعــام الفلســطيني» واســتهداف شــرعية النضال
عبير النّجار

58

وســائل التواصل االجتماعي :ســاحة اشتباك جديدة
سعيد اآلغا و يحيى قاعود

66

أنثولوجيا
التكنولوجيــا ..التفــوق العلمــي املدنــي والعســكري ..وعاقــات إســرائيل
الدوليــة
رشا احلسن

88

خريف ٢٠٢١

احملتويات

العدد 285
خريف ٢٠٢١

احملتويات

متابعات
مؤمتر حركة فتح ..الفكر السياســي واالجتماعي
بكر أبو بكر

99

اجلهــود اجلزائريــة -اجلنــوب أفريقيــة فــي عرقلــة ســعي إســرائيل للحصــول علــى
عضويــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي «الفكــر السياســي واالجتماعــي»
106
آمال وشنان

دراسات تاريخية
احلملة الفرنســية على فلســطني عام 1213هـ 1799م
زهير غنامي و محمود سعيد

122

ندوة العدد
االحتال وحتديات التحول الرقمي
ريهام املقادمة

151

صورة قلمية
شــفيق الغبرا ,االكادميي املشتبك
مهند ياسني

159

مراجعات
كتاب حترير الشــرق
أحمد زكارنة

4

171

العدد 285

كتاب العسكرية الفلسطينية ،ذروة الكفاح املسلح واالقتاع ()2000 – 1973
حذيفة حامد
كتاب أكبر سجن على األرض سردية جديدة لتاريخ األراضي احملتلة
محمود الفطافطة

خريف ٢٠٢١

احملتويات

179
187

مراجعات قصيرة
رنيم العزة

197

وثائق
بيــان صــادر عــن اجمللــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية الــدورة العاديــة
احلاديــة والثاثــون دورة الشــهيد القائــد الوطنــي جمــال محيســن

207

اآلراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر كاتبيها ،وال تعكس بالضرورة آراء المركز

5

العدد 285
خريف ٢٠٢١

االفتتاحية

االفتتاحية
افتتاحية العدد
االحتال والفضاء الرقمي
شــهد العقــد األخيــر صعــودا ً متســارعا ً للحضــور الرقمــي فــي العالقــات الدوليــة
بشــكل عــام ،مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى منظومــة االحتــالل اإلســرائيلي
بشــكل واضــح .اســتفادت إســرائيل مــن ميزتهــا النســبية فــي اجملــال الرقمــي ،التــي
راكمتهــا بدعــم أميركــي ،وعكســت هــذه امليــزة عبــر العديــد مــن األدوات لتعــزز
احتاللهــا وحتكــم قبضتهــا علــى الفضــاء الرقمــي الفلســطيني.
يذهــب املســار الرقمــي لالحتــالل فــي ثالثــة اجتاهــات :األول دبلوماســي يحاول اســتثمار
املنصــات الرقميــة العابــرة للقيــود واحلــدود مــن أجــل جتميــل شــكل االحتــالل عنــد
الفلســطينيني ،وتقــدمي إســرائيل كمكــون بنيــوي منســجم مــع اإلقليــم عنــد العــرب،
ووضعهــا كدولــة رياديــة مركزيــة ومنخرطــة فــي مفاعيــل التنميــة واإلمنــاء الدوليــة
عنــد الغــرب والشــرق.
وخلدمــة هــذا املســار ،تقــود احلكومــة اإلســرائيلية مــن خــالل وزارة خارجيتهــا هــذا
اجلهــد ،وتعمــل بتناغــم مــع كل مراكــز الفعــل املتخصصــة ،فيبــرز املنســق مثـال ً 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.
ورغــم اســتثمار إســرائيل تقدمهــا فــي مجــال األمــن املعلوماتــي وأمــن الشــبكات
إلحــداث اختراقــات دبلوماســية وعقــد شــراكات إســتراتيجية علــى املســتوى الدولــي،
إال أن فضائــح «بيغاســوس» فــي الداخــل اإلســرائيلي قــد حتمــل تبعــات ســلبية علــى
هــذه املســاحة.
فــي العــدد  285مــن «شــؤون فلســطينية» ،الــذي يصــدر فــي الذكــرى الســابعة
واخلمســني لتأســيس مركــز األبحــاث ،نحــاول رصــد التفاعــل بــني االحتــالل وحتــوالت
الفضــاء الرقمــي ،مركزيــن علــى مســاحتني مركزيتــني وهمــا الدبلوماســية واإلعــالم،
مــن خــالل خمســة مقــاالت تعالــج مواضيــع هــذا احملــور.
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فــي ملــف العــدد ،يقــدم أحمــد عــزم قــراءة فــي حتــوالت مســاحات الفعــل والتأثيــر
الرقمــي ،مــن صعــود انتشــار القــوة وتعاظــم دور الفــرد فــي الفضــاء العــام ،إلــى
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.
ويضــع زيــاد حســيبا حتلي ـال ً حملتــوى منصــات التواصــل االجتماعــي اإلســرائيلية ومــا
حتمــل مــن رســائل موجهــة للفلســطينيني والعــرب ،ودور هــذه الدبلوماســية الرقميــة
فــي اختــراق مســاحات وعــي عربيــة وفلســطينية كانــت منيعــة حتــى وقــت قريــب.
ويحــاول يحيــى قاعــود وســعيد األغــا اســتطالع التحــوالت التــي تشــهدها مواقــع
ومنصــات التواصــل االجتماعــي كمســاحة اشــتباك ومواجهــة مــع االحتــالل ،مــن
إســرائيلياً.
خــالل حتليــل أدوار األفــراد والشــركات واحلكومــات ومأسســة التضليــل
ّ
أمــا عبيــر النجــار ،فتتبعــت فــي ورقتهــا عمــل مركــز مراقبــة اإلعــالم الفلســطيني،
كنمــوذج عــن العديــد مــن املؤسســات اإلســرائيلية التــي تعمــل علــى تكبيــل احملتــوى
والروايــة الفلســطينية.
وفــي بــاب أنثولوجيــا ،ترصــد رشــا احلســن مــا جــاء فــي أعــداد «شــؤون فلســطينية»
الســابقة وفــي إنتاجــات املركــز البحثيــة حــول التكنولوجيــا والتفــوق العلمــي
العســكري والعالقــات الدوليــة اإلســرائيلية.
أمــا فــي بــاب متابعــات ،فيضعنــا بكــر أبــو بكــر فــي مجريــات ومخرجــات مؤمتــر حركة
فتــح البحثــي الــذي جــاء بعنــوان «حركــة فتــح :الفكــر السياســي واالجتماعــي» ،و
تتابــع آمــال وشــنان اجلهــود اجلزائريــة اجلنــوب افريقيــة التــي أســهمت فــي عرقلــة
ســعي إســرائيل احلصــول علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد االفريقــي.
وفــي بــاب الدراســات التاريخيــة ،يكتــب زهيــر غنــامي ومحمــود األشــقر عــن احلملــة
الفرنســية علــى فلســطني ،ســياقاتها ومســارها ومآالتهــا.
أمــا بــاب نــدوة العــدد ،فيغطــي نــدوة «االحتــالل وحتديــات التحــول الرقمــي» ،التــي
عقدهــا املركــز فــي اخلامــس مــن كانــون األول /ديســمبر الفائــت.
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وأخيراً،
يقــدم هــذا العــدد ثــالث قــراءات موســعة لكتــب صــدرت حديث ـاً ،وهــي كتــاب أكبــر
ســجن علــى األرض إليــالن بابيــه ويراجعــه محمــود فطافطــة ،وكتــاب العســكرية
الفلســطينية لكاتبــه مــازن عــز الديــن ويراجعــه حذيفــه حامــد ،وكتــاب حتريــر الشــرق
إليــاد البرغوثــي ويراجعــه أحمــد زكارنــة ،إلــى جانــب مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن
أحــدث اإلصــدارات تراجعهــا الباحثــة رنيــم العــزة.
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