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الدعاية الرقمية اإلسرائيلية للفلسطينيني والعرب 
»حتليل محتوى« 

زياد حسيبا*

وفرت التطورات الرقمية وانتشار وسائل 
فاعلة  أدوات  االجتماعي  التواصل 
بناء  محاوالت  في  تستغلها  إلسرائيل 
العربي،  العالم  في  ونشرها  روايتها 
الدبلوماسية  حواجز  بذلك  مخترقة 
التقليدية التي كانت تواجه حتى وقت 
املقابل،  في  عربياً.  حديدياً  جداراً  قريب 
هناك جهد كبير من شباب فلسطيني 
ويحقق  املعاكس،  االجتاه  في  أو  مضاد 
رغم  تفوق  قد  األهمية  بالغة  جناحات 
فردي،  واعتمادها على جهد  تطوعيتها 
حتليل  في  يختص  املقال  هذا  لكن 
املوجهة  اإلسرائيلية  الدعاية  محتوى 
للفلسطينيني والعرب ضمن منصاتها 
جهات  ترعاها  التي  لذلك،  اخملصصة 

وحكومية. عسكرية 

أوالً: الدبلوماسية اإلسرائيلية العامة

ــف  ــن دول الص ــدة م ــرائيل واح ــر إس تعتب
ــة،  ــية الرقمي ــال الدبلوماس ــي مج األول ف
أهميــة  مبكــراً  أبيــب  تــل  أدركــت  إذ 
باالهتمــام  وأخــذت  التواصــل،  مواقــع 
ــي  ــرائيل ف ــل إس ــا جع ــل، م ــذا احلق به
الدبلوماســية  فــي  املتقدمــة  املراكــز 
آذار/  فــي  إســرائيل  وقامــت  الرقميــة، 
مــارس 2016 باســتضافة أول مؤمتــر دولــي 
للدبلوماســية الرقميــة مبشــاركة العديــد 
ــدة فــي هــذا اجملــال مثــل  مــن الــدول الرائ
ــة  ــة، واململك ــدة األميركي ــات املتح الوالي
املتحــدة، وكنــدا، والدمنــارك، ومبشــاركة 
العديــد مــن الباحثــني اخملتصــني، مــا يــدل 
علــى االهتمــام املبكــر مــن قبــل احلكومــة 

ــف1. ــذا املل ــرائيلية به اإلس

اخلارجيــة  وزارة  موقــع  أشــار  وكمــا 
اإلســرائيلية باللغــة العربيــة، »ناقــش 

املؤمتــر موضــوع »التكنولوجيــا فــي خدمــة الدبلوماســية« وقضايــا مثــل اســتخدام 
ــية،  ــداف سياس ــق أه ــة لتحقي ــل وزارات اخلارجي ــن قب ــة م ــبكات االجتماعي الش
ــات  ــة اخلدم ــة، وإتاح ــع اإللكتروني ــر املواق ــور عب ــع اجلمه ــوار م ــي ح ــراط ف واالنخ
ــى  ــة إل ــة. وباإلضاف ــويق الدول ــوارئ وتس ــاالت الط ــي ح ــني ف ــة للمواطن القنصلي
ذلــك، تطــرح علــى بســاط البحــث للمــرة األولــى إمكانيــة إنشــاء شــبكة رقميــة 

ــة«2. ــؤون اخلارجي ــوزارات الش ــة ل دولي

**2345 /.(1"*0 ا/'*"/+ ا/.#-,+-*()' ا%$#"ث
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ــى  ــابات عل ــات احلس ــف مئ ــر توظي ــة عب ــية الرقمي ــرائيل الدبلوماس ــارس إس ومت
مواقــع التواصــل االجتماعــي بأكثــر مــن 50 لغــة، مبــا فيهــا العربيــة، واإلجنليزيــة، 
ــى أن  ــدل عل ــا ي ــا، م ــية وغيره ــبانية، والفارس ــية، واإلس ــة، واإلندونيس والفنلندي
اجلهــود املبذولــة فــي هــذا اجملــال هائلــة، وأن توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي 

ــي اإلســرائيلي. ــة الصــراع العرب ــة فــي قضي ــت مهمــة للغاي بات

وفيمــا يخــص الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية جتــاه الناطقــني باللغــة العربيــة، 
كانــت فكــرة تواصــل إســرائيل مــع الشــعوب العربيــة غيــر واقعيــة، فحتــى بعــد 
التوقيــع علــى اتفاقيتــي الســالم: كامــب ديفيــد مــع مصــر فــي عــام 1978 ووادي 
ــمي  ــتوى الرس ــى املس ــر عل ــالم اقتص ــام 1994، إال أن الس ــي ع ــع األردن ف ــة م عرب
ــت  ــي، بات ــل االجتماع ــائل التواص ــور وس ــع ظه ــن، وم ــط، ولك ــي فق والدبلوماس
ــات  ــة، فمنص ــعوب العربي ــع الش ــل م ــي تتواص ــرائيل لك ــانحة إلس ــة س الفرص
التواصــل كفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا وفــرت منصــة خصبــة الســتهداف اجلمهــور 

ــة التأثيــر عليــه وإرســال الرســائل اإلســرائيلية إليــه. ــي ومحاول العرب

وفــي هــذا، تقــول املســؤولة فــي اخلارجيــة اإلســرائيلية »لينــدا مينوهــني« املنحــدرة 
ــل بعــد  ــم تتخي ــة فــي تصريحاتهــا لواشــنطن بوســت إنهــا ل مــن أصــول عراقي
ــة  ــية العام ــود الدبلوماس ــتقود اجله ــا س ــراق، أنه ــا للع ــن تركه ــاً م ــني عام أربع
اإلســرائيلية املوجهــة للعــرب، فهــي أصبحــت ســفيرة مــن نــوع آخــر تعمــل فــي 
ــم مــع العــرب  ــذي يت ــت مينوهــني عــن التفاعــل اليومــي ال اجملــال الرقمــي. وحتدث
عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي، وعــن ربــط العــرب بخبــراء ومعلمــني وأطبــاء 
ــة  ــرائيل والديان ــن إس ــات ع ــدمي معلوم ــات بتق ــام الصفح ــن قي ــرائيليني، وع إس
اليهوديــة واليهــود، وعــن أنهــا تهــدف إلــى إظهــار القيــم املشــتركة التــي 

ــني3. ــت مينوه ــا قال ــرب كم ــود والع ــاركها اليه يتش

ــال  ــي مج ــة ف ــة املبذول ــود الهائل ــم اجله ــى حج ــني عل ــات مينوه ــدل تصريح وت
اليومــي علــى الصفحــات  العــرب، فالتفاعــل  الرقميــة جتــاه  الدبلوماســية 
ــالً  ــراً، وإن كان تفاع ــر كبي ــي يعتب ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــرائيلية عل اإلس
ســلبياً، وفــي هــذا، يقول الناطــق باســم وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية باللغــة العربية 
ــرائيلية  ــة اإلس ــية الرقمي ــم الدبلوماس ــي قس ــني ف ــة، إن العامل ــن كعبي حس
يواجهــون حتديــاً فــي أنهــم أمــام أشــخاص ترعرعــوا علــى كراهيــة إســرائيل، علــى 
حــد وصفــه، وأن الكثيــر مــن التعليقــات هــي عبــارة عــن شــتائم، ولكــن تواجههــم 
الصفحــات اإلســرائيلية بطــرق دبلوماســية بالــرد علــى التعليقــات وعــدم احلظــر أو 
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إخفــاء التعليقــات حســب قولــه. ويضيــف أن الهــدف هــو عــرض صــورة إســرائيل 
»احلقيقيــة«، مشــيراً إلــى  أنــه عندمــا حوكــم رئيــس إســرائيلي بتهمــة االغتصــاب 
وألقــي القبــض عليــه وســجن، وعندمــا حوكــم رئيــس وزراء آخــر بتهمــة الرشــوة 
ومت ســجنه، فــإن الصفحــات اإلســرائيلية قامــت بالنشــر عــن هــذه القضايــا، مــا 
ــدى  ــذي أب ــي ال ــور العرب ــل اجلمه ــن قب ــه، م ــب قول ــي، حس ــى تفاعــل إيجاب أدى إل
إعجابــه بالدميقراطيــة اإلســرائيلية4. لكــن املتابــع للتفاعــل العربــي علــى املواقــع 
ــاه  ــتائم جت ــرائيلي والش ــوى اإلس ــل للمحت ــض الهائ ــم الرف ــرى حج ــرائيلية ي اإلس

ــرائيليني. اإلس

ــع  ــل م ــرب بالتواص ــن الع ــب م ــن يرغ ــهلة مل ــيلة س ــات وس ــذه املنص ــرت ه ووف
ــة  ــم معرف ــث ال يت ــرية، بحي ــة وس ــى مفتوح ــائل تبق ــة الرس ــرائيليني، فخان اإلس
مــن قــام بالتواصــل مــع اإلســرائيليني، وهــذا أمــر يعتبــر فــي غايــة اخلطــورة علــى 
البلــدان العربيــة، خاصــة مــن الناحيــة األمنيــة، والتفاعــل علــى خانــة التعليقــات 
ــار  ــى انتش ــؤدي إل ــلبياً، ي ــل، وإن كان س ــاً، فالتفاع ــاراً واضح ــاً معي ــر دائم ال يعتب

ــه إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن اجلمهــور. احملتــوى، مــا يعنــي وصول

ــة  ــة العربي ــي العقلي ــة تراع ــي بطريق ــه مبن ــرائيلي أن ــوى اإلس ــي احملت ــظ ف ويالح
الرافضــة للوجــود اإلســرائيلي وحتــاول اختراقهــا، فيبتعد احملتــوى الرقمي اإلســرائيلي 
ــي  ــرائيل ف ــة إس ــي، كأحقي ــور العرب ــع اجلمه ــة م ــة واجلدلي ــا اخلالفي ــن القضاي ع
الوجــود، كمــا يتســم هــذا احملتــوى باملرونــة العاليــة وســرعة االســتجابة للحــدث، 
وهــذا يظهــر فــي أي عــدوان علــى القطــاع مثــالً، حيــث يســلط احملتــوى الرقمــي 
ــاب  ــة »اإلره ــرائيلية مبواجه ــكرية اإلس ــدرات العس ــى الق ــوء عل ــرائيلي الض اإلس

ــني اإلســرائيليني«. الفلســطيني املوجــه ضــد املدني

ــرائيلية جتــاه الناطقــني باللغــة  ــيم الدبلوماســية الرقميــة اإلس وميكــن تقس
ــتهدف  ــة تس ــطينيني، والثاني ــة للفلس ــى موجه ــاحتني: األول ــى مس ــة إل العربي

ــع. ــي الواس ــور العرب اجلمه

الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني

لعــل النمــوذج األبــرز فــي هــذه املســاحة هــو »املنســق«، فصفحــة املنســق تقــدم 
محتــوى يــروج لــإلدارة املدنيــة كبديــل للســلطة الفلســطينية، إذ يقــوم املنســق 
بتوفيــر »خدمــات« للمواطنــني الفلســطينيني، وتســلط الصفحــة الضــوء على هذه 
اخلدمــات ودورهــا فــي حتســني حيــاة الفلســطينيني، باإلضافــة إلــى إبــراز »اجلهــد« 
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اإلســرائيلي فــي توفيــر البنيــة التحتيــة مبــا يخــدم املواطنــني الفلســطينيني. فــي 
شــهر كانــون األول/ ديســمبر 2021، بلــغ عــدد اإلعجابــات بصفحــة املنســق حوالــي 
ــا  ــة »ي ــي بعــد انتشــار حمل ــه يأت ــر، خاصــة أن ــف إعجــاب، وهــو رقــم كبي 721 أل
ــا عنــد املنســق«، التــي دعــت إلــى مقاطعــة صفحــة املنســق. واألخطــر  عنــدي ي
هــو التفاعــل اإليجابــي للجمهــور علــى الصفحــة، ففــي دراســة بحثيــة أجريــت 
ــة  ــرائيلية الناطق ــبوك اإلس ــات فيس ــر صفح ــوان »تأثي ــت بعن ــة بيرزي ــي جامع ف
بالعربيــة علــى اجلمهــور الفلســطيني– صفحــة »املنســق« كحالــة دراســية«، مــن 
نتائجهــا حصــول صفحــة املنســق اإلســرائيلية علــى %76 تعليقــات إيجابيــة و24% 

ســلبية«5.

لــم تنكفــئ إســرائيل عــن محاولــة إيجــاد وخلــق قيــادة بديلــة للشــعب 
ــر  ــي، فعب ــت احلال ــي الوق ــرة ف ــذه الفك ــيد له ــو جتس ــق ه ــطيني، واملنس الفلس
ــن  ــد م ــؤون العدي ــإدارة ش ــوم ب ــي، يق ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــه عل صفحات
الفلســطينيني. وعنــد الدخــول إلــى املوقــع الرســمي للمنســق، الــذي يســمى وحدة 
تنســيق أعمــال احلكومــة فــي املناطــق، يتحــدث املنســق عــن دوره بقضايــا كالبنيــة 
التحتيــة واألديــان واجملــال االقتصــادي والصحــي والزراعــي والطاقــة والقانــون 
والقضــاء وغيرهــا، فــي رســالة واضحــة عــن الــدور البديل للســلطة الفلســطينية، 
ــأن إســرائيل تســعى مــن  حيــث »أعــرب مراقبــون فلســطينيون عــن اعتقادهــم ب
خــالل توســيع مجــال عمــل مكاتــب اإلدارة املدنيــة فــي األراضــي الفلســطينية، إلى 
ســحب البســاط مــن حتــت أقــدام الســلطة الفلســطينية، وتعبئــة أي فــراغ قــد 
يحــدث فــي حــال »حّلهــا«، أو ســقوطها«6. وتركــز صفحــات املنســق علــى مواقــع 
ــي كل  ــراز دوره ف ــى إب ــل عل ــرائيلي وتعم ــش اإلس ــى اجلي ــي، عل ــل االجتماع التواص
شــيء، حتــى فــي القضايــا التــي تتعلــق فــي احليــاة املدنيــة بالنســبة للمواطنــني 
الفلســطينيني، إذ يقــوم املنســق اإلســرائيلي دائمــاً بالتعريــف عــن نفســه برتبتــه 
ــظ  ــوى املنشــور حــول املنســق، يالَح العســكرية، وفــي الســواد األعظــم مــن احملت

ــزة العســكرية. ــم للب ــداؤه الدائ ارت

ويظهــر فــي كافــة األنشــطة التــي تنشــرها صفحــة املنســق اجليــش اإلســرائيلي، 
فتبــرز الصفحــة إدارة ضبــاط اجليــش اإلســرائيلي ملشــاريع البنيــة التحتيــة 
واإلشــراف عليهــا، وقيــام اجليــش بتنظيــم دخــول العمــال إلــى إســرائيل، وإظهــار 
»العالقــة املتينــة وعالقــة الصداقــة« بــني العمــال واجليــش اإلســرائيلي، وإشــراف 
ــة هــذا  ــا تكمــن أهمي ــى مشــاريع الزراعــة وغيرهــا مــن املظاهــر، وهن اجليــش عل
احملتــوى بترســيخ صــورة تغلغــل اجليــش اإلســرائيلي فــي كافــة مناحــي احليــاة فــي 
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ــاد  ــه أبع ــر ل ــذا أم ــطينيني، وه ــاة الفلس ــؤون حي ــي إدارة ش ــة، وف ــة الغربي الضف
ــاالت  ــة مج ــي كاف ــرائيلي ف ــش اإلس ــالل واجلي ــود االحت ــع وج ــي تطبي ــة ف مهم

ــداً. ــع الفلســطيني حتدي ــة فــي عقــول املتاب ــا فيهــا اجملــاالت املدني ــاة، مب احلي

ــي  ــب الت ــر الترغي ــن مظاه ــب، فم ــب والترغي ــق الترهي ــات املنس ــارس صفح ومت
يســتعملها حمــالت إزالــة املنــع األمنــي التــي تســتهدف الفلســطينيني »أصحــاب 
الســوابق األمنيــة«، فضابــط اجليــش اإلســرائيلي يوفــر لهــذه الفئــة مــن الشــعب 
الفلســطيني فرصــة للقــاء بــه باســتمرار للحديــث والنقــاش ومــن ثــم النظــر فــي 
إمكانيــة إزالــة املنــع األمنــي حتــى يتمكنــوا مــن العمــل فــي إســرائيل، والرســالة 
األولــى مــن وراء هــذا الفعــل تكمــن فــي كســر اجلمــود بــني هــذه الفئــة واجليــش 
اإلســرائيلي، إذ يذهــب الفلســطيني للجلــوس واحلديــث مــع ضبــاط االحتــالل فــي 
العديــد مــن القضايــا، وقــد تذهــب إلــى أبعــد وأخطــر مــن ذلــك بتجنيــد العمــالء 
ــا  ــن نواياه ــرائيل حس ــار إس ــى إظه ــوم عل ــة، فتق ــالة الثاني ــا الرس ــرائيل. أم إلس
للعالــم وللجمهــور الفلســطيني والعربــي حتديــداً، خاصــة أن إظهــار النوايــا يأتــي 
عــن طريــق القــوة احملتلــة وهــي اجليــش اإلســرائيلي، أمــا الرســالة الثالثــة، فهــي 
ــل  ــغال بالعم ــالل، واالنش ــاوم لالحت ــل املق ــن العم ــي ع ــني للتخل ــوة للمتابع دع

وجمــع األمــوال.

يقــوم املنســق دائمــاً بالربــط بــني األمــن واألمــان واالزدهــار واالنتعــاش االقتصــادي، 
ومــا إن يقــع حــدث أمنــي معــني، حتــى تبــدأ التهديــدات وإعــادة التذكيــر بالربــط، 
يقــوم املنســق باســتعمال هــذه الورقــة، خللــق رأي عــام فلســطيني داخلــي مضــاد 
ألي فعــل مضــاد للقــوة االحتالليــة، فتذكيــر أكثــر مــن 200 ألــف عامل فلســطيني 
يعملــون فــي إســرائيل، وفــق مــا تــرى إســرائيل، بــأن مصــدر رزقهــم وعملهــم مهدد 
ــرأي العــام لهــؤالء العمــال وعائالتهــم  ــل بجعــل ال ــي، كفي بســبب أي حــدث أمن
مضــادّاً ألعمــال املقاومــة دون وعــي منهــم حــول مــا يــدور علــى أرض الواقــع ومــا 

تعرضــوا لــه مــن تأثيــر عبــر هــذه املنصــات.

وتقــوم صفحــة املنســق علــى العديــد مــن األهــداف، أهمهــا مــا مت شــرحه مبحاولــة 
اســتبدال الســلطة الفلســطينية أو اجلهوزيــة فــي حــال حــدوث فجــوة أو انهيــار 
للســلطة الفلســطينية بســبب السياســات اإلســرائيلية املؤديــة لذلــك. وتعمــل 
الصفحــة علــى تلميــع صــورة االحتــالل اإلســرائيلي واجليــش اإلســرائيلي للجمهــور 
العربــي والفلســطيني حتديــدا، بــل وتذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي محاولــة إضفــاء 
شــرعية فــي عقــول املتابعــني علــى حضــور اجليــش اإلســرائيلي فــي كافــة أنحــاء 
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احليــاة املدنيــة للفلســطينيني، وهــو مــا يترتــب عليــه العديــد مــن األمــور فــي غايــة 
اخلطــورة، وفــي احملتــوى الــذي تقدمــه نــوع مــن إعــادة ترتيــب األجنــدة فــي عقــول 
املتابعــني وتغييــر للصــورة النمطيــة، بجعــل احليــاة االقتصاديــة والعمــل واالزدهــار، 
علــى حــد قــول املنســق، ذات أهميــة عاليــة، والتحريــض علــى املقاومــة ووصفهــا 
ــي  ــة ف ــدم والتنمي ــة التق ــام عملي ــق أم ــا عائ ــا بأنه ــب وربطه ــاب والتخري باإلره
األراضــي الفلســطينية، وغيرهــا مــن األمــور والقضايــا التــي يركــز عليهــا املنســق 

مــن خــالل صفحتــه التــي يحــاول إعــادة ترتيــب الشــارع الفلســطيني فيهــا.

الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية جتاه الشعوب العربية

حتمــل الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية للــدول التي تعاديهــا محتوى خاّصــاً بها، 
واملقصــود هنــا بالــدول املعاديــة إمــا الــدول املعاديــة بالشــقني الرســمي والشــعبي، 
كإيــران علــى ســبيل املثــال، أو الــدول املعاديــة إلســرائيل علــى املســتوى الشــعبي 
فقــط كمصــر. يتحــدث رئيــس القســم الرقمــي فــي وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية 
ــدة فــي مجــال الدبلوماســية  ــدول الرائ »يفتــاح كورييــل« عــن أن إســرائيل مــن ال
الرقميــة ومــن أوائــل الــدول التــي افتتحــت قنــوات رقميــة ومــن أفضلهــا عامليــا، 
ويتحــدث عــن التواجــد اإلســرائيلي علــى خمــس منصــات رئيســية وهــي فيســبوك 
وإنســتغرام وتويتــر وتلغــرام ويوتيــوب، باإلضافــة إلــى إدارة بعــض احلســابات األخــرى 
والتوســع نحــو تطبيقــات كـــتيك تــوك ولينكــد إن. ويشــير مديــر املكتــب العربــي 
فــي قســم الدبلوماســية الرقميــة فــي وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية »يوناتــان 
جونــني« إلــى أن بــالده تركــز علــى النشــر عــن التعايــش داخــل إســرائيل وابتكاراتهــا 
وإســهاماتها فــي العالــم، مشــيراً إلــى “آالف” طلبــات اللجــوء التــي تصــل يومّيــاً 
مــن العالــم العربــي عبــر صناديــق الرســائل لصفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل7.

للتصريحــات اإلســرائيلية داللــة علــى القــدرة على اختــراق العالــم العربــي والتوغل 
فيــه، وتكمــن اخلطــورة فيمــا يــدور خلــف الكواليــس فــي الرســائل املتبادلــة غيــر 

الظاهــرة للعلــن، وحتــى وإن كان التفاعــل فــي خانــة التعليقــات ســلبياً.

ــن  ــة م ــعوب العربي ــى الش ــالها إل ــرائيل إرس ــاول إس ــي حت ــائل الت ــم الرس ــا أه أم
ــي:  ــي، فه ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل ــالل منصاته خ

البحث عن القيم املشتركة	 

يلحــظ املتابــع لصفحــات التواصــل اإلســرائيلية قيــام هــذه الصفحــات بالتركيــز 
ــا املشــتركة بــني العــرب واإلســرائيليني. يتكــون اجملتمــع اإلســرائيلي  علــى القضاي

الدعاية الرقمية اإلسرائيلية للفلسطينيين والعرب »تحليل محتوى«

49



ف العدد

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

اليهــودي مــن عــدة مكونــات عرقيــة، مــن أهمهــا اليهــود مــن أصــول عربيــة، وتقــوم 
األجهــزة اإلســرائيلية بالتركيــز علــى هــؤالء اليهــود مــن أصــول عربيــة، وتســتعرض 
عاداتهــم وتقاليدهــم القريبــة مــن العــرب. باإلضافة إلى ذلك، تســتغل فلســطينيي 
الداخــل والوجــود العربــي إلظهــار اجملتمع اإلســرائيلي كمجتمــع مثالــي وأن »ما يدور 
فــي اخلــارج مــن حديــث عــن العنصريــة واالحتــالل وغيرهــا مــن القضايــا املعروفــة 
عــن إســرائيل ليســت صحيحــة«، وبالعــودة إلــى اليهــود مــن أصــول عربيــة، تلعــب 
ــن  ــث ع ــم األم واحلدي ــى أوطانه ــم إل ــر حنينه ــى وت ــرائيلية عل ــات اإلس الصفح
ذكرياتهــم فــي بغــداد والقاهــرة واإلســكندرية كمحاولــة للربــط بــني اإلســرائيلي 
فــي إســرائيل والعربــي فــي البــالد العربيــة. ومثــاال علــى ذلــك، مــا نشــرته صفحــة 
ــن  ــبتمبر 2020 ع ــول/ س ــخ 8 أيل ــة« بتاري ــم بالعربي ــرائيل تتكل ــبوك »إس الفيس
ــو، تتحــدث متــار عــن أنهــا  ــة اإلســرائيلية »متــار شــوقي«، وفــي هــذا الفيدي املغني
مواليــد إســرائيل وســكان يافــا، وعــن أصولهــا اللبنانيــة، وتشــير إلــى أنهــا تنحــدر 
مــن عائلــة فنيــة لبنانيــة األصــول، وعــن شــوقها لبيــروت بســبب حديــث والدهــا 
املتكــرر عــن بيــروت وجمالهــا وشــوقه لبيــروت، وعــن رغبتهــا امللحــة بالغنــاء فــي 
ــق، تتحــدث عــن  ــي دقائ ــر مــن ثمان ــد ألكث ــذي ميت ــو ال ــام الفيدي ــروت، وفــي خت بي
أمنيتهــا للتعــرف علــى اجلمهــور اللبنانــي عــن قــرب والغنــاء لــه حتــى يــرى »كيــف 

أننــا متشــابهون«.

ــة  ــني العربي ــني اللغت ــابه ب ــن التش ــث ع ــات للحدي ــوات حلق ــذه القن ــر ه تنش
والعبريــة، كالفيديــو الــذي نشــرته صفحــة »إســرائيل تتكلــم بالعربيــة« بتاريخ 19 
تشــرين األول/ أكتوبــر2020 لفتاتــني تتحدثــان وتناقشــان املصطلحــات املتشــابهة 
بــني اللغتــني العربيــة والعبريــة، وفــي بدايــة الفيديــو، تقــول إحداهمــا إن »العربيــة 
ــات العبريــة  ــدأوا بســرد املصطلح والعبريــة لغتــان شــقيقتان«، ومــن ثــم يب

ــني الثقافتــني. املشــتقة مــن اللغــة العربيــة كنــوع مــن إظهــار التشــابه ب

ــرائيل،  ــرب وإس ــني الع ــود ب ــن ال ــوع م ــق ن ــي خل ــائل ف ــذه الرس ــة ه ــن أهمي تكم
فمتابعــة هــذا النــوع مــن احملتــوى يخلــق شــيئاً مــن األلفــة لــدى املشــاهد واملتابــع 
ــذكاء فــي إرســال هــذه الرســالة، فهــي بعيــدة عــن  ــا يكمــن ال مــع احملتــوى، وهن
ــن  ــف ع ــع يتوق ــل املتاب ــل عق ــن أن جتع ــن املمك ــي م ــداالت الت ــات واجل النقاش
التفكيــر ويتخــذ حالــة دفاعيــة، كــون إســرائيل احتــالالً لألراضــي العربيــة، وينظــر 

ــة. لألمــور بطريقــة ودي
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استعمال اخلطاب الديني	 

يالحــظ فــي الصفحــات اإلســرائيلية جلوؤها املتكــرر لالستشــهاد بالقــرآن واألحاديث 
النبويــة فــي خطابهــا للعالــم العربــي، مــا يجعــل الرســائل أكثــر مقبوليــة لــدى 
املســتمعني، وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة فــي العديــد مــن املناســبات. وتنشــط فــي 
اســتعمالها بشــكل مكثــف صفحــات الناطــق باســم جيــش االحتــالل »أفيخــاي 
ــد  ــظ العدي ــة ويحف ــة العربي ــن اللغ ــل، ويتق ــوري األص ــودي س ــو يه ــي«، فه أدرع
مــن آيــات القــرآن ويســتعملها فــي العديــد مــن املناســبات، فــال نــكاد نــراه يتــرك 
مناســبة إســالمية إال ويظهــر بفيديوهاتــه لتهنئــة املســلمني بأعيادهــم، بــل إنــه 
يتابــع كافــة الشــعائر اإلســالمية كقيامــه بشــكر اهلل ألن فريضــة احلج لــم تتوقف 
ومتــت بســالم فــي هــذا العــام فــي منشــور علــى صفحتــه علــى الفيســبوك نشــره 
فــي 29 متــوز/ يوليــو 2020، وقيامــه بنشــر فيديــو بتاريــخ 24 متــوز/ يوليــو 2017 يحمل 
األحاديــث وآيــات مــن القــران الكــرمي بعــد عمليــة حلميــش، فذكــر حديــث الرســول 
)ال تقتلــوا صبيــا وال امــرأة وال شــيخا كبيــرا(، ومــن ثــم تبــدأ تــالوة آيــات مــن القــرآن 
الكــرمي تتحــدث عــن جــزاء القاتــل فــي القــرآن الكــرمي. هــذه بعــض األمثلــة علــى 
اســتخدام اخلطــاب الدينــي اإلســالمي فــي مخاطبــة العالــم العربــي، وهــي ظاهــرة 

متكــررة لــدى أفيخــاي أدرعــي والصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة.

االندماج	 

إحــدى الدعايــات املهمــة التــي حتــاول الصفحــات اإلســرائيلية التركيــز عليهــا هــي 
دعايــة االندمــاج، واملقصــود مبلــف االندمــاج هنــا أصحــاب البــالد من الفلســطينيني 
األصالنيــني، واندماجهــم وعالقتهــم مــع اليهــود فــي إســرائيل. حتــاول إســرائيل مــن 
خــالل صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل ضــرب فكــرة االحتــالل والصــراع مــن خــالل 
إظهــار العالقــات بــني الفلســطينيني واليهــود فــي إســرائيل علــى أنهــا وديــة، بــل 
ــة  ــالل الرقمي ــز أدوات االحت ــر تركي ــك عب ــن ذل ــد م ــا أبع ــى م ــذه األداة إل ــد ه ومتت
ــا  ــه، م ــة ب ــة اخلاص ــزة األمني ــي األجه ــالل وف ــش االحت ــي جي ــرب ف ــود ع ــى جن عل
يعطــي شــرعية أكبــر لالحتــالل فــي نظــر املتابــع، ومثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة 
إســرائيل تتكلــم بالعربيــة بتاريــخ 1 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020 حــول اللــواء جمــال 
حكــروش، وهــو يعــرف نفســه علــى أنــه مواطــن مســلم إســرائيلي، ويتحــدث عــن 
طبيعــة عملــه فــي الشــرطة وعــن أنــه كيــف كان كمســلم مديــراً في عملــه على 
اليهــود، كمحاولــة لالســتدالل علــى عــدم وجــود فصــل عنصــري فــي إســرائيل. أما 
الشــخص اآلخــر الــذي تركــز عليــه وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية بلغاتهــا اخملتلفــة، 
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فهــو يوســف حــداد. ويعــرف يوســف حــداد نفســه علــى إســرائيلي مــن ســكان 
ــم  ــالل ول ــش االحت ــي جي ــدم ف ــي خ ــه عرب ــى أن ــه عل ــي خطاب ــز ف ــرة، ويرك الناص
يشــعر بــأي فــرق أو عنصريــة بســبب أنــه عربــي فــي اجليــش اإلســرائيلي، ومــن ثــم 
ــم  ــرائيلي ل ــش اإلس ــف أن اجلي ــان 2006 وكي ــرب لبن ــي ح ــه ف ــن إصابت ــدث ع يتح
ــم ينتقــل  ــه، ويعــدد مناقــب اجليــش اإلســرائيلي، ومــن ث ــه بعــد إصابت يتخــلَّ عن
للحديــث عــن احليــاة املشــتركة للعــرب واليهــود فــي إســرائيل وعــن جمــال احليــاة 

فــي إســرائيل.

التقدم العلمي 	 

تقــوم الصفحــات اإلســرائيلية بالتركيــز علــى قضيــة التقــدم العلمــي إلســرائيل، 
وحتــاول إظهارهــا بصــورة الدولــة املتقدمــة تكنولوجيــاً، وتركــز فــي حديثهــا علــى 
العلــم والعلمــاء اإلســرائيليني وعــن تقــدم اجلامعــات اإلســرائيلية فــي التصنيــف 
ــة  ــائل العلمي ــن الرس ــث ع ــي احلدي ــك ف ــن ذل ــد م ــب أبع ــا تذه ــي، وأحيان العامل
بطريقــة ربــط غريبــة، مثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة “إســرائيل بالعربيــة” علــى 
ــد  ــودي رميون ــم اليه ــول العال ــبوك ح ــى الفيس ــر عل ــي مص ــرائيل ف ــر وإس تويت
ــد  ــي عه ــل ف ــرته للرحي ــرت أس ــة، اضط ــول مصري ــودي ذو أص ــو يه ــينازي، وه ش
جمــال عبــد الناصــر، بحســب ادعــاء الصفحــة، وأنــه رغــم ذلــك لــم ينــَس الشــعب 
املصــري، وحينمــا اختــرع لقــاح فيــروس )C(، قــام ببيــع العــالج ملصــر بســعر أرخــص 
مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة التــي يعمــل بهــا، وتركــز الصفحــات اإلســرائيلية 
ــى  ــة، وعل ــة والتقني ــة والعســكرية والطبي ــا الزراعي ــى اســتعراض التكنولوجي عل

ــراز أي اختــراع إســرائيلي. إظهــار وإب

وفــي أمثلــة أخــرى، خصــص احملتــوى الرقمــي اإلســرائيلي محتــوىً خاصــاً يســتهدف 
ــة  ــودان كقضي ــل للس ــت ترس ــي كان ــائل الت ــالل الرس ــن خ ــوداني م ــارع الس الش
التضامــن اإلســرائيلي مــع الشــعب الســوداني عقــب الفيضانــات التــي حصلــت 
ــن  ــبتمبر 2020 م ــول/ س ــخ 8 أيل ــخ بتاري ــم بتاري ــام 2020 وقيامه ــف ع ــي صي ف
خــالل صفحــة إســرائيل تتلكــم بالعربيــة باســتعمال بعــض العبــارات اإلســالمية 
كعبــارة ال حــول وال قــوة إال بــاهلل. ومنــذ اإلعــالن عــن نيــة التطبيــع مــع اخلرطــوم، 
كان أول االهتمامــات يصــب حــول قضيــة تصديــر إســرائيل للتكنولوجيــا اخلاصــة 
ــي  ــة ف ــودان وخاص ــل الس ــودان وأه ــة الس ــي خدم ــخيرها ف ــودان وتس ــا للس به
اجملــال الزراعــي، دون اإلعــالن عــن النوايــا اإلســرائيلية احلقيقيــة فــي اســتغالل مــوارد 
ــرين  ــخ 23 تش ــة بتاري ــم بالعربي ــرائيل تتكل ــة إس ــرت صفح ــث ذك ــودان، بحي الس
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ــة  ــات جتاري ــدء بعالق ــى الب ــودان عل ــرائيل والس ــت إس ــر 2020: »اتفق األول/ أكتوب
ــة مــع التركيــز أوال علــى الزراعــة. كمــا اتفــق الطرفــان علــى أن تلتقــي  واقتصادي
ــى  ــة إل ــات تعــاون فــي هــذه اجملــاالت إضاف ــن ملناقشــة اتفاق ــود مــن كال البلدي وف
تكنولوجيــا الزراعــة، والطيــران، وقضايــا الهجــرة، ومجــاالت أخــرى تخــدم مصلحــة 

الشــعبني«.

امللف اإليراني	 

ــي، إذ تقــوم  ــز واضــح مــن الصفحــات اإلســرائيلية علــى امللــف اإليران هنــاك تركي
الصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة بالتركيــز علــى العــداء املشــترك مــع 
إيــران، خاصــة عنــد مخاطبــة شــعوب اخلليــج، بحيــث تظهــر أن إســرائيل ليســت 
هــي العــدو احلقيقــي للعــرب، بل إيــران هي مــن تعــادي العــرب وإســرائيل، وأن األخيرة 
ــرائيلية  ــات اإلس ــز الصفح ــظ تركي ــرب، ويالح ــق للع ــي صدي ــع ه ــى أرض الواق عل
منــذ توقيــع اتفاقيــات الســالم مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن علــى أن 
لعبــة إيــران فــي املنطقــة قــد فضحــت وأن النفــوذ اإليرانــي ســيضعف ويتقلــص 

بســبب توقيــع هــذه االتفاقيــات.

اجليش اإلسرائيلي	 

ــارة  ــوظ، فت ــكل ملح ــي بش ــوى الرقم ــي احملت ــرائيلي ف ــش اإلس ــراز اجلي ــظ إب يالح
ــى  ــز عل ــب اإلنســاني لهــذا اجليــش، كالتركي حتــاول هــذه الصفحــات إظهــار اجلان
النشــر بــأن اجليــش اإلســرائيلي قــام مبســاعدة الالجئــني الســوريني فــي إســرائيل، 

ــي يقــوم بهــا ملســاعدة الفلســطينيني. وعــن بعــض املهمــات اإلنســانية الت

وتلجــأ الصفحــات اإلســرائيلية فــي بعــض األحيــان للحديــث عــن قــدرات اجليــش 
الهائلــة كنــوع مــن التهديــد املبطــن، ويتقــن هــذا الــدور جيــدا »أفيخــاي أدرعــي« 
ــرائيلي،  ــش اإلس ــا اجلي ــي حققه ــافات الت ــدرات واالكتش ــن الق ــث ع ــي احلدي ف
باإلضافــة إلــى قيــام هــذه الصفحــات باتخــاذ وضعيــة دفاعيــة والتهديــد والوعيــد 
عنــد حــدوث أي حــدث أمنــي أو مناوشــات أو تهديــدات، والتصعيــدات التــي حتــدث 

بقطــاع غــزة أو علــى اجلبهــة الشــمالية مــع لبنــان حــزب اهلل خيــر مثــال.

التفاعل مع األحداث اإلقليمية	 

تقــوم الصفحــات اإلســرائيلية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بالتفاعــل مــع 
األحــداث اليوميــة التــي تــدور فــي الوطــن العربــي، والتــي حتمــل أهميــة بالنســبة 
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ــت  للعــرب، وتقــوم هــذه الصفحــات بالنشــر والتفاعــل مــع األحــداث، ســواء كان
ــار  ــد انفج ــرائيل، فبع ــداث بإس ــذه األح ــط ه ــا رب ــاول دائم ــة، وحت ــة أو حزين مفرح
ــة شــهر آب/ أغســطس مــن العــام املاضــي، قامــت  ــذي حــدث فــي بداي ــروت ال بي
ــدث  ــا ح ــول م ــر ح ــف النش ــة بتكثي ــة بالعربي ــرائيلية الناطق ــات اإلس الصفح
ببيــروت وعــن التضامــن اإلســرائيلي مــع بيــروت وأهــل بيــروت، وفــي نفــس الســياق، 
قامــت الصفحــات اإلســرائيلية بالتفاعــل بشــكل مكثــف بعــد فيضانات الســودان 
للتعبيــر عــن أســفها وحزنهــا على مــا حصــل بالســودان، وتعــزي الشــعب الكويتي 
بوفــاة الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر. وميتــد التفاعــل إلــى أبعــد مــن ذلــك، فنجــد 
الصفحــات اإلســرائيلية تعــزي فــي وفــاة الفنــان املصــري محمــود ياســني، وتتحــدث 
عــن شــغف عشــاق الســينما اإلســرائيليني بأفالمــه، ومــا نشــرته صفحــة أفيخــاي 
ــرائيليني  ــود إس ــو جلن ــو فيدي ــر 2020، وه ــرين األول/ أكتوب ــوم 11 تش ــي ي ــي ف أدرع
يغنــون إحــدى أغانــي الفنــان عمــرو ديــاب، ويقــوم الناطــق باســم جيــش االحتــالل 
ــالده،  ــد مي ــي عي ــة ف ــاه بالهضب ــاً إي ــاب، واصف ــرو دي ــري عم ــان املص ــة الفن بتهنئ
ــي  ــاب ف ــرو دي ــي عم ــع محب ــن جمي ــه وم ــعيداً من ــالد س ــد مي ــه عي ــى ل ويتمن

إســرائيل.

انعكاسات الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية 

 أحــد اآلثــار اخلطيــرة املترتبــة علــى الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية هــي األثــر 
ــباب  ــهل للش ــد الس ــة للتجني ــت منص ــرائيلية بات ــات اإلس ــي، فالصفح األمن
ــي  ــائل الت ــن آالف الرس ــرائيليني ع ــؤولني اإلس ــن املس ــد م ــدث العدي ــي، إذ حت العرب
ــل  ــل وتواص ــة وص ــود حلق ــي وج ــا يعن ــي، م ــباب العرب ــن الش ــاً م ــم يومي تصله
ســهلة بــني األجهــزة اإلســرائيلية اخملتلفــة والشــباب العربــي، مــا يعنــي اختراقــاً 
ــة،  ــن املبالغ ــاً م ــم نوع ــذه املزاع ــت ه ــو كان ــى ل ــة. وحت ــة العربي ــاً للمنطق أمني
فإنّهــا جــزء مــن حــرب نفســية إلظهــار الشــارع العربــي شــارعاً مخترقــاً، وهشــاً، 

ــطينيني.  ــن الفلس ــداً ع وبعي

 أمــا فيمــا يتعلــق بامللــف الفلســطيني، فيركــز املنســق علــى خلــق قنــوات تواصــل 
ــق  ــر تطبي ــل عب ــام للتواص ــر أرق ــبوك وتوفي ــة الفيس ــق صفح ــن طري ــدة، ع عدي
ــا  ــوم به ــي يق ــي الت ــع األمن ــة املن ــا إلزال ــو له ــي يدع ــالت الت ــس آب، واحلم الوات
الشــباب الفلســطيني مبقابلــة ضبــاط جيــش االحتــالل دون معرفــة مــا دار بينهــم 
مــن حديــث ومــا النوايــا، ويالحــظ مــن خــالل التعليقــات أن العديــد مــن املتابعــني 

ــر. ــي ومباش ــكل علن ــق بش ــم للمنس ــكاواهم واحتياجاته ــدمي ش ــون بتق يقوم
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ــح،  ــكل واض ــتخدمني بش ــة للمس ــر اخلصوصي ــق معايي ــق املنس ــك تطبي وينته
ــاج  ــق، يحت ــت التطبي ــل تثبي ــن أج ــرائيلية، م ــس اإلس ــة هآرت ــاً لصحيف »فوفق
املســتخدمون إلــى املوافقــة علــى الشــروط التالية: يجــوز لنــا اســتخدام املعلومات 
التــي جنمعهــا ألي غــرض، مبــا فــي ذلــك األغــراض األمنيــة«8، وهــي سياســة واضحــة 
ــر  ــى متج ــوع إل ــد الرج ــق، وعن ــذا التطبي ــتخدمني له ــف املس ــراق هوات ــي اخت ف
جوجــل بتاريــخ 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020، يتضــح أن عــدد املســتخدمني علــى 

ــد للتطبيــق يتجــاوز 100 ألــف مســتخدم. أجهــزة األندروي

لــم يجــر حتــرك فلســطيني بشــكل فعــال ومباشــر ضــد املنســق حتــى انقطــاع 
العالقــات ووقــف التنســيق بــني اجلانبــني عقــب إعــالن صفقــة القــرن فــي نهايــة 
ــى  ــيق، حت ــات والتنس ــت العالق ــا إن قُطع ــر 2020، فم ــي/ يناي ــون الثان ــهر كان ش
ــر مــن خطــورة املنســق والدعــوات لعــدم التعامــل معــه.  ــدأت الدعــوات للتحذي ب
ــي  ــني الت ــات للمواطن ــدمي اخلدم ــة وتق ــاز الفرص ــق بانته ــدأ املنس ــل، ب ــي املقاب ف
كانــت حتتــاج تنســيقاً وعمــالً مشــتركاً بــني الســلطة الفلســطينية والســلطات 
ــى  ــراً عل ــر مؤش ــا يعتب ــو م ــا، وه ــلطة ودوره ــك الس ــاوزاً بذل ــرائيلية، متج اإلس
اخملططــات اإلســرائيلية بشــأن مســتقبل الســلطة الفلســطينية، ويقــوم بعــض 
الفلســطينيني بتبريــر جلوئهــم للمنســق بأنــه اجلهــة الوحيــدة اخملولــة بالتعامــل 
مــع مشــاكلهم املتعلقــة باملنــع األمنــي ومنــع الســفر ومنــع التصاريــح وغيرهــا 
ــاة  ــا املتعلقــة بحي ــي القضاي ــي توغــل املنســق ف ــا يعن ــا، م ــد مــن القضاي العدي

ــطينية. ــلطة الفلس ــاب دور الس ــى حس ــطينيني عل الفلس

ــة  ــرب الرواي ــا وض ــة به ــة اخلاص ــج للرواي ــى التروي ــدة عل ــرائيل جاه ــل إس تعم
ــوى  ــى احملت ــرب عل ــالن ح ــوم بإع ــك، وتق ــن ذل ــد م ــب أبع ــطينية، وتذه الفلس
الفلســطيني علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وشــطبه، بالتواطــؤ مــع 
شــركات التواصــل االجتماعــي كفيســبوك علــى ســبيل املثــال بحجــة التحريــض، 
ــع  ــد مــن مواق ــني الفلســطينيني العدي ــة الصحفي ــان لهــا، اتهمــت نقاب ــي بي وف
التواصــل االجتماعــي بـ«شــن حــرب« علــى احملتــوى الفلســطيني، مــن أجــل تقــدمي 
ــالم  ــدد اإلع ــذي يته ــر ال ــر الكبي ــة اخلط ــت بـ«مواجه ــالل، وطالب ــة لالحت خدم
ــالم  ــات اإلع ــض مؤسس ــبب إدارة بع ــطينية، بس ــة الفلس ــطيني، والرواي الفلس
الرقمــي«9، فمنصــات التواصــل االجتماعــي تعتبــر فــي غايــة األهميــة لنشــر الرواية 
ــم االحتــالل اإلســرائيلي، وهــو مــا  اخلاصــة بالقضيــة الفلســطينية وفضــح جرائ
تدركــه قــوات االحتــالل اإلســرائيلي جيــدا، لــذا تقــوم بإعــالن حــرب علــى احملتــوى 

ــي. ــل االجتماع ــات التواص ــى منص ــطيني عل الفلس
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يحتــاج العمــل الدبلوماســي الرقمي الفلســطيني الرســمي إلــى التطويــر، فجهود 
ــرائيلية،  ــا اإلس ــة بنظيرته ــة مقارن ــزال متواضع ــطينية ال ت ــة الفلس وزارة اخلارجي
فاخلارجيــة الفلســطينية متتلــك حســابني اثنــني علــى مواقــع التواصــل االجتماعي: 
فيســبوك وتويتــر، ومتلــك حســابات الــوزارة حتــى بدايــة عــام 2021 مــا يقــارب الـــ 
87.000 إعجــاب علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك، و5000 متابــع علــى صفحتهــا 
علــى تويتــر، وهــي أرقــام متواضعــة، فــي حــني ال متتلك حســابات علــى إنســتغرام أو 
لينكــد إن أو يوتيــوب علــى ســبيل املثــال، وميكــن القــول إن مجابهــة الدبلوماســية 
ــي  ــد اإللكترون ــش الهب ــة، كجي ــادرات فردي ــى مب ــوم عل ــرائيلية تق ــة اإلس الرقمي
علــى ســبيل املثــال، أو بعــض األشــخاص العاملــني فــي توثيــق مــا يــدور علــى أرض 
فلســطني، كالطفلــة جنــى التميمــي التــي توثــق مــا يــدور مــن انتهــاكات لالحتالل 
اإلســرائيلي علــى أرض فلســطني، وتقــوم بالنشــر باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة، مــا 
ــى أنهــا خطــر  ــى تصنيفهــا عل ــع وزارة الشــؤون اإلســتراتيجية اإلســرائيلية إل دف
ــة  ــة ال متتلــك إال آل ــة إســرائيل10، بالرغــم مــن كونهــا طفل إســتراتيجي علــى دول

التصويــر وصفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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