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فلسطني واإلعالم اجلديد
من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و»اللوغريتمات«

أحمد جميل عزم*

بدا مع ثورات الربيع العربي مطلع العقد 
أّن   )2011( العشرين  القرن  من  الثاني 
جديدة  ولقوى  لألفراد  نادرة  فرصة  هناك 
ليصبح كل منهم »العباً دولّياً« أساسّياً، 
»انتشار  سميت  ظاهرة  ضمن  مؤثراً، 
القوة« )Power Diffusion( كانت جزءاً من 
ظاهرة عاملية، فلسطني ليست استثناًء 
يحرم  مضاد  اجتاه  الح  ما  سرعان  منها. 
األفراد من امليزة النسبية التي يتمتعون 
بها، حتديداً مع دخول شركات وحكومات 
اجلديد،  باإلعالم  للتالعب  كبرى  وهيئات 
عبر مجموعة أدوات، يوضحها هذا املقال، 
من ضمنها الذباب اإللكتروني، والبيانات 
شركات  واستعادة   ،)Big Data( الكبرى 
للمالمح  االجتماعي  التواصل  وسائل 
اجلنسية  متعددة  للشركات  التقليدية 
التي تتحالف مع حكومات استعمارية، 
الصناعي  الذكاء  أدوات  وتستخدم 
artificial intelligence((، واللوغريتمات 

البرمجية. 

مقدمة

نشــر الكاتــب والروائــي إليــاس خــوري 
مقــاالً فــي صحيفــة القــدس العربــي، 
ووضعــه  الفلســطيني،  الشــأن  حــول 
ــن  ــبوك«، لك ــى »فيس ــه عل ــى صفحت عل
ُحــذف املقــال يــوم 18 كانــون الثانــي/ 
ــه مــن قبــل »فيســبوك«،  ــر وأرســل ل يناي
بتقليــص  تتعلــق  قيــود،  مجموعــة 
نشــاطه علــى املوقــع، ملــدة 59 يومــاً، 
ومنعــه حتديــداً مــن بــث الفيديوهــات بثــاً 
ــالن  ــن اإلع ــع م ــا من ــراً، كم ــاً مباش حّي
علــى املوقــع، فضــال عــن ذلــك، مت إعالمــه 
أّن مــا ينشــره ســيظهر فــي موقــع متأخــر 

علــى صفحــات الفيســبوك. 

ــر  ــاالً آخ ــوري مق ــاس خ ــب إلي ــاً، كت الحق
ــره  ــي )ونش ــدس العرب ــة الق ــي صحيف ف
ــاً(،  ــبوك أيض ــى الفيس ــابه عل ــى حس عل
جــاء فيــه »لــم أشــعر يومــاً بوطــأة 
ــع  ــام قم ــا أم ــعرت به ــا ش ــة مثلم الرقاب
ــو  ــه مبح ــت إدارت ــذي قام ــبوك«، ال »فيس
ــي. األول  ــى صفحت ــرتهما عل ــني نش نص
ــا الزبيــدي، وهــو كنايــة عــن  لألســير زكري
مقــال نشــرته »مجلــة الدراســات الفلســطينية« لألســير الزبيــدي بُعيــد عمليــة 
ــر  ــذي نش ــح؟« ال ــن فت ــي »أي ــو مقال ــي ه ــوع، والثان ــجن جلب ــي س ــة ف ــق احلري نف
فــي زاويتــي األســبوعية فــي »القــدس العربــي«. ويكمــل خــوري »شــعرت باإلهانــة، 
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ــة  ــرض رقاب ــي لف ــاء االفتراض ــى الفض ــيطرته عل ــتغالل س ــاز باس ــوم جه إذ يق
ــد«.1 ــن النق ــرائيل م ــة إس ــدار حلماي ــكيل ج ــا تش ــوائية هدفه عش

جتربــة خــوري واحــدة مــن آالف، بــل حتــى ماليــني احلــاالت املشــابهة التــي مــر بهــا 
ــركتي  ــإّن ش ــت، ف ــنطن بوس ــة واش ــي صحيف ــر ف ــب تقري ــطينيون، وحس الفلس
 ،)posts( التدوينــات  وتقييــد ماليــني  و«وتويتــر« قامتــا »بحجــب  »فيســبوك« 

ــطينيني«.2 ــدة للفلس ــا مؤي ــابات، غالبيته واحلس

لــم متــض »سياســات« فيســبوك ضــد احملتــوى الفلســطيني، دون رد، ولكــن لفهــم 
ــل  ــر، وتسلس ــه األكب ــن صورت ــدث ضم ــع احل ــن وض ــد م ــة«، ال ب ــة »املواجه طبيع
األحــداث مــن مبــادرة فلســطينية إلــى »قمــع« مضــاد، ومعنــى هــذا في الســياقات 

األوســع لظاهــرة العوملــة وصعــود شــركات تكنولوجيــا املعلومــات. 

كيــف تطــورت مواقــع االنترنــت العامليــة، ال ســيما وســائل التواصــل االجتماعيــة 
مــن قنــاة النتشــار القــوة ومتكــني األفراد فــي العالــم إلــى أداة ملركــزة الرقابــة، وكبت 
حريــة التعبيــر عامليــاً، لصالــح حكومــات ونخــب. وهــو كبــت عشــوائي أحيانــاً عبــر 
أدوات رقابــة الــذكاء الصناعــي ومتابعــة مفــردات محــددة فــي النصــوص، ومــدروس 

وهــادف أحيانــاً، وبســبب اختــراق إســرائيلي للشــركات. 

انتشار القوة والتمكني الفلسطيني

كتــب مستشــار األمــن القومــي األميركــي، ووزيــر اخلارجيــة ســابقاً، هنــري 
ــة  ــات الّدولي ــي العالق ــة ف ــة الواقعي ــري املدرس ــم منّظ ــن أه ــو م ــنجر، وه كيس
التــي تؤمــن بــدور مركــزي للدولــة، أّن االنترنــت خلــط احلســابات، وجعــل دور الــدول 
مشــكوكاً فيــه، يقــول فــي كتابــه الصــادر »النظــام العاملــي«: “قبــل عصــر اإلنترنت، 
كانــت قــدرات األمم تقــاس بخليــط القــوة البشــرية، املعــدات، واجلغرافيــا، واالقتصــاد، 
واملعنويــات. وكان هنــاك متييــز واضــح بــني وقتــي احلــرب والســلم، وكانــت أحــداث 
معينــة تشــعل شــرارة االعتــداءات، وتنفــذ عبــر إســتراتيجيات، متــت صياغتهــا عبــر 
مذاهــب معينــة. وكانــت خدمــات اخملابــرات تلعــب دوراً فــي تقديــر، وأحيانــاً، إعاقــة 
ــات، أو  ــتركة للتصرف ــر مش ــدودة مبعايي ــاطاتهم مح ــت نش ــوم، وكان ــدرات اخلص ق
علــى األقــل عبــر خبــرة مشــتركة تطــورت عبــر عقــود”. ثــم يتابــع أنـّـه فــي عصــر 
ــتطيع  ــث يس ــاتها، حي ــوة، وممارس ــترك للق ــد مش ــم جدي ــد فه ــت، »ال يوج اإلنترن

أفــراد البــدء بأفعــال جتعــل املعنــى احلقيقــي لســلطة الدولــة غامضــاً«3.
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مــا يتحــدث عنــه كيســنجر جــزء ممــا اصطلــح علــى تســميته عامليــاً بــني الباحثــني 
ــرة  ــذه الظاه ــات له ــد التوضيح ــوة  »Power Diffusion«، وأح ــار الق ــم انتش باس
هــي »أن تقــدم وقــوة تكنولوجيــا – أدوات االتصــال connection، التــي تربــط النــاس 
ــل مــن املعلومــات، و)تربــط( إنســاناً مــع آخــر، جتعــل القــرن الواحــد  مــع كــم هائ
والعشــرين مليئــاً باملفاجــآت، حيــث ســتتم مباغتــة احلكومــات علــى حــني غفلــة 
عندمــا يتمكــن عــدد كبيــر مــن املواطنــني، مســلحني فعليــاً بــال شــيء، إال هواتــف 

خلويــة، مــن املشــاركة فــي ثــورات صغيــرة تتحــدى ســلطاتهم«.4

فــي الواقــع، هــذا التفكيــر بشــأن انتشــار القــوة، وأنهــا تقــوي األفــراد علــى حســاب 
الــدول والقــوى املنظمــة التقليديــة، كان فكــرة ســائدة فعالً نحــو العــام 2010 وقبل 
ذلــك، قبــل أن تبــرز تدريجيــاً آليــات وظواهــر تُفــرغ هــذه الظاهــرة مــن محتواهــا، 
وتتضمــن هجمــات مضــادة، وهــذا ينطبــق علــى الواقــع الفلســطيني، رمبــا بصــورة 
مضاعفــة، وإن كان هــذا ال يعنــي أّن ظاهــرة »انتشــار القــوة« وفرصــة األفــراد فــي 

إحــداث أثــر انتهــت متامــاً.

كتــب جوزيــف نــاي كتابــاً عــام 2011، عــن »مســتقبل القــوة فــي العالــم«، وفــي 
ــي  ــتاذ ف ــميث، األس ــاك غولدس ــه ج ــاي ومع ــا ن ــدث فيه ــاب حت ــن الكت ــدوة ع ن
جامعــة هارفــارد، مت ربــط الكتــاب مبــا يحــدث فــي الشــرق األوســطن حينهــا، حيــث 
يتفــق ســميث مــع نــاي فــي أّن »انتشــار القــوة هــو تهديــد أكبــر للقــوة األميركيــة، 
ــد  ــو تهدي ــذا ه ــم(، وه ــي العال ــرى ف ــراف اخ ــوة )ألط ــال الق ــألة انتق ــن مس م
الفواعــل غيــر الــدول، الــذي قــد يكــون أعظــم واكثــر جّديــًة مــن تهديــدات، لنقــل 
ــى مــن »قــوة الســايبر  مــن الصــني«. ويتفــق أيضــاً أن هــذا يتضــح بالدرجــة األول
)الفضــاء الرقمــي(«، ســواء مــن حيــث احلــروب الرقميــة، أو اســتخدام هــذا الفضــاء 

الرقمــي، مــن قبــل الفواعــل غيــر الــدول، وغيــر حكوميــة.5

كان الشــعور العــام نحــو العــام 2011 أّن الشــباب العربــي بــات يســتخدم أدوات مثل 
ــات،  ــر احلكوم ــى األرض وتغي ــزل إل ــية تن ــة سياس ــق حرك ــر لينس ــبوك وتويت فيس
وتفــرض إيقاعــاً جديــداً، وأّن هــذا نــوع مــن القــوة ال تســيطر عليــه الــدول الكبــرى، 
ــة،  ــكرية، واالقتصادي ــا العس ــة، وأدواته ــات التقليدي ــع السياس ــل م ــي تتعام الت

ــية.  والدبلوماس

ــتخدام  ــس، واس ــر، وتون ــي مص ــي ف ــباب العرب ــرك الش ــإّن حت ــميث، ف ــب س وحس
ــاً  فيســبوك، وتويتــر، ومــا يشــبه ذلــك مــن وســائل تواصــل اجتماعــي شــكل حتدي
ــة،  ــوة الصلب ــر الق ــع عناص ــل م ــي تتعام ــة »الت ــة األميركي ــى للسياس ــاً حت خاص
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مثــل املســاعدات العســكرية للحكومــة، والســالم مــع إســرائيل، واملوازنة مــع القوة 
اإليرانيــة، ومــا إلــى ذلــك، مــن قضايــا يجــب التعامــل معهــا«. ويتابــع غولدســميث 
»كان علــى إدارة أوبامــا أن تتعامــل مــع اجملتمــع املدنــي، مــع مــا يحــدث فــي ميــدان 

التحريــر، مــع جيــل جديــد«.6 

مناذج من انتشار القوة الفلسطينية

اســتطاع الفلســطينيون اســتخدام االنترنــت والهاتــف اخللــوي ووســائل التواصــل 
االجتماعــي بقــدرة عاليــة، ودأب كبيــر. وهنــاك أمثلــة حظيــت بنــوع مــن االعتــراف 
العاملــي فــي هــذا الصــدد، فمثــال صنفــت مجلــة التاميــز األميركيــة، األخويــن منــى 
ومحمــد الكــرد، اللذيــن بــرزا فــي الدفــاع عــن حــي الشــيخ جــراح ضــد مخطــط 
إســرائيلي باملصــادرة وحتويلــه للمســتوطنني الصهاينــة، ضمــن الشــخصيات املئــة 
ــت  ــى االنترن ــوراتهم عل ــبب »منش ــام 2021، بس ــم، للع ــي العال ــراً ف ــر تأثي األكث
وظهورهــم اإلعالمــي« والتــي »زودت العالــم بنافــذة )ملعنــى( أن تعيــش حتــت 

ــالل«.7 االحت

ــرة  ــت ملناص ــتخدمون اإلنترن ــر يس ــراد كث ــرز أف ــع 2022، ب ــام 2021 ومطل ــي الع ف
القضيــة الفلســطينية، فــي حتــدٍّ لوســائل اإلعــالم التقليديــة، وأحدثــوا هــزات فــي 
ــرأي العــام، وعلــى ســبيل املثــال، األختــان الفلســطينيتان، أميركيتــا اجلنســية،  ال
ــر  ــى تويت ــرتا عل ــان نش ــد، اللت ــي حدي ــال وجيج ــهورتان، بي ــاء املش ــا األزي وعارضت
ــت  ــا، وبات ــرائيلية ضدهم ــة إس ــا أدى حلمل ــالل، م ــد االحت ــائل ض ــتغرام رس وإنس
ــه واحلمــالت املضــادة عليهمــا.8  ــع مــا تقوالن كبــرى صحــف ومجــالت العالــم تتاب
 Emma Watson وفــي مطلــع عــام 2022، واجهــت املمثلــة األميركيــة إميــا واتســون
ــع  ــة م ــورة متضامن ــتغرام، ص ــق إنس ــى تطبي ــت عل ــد أن وضع ــا بع ــة ضده حمل
ــا  ــا تتهمه ــة عليه ــنت حمل ــوراً ش ــل«، وف ــن فع ــة »التضام ــع جمل ــطني، م فلس
بالالســامية، وعلــى رأس هــذه احلملــة كان ممثــل إســرائيل فــي األمم املتحــدة جلعــاد 
أردان، ووزراء ســابقني، لكــن واتســون أصــرت علــى موقفهــا، وحظيــت بدعــم رعــاة 
مجموعــة تســمى »فنانــون ألجــل فلســطني« فــي بريطانيــا التــي جمعــت تواقيــع 

ــارزة مــن العاملــني فــي قطــاع الســينما9.  أربعــني شــخصية ب

ــائل  ــطينيون وس ــتخدم الفلس ــث يس ــد، حي ــال الوحي ــس املث ــذا لي ــد ه بالتأكي
التواصــل االجتماعــي خملاطبــة العالــم، وأيضــاً للتواصــل فيمــا بينهــم. مثــل هــذا 
االســتخدام تعترضــه أو تواجهــه عــدة حتديــات، يســتعرضها مــا تبقــى مــن هــذا 
املقــال، هــي أوالً الســلبيات التــي يحملهــا انتشــار القــوة، ثانيــاً، ظاهرة امليليشــيات 

فلسطين واإلعالم الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة،  ــركات العاملي ــراق للش ــف واالخت ــاً، التحال ــاً، ثالث ــة حكومي ــة املنظم اإللكتروني
ــرى والتالعــب باللوغريتمــات.  ــات الكب ــة البيان ورابعــاً، هــي مرحل

الوجه اآلخر النتشار القوى: التشظي واالنقسام

ال شــك أّن متكــني األفــراد واجلماعــات الصغيرة مــن تكوين شــبكات اتصالهــا اخلاصة 
أمــر فيــه الكثيــر مــن اإليجابيــات. فعلــى ســبيل املثــال عــدم وجــود جهــاز أو إعــالم 
مركــزي يصعــب علــى دولــة مثــل االحتــالل تصفيــة هــؤالء، وهنــا ميكــن اســتذكار 
ــني  ــاً وإعالمي ــت كُّتاب ــطينيني مّس ــرائيل للفلس ــاالت إس ــهر اغتي ــض أش أّن بع
ومثقفــني ودبلوماســيني لهــم دور مهــم فــي مخاطبــة الــرأي العــام، مثــل اغتيــال 
ــل  ــم وائ ــب واملترج ــي )1972(، والكات ــان كنفان ــي غس ــي والصحاف ــن الروائ كل م
زعيتــر )1972(، والشــاعر واإلعالمــي كمــال ناصــر )1973(، ومحــاوالت اغتيــال آخريــن 
ــغ.  ــر مركــز األبحــاث ســابقاً أنيــس صاي ــو شــريف، ومدي مثــل اإلعالمــي بســام أب
كذلــك يعطــي متكــني األفــراد مســاحة حريــة وإمكانيــة وصــول دون انتظــار اإلعــالم 
الرســمي أو الفصائلــي، أو اخلضــوع لــذات القيــود ومتطلبــات اإلمكانيــات الضخمــة 

التــي يحتاجــه هــذا اإلعــالم. 

ــتخدام  ــهولة اس ــي أن س ــن ف ــدد تكم ــذا الص ــي ه ــكالت ف ــدى املش ــن إح لك
وســائل التواصــل االجتماعــي تــؤدي إلــى تشــظي وانقســام منابــر التواصــل، وهــو 
ــطيني،  ــباب الفلس ــرر الش ــام 2011 ق ــي الع ــال ف ــى األرض. فمث ــل إل ــام يص انقس
ــورات  ــن ث ــس ضم ــر وتون ــي مص ــباب ف ــركات الش ــرار حت ــى غ ــرك عل ــدء بتح الب
الربيــع العربــي، باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، وتبلــور أثنــاء املظاهــرات 
الشــبابية الفلســطينية املســاندة شــعار »الشــعب يريــد إنهــاء االنقســام«، لكــن 
النتيجــة كانــت انقســام مــن يريــدون انهــاء االنقســام ضمــن مــا ال يقــل عــن 118 
صفحــة متنافســة، مت إحصاؤهــا حينهــا، بعنــوان »الشــعب يريــد انهــاء االنقســام«، 
وفشــلت جهــود القائمــني علــى هــذه الصفحــات فــي تنســيق جهودهــم، وانتهــت 
الظاهــرة ســريعاً.10 ذات الشــيء يالحــظ مــن خــالل متكــن كل مخيــم وقريــة ومدينة 
وأحيانــاً عائلــة مــن بنــاء شــبكاتها اإلعالميــة اخلاصــة، وحتــى منتجاتهــا الفنيــة 

والغنائيــة، بعيــداً عــن اإلعــالم املوحــد الــذي يصــوغ عقــالً جمعيــاً موحــداً.

امليليشيات والوحدات اإللكترونية النظامية

ــن  ــد م ــى العدي ــة وحت ــات املنظم ــات والهيئ ــي ردّت احلكوم ــرق الت ــدى الط كان إح
الشــركات علــى ظاهــرة انتشــار القــوة، بتكويــن وحــدات ومجموعــات تعمــل علــى 
التواجــد ضمــن وســائل التواصــل االجتماعــي أحيانــاً بطريقــة مســتترة، أي ضمــن 

فلسطين واإلعالم الجديد من »انتشار القوة« إلى »البيانات الكبرى« و«اللوغريتمات«
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ــة، أو دون إعــالن العمــل باســم ولصالــح جهــة مــا، مــع  أســماء وحســابات وهمي
مســاٍع لتوجيــه النقــاش فــي وجهــة محــددة، يحددها ُمشــغل هــذه اجملموعــات. بل 
قــد تكــون هــذه اجملموعــات عبــارة عــن برامــج كمبيوتــر وتطبيقــات تعمــل ضمــن 
برمجــة تقررهــا جلــان عمــل، علــى إعــادة نشــر وتوزيــع أفــكار ومعلومــات معينــة، 
ــتاغ«،  ــر »الهاش ــة، عب ــة إلكتروني ــني، بطريق ــر حقيقي ــني أو غي ــخاص حقيقي ألش
ــرى.11  ــات أخ ــكار ومعلوم ــاء أف ــاف وإخف ــل إضع ــة، مقاب ــرق مختلف ــات، وط وإعالن
وفــي مقــال للباحــث نــور الديــن بنوصلــة، يحلــل هــذه الظاهــرة سياســياً 
ــام  ــو ع ــوام، )أي نح ــني 3- 5 أع ــا ب ــرة م ــذه الظاه ــر ه ــول إّن عم ــاً، يق وتكنولوجي
ــن  ــاب م ــون حس ــاك 23 ملي ــده كان هن ــام 2014 وح ــه ع ــول إنّ 2014- 2015(.12 ويق
هــذا النــوع اخملصــص لترويــج أفــكار ومعلومــات لفتــرة محــدودة، التــي كانــت فــي 
كثيــر مــن األحيــان حســابات وهميــة أو موجهــة لتظهــر باســم أفــراد وموجهــة 
لصالــح جهــات معينــة. ويوضــح: »مــن املهــم مالحظــة أّن هــذه احلســابات اآلليــة 
)automatic( ال تســتخدم فقــط فــي الدعايــة السياســية«، فأحيانــاً ترفــد شــركات 
وخدمــات مثــل مواقــع التنبــؤ اجلــوي وبورصــات األســهم، وغيرهــا، وهذه »احلســابات 

اآلليــة تنشــر مــا متــت برمجتهــا لتنشــره دون تدخــل بشــري«13.

املوضــوع  فــي  اإللكترونــي  الذبــاب  دور  تناولــت  التــي  التقاريــر  ضمــن  مــن 
ــا  ــات فيه ــعى مجموع ــة تس ــود دول عربي ــت جه ــي تناول ــك الت ــطيني، تل الفلس
ــراداً  ــون أف ــد يكون ــؤالء ق ــرائيل، وه ــع إس ــع م ــرة التطبي ــج فك ــات لتروي أو جه
اســتقطبتهم الدعايــة اإلســرائيلية ملهاجمــة الفلســطينيني وتشــويه مواقفهــم. 
ونشــرت صحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية فــي هــذا الصــدد، عــن كيفيــة قيــام وزارة 
اخلارجيــة اإلســرائيلية، بدعــوة »مؤثريــن« فــي وســائل التواصــل االجتماعــي العربية، 
خصوصــاً مــن منطقــة اخلليــج، لزيــارة فلســطني، ثــم كيــف يتــم توظيــف ردة فعل 
الفلســطينيني غيــر املرحبــة، كالتــي ووجــه بها الشــاب الســعودي »محمد ســعود« 
ــه احلكومــة  ــاً للتطبيــع مــع إســرائيل، عندمــا نســقت ل الــذي ينشــر دائمــاً داعي
اإلســرائيلية زيــارة تطبيعيــة للقــدس، فــي متــوز/ يوليــو 2019، حيــث واجــه هتافــات 
غاضبــة مــن الفلســطينيني فــي املســجد األقصــى، ومت أخــذ هتافــات ومشــاهد مــن 
قبــل مجموعــات علــى اإلنترنــت إلظهــار هــذا الرفــض كموقــف فلســطيني ضــد 

ــى الفلســطينيني14. ــة مضــادة عل الســعوديني ككل، وشــن حمل

لعــب الذبــاب اإللكترونــي دوراً أساســياً فــي ترويــج فكــرة التطبيــع مــع إســرائيل 
فــي العــام 2020، ويلخــص عبــد احلميــد صيــام، احملاضــر فــي مركــز دراســات الشــرق 
األوســط بجامعــة رتغــرز بنيوجرســي، فــي مقــال فــي صحيفــة القــدس العربــي، 
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دور هــذا الذبــاب علــى النحــو التالــي: »أعــد املطبعــون أنفســهم ســلفاً ملواجهــة 
ــم  ــا، فت ــيتعرضون له ــم س ــون أنه ــوا يعرف ــي كان ــادة، الت ــادات احل ــة االنتق عاصف
جتنيــد جيــوش مــن املوظفــني، الذيــن يتقاضــون أجــورا ملتابعــة كل مــا يكتــب حــول 
ــا  ــخص م ــر ش ــرد أن ينش ــدول. ومبج ــذه ال ــا ه ــي اتبعته ــدة، الت ــات اجلدي السياس
ــاركة  ــا، أو املش ــما كاريكاتيري ــورة، أو رس ــاال، أو ص ــع، أو مق ــدا للتطبي ــا ناق تعليق
فــي حديــث تلفزيونــي، تنطلــق موجــات الهجــوم الكاســح مــن كل حــدب وصــوب، 
حتــت أســماء فــي غالبيتهــا الســاحقة مســتعارة، خاصــة علــى تويتــر وفيســبوك”، 
ــة  ــع بالعمال ــض التطبي ــن يرف ــم م ــي تته ــائل الت ــل الرس ــام تفاصي ــل صي ويحل
جلهــة مــا، أو تنظيــم مــا، واتهــام الفلســطينيني بالتطبيــع وبيــع أراضيهــم، ومــدح 

الكيــان الصهيونــي، ورســائل أخــرى15.

إســرائيلياً، عــدا الوحــدات املســتترة، فــإّن العديــد مــن الصفحــات العلنيــة 
ــع مــا  ــي تتب تقــوم باســتهداف الفلســطينيني، منهــا مثــالً صفحــة املنســق، الت
ــائلها  ــل رس ــبوك« لتوصي ــتخدم »فيس ــارت تس ــي ص ــة، الت ــمى اإلدارة املدني تس
ــا  ــة، حتويله ــي للصفح ــذب أساس ــل ج ــة، وكعام ــة العربي ــطينيني، باللغ لفلس
ملنصــة لإلعالنــات عــن مســائل تتعلــق بتصاريــح الســفر وتصاريــح العمــل وأمــور 
حياتيــة أخــرى.16 )ملزيــد عــن مثــل هــذه الصفحــات اإلســرائيلية، انظــر مقــال زيــاد 

ــطينية(. ــؤون فلس ــن ش ــدد م ــذا الع ــي ه ــيبا ف حس

فــي املقابــل، حــاول الفلســطينيون تنظيــم صفوفهــم فــي أكثــر مــن مرحلــة والــرد 
بعمــل شــعبي ولكــن منظــم. ومــن األمثلــة علــى ذلــك حملــة انطلقــت عــام 2019، 
ســمت نفســها »إهبــد 194«، أسســها شــباب مــن قطــاع غــزة، ومــن مؤسســيها 
الشــاب حســن الــداوودي، ويقــول: »اســتخدمنا مصطلــح »إهبــد« أي اضــرب الــكالم 
الفــارغ باملعنــى الشــعبي الفلســطيني. واحلملة أشــبه بجيــش إلكتروني فلســطيني 
يحمــل الهويــة واحلقيقــة ملواجهــة بعــض املنشــورات أو التصريحــات الصــادرة عــن 
شــخصيات رســمية وعامليــة وإســرائيلية علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، لكشــف 
ــيونال  ــرت »ناش ــا نش ــوي بعدم ــكل عف ــدأت بش ــرائيلَيني. ب ــف اإلس ــذب والتزيي الك
ــال،  ــذي يتســلق اجلب ــي ال ــوان تيــس اجلبــل النوب ــو ظبــي« صــورة حلي جيوغرافيــك أب
ــم  ــن االس ــدالً م ــان« ب ــراء جودي ــة »صح ــرائيلية للمنطق ــمية اإلس ــت التس ووضع
األصلــي الفلســطيني، وجنحنــا فــي إجبــار الصفحــة علــى حــذف املنشــور وتعديــل 
ــا نســتهدف احلســابات اإلســرائيلية الرســمية التــي حتجــب  االســم. مــن هنــا، بدأن
عــن العالــم مــا يحــدث مــن انتهــاكات باللغــة اإلجنليزيــة فــي البدايــة«.17 وجنحــت 

احلملــة فــي حتقيــق حضــور مهــم، ولكــن ال يبــدو أن عملهــا اســتمر.
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ــة  ــوق الرقمي ــة احلق ــة(، ملتابع ــي )حمل ــالم االجتماع ــر اإلع ــي لتطوي ــز العرب ــق املرك ــك انطل كذل
الفلســطينية، وينشــط فــي مجــال مواجهــة السياســات اإلســرائيلية الختــراق وســائل 
التواصــل االجتماعــي بوســائل سياســية وملواجهــة الضغــط اإلســرائيلي الرامــي لقمــع الصــوت 

ــطيني.18 الفلس

اختراق الشركات الكبرى والضغط عليها

ــالل  ــني االحت ــة ب ــة العالق ــن طبيع ــد م ــم جدي ــح معل ــام 2021، اتض ــع الع م
ــني  ــة ب ــان العالق ــد لألذه ــرى، تعي ــي الكب ــل االجتماع ــائل التواص ــركات وس وش
ــرائيلية  ــة اإلس ــت احلكوم ــرى. طالب ــيات الكب ــددة اجلنس ــركات متع ــدول والش ال
رســمياً وعلنيــاً، مــن شــركات التواصــل االجتماعــي الكبــرى، باحلــد مــن املضمــون 
الفلســطيني، فمثــال أجــرى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس، فــي أيــار/ مايــو 
ــى  ــي تســيطر أيضــاً عل 2021، اجتماعــات واتصــاالت مــع شــركات فيســبوك )الت
واتــس آب، وإنســتغرام(، ومــع تيــك تــوك، طالبــاً منهــا أن تكــون »أكثــر فاعليــة فــي 
إزالــة احملتــوى التحريضــي علــى العنــف واإلرهــاب«، وقــال بيــان صــادر عــن مكتــب 
ــس  ــع أن غانت ــي الواق ــتجابة.19 ف ــدوا باالس ــركات وع ــذه الش ــدراء ه ــس إن م غانت
التقــى مجموعــة مــن كبــار العاملــني فــي شــركات فيســبوك وتيــك تــوك، عبــر 
ــداً  ــذي يصفــه باإلرهــاب،20 وحتدي ــوى الفلســطيني، ال زووم، لدعوتهــم ملتابعــة احملت
التقــى مــن بــني آخريــن، كال مــن نيــك كليــغ، وهــو نائــب رئيــس شــركة فيســبوك 
ــوزراء  ــب رئيــس ال ــغ نائ ــا )Meta(، وقــد كان كلي التــي أصبحــت تعمــل باســم ميت
ــي  ــني عامــي 2010- 2015، ورئيــس حــزب الليبراليــني األحــرار البريطان ــي ب البريطان
مــن 2005- 2017، كمــا شــارك باللقــاءات مــع غانتــس جويــل كابــالن، نائــب رئيــس 
ــابق،  ــي س ــي أميرك ــاً سياس ــو أيض ــة، وه ــات العام ــبوك للسياس ــركة فيس ش
وعمــل ضمــن مجموعــات الضغــط األميركيــة، وكان ضمــن فريــق الرئيــس األميركي 
األســبق جــورج بــوش بــني عامــي 2001- 2009، ومــن مناصبــه فــي تلــك اإلدارة موقــع 

املســاعد اخلــاص بالرئيــس األميركــي لشــؤون السياســات.

ــادرة فلســطينية، التقــى رئيــس احلكومــة الفلســطينية، محمــد  بعــد هــذا، ومبب
اشــتية، ومعــه فريــق مــن الــوزراء واخملتصــني وممثلــي اجملتمــع املدنــي، مــع مســؤولي 
ــات  ــا سياس ــت،21 رافض ــات اإلنترن ــر تقني ــالن، عب ــغ وكاب ــا كلي ــبوك، خصوص فيس
ــتهداف  ــة اس ــن األمثل ــر م ــاً بكثي ــطيني، موضح ــوى الفلس ــبوك إزاء احملت فيس
ــوق  ــت احلق ــذي يثب ــطيني، ال ــون الفلس ــرائيل، للمضم ــن إس ــب م ــبوك بطل فيس
التاريخيــة الفلســطينية، والــذي فــي كثيــر من األحيــان يتعلــق بحقائــق ومعلومات 
ــة  ــاً مبتابع ــراع، مطالب ــل بالص ــور تتص ــط أم ــس فق ــية، ولي ــة، وسياس تاريخي
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ــف.22  ــى العن ــرض عل ــرائيلي احمل ــون اإلس للمضم

فــي الواقــع، يكفــي اســتعراض أخبــار اللقــاءات أعــاله، وطبيعــة وخلفية املســؤولني 
الذيــن يديــرون كبــرى شــركات اإلنترنــت فــي العالــم، ليتضــح أّن احلديــث هــو عــن 
ــي تتداخــل عالقاتهــا  ــرى، الت الشــكل القــدمي للشــركات متعــددة اجلنســية الكب
مــع احلكومــات والسياســات بشــكل كبيــر. وهنــا يجــدر التنويــه الــى أّن شــركات 
وســائل التواصــل االجتماعــي واإلنترنــت هــي مــن ضمــن أكبــر عشــر شــركات فــي 
ــت  ــال إذا كان ــة، فمث ــات الثقيل ــرول والصناع ــى شــركات البت ــة عل ــم متقدم العال
ــم، ومايكروســوفت  ــى فــي العال ــف، هــي األول ــل« للحواســيب والهوات شــركة »أب
ــل  ــوب وغوغ ــى يوتي ــيطر عل ــي تس ــت الت ــركة ألفاب ــإّن ش ــة، ف ــات الثاني للبرمجي
ــي  ــا الت ــا ميت ــة، أم ــي اخلامس ــازون ه ــم، وأم ــي العال ــركة ف ــث ش ــر ثال ــي أكب ه

متتلــك فيســبوك، وواتــس آب، وإنســتغرام، فهــي الســابعة فــي العالــم23. 

ولكــن األمــر ال يتوقــف أبــداً عنــد اســتجابة شــركات الفيســبوك الكبــرى 
ــوا  ــن انتقل ــخاص الذي ــن األش ــدد م ــني ع ــد مت تعي ــرائيلية، فق ــب اإلس للمطال
 Jordana Cutler ــر ــا كتل ــل جوردان ــركات، مث ــرى الش ــرائيلية، لكب ــزة إس ــن أجه م
ــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو، وعضــو   ، وهــي مستشــارة ســابقة لرئيــس ال
متفــرغ فــي حــزب الليكــود، ومســؤولة فــي الســفارة اإلســرائيلية فــي واشــنطن 
ــؤون  ــبوك لش ــي فيس ــة ف ــات العام ــقة للسياس ــت منس ــام 2016، وعين ــى ع حت
إســرائيل والشــتات اليهــودي.24 وإميــي باملــر Emi  Palmor  عضــو مجلــس اإلشــراف 
ــرائيلية، وال  ــدل اإلس ــام وزارة الع ــر ع ــابقا كمدي ــت س ــي عمل ــبوك، الت ــى فيس عل
ــة  ــا اليهودي ــدم هويته ــبوك “تق ــى فيس ــراف عل ــس اإلش ــي مجل ــا ف ــي أنّه تُخف
ــالم«،  ــودي للس ــوت يه ــة »ص ــب منظم ــات«.25 وحس ــي االجتماع ــرائيلية ف واإلس
ــايبر  ــدة الس ــم »وح ــرائيلية باس ــة إس ــة حكومي ــة جلن ــت مؤسس ــر كان ــإّن بامل ف
اإلســرائيلي« مهمتهــا »اســتهداف اخلطــاب الفلســطيني، وإجبــار مواقــع اإلنترنــت 

ــر 27. ــه بامل ــا تنفي ــو م ــطيني«26، وه ــوى الفلس ــواد احملت ــرات آالف م ــة عش إلزال

فــي التقريــر الســنوي ملركــز »حملــة« ســالف الذكــر، لعــام 2020، جــاء أّن »منصــات 
ــاون  ــي التع ــتمرت ف ــر، اس ــس آب، وتويت ــبوك، وات ــل فيس ــي مث ــالم االجتماع اإلع
وحــدات األمــن اإلســرائيلية، واســتمرت عمليــة تقييــد احملتــوى الفلســطيني علــى 
اإلنترنــت«، وقالــت »حملــة« إّن فيســبوك قبلــت 81 باملئة مــن طلبات وحدة الســايبر 
اإلســرائيلية إلزالــة محتــوى فلســطيني. وأوقفــت تويتــر عشــرات احلســابات 
ــرائيلية.28  ــتراتيجية اإلس ــؤون اإلس ــكاوى وزارة الش ــى ش ــاًء عل ــطينية بن الفلس
وفــي عــام 2016 قالــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية آيليــت شــاكيد إن نســبة قبــول 
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ــة.29 ــة، ويوتيــوب 80 باملئ ــات اإلســرائيلية وصــل نســبة 95 باملئ فيســبوك للطلب

ــو 2021،  ــار/ ماي ــي أي ــة، ف ــطينية بحمل ــة الفلس ــرون للقضي ــباب ومناص رد ش
هدفهــا خفــض تصنيــف تطبيقــات فيســبوك علــى مواقــع تنزيــل التطبيقــات فــي 
شــركتي »أبــل« و«غوغــل«، وبالفعــل جنحــت احلملــة بخفــض التصنيــف مــن درجــة 
4 إلــى نحــو درجتــني، وقــد أخــذت فيســبوك األمــر علــى محمــل اجلــد )التصنيــف 
ــات  ــذف التقييم ــل« ح ــركة »أب ــن ش ــت م ــركة(، وطلب ــهم الش ــى أس ــر عل يؤث

ــت.30  ــرة رفض ــن األخي ــق، ولك ــى التطبي ــلبية عل ــات الس والتعليق

البيانات الكبرى واللوغاريتمات

مقابــل مصطلــح »انتشــار القــوة« ســالف الذكــر الــذي بــدا أنّــه عنــوان املرحلــة 
حتــى نحــو األعــوام 2010/2011 فــإّن البيانــات الكبــرى Big Data أصبحــت املصطلح 
ــه  ــات، أنّ ــة للبرمجي ــركة أوراكل العاملي ــع ش ــح موق ــاً. يوض ــس الحق ــد املناف اجلدي
ــات  ــات والبيان ــن املعلوم ــدث ع ــا تتح ــرى، ولكنه ــات الكب ــدد للبيان ــف مح ال تعري
التــي يتــم أخذهــا مــن مصــادر جديــدة، وهــي كبيــرة جــداً لدرجــة ال ميكــن لبرامــج 

البيانــات واملعلومــات التقليديــة اســتيعابها.31

فــي الواقــع، إّن احلديــث عــن البيانــات الكبــرى فــي السياســة لفــت االنتبــاه عنــد 
احلديــث عــن حمــالت تالعــب كبــرى بالــرأي العــام ظهــرت فــي مناســبات كبــرى مثل 
ــاد  ــن االحت ــا م ــراج بريطاني ــة إخ ــة، أو حمل ــية األميركي ــات الرئاس ــالت االنتخاب حم
ــت  ــي كان ــكا، الت ــردج أنالتي ــل كيمب ــركات مث ــت ش ــث متكن ــي Brexit، حي األوروب
تعمــل لصالــح سياســيني وأحــزاب، مــن اســتغالل املعلومــات الشــخصية ملاليــني 
ــن  ــة، م ــغ ضخم ــتراة مببال ــرى مش ــوذة، أو باألح ــات مأخ ــي معلوم ــخاص، وه األش
شــركات عديــدة أبرزهــا  فيســبوك، وتتضمــن مئــات الســجالت لألفــراد مثــل نــوع 
ــات  ــر بطاق ــت عب ــى اإلنترن ــي يتابعونهــا، آراؤهــم، مشــترياتهم عل الصفحــات الت
االئتمــان )كريــدت كارد(، واألماكــن التــي يرتادونهــا، وشــبكة صداقاتهــم، وغيــر هــذا 
)تشــير التقديــرات إلــى أن املعلومــات املأخــوذة مــن فيســبوك وحــده لصالــح هــذه 

الشــركة تخــص 50 مليــون شــخص(. 

ثــم وعبــر البرمجيــات، وعلــى غــرار الذبــاب اإللكترونــي املذكــور ســالفاً، وبرمجيــات 
الــذكاء الصناعــي يتــم توجيــه رســائل محــددة لألشــخاص للتأثيــر فــي تفكيرهــم، 
وشــن حــرب نفســية عليهــم، وحجــب أو إخفــاء وتقليــل ظهــور رســائل أخــرى، عبــر 
مــا يعــرف بسياســات اللوغاريتمــات، التــي تتحكــم مبــدى ظهــور أو اختفــاء املــواد 

التــي تبــث علــى اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي32. 
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لعــل كيمبــردج أنالتيــكا واحــدة مــن الشــركات واجلهــات التــي كشــف أمرهــا، وأن 
غيرهــا سيكتشــف أيضــاً، يضــاف لهــا الــدور الــذي تقــوم بــه احلكومــات وجهــات 

مختلفــة فــي اســتغالل البيانــات الكبــرى لتوجيــه الــرأي العــام.  

ــل  ــائل التواص ــر وس ــرد عب ــني الف ــألة متك ــي أّن مس ــرى وتعن ــات الكب ــرة البيان فك
االجتماعيــة فقــدت معناهــا، أو أن هــذا املعنــى تقلــص بشــكل كبيــر، بــل إنـّـه علــى 
ــية،  ــروب النفس ــر احل ــم تدي ــي العال ــة ف ــات مركزي ــاك جه ــت هن ــس أصبح العك

ــرأي العــام والضغــط السياســي. ــر فــي اإلعــالم وال وحمــالت التأثي

ــة  ــرى ملتابع ــات الكب ــا البيان ــتخدام تكنولوجي ــام 2018 باس ــرائيل ع ــت إس اعترف
املضمــون الفلســطيني، علــى وســائل التواصــل االجتماعــي إلفشــال مــا تســميها 
هجمــات فلســطينية »للمهاجمــني احملتملــني« كمــا قــال وزيــر األمــن اإلســرائيلي 
ــرائيل  ــى أّن إس ــة، عل ــبكة CBS- News األميركي ــق ش ــاد أردان. وتعل ــا غلع حينه
باتــت »فــي مقدمــة اجتــاه عاملــي متزايــد الشــعبية، وخالفــي، الســتخدام أجهــزة 
ــراد  ــة األف ــي مالحق ــرى«،33 ف ــات الكب ــا البيان ــون تكنولوجي ــاذ القان ــرات وإنف اخملاب

ــن تالحقهــم. الذي

ــتخدام  ــطيني باس ــوت الفلس ــون الص ــكات املضم ــام 2021 أّن إس ــي ع ــح ف اتض
تقنيــات البيانــات الكبــرى، وصــل ليــس حــد متابعــة وإخفــاء املضمون الفلســطيني 
ــل وصــل إلــى منــع ظهــوره أصــالً، فمثــال فــي  وبــث مضمــون مخالــف فقــط، ، ب
شــهر نيســان/ أبريــل 2021، وكمــا يوضــح تقريــر نشــره موقع اجلزيــرة. نــت اإلجنليزي، 
لكاتبــه عمــر زهــزه »منعــت زووم، وفيســبوك، ويوتيــوب، حدثــاً أكادميّيــاً »أون اليــن«، 
بعنــوان »ســردّية مــن؟ مــا معنى حريــة اخلطــاب بالنســبة لفلســطني؟«، كان برعاية 
 )AMED( جهــات منهــا برنامــج الدراســات العربيــة واإلثنيات املســلمة فــي الشــتات
فــي جامعــة ســان فرانسيســكو، ومعهــا معهــد أبحــاث اإلنســانيات فــي جامعــة 
ــدة  ــوات مؤي ــا أص ــاطات ال تخمده ــذه النش ــل ه ــزه أن مث ــح زه ــا. يوض كاليفورني
ــة  ــاع األميركي ــل إّن »وزارة الدف ــي، ب ــل االجتماع ــائل التواص ــع وس ــرائيل تتاب إلس

تنســق مســح، وحتليــل البيانــات الكبــرى« لوســائل التواصــل االجتماعــي.34  

خامتة

ــرى يعاكــس متامــاً فكــرة انتشــار القــوة، ففــي انتشــار  ــات الكب إن مفهــوم البيان
القــوة للفــرد والقــوى الشــعبية نفــوذ وقــوة وقــدرة علــى جتــاوز الــدول والشــركات 
الكبــرى والتعبيــر عــن أنفســهم، أمــا البيانــات الكبــرى، فهــي آليــات تســتخدمها 
الــدول والسياســيون ممــن لديهــم قــدرات ماليــة عاليــة، يتــم مبوجبهــا حتليــل وتتبــع 
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ــات  ــل البيان ــى حتلي ــدرة عل ــاً للق ــة. وتبع ــاطات معين ــام، ونش ــرأي الع ــات ال اجتاه
الكبــرى، يتــم حــذف ماليــني املســاهمات مــن وســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا 
يتــم توظيــف مــا يســمى الذبــاب اإللكترونــي، ســواء البشــري والوحــدات العاملــة 
لصالــح حكومــات وشــركات، أو الذبــاب اإللكترونــي الرقمــي علــى شــكل برمجيــات 
ــية.  ــرب نفس ــن ح ــزء م ــكار كج ــات وأف ــات وبيان ــخ معلوم ــي، لض ذكاء صناع
وفــي احلالــة الفلســطينية اإلســرائيلية، متــارس ضغــوط كبيــرة علــى الشــركات، 
ــذه  ــل ه ــه داخ ــون عن ــي يدافع ــر صهيون ــن فك ــرون ع ــني يعب ــا مبوظف وتخترقه
الشــركات، تقابــل هــذا مقاومــة فلســطينية، وإصــرار علــى أي فرصــة الســتخدام 

وســائل التواصــل االجتماعــي إليصــال أصواتهــم.
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