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وسائل التواصل االجتماعي: ساحة اشتباك جديدة

يحيى قاعود**
سعيد األغا*

التواصل  الدراسة إلى فهم وسائل  ترمي 
في  جديدة  مواجهة  كساحة  االجتماعي 
الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني، وتناقش 
تتبعها  التي  احملتوى  تقييد  سياسات 
من  االجتماعي  التواصل  وسائل  شركات 
املتقدمة  اإلسرائيلية  والتقنية  جهة، 
محتوى  صناعة  في  تستخدمها  التي 
من  العاملي  العام  الرأي  لكسب  مضلل 
جهة أخرى، باإلضافة إلى دور السياسيني 
واحلكومات في التأثير على محتوى وسائل 
مع  العالقة  عبر  االجتماعي  التواصل 
إدارات الشركات التي متتلك هذه الوسائل.

**  $"89 67 ا-,45م ا-01"/0+ وا-01"/"ت ا-,"*+.

* *E=F 67 رC"دة ا@<:"ل ا@?=:"<0+ وا-=#4ل ا-(;:6.

مقدمة

متثــل وســائل التواصــل االجتماعــي فضــاًء 
ــة،  ــدود الوطني ــراً للح ــاً عاب ــاً إلكتروني عام
ــى  ــة عل ــات العام ــفت املناقش ــث كش حي
ــق  ــي حتقي ــام ف ــا اله ــن دوره ــا ع منصاته
ــائل  ــك الوس ــدت تل ــر. وأوج ــل املؤث التواص
القضيــة  مــع  للتفاعــل  جديــداً  منطــاً 
الفلســطينية، اتضــح بشــكل خــاص بعــد 
تعــرض املقدســيني فــي حــي الشــيخ جراح 
بالقــدس لسياســة التهجيــر القســري 
ــجد  ــات املس ــف، واقتحام ــم تتوق ــي ل الت
ــا أدى  ــع 2021، م ــي ربي ــك ف ــى وذل األقص
ــي كل  ــري ف ــب جماهي ــتعال غض ــى اش إل
التجمعــات الفلســطينية، وازديــاد التفاعل 

العاملــي مــع احملتــوى الفلســطيني بعــد بــدء العــدوان العســكري علــى قطــاع غــزة.
رفعــت إســرائيل وتيــرة املواجهــة ومحاربــة احملتــوى الفلســطيني عبــر الضغط على 
الشــركات املالكــة ملنصــات التواصــل االجتماعــي. فــي هــذا الســياق، اجتمــع وزيــر 
ــني  ــؤولني التنفيذي ــع املس ــل م ــكل عاج ــس بش ــي غانت ــرائيلي بين ــاع اإلس الدف
لفيــس بــوك وتيــك تــوك 15 أيــار/ مايــو 2021. وقــد وصــف غانتــس الفلســطينيني 

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بـــ »املتطرفــني«1 .

أتاحــت منصــات التواصــل االجتماعــي اململوكــة لشــركات كبــرى ســاحة مواجهــة 
غيــر مســبوقة فــي الصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني، مــا أهلهــا ألن تكــون أحــد 
 ، ”Non-State Actors “ــة ــات الدولي ــي العالق ــدول ف ــر ال ــن غي ــرة م ــل املؤث الفواع
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أيضــاً تخضــع هــذه املنصــات لتأثيــرات الــدول التــي تعمــل داخلهــا، خاصــة الواليات 
املتحــدة األميركيــة، وهــو مــا ســمح إلســرائيل باملطالبــة الدائمــة لتلك الشــركات 
بتقييــد احملتــوى الفلســطيني تبعــاً لعالقتهــا مــع الواليــات املتحــدة، إذ خضــع آالف 
ــا  ــي، فيم ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــاباتهم عل ــد حس ــطينيني لتقيي الفلس
أغلــق جــزء كبيــر منهــا بشــكل كامــل. علــى إثــر ذلــك، أعلنــت فيــس بــوك  عــن 
تشــكيل مركــز عمليــات خــاص باحملتــوى اإلســرائيلي- الفلســطيني يــوم األربعــاء 

19 أيــار/ مايــو 2021 2.

نتيجــة تصاعــد وتيــرة تقييــد احلســابات الفلســطينية مــن قبــل وســائل التواصــل 
ــوى  ــول احملت ــع وص ــاص، ملن ــكل خ ــوك  بش ــس ب ــام، وفي ــكل ع ــي بش االجتماع
الفلســطيني للمســتخدمني، عقــد ســفير دولــة فلســطني فــي بريطانيــا حســام 
ــس  ــة في ــة العام ــرة السياس ــع مدي ــاً م ــو 2021 اجتماع ــار/ ماي ــي 14 أي ــط  ف زمل
بــوك للشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا إيبيلــي أوكوبــي  لتقــدمي شــكوى رســمية 
بشــأن الرقابــة املفرطــة التــي يتعــرض لهــا احملتــوى الفلســطيني3.  كانــت وكالــة 
األنبــاء الفلســطينية الرســمية قــد أوردت أن إدارة فيــس بــوك أعربــت عــن اعتذارهــا 
ملــا جــاء فــي الشــكوى التــي تقدمــت بهــا دولــة فلســطني عــن تقاعــس الشــركة 
عــن مســؤولياتها القانونيــة واألخالقيــة وحــق الشــعب الفلســطيني فــي التعبيــر 
عــن االضطهــاد الــذي يتعــرض لــه، والنضــال مــن أجــل إنهائــه4، وهــو مــا أكدتــه 

صحيفــة التــامي األميركيــة، فيمــا لــم تنفــه فيســبوك فــي أي مــن مصادرهــا.

ــوزراء  ــس ال ــث رئي ــطيني، بح ــوى الفلس ــق احملت ــاكات بح ــة االنته ــتمراراً ملتابع اس
ــك  ــوك ني ــة واالتصــاالت فــي فيــس ب محمــد اشــتية مــع رئيــس الشــؤون العاملي
كليــغ، يــوم األربعــاء 19 أيار/مايــو 2021 آليــات تعامــل الشــركة مــع احملتــوى 
الفلســطيني، مؤكــداً علــى »حــق الشــعب الفلســطيني ومناصريــه فــي التعبيــر 

ــه«5 . ــوى أو إزالت ــد احملت ــرض لتقيي ــن دون التع ــطينية م ــة الفلس ــن الرواي ع

أفضــى تصديــر الروايــة الفلســطينية علــى منصــات التواصــل االجتماعــي -رغــم 
سياســات إســرائيل وشــركات التواصــل- إلربــاك احلســابات اإلســرائيلية خاصــة بعد 
تصاعــد التفاعــل مــع منشــورات ملؤثريــن مؤيديــن للروايــة الفلســطينية، مــا دعــا 
إســرائيل إلــى التوجــه نحــو عقــد لقــاءات مــع شــركات التواصــل االجتماعــي أثنــاء 
ــائل  ــف وس ــألة توظي ــار مس ــه، تث ــزة. وعلي ــاع غ ــى قط ــكرية عل ــة العس العملي
التواصــل االجتماعــي كإحــدى أدوات النضــال الوطنــي الفلســطيني فــي مواجهــة 
االحتــالل، وذلــك فــي ضــوء اشــتعال ســاحة مواجهــة جديدة مــن قبل مســتخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي: ساحة اشتباك جديدة
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منصــات التواصــل االجتماعــي الفلســطينيني ومناصريهــم لنشــر جرائــم االحتــالل 
اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيني وأرضهــم. لــذا، يتطلــب فهــم ســاحة املواجهــة 

اجلديــدة البحــث فــي ثالثــة أبعــاد رئيســية: 

الفواعل من غير الدول في السياسة الدولية. . 1

حرب احملتوى في ساحة املواجهة اجلديدة وأدواتها. . 2

)الفلســطينيني . 3 الصــراع  أطــراف  تشــمل  التــي  واجلهــود  السياســات 
االجتماعــي.  التواصــل  شــركات  وسياســات  واإلســرائيليني( 

وهــذا يعنــي ضــرورة وصــف األحــداث املتســارعة علــى وســائل التواصــل االجتماعي، 
وحتليــل مضامينهــا وتأثيراتهــا علــى الــرأي العــام العاملي. 

أوالً: وسائل التواصل االجتماعي والسياسة الدولية

ــني  ــل ب ــة التواص ــي طريق ــراً ف ــوالً كبي ــي حت ــل االجتماع ــائل التواص ــت وس أحدث
الــدول والشــعوب، وتعتبــر وســيلة فعالــة فــي تكويــن مجموعــات افتراضيــة توفــر 
ــاد،  ــادة اإلدراك باالضطه ــوء زي ــي ض ــة ف ــي، خاص ــع اجلمع ــاً بالواق ــاً قوي إحساس
ــد مــن فــرص املشــاركة، وقــد يتحــول إلــى فعــل سياســي جماعــي علــى  مــا يزي
ــة  ــة افتراضي ــي بيئ ــل االجتماع ــائل التواص ــت وس ــية6. خلق ــاحة السياس الس

ــييها. ــل دبلوماس ــق عم ــرأي، وتدقي ــداء ال ــة وإب ــن املتابع ــعوب م ــت الش مكن

ــالً:  ــوم فليتشــر الدبلوماســية الرقميــة قائ ــي الســابق ت يصــف الســفير البريطان
ــني..  ــية املواطن ــا دبلوماس ــوفة، إنه ــية املكش ــر الدبلوماس ــش عص ــن نعي »نح
املدعومــة بحريــة اإلنترنــت والعالــم الرقمــي«7. تشــير الدبلوماســية مبضمونهــا إلى 
فــن التواصــل بطالقــة ومصداقيــة وتأثيــر. أدى تطــور الدبلوماســية بعــد ارتباطهــا 
بوســائل التواصــل االجتماعــي علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي إلــى خروجهــا 
مــن الغــرف املغلقــة والدبلوماســية التقليديــة، لتصبــح أكثــر تشــاركية وتفاعليــة 

بــني البشــر فيمــا بــات يعــرف بـــ »الدبلوماســية الرقميــة«. 

كان العالــم قائمــاً علــى »الــدول« كفواعــل مركزيــة، وبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
ــن  ــدة م ــل جدي ــا فواع ــارك معه ــة لتتش ــة الدول ــت مركزي ــم، تراجع ــة العال وعومل
غيــر الــدول، وتصبــح العالقــات الدوليــة أكثــر تعقيــداً. وســاهمت وســائل التواصــل 
االجتماعــي فــي تعميــق هــذا التراجــع. وأصبحــت قوة هــذه الوســائل في السياســة 
الدوليــة وتأثيراتهــا علــى طبيعــة العالقــات بــني الــدول إن كانــت تعاونيــة أو صراعية.
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ــددة  ــركات متع ــة، والش ــات الدولي ــة )املنظم ــات الدولي ــات العالق ــت نظري تناول
ــي...(  ــر الدول ــة، واألشــخاص أصحــاب النفــوذ والتأثي اجلنســيات، واحلــركات التحرري
كفواعــل مــن غيــر الــدول، ولعــل وســائل التواصــل االجتماعــي مبقارنتهــا مــع تلــك 
ــزي أن  ــيف الهرم ــد س ــرة، ويؤك ــل املؤث ــذه الفواع ــم ه ــد أه ــت أح ــل أضح الفواع
النظــام الدولــي فــي القــرن احلــادي والعشــرين لــم يعــد يقتصــر علــى الــدول فــي 
ــل  ــاك الفاع ــددة؛ فهن ــاط متع ــاد وأمن ــى أبع ــك إل ــدى ذل ــا تع ــه، وإمن ــار تفاعالت إط
ــي  ــة ف ــنة واللين ــة اخلش ــاح الهيمن ــح مفت ــذي أصب ــي« ال ــي »اإللكترون الرقم
الوحــدات الدوليــة، ويســوق مثــاالً لشــركات عامليــة تســوق منتجاتهــا باســتخدام 
نفــس العالمــة التجاريــة فــي جميــع األســواق، ولديهــا مكتــب واحــد مســؤول عــن 
إســتراتيجيتها العامليــة« .8 وأصبحــت  شــركات التواصــل االجتماعــي أداة تنســيق 
ــي  ــاص ف ــكل خ ــرزت بش ــم، وب ــي العال ــية ف ــراكات السياس ــم احل ــية ملعظ رئيس

ــي« بعــد العــام 2010. ــع العرب حــراكات »الربي

ــغ عــدد مســتخدمي منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل عــام 4.33  بل
ــكان  ــي س ــن إجمال ــادل 60 % م ــا يع ــان 2021، م ــول نيس ــتخدم بحل ــار مس ملي
ــوك،  العالــم9. وبإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى عمــالق التواصــل االجتماعــي فيــس ب
ــت  ــث بلغ ــيات، حي ــددة اجلنس ــركات متع ــاوزت ش ــوقية جت ــه الس ــح أّن قيمت يتض
ــو 2021 10، ــران/ يوني ــني 7 حزي ــوم اإلثن ــة ي ــي بورص ــي ف ــار دوالر أميرك )881.22( ملي
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ــع  ــف مقط ــتخدم. وص ــار مس ــي 2.8 ملي ــه حوال ــتخدمي منصات ــدد مس ــغ ع وبل
فيديــو عــرض فــي املنتــدى االقتصــادي العاملــي عــام 2017 فيــس بــوك بأنــه أكثــر 
اكتظاظــاً بالســكان مــن الصــني. وذهــب البعــض إلــى حــد تصويــر مــارك زوكربيــرغ  
علــى أنــه ديكتاتــور »البلــد الرقمــي«11. مــا دعــا العديــد مــن الــدول إلــى ترســيخ 
عالقاتهــا مــع شــركات التواصــل االجتماعــي ســعياً إلــى تقنــني الوصــول للمحتوى 
ــات  ــروط وسياس ــة لش ــذا باإلضاف ــدول، ه ــك ال ــات تل ــع سياس ــق م ــا يتواف مب

ــة التــي تتبعهــا وســائل التواصــل االجتماعــي.  االســتخدام واخلصوصي

ساحة مواجهة جديدة

ــطينيني  ــني الفلس ــي، ب ــاء الرقم ــي الفض ــدة« ف ــة اجلدي ــاحة املواجه ــورت »س تبل
ومناصريهــم مــن جهــة، واإلســرائيليني ومناصريهــم مــن جهــة أخــرى، فيمــا بــرزت 
»شــركات التواصــل االجتماعــي« كمتحكــم أوحــد فــي هــذه الســاحة باعتبارهــا 
 BBC املالــك واملنظــم فــي ذات الوقــت. ووصفــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة
وســائل التواصــل االجتماعــي بـــ »أحــدث ســاحة للقتــال فــي الصــراع اإلســرائيلي- 

ــطيني«12 . الفلس

وشــكلت منصــات التواصــل االجتماعــي فرصــة جديدة أمام الشــباب الفلســطيني 
لالشــتباك مــع االحتــالل وإجراءاتــه وسياســاته، وهــو مــا دفــع النشــطاء فــي اآلونــة 
ــات  ــكيل مجموع ــري- لتش ــر القس ــم بالتهجي ــن منه ــة املهددي ــرة -خاص األخي
شــبابية أخــذت علــى عاتقهــا أدواراً مختلفــة فــي املواجهــة، وســاهمت فــي نشــر 
ــتطاعت  ــك اس ــا. كذل ــرائيلية ويفنده ــة اإلس ــه الرواي ــطيني يواج ــوى فلس محت
ــيما  ــدة، ال س ــات جدي ــق اختراق ــن حتقي ــا م ــة مكنته ــاءات مواجه ــد فض أن توج
savesheikhjar- ــيخ_جراح(  ــم )#أنقذوا_حي_الش ــت وس ــي حمل ــورات الت )املنش

ــد  ــد، خاصــة مــع تزاي ــوى الفلســطيني مــن سياســات التقيي ــة احملت rah#(، وحماي
التهديــد بحــذف احلســابات بصــورة تامــة إذا تكــررت املنشــورات التــي تصفهــا إدارة 

فيــس بــوك باخملالفــة للقواعــد اإلرشــادية 13.

فــي ذات الســياق، انتشــر فيديــو الصحفيــة مهــا رزق بســرعة عبر تقنيــة )4G( علــى منصات 
 You« التواصــل االجتماعــي، عندمــا صرخــت باللغــة اإلجنليزيــة علــى مســتوطن إســرائيلي
 If I don’t steal it, someone(  )أنــت تســرق منزلــي، ليــرد عليهــا( »!are stealing my house
ــاراً  ــو انتش ــق الفيدي ــري(14. حق ــرقه غي ــوف يس ــا فس ــرقه أن ــم أس else will steal it( )إن ل
ــن للحــق الفلســطيني، ورغــم أن  ــادة النشــطاء العامليــني املناصري واســعاً ســاهم فــي زي

الفيديــو لــم يتضمــن أي مخالفــة، إال أن فيــس بــوك حذفتــه دون ســابق إنــذار.
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ــن  ــطاء واملناصري ــراَ للنش ــاً كبي ــي حتدي ــل االجتماع ــائل التواص ــز وس ــكل حتي ش
الذيــن يخضعــون قانونيــاً وتقنيــاً لسياســات وخوارزميــات تقييــد الوصــول 
ــة، ال  ــف العاملي ــض الصح ــز بع ــى حتي ــة إل ــذا باإلضاف ــطيني، ه ــوى الفلس للمحت
ــج  ــي تؤج ــل االجتماع ــائل التواص ــرت أن وس ــي اعتب ــا، الت ــة منه ــيما األميركي س
ــورك تاميــز  15. كمــا خضــع محتــوى  الصــراع وتعقــده، كمــا ذكــرت صحيفــة نيوي
ــني  ــق املدني ــه بح ــرائيلي وجتاوزات ــدوان اإلس ــت الع ــي غط ــة الت ــوات الفضائي القن
ــوب  ــع يوتي ــد موق ــث قي ــي، حي ــل االجتماع ــات التواص ــر منص ــر عب ــد النش لتقيي
يوتيــوب التابــع لشــركة جوجــل الوصــول إلــى البــث املباشــر لقنــاة اجلزيــرة، وبعــد 

ــث16 . ــل الب ــادت جوج ــراتها، أع ــي نش ــك ف ــن ذل ــاة ع ــالن القن إع

فــي املقابــل، لم يقتصــر اســتخدام اإلســرائيليني علــى مواقــع التواصــل االجتماعي 
فــي نشــر محتــوى دعائــي فقــط، وإمنــا جتــاوزه إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــث أنشــئت 
مجموعــات واتــس اب بهــدف التنســيق والهجــوم علــى الفلســطينيني فــي املــدن 
واملناطــق الفلســطينية فــي الداخــل17. نفــذ هــؤالء الشــباب أعمــااًل عنفيــة فــي 
مــدن وبلــدات فلســطينية، كاللــد وعــكا وحيفــا، وقــد شــاهد العالــم ببــث مباشــر 
ــدون  ــم يرت ــرائيلية وه ــات إس ــات جماع ــي هجم ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل
مالبــس ســوداء ويحطمــون بيــوت الفلســطينيني وســياراتهم18، ورغــم ذلــك، لــم 

يتــم تقييــد احملتــوى اإلســرائيلي فــي تلــك املنصــات احملرضــة علــى العنــف.

ــة أو  ــائل نصي ــة برس ــات مضلل ــرائيلية معلوم ــات اإلس ــت ذات اجلماع ــا روج كم
ملفــات صوتيــة باللغــة العبريــة تزعــم أن هنــاك مجموعــة شــباب فلســطينيني 
ينــوون الهجــوم علــى اإلســرائيليني19. وعلــى إثــر ذلــك، قــام )حملــة(، املركــز العربــي 
ــوى اإلســرائيلي  ــى جــزء مــن احملت ــر اإلعــالم االجتماعــي، بعمــل بالغــات عل لتطوي
التحريضــي والعنصــري وخطــاب الكراهيــة لشــركات التواصــل االجتماعــي، 
ــالء  ــل عــدم إي ــة مفرطــة علــى احملتــوى الفلســطيني، مقاب واتضــح أن هنــاك رقاب
ــا  ــات ذاته ــى املنص ــة عل ــة العبري ــرائيلي باللغ ــوى اإلس ــد احملت ــة لرص ــة كافي رقاب

ــة التــي قــام بهــا املركــز20. وفــق املقارن

تعــززت ســاحة املواجهــة اجلديــدة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، بعــد 
تفاعــل شــخصيات ذات تأثيــر ووصــول عــاٍل للجمهــور؛ كالسياســيني واألكادمييــني 
والرياضيــني والفنانــني، باإلضافــة لصحــف وأحــزاب ومؤسســات وأنديــة عبــر 
ــبوق  ــر مس ــكل غي ــي بش ــر العامل ــة التأثي ــادة فعالي ــي زي ــاهم ف ــا س ــم، م العال

ــع. ــكل واس ــي بش ــهد العامل ــطينية للمش ــورة الفلس ــدر الص وتص
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ثانياً: حرب احملتوى 

تلعــب وســائل التواصــل االجتماعــي دوراً هامــاً فــي املواجهــة الدائــرة بــني 
ــاحة  ــب س ــطينيون كس ــاول فلس ــرائيلي، إذ يح ــالل اإلس ــطينيني واالحت الفلس
املواجهــة اجلديــدة، وحشــد الدعــم العاملــي حلقوقــه املشــروعة، ووقــف االعتــداءات 
ــن  ــتفادة م ــرائيل لالس ــعى إس ــا تس ــاته. بينم ــه ومقدس ــى أرض ــة عل االحتاللي
ــوى  ــة احملت ــة؛ حملارب ــية واالقتصادي ــا السياس ــة، وعالقاته ــا اإللكتروني ــة أدواته كاف
ــرى. ــة أخ ــن جه ــاد م ــوى مض ــا مبحت ــر اعتداءاته ــة، وتبري ــن جه ــطيني م الفلس

ــث  ــا، حي ــة أهدافه ــوام خلدم ــذ أع ــة من ــية الرقمي ــرائيل الدبلوماس ــف إس توظ
أسســت وزارة اخلارجيــة قســم »الدبلوماســية الرقميــة« فــي العــام 2011م، ووظفت 
عشــرات املتخصصــني واملستشــارين، وخصصــت 350 منصــة لإلعــالم الرقمي، ومـــا 
يقـــارب 20 موقعاً إلكترونياً باللغـــات العربيـــة واإلجنليزية والفارســـية والروسـية21.

فــي أيلــول/ ســبتمبر 2016 اجتمعــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية الســابقة إيليــت 
شــاكيد ووزيــر األمــن العــام اإلســرائيلي الســابق جلعــاد أردان مــع مــدراء تنفيذيــني 
ــد  ــة، وق ــى املنص ــض« عل ــن التحري ــد م ــم »باحل ــني إقناعه ــوك، محاول ــس ب لفي
وضعــت كلمــات بعينهــا كأســاس إلزالــة احملتــوى مثــل: »االنتفاضــة«، »النازيــني«، 
وغيرهمــا الكثيــر، تالهــا اإلعــالن عــن امتثــال فيــس بــوك لـــ 95 % مــن الطلبــات 
اإلســرائيلية، وإزال يوتيــوب كذلــك80 %  مــن احملتــوى التحريضــي حســب وصفهــا، 

وأكــدت شــاكيد اســتمرارية ممارســة الضغــوط إلزالــة مــا تبقــى منــه22 .

مــن جانــب آخــر، كشــفت القنــاة الثانيــة اإلســرائيلية فــي العــام 2018 عــن تقريــر 
ســري لــوزارة الشــؤون اإلســتراتيجية وصــف الفتــاة الفلســطينية اليافعــة، جنــى 
ــى إســرائيل« بعــد نشــرها أفالمــاً  جهــاد التميمــي، بـــ »اخلطــر اإلســتراتيجي عل
عــن قمــع قــوات االحتــالل للمســيرات الســلمية املناهضــة للجــدار واالســتيطان 

باللغتــني العربيــة واإلجنليزيــة23.

اســتدعت املواجهــة التــي تشــكلت بعــد هبــة حــي الشــيخ جراح فــي القــدس تدخل 
احلكومــة اإلســرائيلية، وبــرز ذلــك فــي اجتمــاع غانتــس بشــكل عاجــل مع املســؤولني 
ــا،  ــو 2021. مــن هن ــار/ ماي ــوم الســبت 15 أي ــوك ي ــوك وتيــك ت ــني لفيــس ب التنفيذي
تواجــه إســرائيل احملتــوى الفلســطيني بروايــة مضــادة، مســتعينة بتفوقهــا التقنــي 
والتقييــد القانونــي للوصــول إلــى احملتــوى، باعتبــاره خطابــاً يحــض علــى »الكراهيــة 

ومعــاداة الســامية« وفــق سياســات احملتــوى عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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ســعت إســرائيل بــكل قوتهــا إلســقاط الروايــة الفلســطينية، وتعزيــز املناصريــن 
ــوزراء  ــس ال ــم رئي ــدث باس ــى أن املتح ــق لـــ BBC إل ــار حتقي ــد أش ــا؛ فق لروايته
اإلســرائيلي عوفيــر جندملــان نشــر علــى حســابه عبــر تويتــر فيديــو يظهــر إطــالق 
ــو مت  ــق أن الفيدي ــت التحقي ــكان، وأثب ــة بالس ــق آهل ــن مناط ــخ م ــاس صواري حم

ــام 2018 24 . ــورية ع ــي س ــره ف تصوي

لــم تقــدم األخبــار املضللــة عبــر املؤسســات الرســمية فقــط، بــل تــداول النشــطاء 
ــرات  ــات امل ــازة مئ ــو جلن ــي فيدي ــل االجتماع ــات التواص ــى منص ــرائيليون عل اإلس
ــه  ــق أن ــد التحق ــت بع ــث ثب ــطينية )#Palywood(، حي ــوود الفلس ــم هولي بوس
يرجــع جملموعــة أردنيــني للتحايــل علــى قيــود احلجــر املنزلــي عــام 2020. وفــي ذات 
الســياق، يــرى مــارك جونــز  أن احلــرب الدعائيــة واحملتــوى املضلــل اإلســرائيلي علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي هدفــت إلــى تصويــر الفلســطينيني بأنهــم عنيفــون 

ــت إضفــاء شــرعية للوحشــية ضدهــم25 . ومخادعــون، وحاول

يضــاف ملــا ســبق دعــم الكثيــر مــن اإلعــالم التقليــدي الغربــي للروايــة اإلســرائيلية 
علــى منصاتــه اخملتلفــة، فقــد نشــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز علــى تويتــر خبــراً 
ــة  ــد متابع ــال«، وبع ــم )9( أطف ــن بينه ــرائيلياً م ــل )20( إس ــه »مقت ــي في تدع
النشــطاء الفلســطينيني واملناصريــن للخبــر وتفنيــده، مت حذفــه دون تقــدمي اعتذار26. 
ــر  ــدوان األخي ــي الع ــات ف ــدة لغ ــة بع ــر رقمي ــر تقاري ــرائيل بنش ــرعت إس ــا ش كم

ــة مضللــة للعالــم.  تتهــم الفلســطينيني بأنهــم يقدمــون رواي

أدوات إسرائيل في حرب احملتوى

تســتخدم إســرائيل فــي حــرب احملتــوى مجموعــة مــن األدوات فــي تعزيــز مكانتهــا 
الرقميــة وإضعــاف الروايــة الفلســطينية، ومــن أهــم تلــك األدوات:

القوانــني: شــركات التواصــل االجتماعــي أغلبهــا أميركــي، وتعتمــد علــى - 
ــات  ــن املؤسس ــد م ــف العدي ــذي يصن ــي ال ــون األميرك ــدة والقان ــد األمم املتح قواع
واألحــزاب الفلســطينية كيانــات إرهابيــة، ومبــا فــي ذلــك منظمــة التحريــر 
ــك  ــرائيل تل ــت إس ــد وظف ــة27. فق ــة إرهابي ــا منظم ــي يصنفه ــطينية الت الفلس

ــطينية. ــة الفلس ــد الرواي ــا وتفني ــة روايته ــي خدم ــني ف القوان

ــركات -  ــدى ش ــوى ل ــد احملت ــات تقيي ــوى: إن سياس ــد احملت ــات تقيي سياس
ــط  ــات الضغ ــدول، وجماع ــات ال ــع طلب ــد م ــور وتتعق ــي تتط ــل االجتماع التواص
التــي تطالــب فــي مذكراتهــا بتقييــد محتــوى معــني فــي نطــاق ســيادتها. وقــد 
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ــي  ــل االجتماع ــركات التواص ــة ش ــي مخاطب ــطينيني ف ــرائيل الفلس ــبقت إس س
مــن خــالل اجتماعاتهــا ومذكراتهــا املســتمرة منــذ ســنوات حــول تقييــد احملتــوى 

ــطيني. الفلس

ــع التواصــل االجتماعــي: يشــغل -  صنــاع السياســات فــي شــركات مواق
بعــض اإلســرائيليني مراكــز صنــع القــرار فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهــم 
ــس  ــة مجل ــور عضوي ــي بامل ــغل إمي ــث تش ــطيني. حي ــوى الفلس ــادون للمحت مع
ــراً عامــاً فــي  ــوك، وهــي التــي عملــت ســابقاً مدي ــة فــي فيــس ب احلكمــاء- الرقاب

ــرائيلية )2019-2014(28 . ــدل اإلس وزارة الع

فــي حــني تشــغل الدبلوماســية واملستشــارة الليكوديــة الســابقة لرئيــس الــوزراء 
ــر السياســات  ــا كاتلــر منصــب مدي اإلســرائيلي الســابق بنيامــني نتنياهــو جوردان
العامــة إلســرائيل والشــتات اليهــودي فــي فيــس بــوك، وكانــت قــد ترأســت أثنــاء 
عملهــا احلكومــي الســابق »وحــدة اإلنترنــت اإلســرائيلية« التــي اســتهدفت إزالــة 
عشــرات اآلالف مــن احملتــوى الفلســطيني. وقــد صرحــت بعــد شــغلها للمنصــب 

قائلــة: »أنــا صــوت إســرائيل فــي فيســبوك«29 .

يؤكــد أشــرف زيتــون الرئيــس الســابق لسياســة فيــس بــوك فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا أن الشــركة أعطــت ميــزة إلســرائيل بتخصيــص 
مجموعــة مــن املوظفــني لإلشــراف علــى السياســة العامــة فــي بلــد يبلــغ عــدد 
ســكانه حوالــي 9 ماليــني نســمة30. فــي املقابــل، كان زيتــون، مســؤواًل عــن مصالــح 

أكثــر مــن 220 مليــون عربــي، مبــا فــي ذلــك األراضــي الفلســطينية.

التقنيــة اإلســرائيلية: متتلــك إســرائيل تقنيــات متقدمــة فيما يتعلــق مبوضوع 	 
ــأي لغــة كانــت( عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي  ــي )ب تتبــع احملتــوى العرب
واإلبــالغ عنــه. غالبــاً يتــم حظــر احملتــوى بنــاًء علــى البالغــات اإلســرائيلية، وقــد 
جلــأ الفلســطينيون ألدوات متعــددة مكنتهــم مــن جتــاوز خوارزميــات املنصــات 
ــى  ــالً إل ــوا مث ــتخدمني، فتوجه ــابات املس ــف حس ــوى وتوق ــد احملت ــي تقي الت

تقطيــع تلــك الكلمــات مثــل: »الـ صـــ هـــ ي ونيـ ة«. 

ــل 	  ــن قب ــل م ــدر للفص ــي وايل ــة إميل ــت الصحفي ــاء: تعرض ــة اإلقص سياس
وكالــة األسوشــييتد بــرس، فــي 20 أيــار/ مايــو 2021 بســبب منشــوراتها علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكتبــت تغريــدة توضــح كيفيــة إنهــاء عملهــا 
علــى )twitter(، قائلــة: »تعرضــت للتشــهير بأنــي معاديــة للســامية، ومت طــردي 
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ــر  ــا التطبيــق غي ــا إحــدى ضحاي بعــد أقــل مــن 48 ســاعة مــن توظيفــي... أن
املتكافــئ للقواعــد املتعلقــة باملوضوعيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 

التــي فرضــت رقابــة علــى العديــد مــن الصحفيــني«31.

فيمــا هاجمــت شــبكة القيــم العامليــة »The World Values Network« مــن خــالل 
إعــالن نشــر فــي صحيفــة نيويــورك تاميــز كالًّ مــن املغنيــة دوا ليبــا وعارضتــي األزيــاء 
بيــال وجيجــي حديــد، ملناصرتهن الشــعب الفلســطيني وإدانة الســلوك اإلســرائيلي 
فــي حــي الشــيخ جــراح والعــدوان علــى غــزة علــى حســاباتهن الشــخصية فــي 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وعنونــت الشــبكة اإلعــالن بـــ »حمــاس تدعــو حملرقــة 
ثانيــة«. ووصفهــن رئيــس منظمــة شــبكة القيــم العامليــة بـــ »مؤثــرات مــن العيــار 

.32 الثقيل«
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ــية  ــا الدبلوماس ــي تقوده ــرائيل الت ــتراتيجية إس ــن إس ــور ع ــاء ناط ــت رج وكتب
ــي  ــرة، ف ــخصيات مؤث ــع ش ــكات لتتب ــة اإلس ــت آل ــف، فاجته ــال توق ــرائيلية ب اإلس
محاولــة إلخمــاد أصواتهــم بالقــوة، وذلــك باســتخدام االدعــاءات القدميــة املتوقعــة 
ــة الرســمي  حــول معــاداة الّســامّية33. فقــد غــردت إســرائيل علــى حســاب الدول
علــى تويتــر رداً علــى عارضــة األزيــاء بيــال حديــد »عندمــا يدعــو مشــاهير مثــل بيــال 
حديــد إلــى إلقــاء اليهــود فــي البحــر، فإنهــم يدعــون إلــى القضــاء علــى الدولــة 

ــة«34. اليهودي

يظهــر مــا ســبق ســلوكاً تضليليــاً جتــاه املؤثريــن عبــر حتريــف محتواهــم الرقمــي 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، وبــرز ذلــك من خــالل ترجمــة خاطئــة لتصريح 

بيــال حديــد »فلســطني ســتكون حــرة مــن النهــر إلــى البحــر«.

شركات التواصل االجتماعي وحرب احملتوى

متتلــك شــركات التواصــل االجتماعــي مبنصاتهــا اخملتلفــة ســاحة املعركــة اجلديــدة 
بــني الفلســطينيني واالحتــالل، وهــي التــي تفــرض قوانــني وقواعــد االشــتباك مــن 
خــالل السياســات الضابطــة للمحتــوى املنشــور علــى منصاتهــا، الــذي يتنــوع مــا 
بــني نصــوص، وصــور، وفيديوهــات، وبــث مباشــر. وبطبيعــة احلــال، تتواصــل شــركات 
التواصــل االجتماعــي مــع الــدول بشــكل عــام، حيــث تتيــح الشــركات اإلبــالغ عــن 
أي محتــوى قــد يتعــارض مــن وجهــة نظرهــم مــع بعــض املعاييــر اخلاصــة بالنشــر. 

أدركــت إســرائيل أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي مبكــراً، فعقــدت اجتماعــات 
منظمــة ونســجت عالقــات وروابــط دبلوماســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع منصــات 
ــا  ــا مكنه ــاص، م ــكل خ ــوك بش ــس ب ــام، و في ــكل ع ــي بش ــل االجتماع التواص
مــن رفــع شــكاوى ضــد احملتــوى الفلســطيني باســتمرار، وجعــل تلــك الشــركات 
ــاً فــي اإلبــالغ عــن  تســتجيب لطلباتهــا املســتمرة. وتعتبــر إســرائيل األولــى عاملّي
ــتخدمني )5.8  ــدد مس ــاب، بع ــة باإلره ــركة املتعلق ــد الش ــب قواع ــوى مبوج احملت
ــل  ــكان مث ــاً بالس ــر اكتظاظ ــدان األكث ــاوزة البل ــوك، متج ــس ب ــى في ــون( عل ملي

ــل35 . ــد والبرازي ــدة والهن ــات املتح الوالي

ــوى  ــرض احملت ــث تع ــر، حي ــي املعايي ــة ف ــي ازدواجي ــل االجتماع ــات التواص ــرت منص وأظه
ــي  ــطينيني. ف ــطاء الفلس ــابات النش ــوى وحس ــد احملت ــات تقيي ــى سياس ــطيني إل الفلس
املقابــل، لــم يخضــع احملتــوى اإلســرائيلي الذي يحتــوي علــى خطــاب »التحريــض والكراهية« 

ــة اإلســرائيلية36 . للتقييــد، مــا يوضــح انحيــاز سياســات شــركات التواصــل مــع الرواي
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فــي املقابــل، وثــق مركــز »صــدى سوشــال« 770 انتهــاكاً إســرائيلياً خالل شــهر أيار/ 
مايــو 2021 ضــد احملتــوى الفلســطيني، وهــي النســبة األعلــى التــي وثقهــا املركــز 
منــذ ســنوات.  وســاهم عــدم وجــود تواصــل رســمي وتنســيق بــني الفلســطينيني 
وشــركات التواصــل االجتماعــي فــي تدنــي مســتوى املتابعــة العاجــل لالنتهــاكات 

اإلسرائيلية.

وكان الفتــاً أن هــذه االنتهــاكات توزعــت علــى غالبية منصــات التواصــل االجتماعي. 
ــاكاً،  ــر 250 انته ــه تويت ــاكاً، يلي ــع 350 انته ــاكات بواق ــوك االنته ــس ب ــدر في تص
انســتغرام 100 انتهــاك، تيــك تــوك 50 انتهــاكاً، واتــس اب 20 انتهــاكاً، و10 انتهاكات 
علــى يوتيــوب. كمــا تنوعــت هــذه االنتهــاكات بــني احلظــر الكامــل وتعليــق بعــض 
ــى  ــورات إل ــول املنش ــد وص ــات أو تقيي ــابات أو الصفح ــام للحس ــالق ت ــزات، وإغ املي
ــل،  ــة كورني ــي جامع ــون ف ــتاذ القان ــان أس ــس غرمييلم ــر جيم ــور37. يفس اجلمه
اإلشــكاليات القائمــة قائــالً: »شــركات التكنولوجيــا عالقــة بــني احلكومــات التــي 
حتــاول وقــف االضطرابــات ونشــطاء يدافعــون عــن حريــة التعبيــر الدميقراطــي«38.

ولــم تخــِف صحيفة الواشــنطن بوســت انحيــاز فيس بــوك وتويتــر تصاعــد العدوان 
فــي التعامــل مــع احملتــوى الفلســطيني، حيــث فرضــت وحظــرت ماليــني املنشــورات 
ــاء »ذكاء  ــول أخط ــور ح ــة تتمح ــت احلج ــطينيني، وكان ــدة للفلس ــابات املؤي واحلس
ــي  ــابهة ف ــوك متش ــس ب ــدى في ــر ل ــات النش ــرت أن سياس ــي«، واعتب اصطناع
ــا  ــواء. أم ــى الس ــود عل ــني الس ــطينيني واألميركي ــطاء الفلس ــني النش ــل ب التعام
املتحدثــة باســم تويتــر كاتــي روزبــورو فصرحــت بــأن إجــراءات اإلنفــاذ كانــت »أشــد 

ممــا هــو مقصــود مبوجــب سياســاتنا«39.

فــي 18 أيــار/ مايــو 2021 كتبــت عضــو الكونغــرس األميركــي رشــيدة طليب رســالة 
ــالق  ــن إغ ــت ع ــوك وحتدث ــس ب ــوك وفي ــك ت ــي  تي ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس إل
ــطينيني  ــد الفلس ــرائيلي ض ــف اإلس ــال العن ــع إيص ــتخدمني، ملن ــابات املس حس
ــوء  ــي ض ــطينيني ف ــل للفلس ــائل التواص ــة وس ــت أهمي ــه. وبحث ــذي يواجهون ال
نهــج القنــوات التقليديــة فــي الواليــات املتحــدة إلســكات الصــوت الفلســطيني40.

كمــا طرحــت مشــكلة الضغــط اإلســرائيلي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
لتبنــي تعريــف معــاداة الســامية الــذي أنشــأه »التحالــف الدولــي إلحيــاء ذكــرى 
ــاد  ــع انتق ــة م ــل صراح ــأنه أن يتعام ــن ش ــذي م ــام 2016«، وال ــت ع الهولوكوس
ــطينية  ــة الفلس ــامية. إن القضي ــا وللس ــادٍ له ــه مع ــة بأن ــرائيل والصهيوني إس

ــاس.  ــع الن ــة جلمي ــاواة والعدال ــطني واملس ــر فلس ــول حتري ــور ح تتمح
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الفلسطينيون وحرب احملتوى

ــرائيلية،  ــن األدوات اإلس ــة ع ــاحة املواجه ــي س ــطينية ف ــت األدوات الفلس اختلف
واملناصريــن  للفلســطينيني  الفــردي  الســلوك  علــى  مبنيــة  أدوات  فهــي 
واســتجابتهم لالعتــداءات اإلســرائيلية باعتبــاره نضــاالً وطنيــاً ميارســه الناشــطون 
الشــباب وليــس عمــالً رســمياً منســوباً للدولــة الفلســطينية. وقــد متيــز احملتــوى 
الفلســطيني بعفويتــه وشــكله التوثيقــي مــن خــالل البــث املباشــر والفيديوهــات 
ــم  ــا ل ــي أنه ــا يعن ــي، م ــكل حلظ ــدان بش ــن املي ــادرة م ــور الص ــجلة أو الص املس
تخضــع للمعاجلــة أو التوجيــه، وهــو مــا أكســبها مصداقيــة وانتشــاراً عامليــاً. علــى 
ــد بحجــة مخالفــة قواعــد االســتخدام  ــوى للتقيي ــك، تعــرض احملت الرغــم مــن ذل

ــات. ــك املنص ــة بتل اخلاص

بــرز اهتمــام رســمي فلســطيني للمــرة األولــى جتــاه شــركات التواصــل االجتماعــي 
ــوزراء  ــس ال ــث رئي ــث بح ــطيني، حي ــوى الفلس ــد احملت ــدة تقيي ــد ح ــد تصاع بع
محمــد اشــتية ووزيــرا االتصــاالت، والريــادة والتمكــني، مــع رئيــس الشــؤون العامليــة 
ــو 2021 آليــات تعامــل  ــار/ ماي واالتصــاالت فــي فيــس بــوك نيــك كليــغ، فــي 19 أي

الشــركة مــع احملتــوى الفلســطيني41. وتركــز جــدول األعمــال حــول42:

آليــات فيــس بــوك فــي مراجعــة احملتــوى الفلســطيني، وخضــوع آالف احلســابات . 1
ــع  ــي تخض ــة الت ــات الداللي ــض الكلم ــح بع ــد وتوضي ــطينية للتقيي الفلس

احملتــوى للتقييــد كـــ »شــهيد« و«األقصــى«.

جتاهــل مراقبــة ومتابعــة املنصــات اإلســرائيلية »احملتــوى العبــري« الــذي ميــأله . 2
التخطيــط الرتــكاب جرائــم ضــد الفلســطينيني وليــس التحريــض فحســب. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فهنــاك اســتجابة دائمــة للشــكاوى اإلســرائيلية وتقييــد 

ــر االســتجابة لتلــك الشــكاوى. ــد معايي احلســابات الفلســطينية دون حتدي

 حــذف احملتــوى الفلســطيني مــن قبــل فيســبوك، هــو حــذف لألدلــة التــي ميكن 3. 
اســتخدامها للمالحقــة القضائيــة ضــد االحتالل، خاصــة »البث املباشــر«. 

ــوك  ــس ب ــني إدارة في ــتركة ب ــة مش ــكيل جلن ــى تش ــاق عل ــاء االتف ــن اللق تضم
ــع  ــطينية، واجملتم ــة الفلس ــن احلكوم ــني ع ــم »ممثل ــث تض ــطينيني، بحي والفلس
املدنــي«. كمــا طالبــت احلكومــة بتمثيــل فلســطيني مقابــل التمثيــل اإلســرائيلي، 
ــرائيل.  ــطني وإس ــة بفلس ــر املتعلق ــوى واملعايي ــة احملت ــع سياس ــد ووض ــاه حتدي جت
فيمــا توجهــت احلكومــة الفلســطينية ملزيــد مــن املتابعــة علــى احملتــوى العبــري، 
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ــات  ــم مؤسس ــي تض ــة« الت ــوق الرقمي ــة للحق ــة الوطني ــأت »اللجن ــا أنش كم
ــة43 . ــوق الرقمي ــة للحق ــي الداعم ــع املدن اجملتم

ــي  ــع املدن ــات اجملتم ــض مؤسس ــت بع ــد حترك ــي، فق ــتوى األهل ــى املس ــا عل أم
الفلســطيني التــي تهتــم بالدفــاع عــن احلقــوق الرقميــة، كـــمركز »صــدى 
ــدم  ــذي تق ــطينية، ال ــة الفلس ــوق الرقمي ــن احلق ــاع ع ــص بالدف ــال« اخملت سوش
ــوى  ــى احملت ــفية عل ــة التعس ــول الرقاب ــوك ح ــس ب ــى إدارة في ــمية إل ــكوى رس بش
الفلســطيني املنشــور علــى املنصــة يــوم األربعــاء 21 أيــار »مايــو« 2021 44. وتطلــب 
ــة  الشــكوى التــي مت إرســالها أيضــاً إلــى مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحري
ــا  ــي اتخذه ــرارات الت ــرحاً للق ــة وش ــة عاجل ــم، مراجع ــي العال ــر ف ــرأي والتعبي ال

ــطينيني. ــطاء الفلس ــة للنش ــورات التابع ــابات واملنش ــق احلس ــبوك بتعلي فيس

كمــا أطلــق مجموعــة مــن املؤثريــن وصنــاع احملتــوى العربــي فــي 8 حزيــران 
»يونيــو« 2021 حملــة رقميــة ردّاً علــى سياســات تقييــد احملتــوى وإغــالق احلســابات 
والصفحــات واملنشــورات الســلمية التــي تتعاطــف مــع تهجيــر املقدســيني وقتــل 
ــث  ــوراتها، حي ــي منش ــتاغ )#EndDigitalExecution( ف ــتخدم هاش ــاء، وتس األبري
وثقــت احلملــة )10( أشــكال إلعــدام احملتــوى الرقمــي45. لــم تتوقــف خطــوات اجملتمــع 
الرقمــي إلــى هنــا، حيــث يحــاول خبــراء الــذكاء االصطناعــي والنشــطاء بشــكل 
مســتمر العمــل مــن أجــل التغلــب علــى سياســات تقييــد وإغــالق احلســابات مــن 

قبــل شــركات التواصــل االجتماعــي. 

احملتوى الفلسطيني والرأي العام العاملي

ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق ــطينيني عب ــع الفلس ــي م ــن العامل ــا التضام من
ــدس  ــة الق ــد هب ــيما بع ــوى، ال س ــي األق ــة ه ــات االفتراضي ــت االحتجاج وأضح
والعــدوان علــى قطــاع غــزة. وقــد ذكــرت صحيفــة New York Times   فــي تقريرهــا 
ــة  ــت خافت ــة كان ــم العربي ــل العواص ــو 2021 أن ردود فع ــار/ ماي ــي 19 أي ــادر ف الص
مقابــل األصــوات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي كانــت عاليــة وواضحــة، 
وأصبحــت شــارعاً عربيــاً افتراضيــاً لديــه القــدرة علــى أن يكــون لــه تأثيــر أوســع 

مــن املــدن والعواصــم العربيــة46.

فــي ذات الســياق، وجــه )250( موظفــاً فــي شــركة جوجــل فــي 19 أيــار/ مايــو 2021 
ــن  ــان يدي ــه بإصــدار بي ــذي ســاندر بيتشــاي تطالب ــة ملديرهــا التنفي رســالة داخلي
ــق  ــذي يلح ــرر ال ــر بالض ــراف املباش ــك »االعت ــي ذل ــا ف ــرائيلية، مب ــات اإلس الهجم
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ــرائيلية«.  ــات اإلس ــف العصاب ــرائيلي وعن ــش اإلس ــل اجلي ــن قب ــطينيني م بالفلس
ــركة  ــة بالش ــات اخلاص ــة والتبرع ــود التجاري ــع العق ــة جمي ــت »مبراجع ــا طالب كم
األم ألفابيــت وإنهــاء العقــود مــع املؤسســات التــي تدعــم االنتهــاكات اإلســرائيلية 

ــرائيلية«47 . ــاع اإلس ــوات الدف ــل ق ــطينيني، مث ــوق الفلس حلق

ــاً  ــاً وصحفي ــن 50 فنان ــر م ــة وأكث ــى 17 منظم ــج Access Now إل ــم برنام انض
 )StopSilencingPalestine#( حملــة  إلطــالق  اإلنســان  حقــوق  عــن  ومدافعــاً 
للمطالبــة بوضــع حــد لرقابــة فيــس بــوك لألصــوات الفلســطينية48. يبــدو واضحــاً 
أن هنــاك تضامنــاً مــع احلقــوق الفلســطينية، حيــث شــكلت احلمــالت واملبــادرات 
للمؤثريــن واملؤسســات التــي تهتــم بالرقمنــة والنشــطاء وســائل ضغــط حقيقيــة 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي. رفضــت شــركة أبــل طلــب فيــس بــوك بإزالــة 
التقييمــات الســلبية التــي تركهــا نشــطاء مؤيــدون للفلســطينيني علــى متجــر 

أبــل، مــا جعــل فيــس بــوك تصفــه بـــ »اخلطــر األول«49.

وقــد اســتخدمت بعــض املؤسســات اخلاصــة باحلقــوق ومكافحــة التشــهير 
األميركيــة ســالح املقاطعــة اإلعالنيــة، ومبوجبــه خســرت فيــس بــوك أكثــر مــن 7 
مليــارات دوالر بعــد توقــف أهــم الشــركات التجاريــة عــن اإلعــالن عبــر منصاتهــا، 
ــوال50.  ــوكا ك ــركة ك ــاً، وش ــن األول عاملي ــر، املعل ــني يونيليف ــني املقاطع ــن ب ــرز م وب
ــات  ــى سياس ــر عل ــة التأثي ــة اإلعالني ــلبية واملقاطع ــات الس ــأن التقييم ــن ش وم
ــر  شــركات التواصــل االجتماعــي، ألنهــا تشــعر بتعرضهــا للخطــر احلقيقــي وتؤث

ــمعتها. ــي س ف

ــن  ــى امليادي ــي إل ــل االجتماع ــات التواص ــن صفح ــن م ــم والتضام ــل الدع انتق
العامــة فــي معظــم الــدول، وبــرز ذلــك فــي بعــض العواصــم العربيــة واألوروبيــة، 
ــطي  ــدم وناش ــرة الق ــي ك ــني والعب ــرة كالفنان ــخصيات املؤث ــه الش ــت في لعب
اإلعــالم الرقمــي وغيرهــم الكثيــر أدواراً رئيســية، وهــو مــا يعنــي أن تأثيــرات ســاحة 
ــادة  ــي إع ــاهمت ف ــر س ــة للجماهي ــركات ميداني ــت حت ــدة خلق ــة اجلدي املواجه
ــي. ــتوى الدول ــى املس ــطينية عل ــوق الفلس ــع احلق ــن م ــة التضام ــكيل خريط تش

فــي املقابــل، تتبنــى إســرائيل سياســات موجهــة للــرأي العــام العاملــي مــن جهــة، 
وشــركات التواصــل االجتماعــي مــن جهــة أخــرى، فــي ســاحة املواجهــة اجلديــدة، 
وهــي معركــة مفتوحــة وطويلــة، حتتــاج إلــى سياســات فلســطينية وأدوات 
ــدمي  ــرائيلي ق ــرك إس ــاك حت ــم، فهن ــاء والتراك ــتمرار للبن ــة واالس ــف بالدميوم تتص
مــع شــركات التواصــل االجتماعــي، وعليــه، فــإن االتصــال والتواصــل الفلســطيني 
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يأتــي فــي إطــار تغييــر مــا هــو ثابــت لــدى تلــك الشــركات.

ــي  ــياً ف ــت دوراً رئيس ــة لعب ــر احلكومي ــل غي ــى أن الفواع ــير إل ــبق يش ــا س كل م
تعزيــز فعاليــة ســاحة املواجهــة اجلديــدة وزادت مــن زخمهــا ورفعــت مــن تأثيرهــا 
علــى دوافــع اجلماهيــر بالتحــرك ميدانيــاً. فــي املقابــل، لــم يكــن مســتوى التدخــل 
الرســمي للــدول بحجــم التحــرك الشــعبي الداعــم للحقــوق الفلســطينية، رغــم 
ــى  ــم إل ــم يترج ــرك ل ــدوان، إال أن التح ــف الع ــرورة وق ــدول بض ــادة ال ــات ق تصريح

عمــل سياســي إلنهــاء الصــراع اإلســرائيلي- الفلســطيني.

ثالثاً: مداخل مقترحة

إن االحتــالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية ال زال قائمــاً، والفلســطينيون 
ــت  ــكل الف ــح بش ــة، واتض ــم النضالي ــائلهم وأدواته ــر وس ــة لتطوي ــة دائم بحاج
للنظــر أن العالــم االفتراضــي- وســائل التواصــل االجتماعــي، ســاحة نضــال جديدة، 
تســتطيع حتريــك الــرأي العــام العاملــي، الــذي بــدوره يشــكل ضغطــاً كبيــراً علــى 
الساســة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، لــذا، تقــدم الورقــة ثــالث سياســات مــن 

شــأنها إعــادة متوضــع الفلســطينيني فــي ســاحة املواجهــة الرقميــة، وهــي:

 مؤثرون سفراء	. 

ــن كســفراء  ــاء خطــوط تواصــل إســتراتيجي مــع املؤثري ــرى لبن ــاك فرصــة كب هن
ــن  ــة الذي ــي، خاص ــل االجتماع ــات التواص ــى منص ــطينية عل ــة الفلس للقضي
ــاً  ــوراً افتراضي ــون جمه ــطينية، وميتلك ــوق الفلس ــع احلق ــم م ــروا تعاطفه أظه

ــي:  ــتويات، وه ــن املس ــة م ــي مجموع ــر ف ــم للتأثي ــم قدرته ــا يُعظ ــعاً، م واس

ــاه األول •  ــني، االجت ــى اجتاه ــل عل ــن العم ــن للمؤثري ــري: ميك ــتوى اجلماهي املس
ــي  ــاندة ف ــي واملس ــبة الوع ــع نس ــه ورف ــالل التوجي ــن خ ــي: م ــور احملل اجلمه
ــة. أمــا اآلخــر، فهــو اجلمهــور اخلارجــي: مــن خــالل  ــادرات الرقمي احلمــالت واملب
ــرائيلية. ــداءات اإلس ــاكات واالعت ــر االنته ــطينية ونش ــة الفلس ــال الرواي إيص

شــركات التواصــل االجتماعــي: ميتلــك املؤثــرون وســائل ضغــط علــى شــركات • 
التواصــل االجتماعــي، متكنهــم مــن خلــق حالــة تفاوضيــة والضغــط لتبنــي 
سياســات تتيــح مزيــداً مــن احلريــات للمحتــوى العربــي علــى املنصــات، ومــن 
ــاح  ــر مصــدر األرب ــذي يعتب ــي ال ــني أهــم هــذه الوســائل التســويق اإللكترون ب
الرئيســي للمنصــات. كمــا أنــه ال ميكننــا إغفــال اجلانــب املتعلــق بثقــة اجلمهور 
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فــي منصــات التواصــل املبنــي باألســاس علــى ثقــة املؤثريــن.

ــرون •  ــتطيع املؤث ــة: يس ــوق الرقمي ــة للحق ــي الداعم ــع املدن ــات اجملتم مؤسس
ــة مــن خــالل التوســع  دعــم عمــل املؤسســات املدافعــة عــن احلقــوق الرقمي
ــي األداء.  ــة ف ــور، واملصداقي ــتوى اجلمه ــى مس ــار عل ــطة، واالنتش ــي األنش ف
يزيــد مــا ســبق مــن فعاليــة التدخــالت املصممــة مــن قبــل هــذه املؤسســات 

ــا. ــق أهدافه ــرص حتقي ــا وف ــم توجهاته ويدع

ساحة مواجهة ديناميكية. 2

ــالل  ــتمرة، فاالحت ــي مس ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــة عل ــاحة املواجه إن س
وإجراءاتــه وسياســاته بحــق الشــعب الفلســطيني قائمــة. لــذا، يتوجــب أن يكــون 
ــد  ــط عن ــل فق ــرة وأال يعم ــس الوتي ــتمراً بنف ــاً ومس ــطيني دائم ــوى الفلس احملت
تصاعــد االعتــداءات اإلســرائيلية؛ وهــو مــا يتطلــب تصديــر خطــاب وصــورة دائمــة 
ومســتمرة للعالــم االفتراضــي، ولكســب ســاحة املواجهــة، يتطلــب األمــر العمــل 

علــى:

الروايــة اإلنســانية: وهــو مــا يعنــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تقــدمي • 
ــطينية  ــة فلس ــالل رواي ــن خ ــي، م ــم الرقم ــهم للعال ــطينيني أنفس الفلس

مبحتــوى يعبــر عــن حيــاة الفلســطيني اليوميــة حتــت االحتــالل.

الروايــة احلقوقيــة )احلــق التاريخــي واألممــي(: الروايــة األولــى مبنيــة علــى فكــرة • 
ــرض  ــن تع ــم م ــذه األرض، وه ــون له ــكان األصلي ــم الس ــطينيني ه أن الفلس
للتهجيــر والتطهيــر العرقــي املنظــم بهــدف إحــالل شــعب مــكان آخــر. فيمــا 
ــا  ــة باعتباره ــرعية الدولي ــرارات الش ــي ق ــاه تبن ــرى باجت ــة األخ ــب الرواي تذه

ــه وضمــان تطبيقــه. ــاع عن ــألمم، وهــي ملزمــة بالدف املرجــع األساســي ل

ــها •  ــي يعيش ــه الت ــطيني ومعانات ــعب الفلس ــة الش ــان حقيق ــكل الروايت تش
ــر  ــة، واآلخ ــة التاريخي ــق الرواي ــه وف ــزء من ــش ج ــزأً؛ يعي ــعباً مج ــاره ش باعتب

ــه. ــى حقوق ــل عل ــم يتحص ــا ل ــة، وكالهم ــوق األممي ــق احلق ــش وف يعي

ــني، األول: •  ــى اجتاه ــل عل ــذا املدخ ــي ه ــل ف ــتند العم ــل: يس ــة التضلي مواجه
تفنيــد الروايــة املضــادة للروايــة الفلســطينية ومجابهتهــا أيــاً كان مصدرهــا. 
أمــا الثانــي، فيذهــب باجتــاه مجابهــة سياســات شــركات التواصــل االجتماعــي 

التــي حتابــي إســرائيل وتدعــم وصــول محتواهــا.
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ــادة ديناميكيــة ســاحة املواجهــة، ميكــن التوجــه نحــو الصحافــة التشــاركية  لزي
التــي جتمــع بــني الصحافــة الرســمية وصحافــة املواطــن، باإلضافــة إلــى نشــاط 
املؤثريــن علــى منصــات التواصــل؛ يــؤدي هــذا التوجــه إلــى إتقــان عمليــة التوثيــق 
وســرعة الوصــول ألماكــن األحــداث وتغطيتهــا فــي أســرع وقــت، ومــن ثــم حتقيــق 
االنتشــار الواســع لهــا. تدعــم فكــرة الصحافــة التشــاركية تبنــي خيــار املقاومــة 
الرقميــة فــي ســاحة املواجهــة اجلديــدة وتعمــل علــى مشــاركة شــرائح واســعة 

مــن فئــات اجملتمــع الفلســطيني، مبــا فيهــا الشــباب واملــرأة. 

3.  شركات التواصل: متثيل فلسطيني فاعل

تعظيــم التمثيــل الفلســطيني الفاعــل لــدى شــركات التواصــل االجتماعــي علــى 
املســتويات التاليــة: 

وجــود قنــوات اتصــال رســمية بــني احلكومــة وشــركات التواصــل: ميثــل • 
ــة  ــة مهم ــركات فرص ــة والش ــات احلكومي ــني املؤسس ــل ب ــل الفاع التواص
ــا ال  ــات مب ــادل البيان ــوى وتب ــة باحملت ــطينية املتعلق ــات الفلس ــال الطلب إليص

ــة.  ــات اخلصوصي ــع سياس ــارض م ــة وال يتع ــني احمللي ــاوز القوان يتج

ضمــان وجــود متثيــل عربــي لــدى الشــركات: وجــود صــوت عربــي يضمــن عــدم • 
ــا  ــو م ــده. وه ــرص تقيي ــن ف ــد م ــي، وتزي ــوى العرب ــس باحملت ــات مت ــاء سياس بن
ــة مجلســي احلكمــاء والسياســات. ــى مــن خــالل متثيــل عــادل علــى طاول يتأت

ــوة •  ــة لدع ــاك حاج ــطينية: هن ــي الفلس ــي األراض ــي ف ــاط إقليم ــب ارتب مكت
شــركات التواصــل االجتماعــي لفتــح مكاتــب إقليميــة فــي فلســطني 
ــل  ــدف ح ــتركة به ــات مش ــة عملي ــكل غرف ــل وتش ــرص التواص ــن ف ــزز م تع

ــة. ــكاليات العالق اإلش
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