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 مقدمة

نة لمفهوم الدعاية ثابتة ال تتغير، سواء من ِّ حيث قصدية  حتى ظهور منصات اإلعالم االجتماعي، ظلت األجزاء المكو 

لوجستية  تنفيذها وخضوعها لمركزية التنظيم والتخطيط أو اقتصار ممارستها على جهات ذات إمكانات تحكُّم وسيطرة

ن إنتاج الدعاية حين بقيت األهداف والبِّنَى األساسية متشابهة، فإومالية، كالدول واألحزاب والمؤسسات العمالقة. وفي 

على صعيد  وتقنيات نشرها تغيَّرت بصورة ملحوظة في اآلونة األخيرة. فقد أدى ظهور اإلنترنت، وما رافقه من حرية

زته من مواقع ا أفر(. كما أن تكنولوجيا االتصال الحديثة، وم1استخدامه، إلى بروز مفهوم اإلنتاج "الذاتي للدعاية")

رقابة والسيطرة وشبكات اجتماعية، منحت األفراد سلطة إنتاج ورعاية حمالتهم الدعائية الخاصة، متجاوزين بذلك حدود ال

 (. 2التقليدية)

د تفكك ق(؛ فقد أفضت إلى نشوء دعاية أكثر خطورة 3وهنا، يتضح أن تكنولوجيا االتصال أوجدت ما يتخطى العولمة)

ن التواصل بطريقة مسية واالجتماعية، وتتجاوز قدرات الدول على مواجهتها. فالتكنولوجيا التي مكنت األفراد الحدود السيا

تحكَّم فيها، ممفتوحة ومجانية في "قرية عالمية"، تتجاوز عوائق العرق والطبقية، جلبت معها أيًضا شبكة متشعبة غير 

ة الدعاية؛ إذ (. إذن، غيَّرت الشبكات االجتماعية من طبيع4بية)تعج بالدعاية والكراهية، وغيرها من السلوكيات السل

ناهية لتنفيذ حمالت أضافت مستوى جديدًا من التعقيدات على مجالها. فالولوج شبه العالمي للبيئة الرقمية منح فرًصا ال مت

ماعي إلعالم االجتمتنوعة من أجل التأثير في األحداث بمجاليها: المادي والمعرفي. ومع إدراك خطورة منصات ا

ى بيئة يُمكن استثمارها وإمكاناتها الكامنة أخذ االهتمام بهذا المجال بُعدًا آخر؛ إذ تحولت النظرة من كونها أداة تواصل إل

مع أخرى مسرًحا لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وعسكرية دعائية؛ فمع حاالت بعينها، نراها ساحة للدبلوماسية الرقمية، و

 نية، أو حتى ذراًعا للعمليات المعلوماتية.  للحرب السيبرا

وكشف التوظيف الدعائي لشبكات اإلعالم االجتماعي عن أشكال وممارسات حديثة لم تكن مألوفة في السابق كالتصيد، 

ت والتالعب بالخوارزميات، والقرصنة، والروبوتات االجتماعية، وغيرها. وكان لهذه األساليب الدعائية العديد من التداعيا

 هيئات بالجيش اإلسرائيلي تقوم بالجمع االستخباري للمعلومات على الشبكات االجتماعية لتضليل الجمهور والساسة حول العالم )األناضول(
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السياسية واالجتماعية واالقتصادية حول العالم. وحيث إن هذه الدراسة تهتم بالدعاية السيبرانية، فهي تسعى إلى رصد 

ظاهرة دعائية جديدة وتأصيلها نظريًّا من خالل دراستها ومتابعتها في سياق بيئتها الفعلية من أجل فهم آليات اشتغال 

 فيسبوك، وتتمثَّل في "التنقيب الدعائي" عبر منصات اإلعالم االجتماعي.   الدعاية اإلسرائيلية الرسمية عبر موقع 

 

      

 اإلجراءات المنهجية للدراسة   

 مشكلة الدراسة  -أ

لها للمحتوى خالل متابعة بعض الصفففحات الرسففمية اإلسففرائيلية الناطقة باللغة العربية على موقع فيسففبوك، نالح  اسففتغال

نهجة تقوم فعاليات مسففففيرات العودة في قطاة غزة من أجل تحقيق أهداف دعائية بحتة. وسففففنجد آلية ممالذي ينتجه نشففففطاء 

كل يتوافق على رصففففد وتجميع المحتويين: المكتوب والمرئي، ومن ثم إعادة نشففففره على صفففففحاتها بعد معالجته دعائيًّا بشفففف

ذاتها التي تعني لي يصب في تفسير مفهوم إنتاج الدعاية وأهدافها السياسية. وهو ما يمكن تسميته بـففففففف"التنقيب الدعائي" الذ

ي بنائها، فباختصففار: تكاثر وانتشففار الموضففوعات الدعائية بشففكل تشففعبي غير منتظم االتجاه، حيث يصففبح الجمهور فاعاًل 

مسففيرات العودة في  متأثًرا بها، ال متلقيًّا لها فقط. ومن ثم، تبحث الدراسففة في ظاهرة التنقيب الدعائي ضففمن سففياق فعاليات

ألجهزة اقطاة غزة من خالل تحليل المنشفورات والصفور التي نشفرتها بعض الصففحات اإلسفرائيلية. كما تسفعى إلى تحديد 

راتي مع بيان آثاره الرسمية اإلسرائيلية المسؤولة عن "التنقيب" وكيفية توظيفه وتحديد الفروق بينه ومفهوم الجمع االستخبا

 وسبل مواجهته.

 ؤالت الدراسةتسا -ب

قها على مستوى ما المقصود بظاهرة التنقيب الدعائي؟ وما حدود تقاطعها مع أنشطة الجمع االستخباراتي؟ وكيف يتم تطبي -

 الممارسة الدعائية عبر مواقع اإلعالم االجتماعي؟ 

 رائيل؟ ما األذرة الرسمية الناشطة في مجال التنقيب الدعائي عبر مواقع اإلعالم االجتماعي في إس -

؟ وما أسفففففاليب كيف وظَّفت ماكينة الدعاية اإلسفففففرائيلية التنقيب الدعائي خالل فعاليات مسفففففيرات العودة الكبرى في غزة -

 الدعاية األخرى التي نشطت بموازاته؟ 

 ما تأثيرات ظاهرة التنقيب الدعائي على المستخدم/المتلقي الفلسطيني؟ وما سبل مواجهتها؟   -

 ة وأدواتها  منهجية الدراس -ج

ذا المنهج، اعتمدت الدراسففففة منهج دراسففففة الحالة بهدف جمع معلومات متعمقة عن الظاهرة في بيئتها الحقيقية. ويسففففاعد ه

كما  (، الباحَث في تزويده بمعلومات ال يمكن الحصفففول عليها بأسفففاليب أخرى،Jennifer Rowleyبحسفففب جنيفر رولي )

لة للتعرف (. وقد تم اسففتخدام دراسففة الحا5يعتبر مناسففبًا عند تركيز البحث على ظاهرة معاصففرة ضففمن سففياق حياة واقعي)

، تسففهم جات ومبادئ عامةعلى حقائق ظاهرة التنقيب الدعائي من خالل رصففدها وتشففخيصففها وتحليلها للوصففول إلى اسففتنتا

ا بمنهج التحليل النقدي للخطاب من أجل فهم الممارسففات  في تقديم تصففور حول سففبل مواجهتها. كما اسففتعانت الدراسففة أيضففً

داة المالحظة لفاعليتها أالخطابية للدعاية اإلسرائيلية وتحديد األطر الناظمة لها وقيمها وأبعادها األيديولوجية. ووظفت أيًضا 

كفل اإلجابة سففلوك عينة مجتمع الدراسففة، وطريقة اسففتخدامها للتنقيب الدعائي في محيطها الطبيعي؛ األمر الذي يفي رصففد 

 عن تساؤالت الدراسة بطريقة كيفية. 

 مجتمع الدراسة وعي ِّنتُها  -د

غة العربية في توجيه : يتمثَّل في الصفحات الرسمية اإلسرائيلية الناشطة على فيسبوك، والتي تستخدم اللمجتمع الدراسة -

خطابها للجمهور، مثل: صفففحة رئيا الوزراء اإلسففرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصفففحة منسففق أعمال الحكومة اإلسففرائيلية، 

يوآف مردخاي، وصفففحة الناطق باسففم الجيس اإلسففرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، وصفففحة إسففرائيل تتكلم بالعربية 



 4 

، وصففففحة المتحدث باسفففم رئيا الوزراء للعالم العربي، أوفير جندلمان، وصففففحة إسفففرائيل في التابعة لوزارة الخارجية

 األردن، وصفحة إسرائيل في مصر...إلخ. 

سففم الجيس : تتمثَّل في أربع صفففحات إسففرائيلية، وهي: صفففحة منسففق أعمال الحكومة، وصفففحة الناطق باعي ِّنة الدراسةةة -

صوص اإلطار ئيا الوزراء للعالم العربي، وصفحة إسرائيل تتكلم بالعربية. أما بخاإلسرائيلي، وصفحة المتحدث باسم ر

 .2018أبريل/نيسان  30مارس/آذار إلى  28الزمني للعينة فهو يمتد من 

 

 التنقيب الدعائي عبر مواقع اإلعالم االجتماعي

 مفهوم التنقيب الدعائي  -أ

ة. وألن البيانات بأشففففففغال التفتيس عن المعادن والموارد الطبيعية الثمينتشففففففير كلمة "تنقيب" إلى عملية بحث ترتبط ذهنيًّا 

لذي نعنيه هنا ال انفسها ذات قيمة عالية، فإن التنقيب عنها يشبه محاوالت استخراج النفيا من باطن األرض إال أن التنقيب 

لها كرسففففالة للتأثير تلك التي يمكن اسففففتغال يرتبط بالبيانات المجردة، بل يهتم باآلراء والمعلومات التي تحظى بقيمة دعائية؛

لجمهور (، "جهود اتصففففالية يتم اختيار محتواها وشففففكلها لدفع اAlex Careyفي اآلخر. فالدعاية، بحسففففب أليكا كاري )

لتعريف، (. ولو تفحصفففنا ا6المسفففتهدف نحو تبني مواقف ومعتقدات، هي في األصفففل من اختيار راعي العملية االتصفففالية")

ينتهي بـــ"قرار البث سنالح  كلمة "اختيار"، التي تشمل جهدًا متسلساًل ينطلق من "التحديد"، ثم "البحث"، فـــ"االنتقاء"، ل

اعي، بل المنفرد أو إعادة تدوير الرسفففالة". كما يتضفففمن كلمة "دفع" التي تشفففير إلى لون دعائي جديد ال يعتمد التوجيه الجم

ستغالل جلي لخصائص تكنولوجيا االتصال. فالدعاية تجاوزت مرحلة الخطاب الجمعي، و صارت في توجيه رسائله؛ في ا

 (. ولكن، كيف يتم التنقيب الدعائي بلغة تكنولوجية؟ 7منعزلة) تتعامل مع األفراد كحزم

ديم القيمة. عإن عملية البحث عن معلومات ذات أبعاد دعائية تحتاج إلى تقنية ذكية باسففففففتطاعتها اسففففففتخراج المهم وتجاهل 

شئها  وفحصها  وجمهورها،ويتطلب هذا األمر، في خطوة أولى، تحديد الموضوعات التي يراد تجميع بياناتها، ثم حصر من

ييدها بجغرافيا معينة وفلترتها، لنصفففل إلى قائمة نهائية بالبيانات المطلوبة. وتجدر اإلشفففارة هنا إلى أن عملية الجمع يمكن تق

 (. 8لتستهدف مجتمعات شبكية بعينها)

 

 ( يوضح خطوات التنقيب الدعائي في جمع البيانات1الشكل رقم )

 

  

ح القائم بالدعاية فرصفففة االطالة على معظم ما ينشفففره الجمهور، إال أنها غير كافية بمفردها وألن عملية جمع المحتوى تمن

لتفسفففير كيفية اسفففتغالل ظاهرة التنقيب الدعائي للبيانات المختارة في إعداد رسفففائل دعائية. ويمكن القول: إن الجهة أو القائم 

ة بثها بالمحافظة على جوهرها قدر اإلمكان، أي يبحث عن تلك بالدعاية بعد انتقائه للمنشففففففورات يعمد إلى تدويرها أو إعاد

هه الدعائي ليعيد توجيهها باسفففففتخدام قنواته بعد تحديده للجمهور المسفففففتهدف. وتجدر  المنشفففففورات الفردية التي توافق توجُّ

؛ فالدول لم تعد مسففؤولة اإلشففارة هنا، إلى اسففتفادة الظاهرة من حالة العشففوائية، وانعدام السففيطرة المركزية على المعلومات

حصًرا عن التحكُّم في تفاعالت أي صراة، أو تقييد تدفق معلوماته. فالمواجهات الحديثة باتت تستدعي مشاركة واسعة من 

كل أطياف الشففعب ليتحول الفرد من متلق سففلبي إلى فاعل إيجابي، مسففتفيدًا من حرية النشففر والتفاعل التي توفرها منصففات 

 ي، إال أن هذه اإليجابية قد تتحول إلى نقطة ضعف ينفذ منها القائم بالدعاية.اإلعالم االجتماع



 5 

 ( يبي ِّن خطوات توجيه الرسالة الدعائية بعد إتمام عملية االنتقاء2الشكل رقم )

 

 

ا إلى الذهن الجهود السففيبرانية الموجهة نحو اختراق الشففبكات والحو عد اسففيب وقواوتسففتدعي ظاهرة التنقيب الدعائي أيضففً

ي حمالت فالبيانات والحسفففابات البريدية للحصفففول على معلومات سفففرية، قد يمتلك بعضفففها قيمة دعائية، يمكن اسفففتغاللها 

بريد  موجهة ذات أبعاد سففياسففية. ولنأخذ تسففريبات ويكيليكا، على سففبيل المثال، التي نشففرت معلومات مصففدرها رسففائل

سفففارتها ري كلينتون، األمر الذي أدى بجانب عوامل أخرى إلى خإلكتروني مقرصفففن للمرشفففحة الرئاسفففية األميركية، هيال

وحة، بل يمتد (. وهنا، نالح  أن مفهوم التنقيب ال يقتصر على المعلومات المستقاة من مصادر مفت9)2016لالنتخابات في 

دعائي يسعى نقيب الليشمل تلك المقرصنة من مصادر مغلقة. وألن موضوة الدراسة يميل أكثر نحو المصادر المفتوحة، فالت

 في -عن وعي أو دونه-نحو معلومات متاحة، ومتداولة عبر منصفففففففات اإلعالم االجتماعي، يخط  الخصففففففم أو جمهوره 

ستغل ضده إما بكونها دليل إثبات، أو أنها ناتجة عن حالة جماهيرية عامة، ما يعني أن القائم شرها، وتُ بالدعاية يعتمد على  ن

 ، أو عدم درايته بأبعاد ما يُكتب ويُنشر حول قضية ما.  جهل الجمهور، أو تلقائيته

 

العودة،  وبناء عليه، فعملية التنقيب في هذه الحالة هي رصفففد وتجميع المنشفففورات الشفففاذة، الصفففادرة عن نشفففطاء مسفففيرات

قوم على اسففتغالل السففتغاللها في إرسففاء دعاية مضففادة، ترتكز على مبدأ مجابهة الدعاية لذاتها. أي إنه نشففاط غير تقليدي، ي

ا، عبر إبراز المتناقض منها مع أطرمسفففففففاوئ ممارسفففففففات "الصففففففحفي المواطن" في الميد وحات ان، للفادة منها دعائيًّ

"اليهود"  المسفففيرات. فالسفففلمية تتحول إلى إرهابية بمجرد الوقوة على منشفففور يجسفففد أفرادًا يحملون سفففكاكين، ويتوعدون

يراني ل لمخطط إبالذبح والثبور. والعودة تصففبح فوضففى بمجرد نقل تصففريح يدعو لحرق المعابر. والمطلب الشففعبي يتحو

ا ينشفففففره مبمجرد نشفففففر مقوالت تؤكد مسفففففاهمتها في تمويل األحالم الفلسفففففطينية، فالدعاية اإلسفففففرائيلية باتت تتغذى على 

 (. 10الفلسطينيون، ال على اجتهادها الخاص)

 

ة، مقصودة ذكيحاسوبية -من هذا المنطلق، نستطيع تعريف التنقيب الدعائي بـفففف"عملية اتصالية دعائية غير حصرية، بشرية

ات حكومية أو أو تلقائية، للتنقيب عن معلومات وآراء في مواقع اإلعالم االجتماعي، ينشففرها أفراد أو مجموعات أو مؤسففسفف

ق بشفففكل يخدم مسفففتقلة، تعتنق فكًرا معينًا، بهدف اسفففتغالل الشفففاذ منها، في إعداد وتوجيه رسفففالة دعائية تما أصفففل المعتن

 أهداف القائم بالدعاية". 
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م الظاهرة:و  يعكا التعريف عددًا من الخصائص التي تَسِّ

 .عملية غير حصرية بجهة ما، ويستطيع الجمهور والمؤسسات العامة تنفيذها إلى جانب الهيئات الرسمية •

 تعتمد على جهل الفرد، أو تلقائيته وعدم درايته باألبعاد الدعائية لما ينشر. •

 يطرة المعلوماتية التي تختص بها منصات اإلعالم االجتماعي.تستفيد من حالة الالمركزية وغياب الس •

 تتقاطع مع المجهودات االستخباراتية في توفير معلومات تصلح لالستخدام الدعائي. •

 تأتى إال تدمج بين الجهدين: البشري واآللي، لكونها تحتاج إلى جمع حاسوبي واختيار بشري، األمر الذي ال ي •

 بانصهارهما معًا. 

طها بممارسات متاز بالقصدية والعمدية في حال التخطيط والتوجيه المركزي، وبالتلقائية في أحيان أخرى، الرتبات •

 جماهيرية عشوائية غير مقصودة، إال أنها تمتلك من الوقع الدعائي الكثير. 

ل في االتجاه ار التفاعتسمح للدعاية بإعادة إنتاج ذاتها بشرط تفاعل الجمهور المستهدف مع رسائلها، خاصة إذا س •

 . الذي يرغب فيه القائم بالدعاية، واستطاة التحكم في موضوعاتها الناشئة، ومسار انتشارها وتشعبها 

 

 

 ( يوضح آلية تطبيق التنقيب الدعائي عبر منصات اإلعالم االجتماعي3الشكل رقم )

 

 التنقيب الدعائي وأنشطة الجمع االستخباراتي -ب

ال يمكن فهم التداخل بين ظاهرة التنقيب الدعائي وأنشففطة "الجمع االسففتخباراتي" إال بتحديد مفهوم "الحرب الهجينة"، وهو 

تعبير عن صفففيغة مطورة لشفففكل الصفففراة، يشفففمل أسفففاليب تقليدية وغير تقليدية، عسفففكرية وغير عسفففكرية، علنية وخفية، 

(. ما يعني أن الحرب 11غموض حول طبيعة ومصفففففدر هذه اإلجراءات)سفففففيبرانية ومعلوماتية؛ بهدف إيجاد حالة إرباك و

الهجينة تصفففهر أكثر من مسفففتوى تنفيذي داخل بوتقة عملياتية واحدة، اسفففتجابةً منها لمتطلبات وتطورات مظاهر الصفففراة 

علومات قد تؤثر في الدولي الحديث. وألن البيئة االفتراضففية تحولت إلى سففاحة مواجهة رئيسففة، فاآلثار التي تتسففبب فيها الم

(. وإذا 12مسار تطور أي صراة، خاصة وأن إدراك الجماهير لنتائجه بات أهم من حقائقه التفصيلية الفعلية على األرض)

نظرنا إلى األزمة الخليجية كمثال، سفففففنجد أن وكالة األنباء القطرية تعرضفففففت للقرصفففففنة، ونشفففففر مواد مزيفة ذات حمولة 

يعة للسعودية واإلمارات والبحرين ومصر لفرض حصار بري وجوي وبري ضد قطر. سياسية على منصتها، أوجدت ذر

هذه الحالة مثَّلت دلياًل على كيفية المزج بين عملية القرصفنة والجهد االتصفالي الدعائي في إيجاد واقع مزيف يخدم أغراض 

سففففتخباراتي وظاهرة التنقيب الدعائي، الجهة المخترقة على المسففففتوى السففففياسففففي. وفيما يتعلق بحدود العالقة بين الجمع اال

فيمكن القول: إن الجمع االسففففتخباراتي هو "عملية لمراقبة األنشففففطة والسففففلوكيات على شففففبكة اإلنترنت من أجل اإلحاطة 

بالمعلومات والبيانات الموجودة على الشففففففبكات والتطبيقات االجتماعية، بما يشففففففمل بيانات األفراد ومن يقفون خلفهم، ثم 
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(. أي إن األجهزة 13تحليلها، للوصول إلى فهم ومعرفة عامة، أو مساندة مختلف األنشطة األخرى، كاالستهداف")جمعها و

االسففتخباراتية المختصففة تنفذ عدة أنواة من التحليل المحوسففب بهدف تسففخير بعض نتائجها في جهود الدعاية، خاصففة في 

 (. 14في مدى كثافة ورقعة انتشار رسائلها)مجاالت تطوير مضمونها، أو تحديد جمهورها، أو التحكُّم 

 

 (15( يبين أنواع األنشطة الدعائية وتأثيرها في مواقع اإلعالم االجتماعي)4الشكل رقم )

 

 

 

لبحث وجمع ويتضفففح من العرض السفففابق أن الممارسفففة الدعائية الحديثة عبر الشفففبكات ال تسفففتقيم إال بتقاطعها مع أنشفففطة ا

ية التقنية؛ المعلومات؛ ما يعني أن مفهوم التنقيب الدعائي وأنشففففففطة الجمع االسففففففتخباراتي تعبير عن شففففففيء واحد من الناح

ت وآراء شففففاذة نهما يختلفان من الناحية الوظيفية. فاألول يسففففتهدف معلومافكالهما يسففففتخدم ذات البرامج والوسففففائل، إال أ

جل دعم أألغراض وأهداف دعائية بحتة، بينما يسفففعى الثاني نحو كل أنواة المعلومات، سفففواء بأسفففلوب علني أو خفي من 

كن أن تي أشففففمل، ويممجهودات سففففياسففففية أو عسففففكرية أو أمنية، أو حتى دعائية. ومن هنا نسففففتنتج، أن الجمع االسففففتخبارا

 يستوعب التنقيب الدعائي وليا العكا. 

 

 (16( يوضح مستويات تأثير الجمع االستخباراتي)5الشكل رقم )
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 التنقيب الدعائي في إسرائيل

(، Hasbaraاسفبارا" )تمث ِّل الدعاية في إسفرائيل حالة فريدة بدًءا من التسفمية وانتهاًء بالجهات الناشفطة فيها. فمصفطلح "اله

سفففمية تعلى سفففبيل المثال، مصفففطلح عبري، يعني الشفففرر والتفسفففير، اعتمدته إسفففرائيل كنوة من التحايل وااللتفاف على 

لك، تتنوة ذ(. إلى 17"الدعاية"؛ حيث ترى أن االسففففففم يعكا نشففففففاًطا سففففففلبيًّا يتعارض مع قيم ومبادئ الديمقراطية لديها)

مارستها ضمن ئيل، وهي مهيكلة بطريقة تسمح لمعظم الهيئات واألفرة بمالجهات الحكومية التي تزاول الدعاية داخل إسرا

رجية أنماط اشففتغال منسففقة، بحسففب مجال ونطاق اختصففاصففها. كما يقوم بعضففها، على رعاية جهود جماهيرية داخلية وخا

ستطيع الحكو ألفراد القيام مات والدعم أنشطتها المركزية. وبالعودة إلى الخصائص، نجد أن التنقيب الدعائي جهد اتصالي ت

كاًل حكوميًّا شفففففبه، لكن بدرجات وأشفففففكال متفاوتة. وألن جهود التأثير في إسفففففرائيل مركزية، فعملية جمع البيانات قد تتخذ 

دة أجهزة كونها تتطلب شففففرعية قانونية وإمكانات كبيرة؛ من غير المتار للجمهور الحصففففول عليها. وفي إسففففرائيل توجد ع

فيذ التنقيب الدعائي؛ مات، وجمعها وتحليلها، ألغراض الدعاية السفففيبرانية. كما أنها تتفاوت في طريقة تنتنفيذية تهتم بالمعلو

ها بعد أن تقوم جهة أخرى فمنها ما يقوم بالعملية برمتها بدًءا من جمع المعلومات وانتهاًء باستغاللها، ومنها ما يقوم باستغالل

تقاطع في المهام، بشكل الدعائي لدى األذرة اإلسرائيلية، يقوم على مبدأ التكامل والبتوفير المعلومات. لذلك، فمفهوم التنقيب 

 يتسق وإدارة الدعاية المركزية.

 أذرع حكومية ومدنية -أ

تعزيز العالقة ترى إسرائيل نفسها مسؤولة عن شؤون اليهود حول العالم، لهذا أنشأت وزارة "شؤون الشتات"، التي تُعنى ب

ر رفع منسفففوب سفففتفادة منهم. كما أن للوزارة مهام دعائية تقوم على مواجهة أنشفففطة "معاداة السفففامية" عبمعهم وتحقيق اال

ير ودراسات دورية الوعي حولها، وتفعيل التزام األفراد والهيئات والحكومات األجنبية في مواجهتها، إضافة إلى إعداد تقار

أنشففففطة ثقافية  ت مع المجتمعات التي ترحب باليهود من خالل رعايةترصففففدها عالميًّا؛ كما تعمل على إقامة وتعزيز العالقا

من جهة  وسفففياحية وتعليمية...إلخ، تعود بالنفع على جهود إسفففرائيل في مكافحة "الالسفففامية" من جهة، وتحسفففين صفففورتها

لمتنوعة في وية ا(. إضففافة لما سففبق، تحاول الوزارة اسففتثمار قدرات المسففتقدمين إليها عبر توظيف قدراتهم اللغ18أخرى)

بحثها عن كل  (، خاصففة أن محاوالت19أنشففطة الدعاية؛ وعادةً ما يجري تنسففيق مسففبق بينها والوكالة اليهودية بهذا الشففأن)

 Bigي، يشير موقع )(. وفيما يخص التنقيب الدعائ20من له عالقة بالديانة اليهودية حول العالم قد اشتد في اآلونة األخيرة)

News Networkهدف أيًضا تطوير الوزارة لنظام يتيح رصد أنشطة معاداة السامية عبر المواقع االجتماعية، ويست ( إلى

طة المشفففار إليها المواقف المعادية إلسفففرائيل على مسفففتوى العالم. ألجل ذلك، قامت بإنشفففاء مركز قيادة يُعنى بمراقبة األنشففف

إلجراءات (، ومن غير المعروف ما إذا كانت ا21بشفففففففأنها)وجمع معطياتها وتحويلها للجهات المعنية التخاذ اإلجراءات 

، وإسففكات أي تشففمل االسففتغالل الدعائي من عدمه، لكن ما نسففتنتجه أن أنشففطة الوزارة على عالقة بسففياسففة "تكميم األفواه"

 صوت معارض بحجة معاداة السامية. وفي هذه السياسة رور دعائية، ألنها تؤدي إلى هيمنة رواية واحدة.  

رها، تهتم وزارة الشففففؤون االسففففتراتيجية والمعلومات بمواجهة جهود نزة شففففرعية إسففففرائيل على المسففففتويين العالمي بدو

(. وتضفففففم الوزارة ثالث إدارات، هي: 22والمحلي، خاصفففففة أنشفففففطة حركة المقاطعة، وحركات مناهضفففففة االسفففففتيطان)

اشفففطيها، إضفففافة للشفففخصفففيات والمجموعات التي االسفففتخبارات، وتهتم بمراقبة وجمع المعلومات عن حركات المقاطعة ون

تسففاندها، باالعتماد على مصففادر مفتوحة أو سففرية، ميدانية وسففيبرانية؛ وإدارة الوعي التي تنشففط في التأثير على توجهات 

وسففففففففائففل اإلعالم الففدوليففة أو الجمهور عبر مواقع اإلعالم االجتمففاعي، وإدارة العمليففات التي تعمففل على تنفيففذ الخطط 

(. وفيما يتعلق بـففففففـففففففالتنقيب الدعائي، تقوم الوزارة على تحليل المواقع االجتماعية، من حيث المحتوى، والبنية 23ررة)المق

الشففبكية والتكنولوجية، إضففافة لرصففد مراكز الثقل والتركيز، وتحديد األفراد والمؤسففسففات والصفففحات الناشففطة، كما تقوم 

(. وال تنتهي أنشفففطة الوزارة عند الرصفففد والتتبع، بل 24ؤية لمواجهتها)بدراسفففة أسفففاليب وأنماط الحمالت بهدف تشفففكيل ر
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ا بالتحريض ضففففد نشففففطاء هذه  تعمل على توظيف المعلومات في جهود اتصففففالية دعائية ميدانية وسففففيبرانية، وتقوم أيضففففً

نجحت في تمرير قانون الحركات محليًّا وعالميًّا، وتتخذ ألجل ذلك إجراءات قانونية من قبيل منع دخولهم إسففففففرائيل؛ حيث 

(. ويؤكد 25عبر الكنيسفففت يفرض عقوبات على المؤيدين لها، أو من يعتنقون أفكارها، حتى لو كانوا مواطنين إسفففرائيليين)

( أن جزًءا من تركيز الوزارة ينصب على الجمهور الداخلي لرغبتها في نزة الشرعية عن أي Middle East Eyeموقع )

   (.26حراك معارض لالستيطان)

(، 28ورياضففففي) كما تجتهد الوزارة في إنشففففاء أذرة وكيانات داعمة إلسففففرائيل عالميًّا، وتنظم فعاليات تبادل علمي وثقافي

جتمعة إال م(. وليسففت هذه األنشففطة 27ناهيك عن فتح آفاق تعاون مع شففخصففيات وهيئات ذات تأثير يمكن اسففتغاللها الحقًا)

ل في الدول زارة في صففياغة اسففتراتيجية اتصففالية تسففاعد على ترجيح كفة إسففرائياسففتجابة لمعطيات "التنقيب"، توظفها الو

نشففاء مؤسففسففة إلمليون دوالر،  37، مبلغ 2018التي تتعاظم داخلها جهود تشففويهها. فعلى سففبيل المثال، تلقت الوزارة، عام 

بكية ك باسففتخدام أسففاليب شفف(، تختص بتنفيذ "أنشففطة وعي جمعي" عبر المواقع االجتماعية، وذلKella Shlomoتدعى )

 2014ب ( تشتمل على أنماط دعائية خفية وعلنية. وبهذا الخصوص، قام متطوعون مؤيدون إلسرائيل، خالل حر29معقدة)

ئيل إلى على غزة، بتزييف مجموعة من الحقائق والتالعب بعدد من الصفففور الفوتوغرافية، ونسفففب اقتباسفففات مؤيدة إلسفففرا

 (. 30مية)لوب "التصيد" بغرض توجيه اتهامات لنشطاء مناصرين للفلسطينيين بمعاداة الساشخصيات شهيرة، أو اتباة أس

سي مع الحكومات والكيانات الرسمية حول العالم صال الدبلوما سية في إقامة جسور االت ، تهتم وزارة وبخالف مهمتها الرئي

مة التي تضم من خالل إدارة الدبلوماسية العاالشؤون الخارجية بتنظيم جهود تحسين صورة إسرائيل على الصعيد الخارجي 

رعى عددًا من الصفحات (، وإدارة اإلعالم والعالقات العامة التي ت31أقساًما للشؤون اإلعالمية والثقافية والعلمية والرقمية)

تقليدية والمستحدثة. لاالجتماعية، أهمها صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية. والحقيقة، أن آلية عمل الوزارة تجمع بين الصيغتين ا

من جهة وفهي من جهة، تقومه على تنفيذ مهام إعالمية رسفففففمية كجزء من اسفففففتراتيجية الوزارة االتصفففففالية نحو الخارج، 

قليدية. ويسمى أخرى، ترعى تنظيم وتوجيه أنشطة موجهة للجمهور بنكهة "دبلوماسية" بعيدًا عن البروتوكوالت الرسمية الت

ة لما سبق، تنخرط . إضاف2.0اسية العامة"، وله وجه سيبراني "الدبلوماسية الرقمية" أو الهاسبارا هذا الجهد بـففففـففففـفففف"الدبلوم

ة، لحثها على إدارة الدبلوماسففففية العامة في عدة أنشففففطة دعائية، أهمها التفاعل مع الشففففركات الخاصففففة واالتحادات الطالبي

اعم إلسففرائيل عاية وتوجيه متطوعي اإلعالم االجتماعي الدالمشففاركة في جهود الدبلوماسففية الرقمية. كما تنشففط في مجال ر

فترات  حول العالم، من خالل تنسففففففيق وتوجيه مشففففففاركاتهم، بما يتالءم ومخطط الدعاية المركزي. وألجل ذلك، قامت في

بر عسفففابقة بإصفففدار نشفففرات خاصفففة، تحدد المفردات والتوجهات الدعائية الواجب اسفففتخدامها على نطاق عالمي، سفففواء 

 (. 32المنصات االجتماعية، أو خالل المناظرات المباشرة)

ود الدعاية وفيما يختص بـفففففففـفففففففالتنقيب الدعائي، تتعاون وزارة الخارجية مع نظيرتها للشؤون االستراتيجية، في تنسيق جه

ة والتشففغيلية للثانية من السففيبرانية. فعبر الدمج بين القدرات الدبلوماسففية ل،ولى، وقنواتها المتعددة من جهة، والمهارة البحثي

اتت مصفففففدًرا بجهة أخرى، صفففففار ممكنًا تحقيق مبدأ توزيع المهام، وممارسفففففة قاعدة التركيز الدعائي؛ ما يعني أن الثانية 

اسفففي. إال أن ذلك ال معلوماتيًّا ل،ولى، أو بوصفففلة توجيه، تحدد لها أي المناطق في العالم تحتاج إلى جهد دعائي بلون دبلوم

ار، تتبنى الثانية الفروق بينهما، خاصفففة مسفففلك التنفيذ. ففي حين تنتهج وزارة الخارجية أسفففلوبًا قائًما على الحو يعني غياب

 (. 33مدخاًل أمنيًّا يعتمد على الرقابة، وبأساليب ناعمة أكثر عدائية)

ص كل منها بمهام شفففففبه وإذا نظرنا إلى هيكلية مكتب رئيا الوزراء اإلسفففففرائيلي، نجدها تضفففففم عدة إدارات وهيئات، تخت

متداخلة إال أن أهمها، إدارة المعلومات الوطنية التي تهتم بتنسففففيق أنشففففطة الدبلوماسففففية العامة لمختلف الهيئات والوزارات 

االجتماعية. وإدارة المعلومات الوطنية، -الحكومية اإلسرائيلية في مجاالت األمن، والسياسة الخارجية، والقضايا االقتصادية

، كإحدى توصيات لجنة فينوغراد، تتقاطع مع مختلف الوزارات بشكل يومي، 2006إنشاؤها عقب حرب لبنان عام التي تم 

(. ويمكن القول: إن إنشاءها جاء لمعالجة وتدارك انهيار صورة 34وتحدد لها الرسائل األساسية، لتجنب أي تعارض بينها)
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(. وبهذا الصففدد، يشففير كل من 35الرواية الداخلية أمام العالم) إسففرائيل على الصففعيد الدولي من خالل إشففرافها على توحيد

(، إلى أن جزًءا من توصيات لجنة "فينوغراد" توجه نحو Ephraim Lapid( وإفرايم البيد )Magen Clilaميچن سليال )

افة إلى األذرة تأسفففففيا وحدة تُعنى بتنسفففففيق أعمال الدعاية والمعلومات عبر الوسفففففائل اإلعالمية التقليدية والجديدة، إضففففف

 (. 36الدبلوماسية)

تي رئيا وفيما يتعلق بالدعاية السففففففيبرانية، ترعى اإلدارة عددًا من الصفففففففحات على مواقع اإلعالم االجتماعي، كصفففففففح

لطوارئ االوزراء، والناطق باسمه للعالم العربي، كما تنشط في تشكيل غرف مخصصة للنشطاء المحليين، خاصة أوقات 

مية (. كما تسفففعى اإلدارة نحو إقامة صفففالت مع شفففخصفففيات وهيئات غير حكو37من خبراتهم وقدراتهم)بهدف االسفففتفادة 

م الدائرة في مجال (. ونستنتج هنا، أن مها38ناشطة داخليًّا وخارجيًّا، لتوجيه أنشطتها، بشكل يخدم مسعى الدعاية الرسمي)

شفط في دعم تد نحو المدونين والنشفطاء، وأية مؤسفسفة تنتنسفيق وضفبط الرسفالة الدعائية، تتجاوز المؤسفسفات الحكومية لتم

لعالم المشاركة ، تطبيقًا يتيح لنشطاء اإلعالم االجتماعي عبر ا2017إسرائيل. وبهذا الخصوص، أطلقت إسرائيل، في العام 

رق متنوعة مهمة، يُطلب من المشففففتركين االنخراط فيها بط 30في جهود الدعاية اإلسففففرائيلية، وهو يحتوي على ما يقارب 

بـفففففف"قبة  (. ويسمح المشروة الذي ُوصف39)إعجاب، مشاركة، تعليق، إعادة تغريد، توقيع عرائض، تقديم شكاوى...إلخ()

ا بمشففاركة مواد إعالمية منحازة إلسففرائيل، أو تقديم شففكاوى ضففد فعاليات نشففطة على مواقع، مثل  الحقيقة الحديدية" أيضففً

(. 40ه مراسففالت لشففخصففيات وهيئات دولية تطالبها بوقف تحيزها ضففد إسففرائيل)فيسففبوك وتويتر ويوتيوب، أو حتى توجي

نشففففطة أونسففففتنتج هنا، أن المشففففروة الذي يأخذ شففففكل تكليف جماعي، يحاول مركزة عمل الدعاية الجماهيرية عبر توجيه 

 األفراد بشكل منسق كي يخلق كثافة دعائية تبدو وكأنها صادرة عن رأي عام شبكي حقيقي.        

 أذرع عسكرية -ب

توزة على تيضففففم الجيس اإلسففففرائيلي عددًا من الهيئات واألقسففففام التي تنخرط في الجهد االتصففففالي للتأثير النفسففففي، حيث 

ع المعتمد مختلف األذرة، خاصفففة قيادة األركان، وشفففعبتي العمليات واالسفففتخبارات. وتتنوة مهام كل منها، بحسفففب التوزي

، وتضففم قاعدة ( في مجال الجمع االسففتخباري على الشففبكات االجتماعيةSigint 8200تنشففط هيئة )للمهام الدعائية. فمثاًل، 

اسففة حول معلومات سففياسففية وشففخصففية، تُسففتخدم في جهود تضففليل الجماهير والسفف -إلى جانب المعلومات األمنية-بياناتها 

تعتبر جميع أنواة وال تراعي مسائل الخصوصية،  -االتي تتخذ من مقولة: "كل البيانات متاحة" مبدأ له-(. والهيئة 41العالم)

: النشفففففطة المعلومات ذات أهمية، وإن تأجل ظهور تأثيرها. وهنا، نسفففففتطيع تمييز نوعين من المعلومات ذات جوهر دعائي

الل دعائية خ والخاملة. فاألولى مخصصة لالستخدام بشكل سريع، خدمةً لمساة متنوعة، كتجنيد العمالء، أو تطبيق أساليب

(. 42ة المسفففتهدفة)زمن فعلي. أما الثانية، فاسفففتراتيجية، تُحف  السفففتغاللها الحقًا، بحسفففب نوة التطور الذي قد تشفففهده البيئ

ض النظر بغ-ونسففتنتج مما سففبق أن الهيئة قد تمارس التنقيب الدعائي ألجل الحصففول على معلومات ذات طبيعة جماهيرية 

اية م تمريرها للجهات المختصففففففة بعد تحليلها بهدف تسففففففخيرها في جهود الدعث -عن نطاق تمركزها الشففففففبكي الجغرافي

ل حلقة من سلسلة وظيفية متكاملة، تبدأ بالجمع وتنتهي 43السيبرانية المركزية)  االستغالل. ب(. أي إن عملها قد يشك ِّ

ا فينسفففففق مع شفففففعبة عها؛ أما مهنيًّ ويتبع قسفففففم عمليات الوعي إلى شفففففعبة العمليات في هيئة األركان، وينظم أعماله إداريًّا م

(، 44س)االسفففففتخبارات العسفففففكرية، ناهيك عن ترتيب بعض مهامه في مجال الدعاية الدفاعية مع وحدة الناطق باسفففففم الجي

ر القسفففم من نطاق ويُعتبر مسفففؤواًل عن الدعاية بمسفففتواها العملياتي والتكتيكي خالل الحروب. لكن في اآلونة األخيرة، طوَّ 

لى جميع عالتأثير على وسففففففائل اإلعالم، والرأي العام المحلي والدولي، رغبةً منه في دعم أنشففففففطة الجيس  عمله ليشففففففمل

ر الجيس اإلسرائيلي أسالي45المستويات ما يعني ضمه للعمليات "الناعمة" خالل فترات الهدوء) ب جديدة للتأثير (. كما طوَّ

المثال، يرعى  (. فعلى سففبيل46يتولى القسففم تنفيذ أشففكالها الخفية)في وعي الجماهير على مواقع اإلعالم االجتماعي، حيث 

دراكية القسفففففم تنفيذ أنشفففففطة التالعب المعلوماتي تحت سفففففتار خفي بهدف ممارسفففففة التضفففففليل، أو التأثير في المنظومة اإل

 (.47لمستخدمي الشبكات االجتماعية)
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ا كما تضم عددً  ويُعتبر قائدها عضًوا في هيئة األركان، وفي سياق آخر، تنشط وحدة الناطق العسكري داخل شعبة العمليات،

كي من خالل من الناطقين بمختلف اللغات، إضافة لعدة فروة، منها فرة استراتيجي، وآخر إعالمي ينشط في االتصال الشب

، 2009 (. ومنذ انطالقة فرة اإلعالم االجتماعي عام48إدارة مختلف المواقع والصفففففففحات والمدونات الخاصففففففة بالجيس)

شبكات التواصل بهدف االنفتار على جمهور دولي، تحقيقًا لنتائج مرغوبة على صعيد الترويج.  تزايد حضور الناطق على 

العب، في محاولة توفيما يخص العمل الدعائي، تنتهج الوحدة أسفففلوبًا علنيًّا مباشفففًرا، يقوم على اسفففتغالل الحقائق، دون أي 

ا يعكا رغبتها معي الذي ينتهج أسففاليب دعائية تتراور بين الدعاية السففوداء والرمادية؛ لتمييز نفسففها عن قسففم عمليات الو

م الوحدة أساليب (. لهذا، تستخد49في الحفاظ على مصداقية رسائلها أمام الجمهور عبر االكتفاء بممارسة الدعاية البيضاء)

اسفففبارا" بية، إضفففافة النخراطها في جهود "الهمنوعة، كنشفففر مواد جذابة بصفففريًّا، وبث مشفففاهد لجوالت عسفففكرية أو تدري

وران ( ومSamuel Azran(. وبالحديث عن الدبلوماسففية العامة، يشففير كل من صففمويل أزران )50بمختلف اللغات...إلخ)

ي إقامة (، إلى انخراط الوحدة في "الدبلوماسفففففية العامة العسفففففكرية" عبر اإلنترنت لرغبتها فMoran Yarchiيارتشفففففي )

صال ثنا صة العربي، الذي يقوم عليه أفيخاي أدرعي)ات شر تقار51ئي االتجاه مع الجمهور، خا ير خاصة عن (؛ كما تهتم بن

ة إلى ما سففبق، (. باإلضففاف52عمليات الجيس لوسففائل اإلعالم، والجمهور الشففبكي، إلبراز قيم إنسففانية وأخالقية يتحلى بها)

لتي تحصففففففل ، أو تلك ا8200توفرها مختلف األذرة األخرى، كهيئة تمارس الوحدة التنقيب الدعائي وفق المعلومات التي 

 رى.عليها بواسطة العاملين فيها. أي تمارس جهدًا اتصاليًّا دعائيًّا مكماًل ألنشطة الهيئات التقنية األخ

تبًا إعالميًّا مك أما وحدة تنسففيق أعمال الحكومة اإلسففرائيلية فتتبع لوزير الدفاة ويرأسففها عضففو في هيئة األركان، كما تضففم

حدة إلى (. وفيما يخص الدعاية، تسفففعى الو53يشفففرف على موقعها اإللكتروني وصففففحاتها على مواقع اإلعالم االجتماعي)

لمسففتوى افتح حوار مباشففر مع الجمهور الفلسففطيني أماًل في تحسففين وترويج صففورة إسففرائيل من جهة، وتحقيق نتائج على 

 صفففف الجهد الدعائي لصففففحة منسفففق أعمال الحكومة على شفففبكة فيسفففبوك بكونهاالسفففتخباراتي من جهة أخرى. ويمكن و

ستغالل الحالة شعبية الحاضنة للمقاومة عبر ا ستثماًرا في األنشطة المدنية ألجل تجفيف منابع البيئة ال االقتصادية والمادية  ا

عد تفحص عدد من ى التنقيب الدعائي، وبالمتردية. لذلك، غالًبا ما تنشففففففر مواد دعائية مرتبطة بحياة السففففففكان. وبالعودة إل

ة منشفففوراتها، نتأكد من تلقي صففففحة منسفففق أعمال الحكومة لمعلومات محدثة عن تطورات الوضفففع في قطاة غزة، خاصففف

لك التي يصففلح تاإلنسففانية منها. فمن الواضففح أن األجهزة التي تُعنى بالرصففد والجمع، تزودها بالمعلومات دوريًّا، خاصففة 

فيد الدعاية جال الدعاية السففففففيبرانية؛ األمر الذي يؤكده وجود مقاطع حدودية وجوية. وفي نقطة أخرى، تسففففففتتوظيفها في م

"، تستطيع صفحة اإلسرائيلية من الحالة النفسية للجمهور الفلسطيني. فعبر مراقبة المنشورات، ذات صيغة "التعبير الذاتي

دفة الدعاية  ول األفراد، وتؤثر في حياتهم، ما يسمح لها بتوجيهالمنسق، وغيرها، التعرف على الموضوعات التي تشغل عق

لمواقع االجتماعية، نحوها أماًل في إيجاد حالة من االسفتجابة والتفاعل النفسفي مع رسفائلها. لهذا، فإن مراقبة ما يصفدر عن ا

ا إال بعد وقت، م وضفففمن نطاق جغرافي محدد، يسفففمح بالحصفففول على معلومات لحظية، من غير الممكن الحصفففول عليها

 يؤخر جهود استغاللها الفوري.   

 

 التنقيب الدعائي اإلسرائيلي خالل مسيرات العودة 

 حجم التنقيب الدعائي  -أ

% من إجمالي العينة التي 24.4تكراًرا، بنسبة  142(، يتبيَّن إحراز التنقيب الدعائي 1باالطالة على معطيات الجدول رقم )

% من إجمالي المواد التي تناولت مسفففيرات العودة، البالغ عددها 56.8منشفففوًرا، إضفففافة إلى نسفففبة  582بلغ عدد وحداتها 

المرتبطة بالمسففيرات، نالح  مجيء صفففحة "الناطق باسففم الجيس اإلسففرائيلي،  . وبالتدقيق أكثر في نسففب المنشففورات250

%، بينما حلَّت صفففففففحة "المتحدث باسففففففم رئيا الوزراء، أوفير جندلمان" ثانيةً بنسففففففبة 38أفيخاي أدرعي" أولى بنسففففففبة 
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ل تتكلم بالعربية" %، وأخيًرا، صففففحة "إسفففرائي20.4%، تلتها صففففحة "منسفففق أعمال الحكومة اإلسفففرائيلية" بنسفففبة 34.8

 %.6.8بنسبة 

 

 ( يوضح نسب ظهور التنقيب الدعائي1جدول رقم )

 

 

لخاصففففففة وبمقارنة تكرارات ظهور التنقيب الدعائي الكلية على صفففففففحات الدراسففففففة، مع التكرارات الكلية لمنشففففففوراتها ا

إلسففرائيلي، الناطق باسففم الجيس ابالمسففيرات نالح  ارتفاة وتيرة توظيف التنقيب الدعائي، ليتجاوز النصففف. فعند صفففحة 

ق أعمال عند منسففف 26تكراًرا عند المتحدث باسفففم رئيا الوزراء، و 50، فيما أحرز 95تكراًرا من أصفففل  57مثاًل، سفففجل 

 .17لدى صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية من أصل  9، و51الحكومة اإلسرائيلية من أصل 

 استغالل المحتوى الفلسطيني -ب

الصور ومشاهد الفيديو التي ظهرت على الصفحات اإلسرائيلية محل الدراسة، نجد أن مصدر معظمها  عند متابعة عشرات

يرتبط بصفففففحات فلسففففطينية؛ وكأن الدعاية اإلسففففرائيلية "تتغذى" على ما تنشففففره هذه الصفففففحات من محتوى. فالعديد من 

لحجارة، وزيارات لمسؤولين، وزجاجات المنشورات الفلسطينية تضمنت موضوعات متنوعة، كإشعال اإلطارات، ورشق ا

مولوتوف، وشهداء، وجرحى، واحتفاالت تأبين، ومحاوالت قطع أو اجتياز للخط الفاصل...إلخ. هذه الموضوعات خضعت 

لمعالجات إسففففرائيلية متنوعة، بحسففففب الهدف الدعائي المركزي. فمنها مثاًل، ما اسففففتُخدم لتكذيب أطروحات حركة حماس، 

فت ل ف لربطها بجمهورية وأخرى ُوظ ِّ شفففيطنتها، أو تأكيد رواية اسفففتغاللها ل،طفال والنسفففاء كدروة بشفففرية، وهناك ما ُوظ ِّ

إيران، أو بالنازية. ويمكن رد هذا االستغالل، إلى تنوة مشاركات الناشطين الفلسطينيين، وقيامهم بنشر جل ما يوث ِّقون على 

د إسففرائيل على المسففتوى الدعائي. فعلى سففبيل المثال، قامت صفففحة شففبكة فيسففبوك، بوعي أو بدونه، األمر الذي خدم جهو
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"المتحدث باسفم رئيا الوزراء" باسفتغالل تداول المسفتخدمين لصفورة تجمع خمسفة شفهداء بلباس عسفكري لضفرب رواية 

 سلمية المسيرات، والتأكيد على أنها ليست نابعة عن رغبة شعبية، وإنما تحركها جهات "إرهابية". 

 

 (54( تبرز خمسة فلسطينيين بلباس عسكري لنزع الشرعية عن سلمية المسيرات)1رقم )الصورة 

 

 

 

، وفي مثال آخر، نشففر ناشففطون صففورة لعلمي فلسففطين يتوسففطهما علم أبيض يحمل شففعار الصففليب المعكوف. هذا الخطأ

ن القول: إن شفففعار نازية ذاتها. ويمكتلقفته إسفففرائيل لغرض شفففيطنة الفعاليات، عبر االدعاء بأنها تسفففتقي أيديولوجيتها من ال

شفففير إلى غياب يسفففلمية الفعاليات، وعدالة مطالبها، تتناقض إلى حد ما مع دالالت بعض المواد المرئية المنشفففورة، وهو ما 

 لفرق بينها وبيناالوعي الكافي لدى البعض بثقافة الصورة. ويستدعي التركيز اإلسرائيلي على المواد المرئية تساؤاًل حول 

، التي قد النصففوص على صففعيد العمل الدعائي. وهنا نرى أن المشففاهد المرئية أكثر قابلية للتصففديق من النصففوص المجردة

سرائيل الستراتيجية دعائية تعتمد مبدأ الحقيقة، أو أنصافها، خاص ة وأنها تخوض حربًا تُكذَّب بسهولة. وهذا يعني، انتهاج إ

لية اشتغال (، من تحديد آلNachman Shaiاالستنتاج، ما أشار إليه ناكمان شاي ) لتحسين صورتها المتدهورة. ويؤكد هذا

صدر عنه "الناطق باسم الجيس اإلسرائيلي" على المنصات االجتماعية؛ حيث يرغب الجيس بالمحافظة على مصداقية ما ي

ما أن مقدار ي إيصال الرسالة، ك(. لذلك، فالصورة أبلغ ف55للجمهور، وبالتالي ينحصر دوره في ممارسة إجراءات بيضاء)

 مواجهتها أضعف مما قد يحتمله النص.

نون أخرى؛ فمن جهة أخرى، ال يقتصففر مفهوم اسففتغالل المحتوى الفلسففطيني على االسففتخدام المجرد، بل يتعداه نحو إنتاج 

مقًا. فمثاًل، عبصرية أكثر  فالعديد من الصور ومقاطع الفيديو شكَّلت مادة ثرية إلعداد تصميمات تساعد على إيصال رسائل

سرائيل تتكلم بالعربية" تصميًما احتوى صورة لرئيا الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  حاماًل قطعة نشرت صفحة "إ

 من طائرة استطالة إيرانية محطمة، ويقابلها في ذات التصميم صورة طائرة ورقية تحمل شعار النازية. 
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 (56جهود القائم بالدعاية للربط بين حماس وإيران)( تظهر 2الصورة رقم )

 

 

 

عاء بأنهما يشففففففربان من كأس إرهابية واحدة.  جدير وهذا التصففففففميم ُوظف لخدمة هدف ربط حركة حماس بإيران، واالد ِّ

صة التأكيد بالذكر، أن بعض المحتويات، وفرت فرصة التهام حماس باستخدام المدنيين كدروة بشرية؛ ما منح إسرائيل فر

 ته. األذى بهم، وبالتالي إبراز علو أخالقه، وسمو إنسانيعلى اتباة جيشها اإلجراءات الالزمة منعًا إللحاق 

 عملية إعادة تأطير  -ج

رغوبًا، من خالل تبيَّن خالل البحث، وجود عملية ممنهجة تقوم على إعادة تأطير المواد البصففففففرية كي تخدم معنى دعائيًّا م

لخروج ل( أن "إعادة التأطير" ما هي إال عملية Carter McNamaraاالسففففففتعانة بتأثير النص. ويرى كارتر ماكنميرا )

إلسفففقاط (. وبا57بتفسفففير مختلف للحدث، عبر تحويل منظور الشفففخص أو رؤيته للحدث باتجاه جديد، أو إلى زاوية أخرى)

خراجها إلعلى الصفحات اإلسرائيلية، نجدها تتعمد اختيار صور ومشاهد ذات معنى مجرد، ثم ترفقها بنص مصوغ بعناية 

المثال،  زعها من إطارها الداللي األصففلي، فتكتسففب معنى آخر جديدًا ينسففجم مع مضففمون النص الدعائي. فعلى سففبيلأو ن

ية، وظَّفت صفحة "منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية" صورة طفل فلسطيني يمسك زجاجة حليب وهو بوضعية شبه عار

 ف سوى العنف واإلرهاب.  من أجل التأكيد على أن حماس تربي جياًل من األطفال ال يعر
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  (58( تبرز محاولة الدعاية اإلسرائيلية َوْسم حماس بصناعة اإلرهاب وتنشئة الفلسطينيين على العنف)3الصورة رقم )

 

 

 

لكن صففففحة وعند التدقيق في الصفففورة، دون اعتبار نصفففها المرفق، نجد أن ال داللة تربطها باإلرهاب أو بحركة حماس، و

ظوًرا "منسففق أعمال الحكومة" اسففتغلتها بوصفففها صففورة ملتقطة خالل الفعاليات، من أجل حصففرها داخل إطار، يعكا من

 جديدًا؛ أي إنه انتقل بها من إطار "الطفولة" إلى إطار "العنف واإلرهاب".

 مصدر تغذية مركزي -د

وية تدل على التنقيب الدعائي، نالح  إشفففارات ق باإلشفففارة إلى مركزية الدعاية في إسفففرائيل، وتنوة الجهات المسفففؤولة عن

دة. وجود مصفففدر موحد، يعمل على تغذية صففففحات الدراسفففة ببعض المعلومات والصفففور المتعلقة بفعاليات مسفففيرات العو

"منسفففق  وعلى الرغم من غموض هويته، إال أن تشفففابه المواد المرئية المنشفففورة، يؤكد حضفففوره. فمثاًل، تماثلت صففففحات

يهم بإلقاء  كومة"، و"الناطق باسفففم الجيس"، و"المتحدث باسفففم رئيا الوزراء" في نشفففر مقطع فيديو يظهر شفففابًّاأعمال الح

ف بصففففورة هزلية رية كوميدية، منح الصفففففحات المذكورة ح-حجر ليرتطم برأس شففففاب آخر يقف خلفه. المشففففهد الذي ُوظ ِّ

تدخل في طريقة قط في مجال تزويدها بالمعلومات، دون أن ياختيار النص المالئم لها، ما يعني أن المصدر )الخفي( ينشط ف

ية إسففرائيل معالجتها دعائيًّا؛ على الرغم من اتفاق الصفففحات على تأطير المشففهد بكونه "إصففابة سففتدَّعي "حماس" مسففؤول

عائية، تنسفففق عنها". العديد من الحاالت األخرى المشفففابهة، التي ال يتسفففع المجال لعرضفففها، تدفعنا إلى تصفففور آلية عمل د

 العالقة بين مصدر التغذية، والصفحات الرسمية اإلسرائيلية على فيسبوك، وفق الشكل اآلتي:
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  ( يوضح العالقة بين مصدر المعلومات الدعائية ومنصات نشرها6الشكل رقم )

 

 

 

ر والمشاهد وجود مصدر موحد للتغذية ال يعني عدم قيام صفحات الدراسة بجمع موادها الخاصة بنفسها؛ فالعديد من الصو

عها، المرئية ظهرت حصفًرا لدى بعضفها، دون األخرى. ورغم حصفدها لمواد حصفرية، إال أنها توحدت في إرفاق وسفوم م

نقاط دل على وجود خطوط عامة تحدد مسفففففار العمل الدعائي، وإضفففففافة إلى تركيزها على موضفففففوعات دعائية بعينها ما ي

جموة ما تركيزه، ما يجعل عملية الجمع محددة ومرتبطة بها. إلى ذلك، يتصففففففاعد احتمال قيام مصففففففدر التغذية بتحويل م

هورها. جم يحصده من معلومات مباشرة إلى الصفحات لتقوم بدورها باختيار المالئم منها، بحسب نطاق تركيزها، ونوعية

ركز صففففحة تفمثاًل، تقوم صففففحة "منسفففق أعمال الحكومة" بنشفففر مواد ذات بُعد إنسفففاني مرتبط بحياة الفلسفففطينيين، بينما 

 ها الجيس. "الناطق باسم الجيس" على مواد ذات عالقة بتصرفات الفلسطينيين على الحدود، وحالة ضبط النفا التي يبدي

 عملية مشاركة محتوى  -ه

الم لصفحات اإلسرائيلية أسلوب مشاركة المحتوى، سواء عن بعضها البعض، أو عن صفحات لوسائل إعتستخدم معظم ا

وفي  إسرائيلية. والمشاركة عملية استدعاء لمحتوى صادر عن مستخدم آخر بغرض إظهاره على واجهة صفحتك الخاصة.

لعاطفية؛ وفي وجهاتهم الفكرية أو مشففاعرهم احاالتها االعتيادية، يقوم المسففتخدمون بمشففاركة مضففامين يرونها تنسففجم مع ت

ا  إلى مشفففاركة محتويات تحقق -خاصفففة أولئك المدفوعين سفففياسفففيًّا-حاالت أخرى، تحديدًا الدعائي منها، يعمدون  أغراضفففً

يل مختلفة، تتراور بين نشفففففر أطروحة ما، أو تضفففففخيمها وترويجها، أو تنفيذ عمليات تشفففففهير بحق رافضفففففيها، أو تضفففففل

، أو عن لخ. وفي الحالة اإلسففففرائيلية، نالح  مشففففاركة متبادلة بين الصفففففحات لبعض المحتوى الصففففادر عنهاجمهورها...إ

 مواقع أخرى، بشكل دعائي مرتبط بطريقة نشر الرسالة، ويهدف إلى:  

 تضخيم المحتوى، وضمان انتشاره بين المتابعين، من خالل زيادة أعداد المتعرضين له. .1

لفة، مهور، خاصففة المعارضففين لفعاليات مسففيرات العودة، عبر توفير رسففائل من مصففادر مختاسففتغالل دوافع الج .2

 تحفز سلوك مشاركتها، تلبيةً إلشباعات نفسية، تأخذ بالحسبان حالة االنقسام القائم. 

 من خالل-اختالف هوية الجمهور المتابع لكل صففففففحة، وتنوة توزيعه الشفففففبكي المفترض، دفع هذه الصففففففحات  .3

فع دإلى تعريض متابعيها لرسائل الصفحة األساسية، بغرض إشهارها، وبالتالي  -مشاركة محتوى صفحة أخرى 

مر الذي يحقق المستخدم إلى تسجيل اإلعجاب بها، ما يضمن تعرًضا دائًما لرسائلها بموازاة الصفحة األصلية، األ 

 مبدأي: التكثيف واإلشباة الدعائي. 
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 ية انتشار الدعاية اإلسرائيلية عبر أسلوب مشاركة المحتوى( يبين آل7الشكل رقم )

 

 

 أساليب دعائية بالتوازي مع التنقيب  -و

ير دعائيًّا عن التنقيب الدعائي عملية اتصفففففالية تجمع بين جهدين: إلكتروني وبشفففففري، لذلك فهو غير قادر بمفرده على التعب

. وقد وجدنا عددًا أهداف القائم بالدعاية؛ إذ يرتبط بآلية بحث تسعى بجانب أساليب أخرى إلى التأثير في الجمهور المستهدف

ف توظيفها حالة فريدة من حيث اسفففتغالل جهة/القائم بالدعاية لما ينشفففره الخصفففم بهدمن األسفففاليب التي شفففكلت بمجموعها 

نشفففره يضفففده. وأول هذه األسفففاليب: "االسفففتشفففهاد"؛ حيث تنوعت اسفففتخداماته بصفففورة الفتة، تراوحت بين االسفففتعانة بما 

ألن التنقيب وة وأجنبية...إلخ. النشففطاء، أو ما توثقه كاميرات الرصففد الحدودي، أو التي تقوم على نشففره صفففحات فلسففطيني

ا لمسفعى االدعائي بحد ذاته عملية للبحث عن آراء ومعلومات شفاذة، فإن االسفتشفهاد من هذه الزاوية مطابق له، كونه  نعكاسفً

ورة يحاول التأثير في تماسففك الحاضففنة الشففعبية للفعاليات. وبهذا الخصففوص، نشففرت صفففحة "منسففق أعمال الحكومة" صفف

 برز تعليقات ناشطين فلسطينيين، ينتقدون فيها "حماس"، ويتساءلون عن المستقبل.  )لقطة الشاشة( ت
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 (59( تظهر انتقاد الفلسطينيين لحركة حماس وحيرتهم بشأن المستقبل)4الصورة رقم )

 

 

 

 

غزة.  على واقعالصفحة الرسمية"، تتهكم فيها -وفي حالة أخرى، نشرت صورة لصفحة تطلق على نفسها اسم "مدينة رفح

هتمام اباختصفففار، أرادت صففففحة "منسفففق أعمال الحكومة" من خالل االسفففتشفففهاد بهذه الحاالت، التأكيد على أطروحة عدم 

 حماس بالواقع المعيشي لسكان قطاة غزة.

في ونشط أيًضا أسلوب "نزة الشرعية" بصورة ملحوظة في جميع صفحات الدراسة، في إشارة إلى رغبة المنق ِّب الدعائي 

إيجاد ما يالئم أطروحاته من معلومات وصففففور، تنزة أية مشففففروعية تخص الفعاليات. وبهذا الشففففأن، توزعت الجهود بين 

نزة شففففرعية حركة "حماس"، أو سففففلمية الفعاليات وشففففعبيتها، أو عدالة مطلب العودة ذاته...إلخ. وفي سففففياق آخر، وظفت 

الفعاليات، والتركيز على مسففؤولية حماس عن سففوء األوضففاة التي  إسففرائيل أسففلوب "تحويل االنتباه" لحرف األنظار عن

وصففففل إليها قطاة غزة. كما وظفت أسففففاليب أخرى، مثل "إطالق التسففففميات"، و"الربط"، و"الشففففيطنة"، وغيرها. وهنا، 
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علومات يتضفففح أن التنقيب الدعائي ال يعمل من فراغ، بل هناك جهد اتصفففالي رئيسفففي في حال أرادت جهة الدعاية توفير م

تسففاعدها على تفعيل قدرات أسففاليب أخرى، خاصففة وأن اسففتغالل المواد التي ينشففرها الخصففم أكثر مصففداقية وقوة في حال 

 أُحسن التعامل معها.

 

 تأثيرات التنقيب الدعائي وسبل مواجهته فلسطينيًّا

 تأثيرات التنقيب الدعائي  -أ

النفسفففففية وزء من تأثيراتها المحتملة على المسفففففتويات المعرفية تسفففففتدعي خطورة ظاهرة التنقيب الدعائي اإلشفففففارة إلى ج

ة إعادة تركيب وبناء والسففلوكية ل،فراد، السففيما ما يتعلق بفعاليات مسففيرات العودة. فبالنسففبة لعثار المعرفية، يمكن للظاهر

قي لتطوراتها ي إدراك المتلاألحداث بشففففففكل يشففففففوه ظهورها العام، لما تتعرض له من انتقائية وإعادة تأطير متعمد، تؤثر ف

لخصففم، مع ما ونتائجها الحقيقية. وللمفارقة، تُسففهم سففلوكيات بعض المسففتخدمين، في تفعيل نتائج الظاهرة لصففالح الطرف ا

ات العودة، يعنيه ذلك من مشاركة عفوية في تقديم معرفة يمكن أن تُستغل لصناعة أو ترسيخ صور نمطية. وفي حالة مسير

طر معينة أسففتغالل المحتوى الصففادر عن نشففطاء فلسففطينيين لبناء دوامة معلوماتية مغلوطة تخدم تشففكيل حاولت إسففرائيل ا

في ذهن المتلقي. فمن خالل إعففادة تففدوير منشففففففورات تففدعم بشففففففكففل غير مقصففففففود أطروحففات الفوضففففففى، والعنف، 

س سيا ستطاعت تقديم أدلة تؤكد رؤيتها، السيما تلك التي تؤسا لمفاهيم  جديدة، ترى في  ية وثقافية واجتماعيةواإلرهاب...ا

ناعات بشأنه إليجاد الفلسطيني عبئًا ثقياًل، يجب التخلص منه؛ إذ يتمثَّل الهدف في التشويس على الواقع الحقيقي، وضرب الق

 معتقد مزيف، يناقض مطلب العودة، وينسجم مع الرؤى اإلسرائيلية. 

سففين صففورتها لتشففمل المجتمع الشففبكي بأسففره، ما يمنح إسففرائيل فرصففة تحوتتجاوز اآلثار المعرفية للظاهرة حدود اإلقليم 

اقيته التي تسهم دوليًّا؛ إذ من المعلوم أن حركات مناهضتها، تستمد قوتها وديمومتها من مشروعية النضال الفلسطيني ومصد

ناقض هذه تورات جماهيرية عشرات الصور والمقاطع في تجذيره، خاصة إذا ما وثقت لجرائم االحتالل. لهذا، فإن أي منش

ل سالًحا يرتد بالسلب على صورة الفلسطيني، وتدعم بشكل غير مباشر جهود االحتالل. فا لظاهرة، قادرة المصداقية، ستشك ِّ

شففطة فردية على إجهاض أي جهد شففعبي حقيقي، يجد تفاعاًل ومتابعة على مواقع اإلعالم االجتماعي؛ لكونها مرتبطة بـفففففففأن

ب بأي لو من األخطاء، يسففتطيع الطرف اإلسففرائيلي رصففدها، وتوظيفها لمصففلحته؛ فهي مسففلك ال يتسففبغير مركزية ال تخ

ة، داخلية حرج لها، طالما أن المحتوى نابع من طرف آخر. وبهذا الخصففففففوص، يمكن للتنقيب أن يؤثر في أية حملة إعالمي

حارب ذاتها تية دائمة للجهود المضادة، وكأنها وخارجية، فقط عبر رصد اآلراء المحلية التي تعارضها، لتصبح مصدر تغذ

 بذاتها.  

ل الفعاليات. فمن وفيما يتعلق بالجوانب النفسففية، فالظاهرة قادرة على توليد مشففاعر سففلبية، كاإلحباط واليأس والشففك، إلفشففا

عداد تصفور سفرائيل إخالل رصفد الحالة المزاجية للمواطن الفلسفطيني، ومراقبة مشفاعره تجاه األوضفاة القائمة، تسفتطيع إ

ن يترجمهما ملمخطط دعائي، يناسففب مسففعاها، خاصففة إذا ما اسففتفادت من التداعيات النفسففية للفقر والحاجة، اللذين يجدان 

سهم، أو  سطينيين أنف شرخ بين الفل سيًّا زيادة ال سوأ ما قد ينجم عن الظاهرة نف شورات. ولعل أ شكل من ناعة الخالف صعلى 

ل مادة ثرية ات أخرى. فالتعبير عن اآلراء عبر الشفففبكات االجتماعية، خاصفففة الحادَّ منها، قد يبينهم وبين شفففعوب وكيان شفففك ِّ

ر ِّ السفففففنين. إلسفففففرائيل؛ التي ال تنفك تزرة الشفففففقاق والفُرقة، في واحدة من أكثر ممارسفففففاتها الدعائية اسفففففتمرارية على م

ات اإلنسفففان ى إحباط، واليقين إلى شفففك، فهي تسفففتغل تقلبباختصفففار، تسفففتطيع الظاهرة تحويل األمل إلى يأس، والدافعية إل

 النفسية، وحالة التراجع التي قد يُبتلى بها البعض.   

وبخصففوص التأثيرات السففلوكية، فبمجرد أن يتم تشففكيل معارف وتصففورات الجمهور حول الحدث بصففورة محددة، تسففعى 

الدعاية في خطوة ثانية إلى حث سففففففلوك األفراد باتجاهات معينة مرغوبة. وتسففففففتهدف التأثيرات المتوقعة فئتين: داخلية 

عبر رصدها وتدويرها ل،خطاء، تسهم في تحفيز سلوك تنافري، وخارجية. أما األولى، أي الجمهور الفلسطيني، فالظاهرة، 
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يمتنع عن المشاركة أو تقديم الدعم لمسيرات العودة، كما تستثير سلوكيات معارضة، من خالل تأكيدها على مفهوم األجندة 

في وجه السلطة. "الحمساوية"، واستغاللها لعنوان وطني "العودة"، من أجل تحقيق مكاسب حزبية، كاالعتراف بشرعيتها 

وعلى صففففعيد الخارج، أي الجمهور الغربي، فعبر تركيزها على سففففرديات معينة كاإلرهاب والعنف، تسففففعى الظاهرة إلى 

اسففففففتثارة ردود فعل رافضففففففة للفعاليات، األمر الذي قد يؤثر على أية جهود مسففففففتقبلية نحو توفير مظلة دعم ميداني ومالي 

ئيل من خالل إبرازها ألطر محددة )إرهاب، تهديد، تجريم، فوضففى( تحاول التناغم وسففياسففي لها. وجدير بالذكر، أن إسففرا

مع العقل الغربي؛ لذلك، ومن خالل ربطها بحركة حماس، تسفففففعى الظاهرة إلى شفففففخصفففففنة الفعاليات، وتركيزها في بوتقة 

 محددة، من خالل تدويرها للمنشورات ذات األبعاد العاطفية ال العقلية. 

 سبل مواجهة التنقيب الدعائي  -ب

 خاصة إذا ما ال يمكن ادعاء وصفة سحرية تستطيع صد الدعاية، كما ال يتوافر نمط واضح يوقف تأثيرات التنقيب الدعائي،

لكن، ما نستطيع وعلمنا ارتباطه بالنشاط االتصالي ل،فراد أو المؤسسات أو حتى الدول في التعبير عن ذاتها بشتى الطرق. 

هذا، فإن الناشفففط في ده، أن الوعي اإلنسفففاني، يتصفففدر أهم األسفففلحة، القادرة على مجابهة أية محاولة للتأثير في ذواتنا. لتأكي

ر للذات، وقضيته. مواقع اإلعالم االجتماعي الفلسطيني، مطالب بامتالك بصيرة كافية، تؤهله للتمييز بين ما هو نافع أو ضا

شعبكما أنه مطالب بالتوقف للحظة مع ن شر. وألننا نعلم  ستفادة عدوه مما ين ساءل حول كيفية ا سه، وأن يت ية "الوسيلة التي ف

مطالبة  تتحول إلى الرسففالة"، وصففعوبة اسففتدعاء وعي ذاتي كاف، فالمؤسففسففات الفلسففطينية الحكومية والحزبية والخاصففة،

ا بتأسففيا حالة ثقافية جماعية، تسففهم في ضففبط النشففاط االتصففالي للمسففتخدمين سففرائيل ، بما يشففمل التعريف بسففبل إأيضففً

المعلومات،  الدعائية، وطرقها في اسففتغالل المحتوى الفلسففطيني لصففالحها. بدورها، األجهزة المختصففة في مجال تكنولوجيا

ي خدمة جهود مدعوة للتعمق أكثر في عرض خطورة مواقع اإلعالم االجتماعي، وما يترتب عليها من جمع للبيانات، وبالتال

قدرتها على ورغب في اسفتغاللها دعائيًّا. باإلضفافة إلى ما سفبق، يقع سفر نجار أية حملة في تخطيطها المسفبق، أي طرف ي

لمتابعة الدائمة االتنبؤ بأساليب وخطوات الحمالت الدعائية المضادة. لهذا، فإن مركزية التوجيه أساسية وضرورية، كما أن 

 ألي أخطاء تُرتكب. ألنماط اشتغال الخصم تساعد على تخطي استغالله

 خاتمة

ب الوعي تكشفففففف ظاهرة التنقيب الدعائي مدى خطورة الممارسفففففات الدعائية المسفففففتجدة عالميًّا، ومسفففففتوى إفادتها من غيا

ي تشففكيل الشففبكي الكافي لدى مسففتخدمي مواقع اإلعالم االجتماعي، خاصففة في مجال جمعها لمعلومات وبيانات تُسففتخدم ف

ياقات تطوره. كما تُظهر درجة االقتران بين اانطباة مزيف، يؤثر في مد لتطورات ركات الجمهور للواقع الحقيقي، وسفففففف

ة بغية استغاللها، نحو اآلراء والمنشورات الشاذ -البشري واآللي-التقنية الحديثة من جهة، والدعاية من جهة أخرى، وسعيها 

 تدفق المعلومات في البيئة الرقمية. مستفيدةً من غياب المركزية االتصالية، وصعوبة السيطرة على حركة 

ألمر الذي يرقى لمسففتوى أسففلوب دعائي سففيبراني، ا -كاسففتراتيجية تنفيذ-ويتضففح من خالل المالحظة أن التنقيب الدعائي 

الدعاية فيؤكد طبيعة الدعاية، في كونها جهدًا مخطًطا يرتبط بنشفففففاط إنسفففففاني يسفففففتطيع اسفففففتحداث أشفففففكال تأثير مبتكرة. 

ا، كي تعيد ة على موقع فيسففبوك، سففارت وفق منحى متسففلسففل، اسففتهلته بجمع مختلف الهفوات، ثم عالجتها دعائيًّ اإلسففرائيلي

. ولعل أهم ما نشرها داخل إطار معلوماتي جديد يخدم خطابها، وكأنها دليل إثبات، ُمستشهد به من صاحب الرسالة األصلية

سات المستخدم أو لذاتها، في ممارسة غير تقليدية، تستغل مساوئ ممار كشفته الظاهرة انتهاج إسرائيل مبدأ مواجهة الدعاية

راسة طبيعة "الصحفي المواطن" عبر إبراز المتنافر والمتناقض منها مع أطروحات المسيرات. وهنا، عمدت إسرائيل إلى د

لتتمكن  عليقات وصور،تفاعل شرائح الجمهور الفلسطيني مع دعوات مسيرات العودة من خالل مراقبة ما يصدر عنهم من ت

ي تحويلها من من تخطيط استراتيجية اتصالية دعائية، تستجيب ألهدافها بشأن إجهاض الحاضنة الشعبية للمسيرات، وبالتال

 مطلب عادل ذي طبيعة سلمية إلى تحرك إرهابي عنيف بطبعه.
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مكاناتها إلل المنشففورات المرئية، ورغبةً منها في بلوغ أقصففى درجات التأثير، ركزت الصفففحات اإلسففرائيلية على اسففتغال

إشارة جلية إلى  اإلقناعية التي تتجاوز قدرات النص، إضافة إلى توظيفها ألساليب دعائية متنوعة، كالربط واالستشهاد، في

هود تثقيفية جقدرة التنقيب الدعائي على تنشففيط أسففاليب تأثير أخرى بموازاته. وألن خطورة الظاهرة باتت واضففحة، فتبني 

ا، خاصففففة من أجل رفع منسففففوب وعي مسففففتخدمي مواقع اإلعالم االجتماعي، وأولئك المنخرطين فبا ي جهود ت مطلبًا ملحًّ

 نضالية شعبية، كالحالة الفلسطينية.    

-------- 

 حيدر المصدر، باحث في مجال اإلعالم السياسي والدعاية 
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 type=3&theater/?3439362/1634621223311367 

(55) Shai, “Hearts and Minds: Israel and the Battle for Public Opinion”, p. 88. 

"غطاءان، حمسفففاوي وإيراني، لفكرة إرهابية واحدة تسفففتهدف إسفففرائيل"، ويتضفففمن الصفففورة المشفففار إليها على  (56)

 (:2018مايو/أيار  16، )تاريخ الدخول: 2018أبريل/نيسان  27صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية على موقع فيسبوك، 

https://globalinvestigativereporting.wordpress.com/2017/01/27/in-depth-report-israeli-intelligence
https://globalinvestigativereporting.wordpress.com/2017/01/27/in-depth-report-israeli-intelligence
https://www.haaretz.com/israel-news/with-eye-on-hearts-and-minds-israeli-army-sets-up-consciousness-ops-1.5888362
https://www.haaretz.com/israel-news/with-eye-on-hearts-and-minds-israeli-army-sets-up-consciousness-ops-1.5888362
http://adnanabuamer.com/post/834
http://adnanabuamer.com/post/834
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo/photos/a.233365166770320.50713.233341413439362/1634621223311367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OfirGendelmanpmo/photos/a.233365166770320.50713.233341413439362/1634621223311367/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/IsraelArabic/photos/a.207041069333309.45235.17344106935997

 type=3&theater/?6/1693925607311507  

)57) McNamara, Carter, “Basic Guidelines to Reframing -to Seeing Things Differently”, Free 

Management Library, February 2012, (Visited 1 May 2018) : 

-coaching/2012/02/02/basic-professional-and-https://managementhelp.org/blogs/personal

 differently-things-seeing-to-reframing-to-guidelines/. 

 "عندما يُعَطى الطفل حجًرا بداًل من القرآن والتربية الصفففففالحة، فال عجب أن #غزة ال تتقدمي"، ويتضفففففمن الصفففففورة(58)

، )تاريخ الدخول: 2018أبريل/نيسان  22المشار إليها على صفحة منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية على موقع فيسبوك، 

 (: 2018مايو/أيار  16

https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.4359

 type=3&theater/?57679888650/1013593172125095  

"شففاهدوا الفلسففطينيين يئسففوا من الوضففع ويقولون: إن مسففتقبل #حماس هو#زمبليطة و #فوضففى. هكذا يكون الوضففع (59)

 1عندما ال تهتم"، ويتضفففمن الصفففورة المشفففار إليها على صففففحة منسفففق أعمال الحكومة اإلسفففرائيلية على موقع فيسفففبوك، 

 (:2018مايو/أيار  17، )تاريخ الدخول: 2018أبريل/نيسان 

 

s://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.4359http

 type=3&theater/?57679888650/1001194613364951 

   

https://www.facebook.com/IsraelArabic/photos/a.207041069333309.45235.173441069359976/1693925607311507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IsraelArabic/photos/a.207041069333309.45235.173441069359976/1693925607311507/?type=3&theater
https://managementhelp.org/blogs/personal-and-professional-coaching/2012/02/02/basic-guidelines-to-reframing-to-seeing-things-differently
https://managementhelp.org/blogs/personal-and-professional-coaching/2012/02/02/basic-guidelines-to-reframing-to-seeing-things-differently
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.435957679888650/1013593172125095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.435957679888650/1013593172125095/?type=3&theater
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.435957679888650/1001194613364951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/photos/a.599677736849976.1073741828.435957679888650/1001194613364951/?type=3&theater

