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ملخص البحث
تُعَ ـ ُّد وســائل اإلعــام الرقمــي فــي العصــر الحالــي مــن الوســائل المهيمنــة فــي الســاحة اإلعالميــة؛ بســبب مزاياهــا؛
مثــل الوصــول الســريع علــى نطــاق واســع إلــى المســتقبلين ،وتمكينهــا لهــم مــن التفاعــل مــع المحتــوى اإلعالمــي ،بــل
والمشــاركة فــي إنتاجــه .فــي ضــوء التطــور الســريع لوســائل اإلعــام الجديــدة ،اســتغل قــادة العالــم هــذا النــوع مــن
الوســائط لتحقيــق أهدافهــم ،بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت ســيئة أو جيــدة.
مــن التجــارب البــارزة فــي هــذا الصــدد هــو اســتغالل إســرائيل لوســائل اإلعــام الرقمــي والتفاعلــي إلكمــال عمليتهــا
الدعائيــة فــي العالــم بشــكل عــام وفــي الشــرق األوســط وفلســطين بشــكل خــاص؛ مــن أجــل تثبيــت نفســها كدولــة لهــا
أصولهــا فــي المنطقــة ،ومــن أجــل تمكيــن احتاللهــا فــي فلســطين.
ي مــع عــدوه
قبــل ظهــور اإلعــام التفاعلــي كانــت االشــتباكات الميدانيــة هــي الطريقــة األساســية التــي تجمــع الفلســطين َّ
اإلســرائيلي بشــكل مباشــر ،ولكــن بعــد ظهــور اإلعــام التفاعلــي أصبــح هنالــك وســط أخــر يجمــع الشــعب الفلســطيني
باإلســرائيليين أفــرادا كانــوا أو زعمــاء أو قيــادات أو مؤسســات ،وهــذا بــدوره خلــق ميدانــا جديــدا لهــذا الصــراع الــذي
اســتند بشــكل أساســي إلــى القــوة الناعمــة.
مــارس االحتــال اإلســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني أشــكال متنوعــة مــن العنــف واالضطهــاد فــي ســبيل الســيطرة
علــى األرض الفلســطينية ،وإقصــاء الفلســطيني خــارج أرضــه ،وســرقة ممتلكاتــه ،وإلــى جانــب الضــرب بالحديــد والنــار
اســتخدمت إســرائيل الدعايــة الموجهــة نحــو الفلســطينيين علــى وجــه الخصــوص منــذ احتــال فلســطين بــل وحتــى قبــل
ذلــك ،والتــي كانــت ترتكــز بدورهــا علــى الترهيــب وإثــارة الرعــب والخــوف.
اختلفــت الموازييــن مــع ظهــور اإلعــام التفاعلــي حيــث اتخــذت حكومــة االحتــال اإلســرائيلي شــكال جديــدا مــن أشــكال
الدعايــة ترتكــز علــى القــوة الناعمــة فــي قلــب الحقائــق وتأطيرهــا ،وذلــك بغيــة التأثيــر علــى الــرأي العــام الفلســطيني،
مــن خــال محــاكاة عواطفهــم واحتياجاتهــم.
يناقــش هــذا البحــث بشــكل أساســي األســاليب الدعائيــة للخطــاب اإلســرائيلي الموجــه عبــر اإلعــام التفاعلــي إلــى الشــعب
الفلســطيني علــى وجــه الخصــوص ،والمكامــن واألهــداف خلــف هــذا الخطــاب ،كمــا يتطــرق إلــى التحــوالت التــي
أجراهــا اإلعــام التفاعلــي فــي هــذا الخطــاب ،ومســتقبله ونتائجــه علــى أرض الواقــع.
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 .1المقدمة
تُعــ ُّد “إســرائيل” -فــي التصنيفــات العالميــة -متفوقــةً فــي
اإلعــام الرقمــي ،ومــن أكثرهــا مواكبــة للتطــورات فــي
المجــاالت اإلعالميــة المختلفــة ،إذ احتلــت المرتبــة التاســعة
لعــام  2017فــي التصنيــف العالمــي للدبلوماســية الرقميــة ،1
وقــد أدركــت فعاليــة وقــوة اإلعــام التفاعلــي فــي تعبئــة
الــرأي العــام والتالعــب باألفــكار.
هــذا ليــس باألمــر الجديد حيث عملــت الحركــة الصهيونية،
منــذ نشــأتها -بــل قبــل ذلــك أيضــا -علــى توظيــف دعايتهــا
عبــر كل الوســائل المتاحــة بشــكل عــام ووســائل اإلعــام
بشــكل خــاص ،بهــدف ترســيخ فكــرة إقامــة كيــان صهيوني
يضــم يهــود العالــم.
ومــن أكبــر األدلّــة علــى ذلــك مقولــة هرتــزل الشــهيرة
التــي افتتــح بهــا العــدد األول لصحيفــة الحركــة الصهيونيــة
األســبوعية ،دي والــت ،خــال المؤتمــر األول للحركــة
الصهيونيــة فــي  3يونيــو  1897حيــث قــال“ :يجــب علــى
عــا للشــعب اليهــودي ،وســا ًحا
هــذه الصحيفــة أن تكــون در ً
ضــد أعدائــه” .2
وبهــذا نظمــت الدعايــة الصهيونيــة أســاليب مدروســة
وعواطــف الجماعــات المختلفــة التــي
ت
لتُنا ِســب عقليــا ِ
َ
اســتُهدِفت بهــذه الرســالة اإلعالميــة ،ســواء أكان هــذا
المتلقــي يهوديــا ً أو فلســطينيا ً أو عربيــا ً أو مواطنــا ً فــي
المجتمــع العالمــي.
لقــد فهــم الصهاينــة تأثيــر الــرأي العــام فــي العالــم كلــه

بشــكل عــام ،وفــي البلــدان الليبرالية بشــكل خــاص ،وتأثيره
فــي القــرار السياســي فــي هــذه البلــدان ،ولهــذا جعلــوا مــن
الــرأي العــام شــغلهم الشــاغل ،حيــث أغرقــوه بالمعلومــات
التــي تبشــر بآرائهــم وأفكارهــم السياســية ،حتــى أصبحــت
تلــك البلــدان حكــرا ً عليهــم ومغلقــة أمــام خصومهــم .3
اســتمرت الدعايــة الصهيونيــة عبــر وســائل اإلعــام حتــى
حققــت هدفهــا فــي احتــال فلســطين للتحــول بعدهــا إلــى
دعايــة منظمــة تحــت مظلــة دولــة االحتــال اإلســرائيلي،
وتطــورت بعــد عــام 1948؛ حيــث تشــير المراجعــة
النقديــة ألداء اإلعــام اإلســرائيلي إلــى أنــه بــات مــن
المياديــن المرتكــزة علــى تقنيــات الدعايــة ،حيــث أصبــح
اإلعــام اإلســرائيلي بشــكل عــام يقــوم علــى مخطــط
دعائــي يشــمل األهــداف واألدوات والمراحــل ،والمنطــق
الفكــري والحجــج المتماســكة .إلــى جانــب محاولتــه ك ْســب
تعاطــف وتأييــد العالــم الغربــي ،فأصبحــت هنــاك جهــود
ال يمكــن إغفالهــا تهــدف إلــى التأثيــر علــى الــرأي العــام
الفلســطيني والعربــي ،بهــدف تمريــر أجندتهــا .4
أنشــأت وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعــام التفاعلــي
مرحلــة جديــدة فــي وســائل اإلعــام؛ إذ تمكنــت مــن
ربــط النــص بالعديــد مــن الســياقات ،حتــى علــى مســتوى
قيــاس التأثيــر المباشــر للخطــاب ،هــذا أوالً ،كمــا ســمحت
بالمشــاركة فــي إنتــاج الخطــاب اإلعالمــي ،وأنشــأت لغــة
خاصــة تتميــز بالكثيــر مــن البراعــة وتجعــل الدعايــة تبــدو
ذات مصداقيــة ،وبالتالــي القــدرة علــى تزويــر الحقائــق
والتالعــب بالوعــي العــام .5

Yücel، Gökhan. “See Our #DigitalDiplomacy Review 2017 Revised Version for #DiploCamp. #DDR17 Atlas Maps out a Total of 1406 Digital
Assets (Https://T.co/8p6qULRxZe) in 48 Categories Covering All MFAs Worldwide، Regional Rankings Etc. Pic.twitter.com/plPEbV2Up9.” Twitter.
Twitter، February 1، 2018. https://twitter.com/goyucel/status/959007325024604161.

1

 2أبو سعدة محمد“ .مؤسسات اإلعالم الصهيوني ،خريطة أولية ”.المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية” ،أكتوبر .2016 ،19
 3األسدي مروة“ .الدعاية الصهيونية :خصائص التخطيط وأساليب الترغيب .https://m.annabaa.org/arabic/studies/18688 ”.شبكة النبأ المعلوماتية ،24 ،مارس.2019 ،
 4أبو عامر عدنان“ .أيديولوجيا اإلعالم اإلسرائيلي في تغطية الشأن الفلسطيني” مركز الجزيرة للدراسات ،شباط،2018 ،18
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/02/180218100540480.html.
 5المصدر حيدر“ .الدعاية السيبرانية اإلسرائيلية لمحاصرة مسيرات العودة الفلسطينية ”.مركز الجزيرة للدراسات ،تموز .20 ،2018 ،11
https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/mediastudies/documents/9b748cb2640c43049fa7f83018c0a453_100.pdf.
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بشــكل عــام ،اســتغلت إســرائيل كل الوســائل إلثبــات
وجودهــا ،وعملــت علــى مواكبــة التطــورات اإلعالميــة من
أجــل نشــر دعايتهــا مــن خــال الوســائط الرقميــة ووســائل
اإلعــام االجتماعيــة.
إن اســتخدام المنصــات التفاعليــة مــن خــال الدبلوماســية
العامــة وعمليــات المعلومــات ،قــد أوجــد مســاحة جديــدة
الســتكمال عمليــات الدعايــة الموجهــة إلــى العالــم بشــكل
عــام ،والشــرق األوســط والشــعب الفلســطيني ،علــى
افتــراض أنهــا جــزء منــه ،علــى وجــه الخصــوص .فمنــذ
بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين أصبــح لــدى إســرائيل
عالقــات متينــة وقويــة فــي مجــاالت عــدة مــع الــدول
العربيــة المجــاورة ،واســتطاعت التخلــص مــن العزلــة
التــي كانــت تعيشــها فــي قلــب العالــم العربــي تدريجيــاً.
لكــن إســرائيل لــم تكتــف بالحكومــات ،بــل بــدأت بمســاعٍ
عمليــة لخلــق جســور تواصــل بينهــا وبيــن الشــعوب
العربيــة ،وحتــى الفلســطينيين أنفســهم عبــر التالعــب
بوعيهــم بهــدف تطويعهــم مــن خــال القــوة الناعمــة .ومــن
أبــرز طرائقهــا لتحقيــق هــذا الهــدف تواصلهــا مع الشــعوب
العربيــة فــي الشــرق األوســط بشــكل عــام والفلســطينيين
بشــكل خــاص مــن خــال منصــات اإلعــام التفاعلــي عــن
طريــق مخاطبتهــم باللغــة العربيــة بأســلوب دعائــي ممنهج.

الكلمــات المفتاحيــة :اإلعــام التفاعلــي ،أســاليب الدعايــة،
الخطــاب الدعائــي ،الخطــاب الدعائــي اإلســرائيلي.
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أوال :اإلطار المنهجي
مشكلة البحث:
يعيــش الشــعب الفلســطيني اليــوم صــورة جديــدة مــن صور
صراعــه مــع االحتــال اإلســرائيلي ،ففــي الوقــت الــذي
كان فيــه الســاح واالشــتباكات واالجتياحــات العســكرية
والرصــاص يشــ ّكل اللغــة الغالبــة التــي يســتخدمها
اإلســرائيلي لتطويــع الفلســطيني لــه وتمكيــن احتاللــه ،جــاء
اإلعــام التفاعلــي بوســائل جديــدة لالحتــال اإلســرائيلي
إلكمــال عمليــات ســيطرته علــى األرض والشــعب فــي آن
واحــد ،ولكــن بشــكل جديــد .6
إن إشــكالية الخطــاب الدعائــي اإلســرائيلي الموجــه ليــس
باألمــر الجديــد كمــا ذكــرت آنفــا فــي المقدمــة ،ولكــن أصبح
ـق جديــد يســتهدفه االحتــال مــن خــال اإلعــام
هنالــك متلـ ّ ٍ
التفاعلــي لتوجيــه خطــاب دعائــي ممنهــج ينــدرج كأســلوب
مــن أســاليب الدعايــة للســيطرة علــى العقــول والتالعــب
بهــا كمــا ســماها هربــرت شــيللر فــي كتابــة المتالعبــون
بالعقــول .7
تكمن إشكالية البحث في نقطتين رئيسيتين هما:
 كيفيــة اســتخدام اإلعــام التفاعلــي أداة ً لتوجيــه الخطــابالدعائــي مــن خــال أخــذ نمــوذج الخطــاب الدعائــي
اإلســرائيلي الموجــه إلــى الشــعب الفلســطيني عبــر
الفيســبوك.
 تحــول أســلوب الخطــاب اإلســرائيلي للفلســطينيين فــيالســنوات األخيــرة عبــر اإلعــام التفاعلــي مــن شــديد
اللهجــة إلــى أســلوب معاكــس ،والوقــوف عنــد أســبابه
وماهيــة هــذا التحــول.

أسئلة وفرضيات البحث:
يفتــرض البحــث أن اإلعــام التفاعلــي خلــق فضــاء جديــدا
للمنظمــات والــدول لبــث دعايتهــا وخطابهــا الدعائــي،
ومثــاال علــى هــذا يأخــذ فرضيــة أن االحتــال اإلســرائيلي
عبــر صفحاتــه علــى منصــات اإلعــام التفاعلــي يوجــه
خطابــا دعائيــا ممنهجــا إلــى الشــعب الفلســطيني بهــدف
تطويعــه ،وتمكيــن احتاللــه لوطنهــم .كمــا يفتــرض أن هــذا
الخطــاب تحــول فــي الســنوات األخيــرة مــن شــديد اللهجــة
إلــى خطــاب ينــدرج تحــت القــوة الناعمــة التطويعيــة ،وهــو
بهــذه الفرضيــات يطــرح البحــث ســؤالين رئيســين:
أوالً :مــا األســاليب الدعائيــة فــي الخطــاب اإلســرائيلي
الموجــه نحــو الشــعب الفلســطيني عبــر منصــات اإلعــام
التفاعلــي؟
ثانيــاً :لمــاذا يتجــه االحتــال اإلســرائيلي إلــى مخاطبــة
الفلســطينيين عبــر اإلعــام التفاعلــي بأســلوب مغايــر
ألســلوب القــوة والســاح المســتمر حتــى اللحظــة علــى
أرض الواقــع؟

أهمية البحث:
تمثــل هذه الدراســة محاولــة علمية ومنهجيــة لتفكيك الخطاب
اإلســرائيلي الموجــه نحــو الشــعب الفلســطيني بمــا يحقــق فهم
آليــات الدعايــة اإلســرائيلية الجديــدة .حيــث تســتدعي هــذه
الدراســة مفهــوم القــوة الناعمــة بمــا يتضمنــه ذلــك مــن تحليل

Mualla، Said Abu. “Palestinian - Israeli Cyber Conflict: An Analytical Study of the Israeli Propaganda on Facebook Adraei’s Page as an Example
= الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي في المجال العام االفتراضي :دراسة تحليلة للدعاية اإلسرائيلية في شبكات التواصل االجتماعي فيسبوك نموذجاJournal of the Arab American University ”.
3، no. 2 (2017): 54–55. https://doi.org/10.12816/0044523.

6

 7شيللر هربرت .المتالعبون بالعقول .1st ed .الكويت :عالم المعرفة1999. https://www.ktaab.com/books/6937863/ ،
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فــرص نجــاح السياســات بقــوة العمــل االتصالــي واإلعالمــي
الممنهــج .تتــرك هــذه الدراســة الفرصــة للباحثيــن والمحلليــن
العــرب والفلســطينيين لتبنــي منهجيــات جديــدة لمواجهــة
الخطــاب اإلســرائيلي الممنهــج ضــد الشــعب الفلســطيني.

المنهجية:
ســيتم توظيــف منهــج تحليــل المحتــوى الكمــي بهــدف
تحليــل محتــوى المنشــورات التــي يتــم بثهــا عبــر صفحــة
“المنســق  “ 8علــى فيســبوك ،وذلــك للكشــف عــن المكامــن
واألهــداف الدعائيــة مــن خــال قيــاس نســب تكــرار
وتقاطــع المصطلحــات واألســاليب والســياقات داخــل
المحتــوى المنشــور.

علــى األســئلة المفتوحــة إلــى تحليــل المحتــوى .يســتخدم
ــص رســائل االتصــال فــي تقييــم
تحليــ ُل المحتــوى فحْ َ
البيانــات مــن دراســات الحالــة .10
وباإلضافــة إلــى منهــج تحليــل المحتــوى الكمــي ،ســيعمد
الباحــث إلــى دعــم نتائجــه بتحليــل نوعــي للبيانــات عبــر
توظيــف أداة المقابلــة المباشــرة التــي ســيتم إجراؤهــا مــع
المختــص فــي الشــأن الفلسطيني-اإلســرائيلي والخطــاب
الدعائــي ،وذلــك للوقــوف عنــد أســباب ونتائــج اســتخدام
االحتــال اإلســرائيلي للقــوة الناعمــة فــي تعاملــه مــع
الشــعب الفلســطيني فــي الســنوات األخيــرة ،مــن خــال بــث
خطــاب دعائــي ممنهــج عبــر اإلعــام التفاعلــي.

مجتمع البحث وعيّنته:

عــرف بأنه أســلوب
ولتوضيــح ماهيــة تحليــل المحتــوى ،فقــد ُ
منظــم لتحليــل مضمــون رســالة معينــة ،حيــث إنــه أداة
لمالحظـــة وتحليـــل الســلوك الظاهــر لالتصال بيــن مجموعة
منتقــاة مــن األفــراد القائميــن باالتصــال  .9يمكــن أن يكــون
تحليــل المحتــوى كميّــا يركــز علــى العــدد والقيــاس .ونوعيــا
يركــز علــى التفســير والفهــم ،وفــي كال النوعيــن يقــوم
المنهــج بتصنيــف أو “ترميــز  ”Codingالكلمــات والمفاهيــم
والمصطلحــات داخــل النصــوص ثــم تحليــل النتائــج.

تــم اختيــار صفحــة “المنســق” -علــى الفيســبوك بالتحديــد
دون غيرهــا مــن المنصــات -مجتمعًــا للبحــث؛ إذ أشــارت
اإلحصــاءات إلــى أن أكثــر منصــة يســتخدمها الشــعب
الفلســطيني فــي اإلعــام التفاعلــي هــي منصــة فيســبوك ،11
وبالتالــي كان الفيســبوك أفضــل المنصــات التــي يمكــن مــن
خاللهــا دراســة صفحة المنســق مجتمعًــا يمكن إجــراء البحث
عليــه لقيــاس الخطــاب الدعائــي الموجــه للفلســطينيين.

ينصــبّ التركيــز فــي تحليــل المحتــوى التقليــدي علــى
العــدد ،حيــث يقــوم الباحثــون بحســاب تكــرارات كلمــة أو
عبــارة أو ســمة .اســتخدم علمــاء االجتمــاع هــذا المنهــج
لتحليــل الحيــاة االجتماعيــة مــن خــال تفســير الكلمــات
والصــور مــن الوثائــق والكتــب والصحــف واألفــام
والفنــون والموســيقى وغيرهــا مــن المنتجــات الثقافيــة
ووســائل اإلعــام .علــى ســبيل المثــال ،تســتند الــردود

وتــم أخــذ عينــة قصديــة مــن هــذا المجتمــع ،وهــي عبــارة
عــن  24منشــورا مــن صفحة “المنســق”  12على الفيســبوك
علــى مــدار عــام ( 2019ابتــداء مــن  1يناير/كانــون
الثانــي حتــى  31ديســمبر/كانون األول عــام )2019
بحيــث تــم اختيــار المنشــور الحاصــل علــى أعلــى عــدد
مــن التفاعــات كل  15يومــا خــال هــذا العــام .وجــاءت
العينــة كالتالــي:

 - 8المنسق :صفحة إسرائيلية على فيسبوك تُعرف نفسها باآلتي “ :الهدف الرئيس للوحدة يتبلور في التنسيق والتعاون ومتابعة االجراءات الخدماتية والمدنية التي تقدم للمواطن الفلسطيني ودعم التعاون عبر
توظيف معلومات تؤول إلى الدمج بين الجودة البشرية والتقدّم التقني ضف إلى تنسيق أنشطة الوزارات ،جيش الدفاع وقوات األمن ذات االرتباط المباشر بالفلسطينيين في يهودا ،السامرة وقطاع غزة”.
https://bit.ly/2zZkqFb
 9المدخلي محمد“ .منهج تحليل المحتوى ،تطبيقات على مناهج البحث ”.جامعة الملك عبد العزيز.4 ،.n.d ،
Mohajan، Haradhan Kumar. “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects.” Journal of Economic Development،
Environment and People 7، no. 1 (March 30، 2018): 37–38. https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571.
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 11تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين لعام  .)IPOKE 2019ايبوكhttps://doi.org/#SMPs2019. (.9 ،2020 January ،
“ 12المنسق .Facebook ”.االدارة المدنية اإلسرائيليةMarch 27، 2016. https://www.facebook.com/pg/COGAT.ARABIC/community/?ref=page_internal.،
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وقــد اســتعانت الباحثــة بــأداة “المقابلــة” أجرتهــا لتفســير
وشــرح بعــض النتائــج مــع الدكتــور صالــح النعامــي
المختــص فــي الدعايــة الفلســطينية اإلســرائيلية.
وبالوقــوف عنــد صفحــة المنســق علــى الفيســبوك ،فــإن
هــذه الصفحــة جــزء مــن عــدة صفحــات أخــرى علــى
منصــات متعــددة توجــه خطابهــا للفلســطينيين علــى وجــه
الخصــوص كمــا ســيتضح فــي النتائــج القادمــة ،وتعتبــر
واجهــة إعالميــة رقميــة لــإدارة المدنيــة ،وهــي اإلدارة
المســؤولة عــن عمليــات التنســيق األمنــي والمدنــي فيمــا
يخــص التنقــات عبــر المعابــر المقامــة بيــن المــدن
الفلســطينية .وكمــا ذُكــر ســابقا ،فــإن “المنســق” واجهــة
رقميــة لهــا حســابات فــي عــدد مــن المنصــات الرقميــة
مثــل فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى
أنهــا تمتلــك صفحــة إلكترونيــة خاصــة بهــا علــى شــبكة
اإلنترنــت.
تنشــر اإلدارة المدنيــة -عبــر هــذه المنصــات بشــكل
أساســي -ك َّل مــا يخــص المعابــر وتصاريــح العبــور
وعمليــات التنســيق ،باإلضافــة إلــى ذلــك تنشــر محتــوى
ثقافيــا اجتماعيــا سياســيا ودينيــا متنوعــا .فقــد تجــد أغنيــة
لفيــروز ،يتبعهــا منشــور للتهنئــة بيــوم الجمعــة ،وفــي
المســاء تحريــض تجــاه المقاومــة الفلســطينية .أمــا فيمــا
يخــص صفحــة المنســق علــى الفيســبوك ،فقــد تــم إنشــاؤها
فــي مــارس /آذار  2016ويتابعهــا ما يقــارب الـ  625ألف
شــخص تقريبــا ،وتنشــر يوميــا مــن  3إلــى  5منشــورات.
فيمــا يخــص اســم “المنســق” فهــو اســم حركــي للمديــر
العــام لــإدارة المدنيــة الــذي تتلخــص فيــه عمليات التنســيق
المدنــي واألمنــي ،ويمثــل الوجــه الرئيســي لــإدارة العامــة،
والــذي يتولــى منصبــه الحالــي “كميــل أبــو ركــن” .13
أخيــرا ،فــإن أبــرز ما يميــز صفحات “المنســق” اإللكترونية
شــعار المنســق المصمــم بعنايــة ،والــذي يحمــل دالالت
كبيــرة وهــو عبــارة عــن كفيــن يتصافحــان تتوســطهما

أبنيــة متراصــة ،ومرتفعــة يلفهــا غصــن زيتــون ،وبهــذا
كنايــة علــى أن هــدف هــذه الصفحــة هــو خلــق تواصــل
فــي جــو مــن الســام واإلنجــاز والتقــدم كمــا تدّعــي .15 14

ثانيا :الدراسات السابقة
بعيــدا عــن موضــوع البحــث الــذي ركــز علــى الخطــاب
اإلســرائيلي الموجــه للشــعب الفلســطيني عبــر اإلعــام
التفاعلــي علــى وجــه الخصــوص ،فــإن الخطــاب الدعائــي
عــا جدي ـدًا فــي ميــدان الدراســات
اإلســرائيلي ليــس موضو ً
واألبحــاث .فالنمــوذج الدعائــي للحركــة الصهيونيــة
كان نموذ ًجــا قويًّــا لدراســة علــوم الدعايــة وأســاليبها
قديمــا ،وتناولــت كثيــر مــن الدراســات الخطــاب الدعائــي
اإلســرائيلي فــي ظل الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي عبر
وســائل اإلعــام المختلفــة وصــوال إلــى الدعايــة التــي تبثهــا
إســرائيل عبــر منصاتهــا الخاصــة فــي اإلعــام التفاعلــي.
فناقــش مثــا الباحــث أحمــد عــوض -مــن خــال بحثــه
الــذي كان بعنــوان “لغــة الخطــاب اإلعالمــي اإلســرائيلي
16
الخطــاب اإلعالمــي
عمليــة الســور الواقــي نموذجــاً” -
َ
وتطــو َره عبــر وســائل اإلعــام اإلســرائيلية
اإلســرائيلي
ّ
بهــدف تجريــم الشــعب الفلســطيني وتكذيــب أقوالــه وســحب
شــرعيته عــن أرضــه ووطنــه .واتخــذ عمليــةَ “الســور
الواقــي” نموذجــا إلثبــات فرضيــات دراســته ،وهــي
عمليــة عســكرية شــنها االحتــال اإلســرائيلي علــى الضفــة
الغربيــة عــام  ،2002حيــث أبــرز مــن خالل هــذا النموذج
األســلوب اإلســرائيلي الخطابــي أثنــاء العمليــة لتبريــر
الجرائــم التــي ارتكبتهــا ،كمــا رصــد اللغــة المســتخدمة
فــي وصــف اآلخــر العربــي الفلســطيني ،وكذلــك رصــد
الجــدل الداخلــي واألعمــاق النفســية والثقافيــة والوجدانيــة
للغــة العــدو حينمــا يقــوم بممارســة االحتــال علــى شــعب

 13الرجوب عوض“ .استغالال لحاجة المضطر‘ ..المنسق’ اإلسرائيلي يغزو المجتمع الفلسطيني” AJA log. Al Jazeera، June 20، 2019..
.فلسطين-إسرائيل-الضفة-المنسق-الحكم-العسكري-خدماتhttps://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/20/
 14مصدر سابق ،صفحة المنسق.
 15مصدر سابق ،الرجوب ،عوض.
 16عوض أحمد رفيق“ .لغة الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي “عملية السور الواقي” .123–1 ،2006
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مــا .واســتنتج الباحــث فــي هــذه الدراســة أن االحتــال
اإلســرائيلي ينتهــج أســلوبين أساســيين فــي تغطيــة العمليــة،
وهمــا أســلوب التبريــر الــذي اســتخدمه لتبريــر أفعالــه،
وأســلوب التجريــم الــذي اســتخدمه لتجريــم الجانــب
الفلســطيني .كمــا اتســم الخطــاب اإلعالمــي اإلســرائيلي
بعــدة ســمات منهــا التهويــل واالســتعالء والتحقيــر وتنميــط
الصــورة العربيــة والفلســطينية واالســتعالء بهــدف الهيمنة.

االحتــال اإلســرائيلي عبــر صفحــات اإلعــام االجتماعــي
أثنــاء حــرب  2012التــي شــنتها إســرائيل علــى غــزة.
علــى وجــه التحديــد ،تســتخدم الــدول المنصــات الرقميــة
لتوفيــر أشــكال الرســائل الجديــدة هــذه لتجنيــد جهــات
فاعلــة جديــدة والمركزيــة “إلعــادة” التواصــل و”تمكيــن”
الرســائل .تشــير البيانــات الــواردة فــي هــذا المقــال إلــى
أن شــبكات التواصــل االجتماعــي لــم يتــم التفكيــر فيهــا
كمســرح جديــد تمام ـا ً للعمليــات ،وبــدالً مــن ذلــك ،كانــت
هــذه الوســائط أدوات مفيــدة لتشــكيل التصــورات ،وإيصــال
الرســائل لجماهيــر أوســع ،ونشــر الرســائل فــي الوقــت
الفعلــي تقريبًــا وفقًــا ألهــداف الدولــة .وهكــذا ،علــى
الرغــم مــن هــذه التعقيــدات ،حيــث تــزداد شــرعية وســائل
لمروجــي
التواصــل االجتماعــي نفســها ،تــزداد قيمتهــا
ّ
الدعايــة ووســطاء الســلطة.

وفــي دراســة أخــرى  17للباحــث ســعيد أبــو معــا ،يعــرض
الدعايــة الرســمية اإلســرائيلية علــى الشــبكات االجتماعيــة،
وأهــم المنصــات الفضائيــة اإللكترونيــة ،مــن خــال
تحليــل الصفحــة الرســمية للمتحــدث الرســمي باســم الجيــش
اإلســرائيلي ،أفيخــاي أدرعــي .الدراســة عبــارة عــن
دراســات وصفيــة وتســتخدم طريقــة المســح وطريقــة تحليل
المحتــوى (مــن الناحيــة الكميــة والنوعية) .حددت الدراســة
وجــود قضايــا أمنيــة وعســكرية واجتماعيــة ودينيــة علــى
صفحــ ِة “أفيخــاي أدرعــي” التــي تبــث األخبــار وتســعى
للوصــول إلــى المزيــد مــن الفلســطينيين .تســتخدم الصفحــة
طرقًــا دعائيــة مختلفــة :إنشــاء صــور ذهنيــة ،ونشــر بعــض
األخبــار المختــارة بعنايــة ،واســتخدام الشــعارات .وتتنــاول
ضــا قضايــا النــزاع بطــرق عديــدة :اســتعراض
الصفحــة أي ً
العضــات ،والتقــارب ،واســتغالل البعــد اإلنســاني .وهــي
بذلــك تديــر الصــراع فقــط دون نيــة لمواصلــة التواصــل
أو إنشــاء نقــاش مثمــر كمــا يظــن كثيــر مــن العــرب
المتفاعلــون مــع الصفحــة .ويعــرض الباحــث كيــف أن
الصفحــة تُصــ ّ ِور الجانــب اإلنســاني المزعــوم للجيــش
اإلســرائيلي بينمــا تؤكــد شــيطنة الفلســطينيين وتهــدف إلــى
إرعابهــم وتخويفهــم.

اســتنتاجنا الرئيســي مــن األنمــاط التــي لوحظــت هــو أنــه،
كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الصناعــات األخــرى،
فــإن ظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي عمليــات
الدبلوماســية/المعلومات العامــة فــي زمــن الحــرب قــد خلــق
تعقيــدات جديــدة لممارســة الدولــة وفعاليتهــا وشــرعيتها.
إن إنشــاء حســاب نقــدي لهــذه التجــارب هــو مســعى مهــم
فــي حــد ذاتــه ،وبهــذا المعنــى ،فــإن شــبكات التواصــل
االجتماعــي تجعــل تأثيــرات الدعايــة أكثــر شــفافية .ومــع
ذلــك ،نظــرا ً لتزايــد تضــارب شــبكات السياســة العالميــة
الحاليــة عبــر تدفقــات وســائل التواصــل االجتماعــي،
ستســتمر الــدول فــي الترويــج لمصالحهــا بشــفافية مــن
خــال الدبلوماســية العامــة والدعايــة الســريعة والمتاحــة.

وفـ�ي دراسـ�ة أخـ�ر ى  18للباحثيــن �Luke Heemsber
 gen and Simon Lindgrenاللذيــن كان هدفهمــا
مــن الدراســة التعليــق علــى األســاليب والتوقعــات الناشــئة
لدبلوماســية الدولــة العامــة والدعايــة والشــفافية أثنــاء الحرب
مــن خــال دراســة الدعايــة التــي بثهــا الناطقــون باســم جيش

ض الباحثــة
و فــي دراســة أخيــرة ضمــن هــذا الفصــل تعـ ِـر ُ
هــدى نعيــم فــي بحثهــا بعنــوان “الخطــاب الدعائــي
اإلســرائيلي باللغــة العربيــة نحــو المقاومــة الفلســطينية عبر
شــبكات التواصــل االجتماعــي”  ،19كيــف تخاطب إســرائيل
المقاومــة الفلســطينية عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي،

17
Mualla، Said Abu. “Palestinian - Israeli Cyber Conflict: An Analytical Study of the Israeli Propaganda on Facebook Adraei’s Page as an Example
.” Journal of the Arab American Universityالصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي في المجال العام االفتراضي :دراسة تحليلية للدعاية اإلسرائيلية في شبكات التواصل االجتماعي فيس بوك نموذجا =
3، no. 2 (2017): 52–75. https://doi.org/10.12816/0044523.
18
Heemsbergen، Luke Justin، and Simon Lindgren. “The Power of Precision Air Strikes and Social Media Feeds in the 2012 Israel–Hamas Conflict:
‘Targeting Transparency.’” Australian Journal of International Affairs 68، no. 5 (2014): 569–91. https://doi.org/10.1080/10357718.2014.922526.

 19نعيم هدى“ .الخطاب الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية في اإلعالم االجتماعي دراسة تحليلية مقارنة” الجامعة اإلسالمية  -قسم الدراسات العليا ،أغسطس/آب .2017

13

أساليب الدعاية يف الخطاب اإلسرائيلي املوجه للشعب الفلسطيني عبر اإلعالم التفاعلي

ومــا الصــورة التــي تحــاول بناءهــا مــن خــال خطابهــا
حــول ماهيــة المقاومــة الفلســطينية ،وكذلك أســاليب خطابها
للمقاومــة حيــث تض َّمــنَ أســلوبين علــى الترتيــب ،األول هو
أســلوب المهاجمــة وتشــويه صــورة وســمعة المقاومــة،
والثانــي هــو التبريــر والتعتيــم والتضليــل ألي هجــوم أو
جريمــة ارتكبهــا االحتــال تجــاه الشــعب الفلســطيني.
إن هــذه األبحــاث تخــرج بنتيجة مشــتركة؛ وهــي أن االحتالل
اســتطاع أن يوظــف اإلعــام التفاعلــي بطريقــة موا ِكبــة
ـث خطابــه بأســاليب دعائيــة.
للتطــور اإلعالمــي؛ بغيــة بـ ّ ِ
وكمــا ذكرنــا ســابقا ً فــي األســئلة البحثيــة؛ فهــذا البحــث
تكميلــي لتلــك األبحــاث والدراســات؛ حيــث إنــه ســيدرس
علــى وجــه الخصــوص شــكل الخطــاب الدعائــي داخــل
اإلعــام التفاعلــي مــن خــال الخطــاب الدعائــي الموجــه
للشــعب الفلســطيني عامــة ،وهــل تحــول الخطــاب الدعائــي
مــن اتهامــي هجومــي شــديد اللهجــة إلى خطاب يحــاول خلق
ي
شــكل جديــد للخطــاب المعتــاد ينــدرج تحــت أســلوب ســلم ّ
يهــدف إلــى االتصــال والتواصــل مــع الشــعب الفلســطيني
وتطويعــه بأســلوب ســلمي عبــر التالعــب بوعيــه.

ثالثا :اإلطار النظري
إن الدعايــة بأســاليبها وتقنياتهــا العديــدة تتقاطــع مــع
العديــد مــن نظريــات علــم النفــس واالجتمــاع ،وأبــرز
تلــك النظريــات ،والتــي يمكــن دمجهــا مــع موضــوع هــذا
البحــث وتحليــل النتائــج علــى أساســها هــي نظريــة التأطيــر
(.)Framing
الفرضيــة الرئيســية لنظريــة التأطيــر هــي أنــه يمكــن النظر
إلــى قضيــ ٍة مــا ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن وجهــات
النظــر وتفســيرها علــى أن لهــا آثــارا فــي قيــم أو اعتبــارات
متعــددة .يشــير التأطيــر إلــى عمليــة قيــام األشــخاص

بتطويــر مفهــوم معيــن لقضيــة مــا أو إعــادة توجيــه تفكيــر
الجمهــور حــول قضيــة مــا.
وأشــار الباحــث  Melissa Joy Gonzalezإلــى أن
العوامــل ،مثــل طريقــة إيصــال الرســالة ،ومالحظــة الزوايا
التــي يتــم تناولهــا ،وثقــة المتحــدث ،واختيــار الكلمــة ،ونبرة
الصــوت ،والتســليم الكلــي للرســالة ،جميعهــا لهــا تأثيــرات
مهمــة فــي تفســيرها .حيــث يقــوم المتواصلــون بإصــدار
أحــكام تأطيــر واعيــة أو غيــر واعيــة فــي تقريــر مــا يجــب
قولــه ،مسترشــدين بإطــارات تنظــم نظــام معتقداتهــم .20
التأطيــر فــي عمليــات االتصــال “ينظــم الواقــع اليومــي” مــن
خــال توفيــر “معنــى لشــريط األحــداث” وتعزيــز تعريفــات
وتفســيرات خاصة بالقضايا السياســية .خــال العَقد الماضي،
أصبــح تحديــد اإلطــارات فــي التواصــل -أي االعتبــارات
الرئيســية التــي تــم تأكيدهــا في قانــون الكالم -صناعــة منزلية
افتراضيــة .يتتبــع الباحثــون اإلطــارات لتحديــد االتجاهات في
تعريفــات القضايــا ،ومقارنــة التغطيــة عبــر منافــذ الوســائط،
ودراســة االختالفــات عبــر أنــواع الوســائط .21
وبالتالــي يمكــن القــول :إن وســائل اإلعالم يمكن أن تســتخدم
مــن قبــل العامليــن فيهــا إلنشــاء المواقــف العامــة والتأثيــر
فيهــا وتغييرهــا ،وهــذه اللبنــة األساســية لفكــرة الدعايــة.

اإلطار المفاهيمي:
الدعاية
طـ ّـور الطبيــب النفســي البريطانــي وعالــم النفــس جيمــس
عرفهــا فــي
بــراون عــدة نقــاط تتعلــق بالدعايــة ،حيــث ّ
البدايــة علــى أنهــا ســلوك مقصــود للتأثيــر فــي مشــاعر
النــاس وأفكارهــم ،وينبغــي أن تحتــوي بدورهــا علــى
أهــداف أيديولوجيــة ،وبالتالــي ،قــال :إنــه ليــس كل

Gonzalez، Melissa Joy. “Media Propaganda: A Framing Analysis of Radio Broadcasts from U.S. to Cuba.” University of South Florida Scholar
Commons، January 2013، 17. https://doi.org/htp://scholarcommons.usf.edu/etd/4494.

20

Chong ، Dennis، and James Druckman. “FRAMING THEORY.” Northwestern University، 2007، 106. https://doi.org/ 80.76.165.246.
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اإلعالنــات دعايــة إال إذا كانــت تحتــوي علــى أيديولوجيــة
دعائيــة لتوجيــه مشــاعر النــاس وأفكارهــم تجــاه مســألة
معينــة دون علمهــم أو شــعورهم .كمــا يعتبــر بــراون
أن جميــع المجتمعــات الدينيــة والحكومــات والجمعيــات
ضــا :إن الدعايــة تحمــل نتيجــة
السياســية تمارســها .وقــال أي ً
معروفــة بالفعــل ،وإن مســتقبل الدعايــة يمكــن أن يصــل
دون الشــعور بــه .وأخيــرا ،قــال :إن الدعايــة جــزء مــن
مخطــط متعمــد للتلقيــن .22
إن كلمــة  propagandaهــي كلمــة التينيــة وتعنــي
النشــر والنمــو ،وترتبــط هــذه الكلمــة مــع االســتخدام
األول لـــ �ongregatio de Propaganda Fede
 ،roوهــو مــا يعنــي جماعــة نشــر اإليمــان .أسســها البابــا
غريغــوري الخامــس عشــر فــي عــام  ،1622بهــدف نشــر
اإليمــان وتوطيــن العالــم .هــذا المفهــوم ال يختلــف اختالفًــا
كبيــرا عــن المفهــوم الــذي طــوره “مؤيــد هللا الفاطمــي”،
ً
فــي الفتــرة الفاطميــة فــي مصــر مــن  975إلــى  969م،
وســبقه البابــا غريغــوري منــذ أكثــر مــن س ـتّمئة عــام .23
الدعايــة قديمــة قــدم اإلنســان نفســه ،وقــد مارســها غريزيًــا
وأتقــن أســاليبها ،حيــث تشــير المراجــع والكتــب إلــى أن
الفراعنــة والرومــان والبابلييــن وغيرهــم ،قــد مارســوا
الدعايــة “داخليــاً” للحصــول علــى التفــاف شــعوبهم،
و”خارجيــاً” فــي حروبهــم ضــد األمــم األخــرى .24
كمــا تــم اســتخدام كلمــة “دعايــة” خــال الحــروب فــي أوروبــا
بيــن  .1618-1648بســبب الخــوف مــن انتشــار أفــكار
“مارتــن لوثــر” ،وقــد شــكلت الكنيســة دائــرة لممارســة دعايــة
مضــادة للوثــر ونشــر الشــعارات الدينيــة وتجريــم مــن اتبعــه.
وبعــد الثــورة الفرنســية ،كانــت الصحافــة تتمتع بســلطة كبيرة
للتأثيــر فــي النــاس ،ممــا أدى إلــى اســتخدام الدعايــة كوســيلة
سياســية فــي الصــراع السياســي ،وربمــا كانــت هــذه هــي
المــرة األولــى التــي تحضــر فيهــا الدعايــة فــي الصحافــة .25

اســتمرت الدعايــة فــي الظهــور بشــكل بــارز خــال الحــرب
العالميــة األولــى ،حيــث كان لهــا مفكروهــا وصانعوهــا .كان
االســتخدام األبــرز للدعايــة فــي العصــر الحديــث فــي عــام
 1916أثنــاء الحــرب العالميــة األولــى ،عندمــا أنشــأ الرئيــس
األمريكــي ويلســون لجنـةً للدعايــة تضمنــت مفكريــن بارزين
ومنظريــن أكاديمييــن مثــل جــون ديــوي ووالتــر ليبمــان
وإدوارد بيرنيــز فــي حملتــه بعنــوان “ســام بــا فــوز”.
فــي ذلــك الوقــت ،كان المواطنــون األمريكيــون مســالمين
للغايــة حيــث لــم يكونــوا يريــدون المشــاركة فــي الحــرب
األوروبيــة ،لكــن الرئيــس كان عليــه التزامــات تجــاه الحرب،
لــذا أنشــأ لجنــة إعالنــات حكوميــة ،كمــا أنشــأت لجنــة الكريل
ووزارة المعلومــات البريطانيــة ،وكان هدفهــم تحريــض
الشــعب األمريكــي ضــد الشــعب األلمانــي ،وبعــد  6أشــهر
بالفعــل ،تحــول الشــعب األمريكــي المســالم إلــى شــعب
متعطــش للحــرب ،ولتدميــر كل مــا يرتبــط بالنازيــة .26
ثــم جــاءت بعــد ذلــك الحــرب العالميــة الثانيــة ليظهــر لنــا
عــراب الدعايــة النازيــة ،والــذي خــرج
يــوزف غوبلــز
ّ
بنتائــج وتكتيــكات دعائيــة تســتخدم حتــى يومنــا هــذا فــي
بنــاء الدعايــة .اســتمرت حــرب الدعايــة وأصبحــت أكثــر
منهجيــة وأقــوى مــن ذي قبــل ،بــد ًءا مــن الحــرب البــاردة،
والحركــة الصهيونيــة ،واالحتــال اإلســرائيلي لفلســطين،
واالســتعمار الغربــي فــي الشــرق األوســط ،حتــى الحركات
اإلرهابيــة فــي العــراق وأفغانســتان ،وحــرب الخليــج،
ثــورات الربيــع العربــي ،وحمــات دونالــد ترامــب،
وداعــش ،وعــدد أخــر مــن األمثلــة ال يحصــى .27

الدعاية في اإلعالم ،واإلعالم التفاعلي:
ظــل النشــاط الدعائــي مســتمرا علــى مــدى الصراعــات،
حتــى ظهــور شــبكة اإلنترنــت التــي خلقــت فضــاء جديــدا

“The Techiniqes of Propaganda.” https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/0534619029_19636.pdf. Accessed February 10،
2020. https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/0534619029_19636.pdf.
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 23محمد مهدي ،وعبد هللا محمد“ .الدعاية السياسية وأثرها في تشكيل الرأي العام ”.مجلة جامعة بابل.4–3 ،2012 ،
 24فارة محمد ،وحسن هادي“ (نشأة وتطور الدعاية السياسية (المداخل النظرية ”مجلة جامعة ذي قار.34–134 ،2007 ،
 25مرجع سابق The Techiniqes of Propaganda
 26تشومسكي نعوم .السيطرة على اإلعالم .القاهرة :مكتبة الشروق الدولية8،ص 2003.
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للدعايــة وللمروجيــن لهــا ،والســيما مــع االســتخدام الواســع
لوســائل التواصــل االجتماعــي .ففــي الوقــت الــذي كان فيــه
السياســيون هــم زعمــاء الدعايــة فــي القــرن التاســع عشــر،
أصبــح اليــوم مالكــو مواقــع غوغــل وفيســبوك وغيرهــا،
هــم الوجــه األبــرز إلنتــاج الدعايــة والترويــج لهــا مــن
خــال منصاتهــم فــي اإلعــام االجتماعــي وبالتعــاون مــع
الزعمــاء والمنظمــات الدوليــة .28
لإلعــام التفاعلــي إمكانــات هائلــة فــي التأثيــر ،ففــي
الثــورات الشــعبية واالنتفاضــات واالحتجاجــات فــي
جميــع أنحــاء العالــم فــي الســنوات األخيــرة ،لعبــت وســائل
التواصــل االجتماعــي دورا ً رئيسـيًا فــي تعبئــة الــرأي العــام
والتأثيــر فيــه وتشــكيل إجمــاع علــى األحــداث مــن جميــع
أنحــاء العالــم .يتــم اســتخدام االتصــاالت الحديثــة مــن قبــل
الجانبييــن ،الزعمــاء والشــعوب ،وهنــا يتــم خــوض الدعايــة
الحديثــة وحــرب المعلومــات ،حيــث تتيــح لعــدد صغيــر
مــن األفــراد التأثيــر فــي آراء جمهــور أكبــر ومعالجتهــا.
باإلضافــة إلــى ذلك ،تســمح ديناميكيات االســتهداف والحشــد
التــي أنشــأتها وســائل التواصــل االجتماعــي لألفــكار -ســواء
كانــت صحيحــة أو غيــر ذلــك -باالنتشــار بشــكل أســرع مــن
أي وقــت مضــى .يُذكــر أن إدارة األخبــار والتالعــب بالرأي
فــي حــد ذاتــه ليــس “شــراً” ضروري ـا ً .29
وتأتــي وســائل التواصــل االجتماعــي كأكثــر جــزء بــروزا
فــي اإلعــام الرقمــي؛ حيــث إن لهــا تأثيــرات قوية فــي العالم
الحقيقــي .لــم يعــد مــن الممكــن رفضهــا باعتبارهــا “أشــياء
تحــدث علــى اإلنترنــت” بشــكل عشــوائي وحســب .مــا
يحــدث داخل  Facebookو Twitterومنصات الوســائط
االجتماعيــة األخــرى يمكــن أن يغيــر مســار األمــم .كمــا أنــه
ال يســاعد علــى أن تكــون وســائل التواصــل االجتماعــي
مدفوعــة بعوامــل ذاتيــة (أي مشــاعر المســتخدمين) ،بــدالً

مــن األشــياء الموضوعيــة مثــل الحقائــق .30

الدعاية الصهيونية والدعاية اإلسرائيلية:
عنــد إعــان تأســيس دولــة الكيــان الصهيونــي ،تــم تشــكيل
“هيئــة رؤســاء تحريــر الصحــف” التــي ضمــت كافــة
رؤســاء الصحــف المســتقلة والحزبيــة الصهيونيــة آنــذاك؛
وقــد اعتبــرت إحــدى أذرع الموســاد الصهيونــي؛ فقــد كانــت
تتلقــى المعلومــات مــن كبــار المســؤولين ،كرئيــس الحكومــة
واألجهــزة األمنيــة ،حــول مــا يجــب نشــره فــي اإلعــام .31
وفــي ســبيل إنجــاح فكــرة إقامــة وطــن قومــي كان أبــرز
األهــداف اإلعالميــة لهــذه المنظمــة مــن الناحيــة الداخليــة
هــو الحشــد والتعبئــة فــي صفــوف اليهــود للهجــرة إلــى
فلســطين ،وذلــك بأســاليب دعائيــة بحتــة .حيــث يمكــن الجزم
بــأن بدايــات النشــاط الدعائــي الصهيونــي كانــت داخليــة؛
حيــث اســتخدم قــادة الحركــة الصهيونيــة العاطفــة الدينيــة
للتأثيــر فــي اليهــود ودفعهــم للهجــرة إلــى فلســطين .32
أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فكانــت أهــداف الحركــة إثارة
ـرق
الخالفــات بيــن العــرب والفلســطينيين عمــا بفكــرة “فـ ّ
تســد” ،وفــي ذات الوقــت محاولــة تطويعهــم بأســاليب
دعائيــة ،وكذلــك اختــراق الوعــي العربــي عبــر إطــاق
عــدد مــن وســائل اإلعــام باللغــة العربيــة بهــدف التأثيــر
فــي عقليــات األفــراد ونفســياتهم .هــذا مــن جانــب ،ومــن
جانــب آخــر عملــت الحركــة الصهيونيــة علــى بــث الدعايــة
للغــرب مــن خــال تقمــص دور الضحيــة وإظهــار مــرارة
مــا عاشــه اليهــود فــي الــدول الغربيــة فــي ظــل الفاشــية
والنازيــة بهــدف الحصــول علــى االلتفــاف الغربــي .33

Fuchs، Christian. “Propaganda 2.0: Herman and Chomsky’s Propaganda Model in the Age of the Internet، Big Data and Social Media in the Age
of the Internet، Big Data and Social Media.” The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness، 2018، 73–73.
https://doi.org/10.16997/book27.f.
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وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة أصبحــت هنــاك هيئــة
إعالميــة َّ
منظمــة داخــل قطــاع حكومــي عمــدت إلــى إنشــاء
كيــان إعالمــي قــوي ،مــن خالل أنشــطة حكوميــة تتمثل في
إكمــال عمليــات بــث الدعايــة الصهيونيــة ،التــي أصبحــت
تســمى “دعايــة إســرائيلية” مــن خــال نشــاط صحفــي واســع
وهيئــات بــث إذاعيــة وتلفزيونيــة .ومــع دخــول العصــر
الرقمــي خــال الســنوات الماضيــة ،دأبــت إســرائيل علــى أن
تؤمــن لهــا حضورا واســعا في اإلعــام الرقمــي واالجتماعي
وبلغــات متعــددة ،عــدا عــن المكاتــب اإلعالمية والدبلوماســية
المنتشــرة فــي كل أنحــاء العالــم  .34و بهــذا يتعامــل االحتــال
اإلســرائيلي بأســلوبين مــع الفلســطينيين؛ أولهــا ممارســة كل
أشــكال العنــف والتطــرف منــذ عــام  1948وحتــى اليــوم،
وكأحــدث مثــال علــى ذلــك التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة
هآرتــس (مــارس/آذار  ،)2020الــذي تضمــن مقابــات مــع
عــدد مــن الجنــود اإلســرائيليين الموجوديــن علــى الحــدود مع
عرضــت المقابــات شــهادات هــؤالء الجنــود
قطــاع غــزة ،و َ
الذيــن يتباهــون بقتــل الشــباب ،واألطفــال الفلســطينيين عبــر
ي فــي مســيرات العــودة  ،35وفــي ذات
قنصهــم بأســلوب ســاد ّ
الوقــت نــرى عبــر منصــات اإلعــام االجتماعــي والرقمــي
خطابــا آخــر مبنيــا علــى تقنيــات دعائيــة تركــز علــى التأطير
فــي ســبيل التالعــب بالوعــي ،وهــو مــا ســيتطرق إليــه هــذا
البحــث تفصيــا.

 .1مواضيع المحتوى:
اتضــح مــن الدراســة أن هنالــك موضوعــات مختلفــة
تطــرق لهــا المحتــوى الــذي شــملته عينــة التحليــل توزعــت
بيــن اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة ودينيــة.
يُظهــر الجــدول  1نســب متفاوتــة فــي التطــرق لهــذه
المواضيــع ،بحيــث إن معظــم المنشــورات التــي نشــرها
“المنســق” علــى صفحتــه كانــت ذات طابــع اجتماعــي
بمــا نســبته  44%تقريبــا ،وتوزعــت باقــي النســبة علــى
بقيــة المواضيــع .وقــد تظهــر النتيجــة منطقيــة إلــى حــد
مــا ،فكمــا وصــف الباحــث ســعيد أبــو معــا فــي مقالتــه:
الصــراع الســايبيري بيــن فلســطين وإســرائيل ،فــإن هــذه
الصفحــات وســيلة عظيمــة إليصــال رســائل سياســية
فــي قوالــب اجتماعيــة  .36باإلضافــة إلــى ذلــك يُذكــر أن
أســلوب االحتــواء القائــم علــى عــدم التطــرق للمواضيــع
الحساســة فــي الخطــاب يعــد أحــد أهــم أســاليب الدعايــة،
لذلــك انتهجــت هــذه الصفحــة المخصصــة للفلســطينيين
إلــى التطــرق للمواضيــع االجتماعيــة دون الخــوض كثيــرا
فــي مواضيــع حساســة مثــل الديــن أو السياســة .37

رابعا :اإلطار التحليلي
يتضمــن هــذا القســم تحليــل مضمــون للعينــة المختــارة ،كما
تــم التوضيــح ســابقا حيــث جــرى تاليــا تحليــل عــدد مــن
القضايــا التــي تتعلــق بشــكل الصفحــة ومحتواهــا ،واللغــة
المســتخدمة فيهــا ،فضــا عــن مناقشــة المصطلحــات التــي
يتــم التركيــز عليهــا.
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 .2اتجاه المحتوى:
كان للمحتــوى الــذي شــملته العينة اتجاهــات متباينة ،وعند
قــول اتجاهــات فالمقصــود االتجــاه الــذي اتخــذه صانــع
المحتــوى فــي حديثــه ،فمنهــا مــا اتخــذ اتجاهــا إيجابيــا
اشــتمل فيــه المحتــوى علــى المــدح والتفــاؤل بالمســتقبل
وذكــر اإلنجــازات دون الخــوض فــي أي ســلبية محتملــة،
وبالطبــع كان هــذا االتجــاه يعــود علــى صانــع المحتــوى،
أي اإلدارة العامــة التــي تمثــل فــي الحقيقــة أحــد وجــوه
“دولــة إســرائيل” ،علــى ســبيل المثــال االتجــاه اإليجابــي
الــذي اتخــذه “المنســق” أثنــاء الحديــث عــن المعابــر،
ومــا توفــره مــن تســهيالت ومــا حققتــه مــن إنجــازات
بفضــل جهــود اإلدارة العامــة .فــي المقابــل كان هنالــك
محتــوى ذو اتجــاه ســلبي يركــز علــى ســوداوية الحــدث
وســلبياته ،واتجــه هنــا صانــع المحتــوى بشــكل أساســي
نحــو حــركات المقاومــة الفلســطينية والخــراب والتراجــع
فــي الحــال الفلســطيني بســبب أعمالهــا “اإلرهابيــة”
كمــا يصفهــا المنســق .وبيــن االتجــاه الســلبي واالتجــاه
اإليجابــي ،كان هنالــك االتجــاه المحايــد الــذي لــم يتخــذ
بصــورة “ظاهــرة” منحــى إيجابيــا تجــاه صانــع المحتــوى
(المنســق-االحتالل اإلســرائيلي) ،وال اتجاهــا ســلبيا نحــو
عــدو صانــع المحتــوى (المقاومــة الفلســطينية).
بالنظــر إلــى الجــدول  ،2وجــد التحليــل أن الخطــاب الــذي
تــم توجيهــه عبــر صفحــة المنســق اتخــذ اتجاهــا إيجابيــا في
معظــم عينــات التحليــل ،حيــث بلغــت نســبته  ،75%أمــا
بالنســبة لالتجــاه الســلبي فقــد بلغــت نســبته  ،13%وبيــن
االتجــاه الســلبي واإليجابــي بلــغ الخطــاب الــذي يحمــل
اتجاهــا محايــدا نســبة  .4%وعلــى النقيــض مــن الظــروف
الطبيعيــة ألي خطــاب أن يحمــل اتجاهــا واحــدا ســلبيا
أو إيجابيــا أو محايــدا ،حملــت بعــض العينــات اتجاهيــن
للخطــاب :ســلبي وإيجابــي معــا بنســبته  8%تقريبــا،
وهــذه الصفــة المزدوجــة يتســم بهــا الخطــاب الدعائــي
اإلســرائيلي كمــا ذكــرت بعــض األبحــاث  .38وكمثــال على
االزدواجيــة فــي االتجــاه ،تتحــدث بعــض المنشــورات عــن
التطــور الحاصــل واإلنجــازات التــي تــم تحصيلهــا فــي
أحــد المعابــر اإلســرائيلية بيــن المــدن الفلســطينية ،وحمــل

ذلــك بــدوره اتجاهــا إيجابيــا ،ولكــن فــي ذات المنشــور جــاء
ســياق أخــر يحمــل اتجاهــا ســلبيا أال وهــو الحديــث عــن
المقاومــة الفلســطينية والخــراب الــذي تصنعــه والعراقيــل
التــي تضعهــا أمــام ســير العمليــات داخــل هــذه المعابــر
التــي تهــدف إلــى تســهيل حيــاة “الســكان الفلســطينيين”،
علــى حــد تعبيرهــا.
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 .3أسلوب عرض المحتوى:
عــرض المحتــوى بعــدة أســاليب ،فهنالــك مــا يُعــرض
ُ
بطريقــة تســاؤلية ،وهنــاك مــا يأتــي علــى صــورة حــوار
متبــادل ،وهنــاك مــا يأتــي بأســلوب اتهامــي.
ـاليب التــي تــم عــرض المحتــوى
يُظهــر الجــدول ( )3األسـ َ
مــن خاللهــا ،وبيّــن أنــه ضمــن كل األســاليب التــي يمكــن
اســتخدامها فــي عــرض المواضيــع ،ركزت صفحة المنســق
علــى اســتخدام األســلوب الخطابــي الحــواري فــي عــرض
الموضــوع ،حيــث بلغــت نســبته  50%مــن إجمالــي العينة،
ظاهريــا نجــد أن هــذا تحصيــل طبيعــي حيــث تلتقــي هــذه
النســبة مــع االســم والصفــة التــي تنســبها الصفحــة لنفســها،
وهــي التنســيق والتحــاور .مــن جهــة أخــرى تلتقــي هــذه
النســبة مــع الدعايــة وتقنياتهــا فــي توصيــل المعلومــة مــن
خــال اســتخدام تقنيــة الخطــاب المباشــر للمتلقــي.
وعلــى غــرار هــذا يأتــي اســتخدام األســلوب االتهامــي فــي
قالــب خطابــي أيضــا حيــث تــم اســتخدام هــذا األســلوب بمــا
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نســبته  ،21%وتتقاطــع هــذه النســبة ،وطريقــة توظيفهــا
مــع تقنيــات الدعايــة وأســاليبها ،حيــث إن توجيــه االتهــام
وإلقــاء اللــوم بشــكل مباشــر يعــد أحــد أهــم أســاليب الدعاية.
تترابــط النتائــج ســويا فــي دعــم فكــرة الدعايــة الممنهجــة
حيــث تُظهــر النتائــج أن اســتخدم األســلوب الســردي حــاز
نســبة  29%وهــذا االســتخدام جــاء فــي ســياق أن المحتوى
الــذي يهــدف إلــى التأكيــد بــدال مــن الخــوض فــي نقــاش
حيــث يعــرض المحتــوى المعلومــات واألفــكار التــي يريــد
إيصالهــا بشــكل ســردي دون أن يعــرج علــى اســتخدام
أســاليب أخــرى مثــل االســتفهام أو النقــد أو االســتنكار أو
الســخرية وغيرهــا.
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 .4عناصر االستمالة:

التحــرك بيــن المــدن الفلســطينية ألغــراض عــدة أهمهــا
العمــل.
األمــر الثانــي يتمثــل فــي توظيــف هــذا العنصــر أســلوبا
مــن أســاليب الدعايــة ،ويمكــن القــول :إن هــذا الغــرض
الحقيقــي مــن توظيفــه ،حيــث نُشــر فــي أحــد المدونــات
التســويقية أن أحــد أهــم أســاليب الدعايــة فــي الوصــول
للعميــل -متلقــي الرســالة -هــي مخاطبــة حاجاتــه وإقناعــه
بــأن القائــم بالدعايــة قــادر علــى حــل مشــكالته وتحقيــق
رغباتــه .39
مــن جانــب آخــر تــم اســتخدام عناصــر اســتمالة أخــرى،
مثــل محــاكاة العواطــف ،والتــي تــم اســتخدامها بنســبة
 ،17%مثــل محــاكاة عاطفــة األمهــات الفلســطينيات لــردع
أوالدهــن عــن االلتحــاق بالمقاومــة فــي بعض المنشــورات.
وفــي منشــورات أخــرى تــم محــاكاة الديــن بمــا نســبته 4%
مثــل التهنئــة بالمناســبات الدينيــة.
إن اســتخدام هــذه األســاليب يأتــي -أيضــا -فــي ســياق
توظيــف تقنيــات الدعايــة ،ولكن تبعـا ً للظــروف االجتماعية
الصعبــة التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون فــي ظــل الظروف
السياســية ،لينتهــج صانــع المحتــوى ،كمــا تــم التوضيــح
ســابقا ،إلــى محــاكاة الحاجــات والرغبــات بشــكل أساســي،
كمــا يراهــا الدكتــور صالــح النعامــي .40

ـن يكمــن
إن أي خطــاب يتوجــه إلــى محــاكاة عنصــر معيَّـ ٍ
داخــل اإلنســان -مثــل العاطفــة أو غيرهــا -والــذي علــى
أساســه يقــرر المتلقــي أهميــة الخطــاب بالنســبة لــه أو عــدم
أهميتــه ،وبهــذا العنصــر إذن يســتطيع صانــع المحتــوى
اســتمالة وجــذب المســتقبلين.
كمــا يظهــر فــي جــدول  4بلغــت نســبة محــاكاة الحاجــات
والرغبــات  ،79%وهــذه النتيجــة مواتيــة ألمريــن ،األول،
يتضــح ظاهريــا مــن خــال الواجهــة الرئيســية للصفحــة
والوظيفــة األساســية لهــا والتــي تتمثــل فــي عمليــات
التنســيق األمنــي والمدنــي لتلبيــة حاجــات الفلســطينيين فــي
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 .5اإلطار الجغرافي:

 .6المعززات الرقمية:

إن المحتــوى الــذي تــم عرضــه فــي صفحــة المنســق علــى
الفيســبوك ،والــذي شــملته العينــة دار داخــل أطــر جغرافيــة
متعــددة ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى توجــه إلــى فئــة
محــددة تعيــش داخــل ذلــك اإلطــار الجغرافــي المحــدد ،وهــذا ما
يوضحه الجدول  ،5حيث ظهر أن هذه الصفحة اتجهت بشكل
أساســي في خطابها إلى الشــعب الفلســطيني في الضفة الغربية
دون غيرهــم فــي الوطــن العربي والفلســطينيين الموجودين في
الداخــل المحتــل وغــزة حيث بلغت نســبة المنشــورات الموجهة
للفلســطينيين في الضفة الغربية على وجه الخصوص ،54%
فــي حيــن بلغــت  25%فــي قطــاع غــزة.

يســعى االحتــال اإلســرائيلي مــن خــال صفحاتــه الرقميــة
إلــى تعزيــز محتــواه بأحــدث التقنيــات الرقميــة ومواكبــة
التطــورات لعــرض المحتــوى بأفضــل الصــور التــي قــد
تســهم فــي تحقيــق الهــدف .نتــج عــن تحليــل العينــة كمــا
يظهــر فــي جــدول رقــم  6أن صفحــة المنســق تســتخدم
الوسْــم (الهاشــتاغ) علــى وجــه الخصــوص بشــكل كبيــر
َ
حتــى ال يــكاد يكــون هنالــك منشــور خــال منــه ،كمــا
اتضــح أنــه يكــون مصاحبــا لتقنيــات أخــرى كالفيديــو مثــا
ـم فــي كـ ّم اســتخدامه ،حيــث بلغــت نســبة
الــذي شــابه َ
الو ْسـ َ
اســتخدام الفيديــو باإلضافــة إلــى الوســم  ،61%فــي حيــن
تــم إضافــة رابــط خارجــي لهمــا بمــا نســبته .9%

هذا التركيز يأتي في ســياق التنســيق المدني والعســكري النشــط
جــدا فــي الضفــة الغربيــة بيــن الســلطة الفلســطينية واالحتــال
اإلســرائيلي ،ممــا خلــق جــوا خاليــا مــن المقاومــة إلــى حــد مــا،
وهو بدوره أعطى للضفة الغربية مســاحة أكبر من التســهيالت
فــي الحركــة والتنقــل والعمــل مقارنة بتلــك الموجــودة في قطاع
غــزة .وحســب النعامــي ،فــإن هــذا التفــاوت فــي النســب ،يحمل
تحريضــا مبطنــا علــى المقاومــة ،ويعــزز الفجــوة بيــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة بشــكل خــاص ،وقطــاع غــزة وكامــل
فلســطين بشــكل عــام (الفلســطينيون فــي الضفــة والداخــل) .أما
نســبة المنشــورات التي توجهــت إلى الضفة الغربيــة وغزة معا
“كمــا قســمها االحتــال اإلســرائيلي” ،فبلغــت ما نســبته ،21%
وهــذا تبعــا للوظيفــة األساســية لهــذه الصفحــة التــي تعتبــر ركنا
مــن أركان اإلدارة العامــة للتنســيق وإدارة المعابــر اإلســرائيلية،
وهي وظيفة مرتبطة بالفلسطينيين من َح َملة الهوية الفلسطينية
بشــكل أساسي.
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أمــا فيمــا يخــص اســتخدام اإلنفوغرافيــك الــذي رافــق
الو ْســم والفيديــو بــدوره كان بنســبة  ،26%وأمــا اســتخدام
َ
الصــورة بشــكل منفــرد فــي دعــم المحتــوى فبلغــت نســبته
 .4%إن التفــاوت بيــن اســتخدام الفيديــو الصــورة بشــكل
رئيســي يعــود إلــى كثيــر مــن الدراســات التــي تعتبــر
الفيديــو أكثــر تأثيــرا فــي الجمهــور ،وأكثــر فاعليــة فــي
إيصــال الفكــرة والمعلومــات  ،41وذلــك لمــا يحويــه مــن
عناصــر أخــرى كالصــور المتحركــة ،والمؤثــرات الصوتية
والموســيقى وغيــر ذلــك ،وهــذا مؤشــر علــى أن التركيــز
علــى اســتخدام الفيديــو كان بشــكل أكبــر مقارنــو بالصــورة،
حســب مــا وضحــت العينــة التــي تــم تحليلهــا .42
الوسْــم (الهاشــتاغ) فهــو يعتبــر بمثابــة
أمــا فيمــا يخــص َ
مســلط ضــوء ومثيــر أساســي ألي قضيــة ،حيــث ذكــر كثيــر
مــن الباحثيــن دور الوســم فــي تحريــك الــرأي العــام وإبــراز
قضايــا كاملــة مــن خــال كلمــة واحــدة  43وكمــا يســتخدمه
عامــة الشــعب فــي إيصــال أصواتهــم تســتخدمه الحكومــات
كســاح ال يســتهان بــه ضــد بعضهــا بعضــا ،وضــد شــعوبها
Council، Young Entrepreneur. “Videos vs. Images: What Should You
Be Promoting on Social Media?” Inc.com. Inc.، August 8، 2019.
https://www.inc.com/young-entrepreneur-council/videos-vs-imageswhat-should-you-be-promoting-on-social-media.html.

41

Hsiao، Jason. “Video or Images: Which Performs Better in
Facebook Ads?” HubSpot Blog. Accessed March 8، 2020.
https://blog.hubspot.com/marketing/to-video-or-not-to-video.

42

 43باداود إبراهيم محمد(“ .الهاشتاق) والتحكم في الرأي العام ”.العربية نت .العربية نتJanuary،
29، 2017.
الهاشتاق-والتحكم-فيhttps://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/01/29/--
.الرأي-العام
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أيضــا ،فأنشــأت لجانــا وجيوشــا للتحكــم فــي توجهــه .44
وباإلضافــة إلــى ذلــك يعتبــر الوسـ ُم وســيلة إلبــراز األفــكار
األساســية التــي يرمــي صانــع المحتــوى إلــى التركيــز عليها
فــي محتــواه ،وذلــك مــن خــال الكلمــات التــي تظهــر علــى
شــكل َو ْسـ ٍـم  .45وهــذا تمامــا مــا قامــت بــه صفحــة المنســق
التــي اتبعــت تقنيــة الوســم فــي إبــراز كلمــات محددة لترســيخ
فكــرة معينــة لــدى المتابعيــن ،وفــي ذات الوقــت توظيــف
قــوة هــذه األداة إلــى جانــب تقنيــة التكــرار الدعائيــة.
مثــل كلمــة #المنســق التــي كانــت تأتــي وتتكــرر علــى شــكل
َو ْسـ ٍـم فــي الغالــب ضمن المنشــورات التي تتطــرق لمواضيع
اجتماعيــة ،وتهــدف إلــى الترويــج والتــودد واالمتنــان،
فيتمثــل المنســق علــى أنــه هــو الوجــه االجتماعــي المــروج
لــكل خير-وهــو التنســيق وتســهيل الحركــة -والــذي يســعى
إلــى توطيــد التواصــل مــع الفلســطينيين.
أمــا اإلنفوغرافيــك ،وكمــا جــاء فــي كتــاب “قــوة
اإلنفوغرافيــك “ ،فهــو وســيلة عظيمــة لتعزيــز الفكــرة
وإيصــال المعلومــات ببســاطة وزخــم فــي ذات الوقــت.
ولــو أردنــا النظــر إلــى الجانــب الدعائــي مــن اســتخدام
هــذا األســلوب فأنســب تقنيــة ينــدرج تحتهــا هــي تقنيــة
الشــهادات الدعائيــة التــي تعــرض الفكــرة بالبراهيــن
واألدلــة إلضافــة شــيء مــن المصداقيــة وتدعيــم الفكــرة
التــي يحملهــا المحتــوى بــل تعظيمهــا .46
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 .7الهدف من المحتوى:
علــى الرغــم مــن أن اإلدارة المدنيــة هــي جــزء مــن كيــان
دولــة االحتــال اإلســرائيلي ككل ،يتضــح مــن خــال
الوصــف الــذي وضعتــه صفحــة المنســق عــن نفســها علــى
الفيســبوك أنهــا تحــاول بزعمهــا عكــس الــدور الفاعــل،
والوجــه اإلنســاني لــإدارة المدنيــة ،فــي تنظيــم وتســهيل
حركــة الفلســطينيين ،وبالتالــي هــي قائمــة علــى فكــرة
الدعايــة والترويــج لهــذا القطــاع الــذي يبــدو ظاهريــا
أنــه قطــاع إداري ،فــي حيــن يخفــي خلفــه وجهــا سياســيا
وعســكريا.
يُظهــر الجــدول  7أنــه فــي الوقــت الــذي كانــت هنالــك
منشــورات ترويجيــة بحتــة مثلــت مــا نســبته  25%كانــت
هنالــك منشــورات ترويجيــة ارتبطــت بأهــداف أخــرى
أهمهــا التــودد واالمتنــان حيــث بلغــت نســبتها  42%فهــذه
الصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة باللغة العربيــة وإن اختلفت
واجهاتهــا األساســية مــن صفحــات إدارة المعابــر إلــى
صفحــات المســؤولين والــوزراء وصــوال إلــى صفحــات
الجيــش اإلســرائيلي فجميعهــا تهــدف إلــى خلــق جســور
اتصــال وتواصــل وتــودد مــع الشــعوب العربيــة ،والشــعب
الفلســطيني لفــرض ســيطرتها وإحــكام قبضتهــا وإكمــال
عمليــة التالعــب بالعقــول ضمــن مــا أســماه النعامــي
بحــرب الوعــي  ،47وذلــك مــن خــال القــوة الناعمــة .48
مــن األهــداف األخــرى أيضــا التــي تــم عــرض المحتــوى
بغيــة تحقيقهــا ،األهــداف التثقيفيــة والتي كانت بنســبة ،8%
ولكــن تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذا الهــدف الــذي تــم
رصــده مــن بعــض المنشــورات ،كان تفضيليــا بيــن أهــداف
أخــرى أهمهــا الترويــج مــرة أخــرى .علــى ســبيل المثــال
كان أحــد المنشــورات يســعى إلــى التثقيــف بقوانيــن العمــل
وحقــوق العمــال التــي ينــص عليهــا القانــون اإلســرائيلي
مثــا والتــي تعكــس ي ظاهرهــا أنــه قانــون يســاند العامــل،
حتــى ولــو كان فلســطينيا وتضمــن حقــه ،وبالتالــي تظهــر

.” AJA log. Al Jazeera، September 4، 2017.ماذا تعرف عن الوسم (الهاشتاغ)؟“ Al Jazeera.
.ماذا-تعرف-عن-الوسم-الهاشتاغhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/9/2/

44

“The Power of Hashtags in Social Media Marketing.” https://www.a1future.com/blog/power-of-hashtags-in-social-media-marketing/. a1future،
November 15، 2018. https://www.a1future.com/blog/power-of-hashtags-in-social-media-marketing/.
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 46مرجع سابقThe Techiniqes of Propaganda
 47مصدر سابق ،النعامي ،صالح.
 48مرجع سابق .ابو معال ،سعيد ،ص.65
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إســرائيل بصــورة إنســانية تحفــظ حقــوق العمــال ،حتــى
وإن كان هنالــك صــراع قائــم .وبمعــزل عــن ال إنســانية
االحتــال وتطرفــه بشــكل عــام ،فــإن هــذه الفكــرة علــى
وجــه الخصــوص تدحضهــا كثيــر مــن الحقائــق الموجــودة
علــى أرض الواقــع ،والتــي تؤكــد ســوء مــا يتعــرض لــه
العامــل الفلســطيني -فــي أراضــي الداخــل المحتــل -مــن
اســتغالل وانتهــاك لكثيــر مــن حقوقــه .49
التنبيــه والتذكيــر أيضــا كان أحــد األهــداف التــي عبّــرت
عنهــا بعــض المنشــورات ،حيــث بلغــت نســبتها ،% 5
وحضــور هــذا الهــدف منطقــي فــي ظــل أن التكــرار أحــد
أهــم تقنيــات الدعايــة .50
وال شــك أنــه كمــا يحــاول صانــع الدعايــة إيجــاد الجوانــب
المشــرقة التــي تدعمــه ،يحــاول البحــث فــي الجوانــب
المظلمــة والتــي يوجدهــا ويؤطرهــا فــي عــدو مــا للتنفيــر
منــه ،وتوجيــه التهــم لــه ،وتحميله مســؤولية أي حدث سـيّئ،
وهــذا مــا وضحــه الدكتــور صالــح النعامــي  ،51وتمثلــت
هــذه العمليــة مــن خــال حمــل بعــض العينــات أهدافــا تحمــل
اتجاهيــن -وهمــا التحذيــر والتحريــض معــا -وبلغــت نســبة
المنشــورات التــي انطــوت علــى هــذا الهــدف .8%
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 .7مصدر المعلومات:
أظهــرت الدراســة فــي جانــب آخــر مــن التحليــل أن أغلــب
المعلومــات التــي تــم عرضهــا في المنشــورات التي تشــملها
العينــة كانــت مأخــوذة مــن صانــع الرســالة ذاتــه؛ حيــث
بلغــت نســبتها  71%تقريبــا ،وهــذه نتيجــة تــدل علــى أن
صفحــة المنســق هــي واجهــة إعالميــة مجهــزة وقائمــة بحــد
ذاتهــا ،وتعكــس حــذرا فــي ناحيــة ضبــط ومراقبــة الرســالة
بحيــث تأتــي متســقة مــن حيــث المعالجــة والخطــاب بمــا
يتــواءم مــع الهــدف األصلــي لصفحــة المنســق.
أمــا جــودة المعلومــات -مــن ناحيــة رقميــة -فتصنــف أنهــا
عاليــة الدقــة ،كمــا يتضــح في الســياق وجود طاقم مراســلين
يعرفــون عــن أنفســهم أنهــم مراســلو صفحــة
ومصوريــن ّ
المنســق ،ناهيــك عمــن هــم وراء الكواليــس فــي إنتــاج هــذه
المــواد .وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى األهميــة
الممنوحــة فــي ســبيل صناعــة خطــاب دعائــي مؤثــر بــكل
عناصــره.
مــن جانــب آخــر كان هنالــك اعتمــاد علــى مصــادر أخــرى
مثــل الجمهــور الــذي بلغــت نســبته  4%تقريبــا ،والمصــدر
المتمثــل بوســائل اإلعــام حيــث بلغــت نســبته % 8
تقريبــا ،وظهــر هــذا التوظيــف لهــذه المصــادر فــي المــواد
التــي كان مــن الصعــب علــى المنســق صناعتهــا بنفســه
مثــل أخــذ صــور ومشــاهد مــن الشــوارع الفلســطينية أو
فيديوهــات لتدريبــات المقاومــة الفلســطينية.
كمــا ويذكــر أنــه كان هنالــك اعتمــاد علــى الجهات الرســمية
فــي تضميــن بعــض المعلومــات بمــا نســبته  17%ولكــن
يجــدر أيضــا التنويــه هنــا إلــى أن اإلدارة المدنيــة ،وصفحــة
المنســق هــي جــزء مــن منظومــة دولــة االحتــال ،وبالتالي
هنــاك ارتبــاط بيــن هاتيــن الجهتيــن بشــكل عــام.

جدول رقم 7
49
.” AJA log. Al Jazeera، May 6، 2017.عمال فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي“ Al Jazeera.
.عمال-فلسطين-تحت-االحتالل-اإلسرائيليhttps://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2017/5/6/

 50مصدر سابق ،نصر هللا ،يوسف .ص .53
 51مرجع سابق ،النعامي ،صالح.
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نســق علمــي اجتماعــي مؤثــر ليحقــق مســتخدمها حتميــة
وخاصيــة التأثيــر واإلقنــاع علــى النحــو األكثــر فعاليــة ،53
باإلضافــة إلــى أن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
كل فئــات المجتمــع المثقــف و غيــر المثقــف ،وبالتالــي هــي
تســعى للوصــول إليهــم جميعــا.

جدول رقم 8

 .9اللغة المستخدمة:
يوضــح التحليــل كمــا فــي الجــدول  9أن اســتخدام اللغــة
العربيــة الفصحــى بشــكل كامــل جــاء بنســبة  ،8%فــي
حيــن كان اســتخدام اللغــة العربيــة العاميــة الخالــص بنســبة
 ،0%وذلــك ألنــه تــم الدمــج بيــن اللغتيــن بأســاليب مختلفــة
بمــا نســبته  92%كمــا فــي حالــة بعــض المنشــورات التــي
جــاء فيهــا العنــوان والشــرح باللغــة الفصحــى فــي حين كان
المحتــوى فــي الفيديــو فصحــى مخففــة أقــرب إلــى العاميــة.
وفــي هــذا الســياق يعــرض مقــال فــي مجلــة الصحافــة
ت التــي خلقَهــا اإلعــام الرقمــي أمام اســتخدام اللغة
التحديــا ِ
العاميــة والفصحــى ،وأنــه يجــب أن تكــون هنالــك مقاربــة
بيــن اســتخدام اللغتيــن فــي بنــاء المحتــوى الــذي يحــده
قواعــد جديــدة وأهمهــا أن يكــون النــص واضحــا ومفهومــا
ومتماســكا وبســيطا فــي ذات الوقــت  ،52واســتطاعت
صفحــة المنســق أن توظــف هــذه الصفــة فــي نصوصهــا
علــى الرغــم مــن أن القائميــن بعمليــة االتصــال ينتمــون
إلــى لغــة أخــرى ،وذلــك إلدراكهــم أهميــة اللغــة فــي دعــم
وتحقيــق أهــداف الدعايــة ،حيــث إن عمليــة اإلقنــاع ال تتــم
إال بالفهــم الدقيــق للغــة واســتخداماتها المؤثــرة والمثيــرة،
كــون هــدف اللغــة فــي الدعايــة ليــس هدفــا أدبيــا ينحصــر
فــي مجــال التــذوق الفنــي والجمالــي ،أو لغــة علميــة
خاليــة مــن الممارســات البالغيــة ،بــل الهــدف هــو تبنــي
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 .10المصطلحات األكثر استخداما وبروزا:
يركــز االحتــال اإلســرائيلي فــي صفحــة المنســق -بشــكل
خــاص -وفــي بقيــة الصفحــات الناطقــة بالعربيــة بشــكل
عــام علــى عــدد مــن المصطلحــات ،ويتم اســتخدامها بشــكل
متكــرر .فــا يــكاد يخلــو محتــوى مــن هــذه المصطلحــات
التــي باتــت كالقامــوس؛ تحمــل دالالت معينــة وتســتخدم
فــي ســياقات خاصــة  .54ومــن أبــرز هــذه المصطلحــات،
التــي وجــب تفســيرها قبــل الوقــوف عــن نســب ورودهــا
فــي المحتــوى ،مــا يلــي:
“ .1إرهــاب وحمــاس” :إن كلمــة (إرهــاب) هــي الكلمــة
الســحرية التــي تســتخدمها المنظمــات والحكومــات لنبــذ أي
جهــة وخلــق مبــرر إزاء أي إجــراء قد يتم اتخــاذه تجاهها .55
وهــذا تمامــا مــا قامــت بــه إســرائيل تجــاه حــركات المقاومــة
الفلســطينية ،وعلــى رأســها “حمــاس” التــي تالز َمــت مــع
كلمــة (إرهــاب) فــي كل مــرة ذُكــرت .وشــكل ورود هذيــن
المصطلحيــن معــا مــا نســبته .5%
( .2فلســطينيون)( ،ســكان فلســطينيون) و(ســكان) :تعمــدت

 52ولد امام محمد“ .بين الفصحى والعامية ..كيف نصيغ اللغة األقرب إلى الجمهور؟ ”.معهد الجزيرة لإلعالمhttps://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/885..2019 ،29 ،
 53عبيد كمال“ .استخدامات اللغة في الدعاية ”.شبكة النبأ المعلوماتيةMarch 30، 2015. https://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/1549.،
 54مرجع سابق ،ابو عامر ،عدنان ص .9
 55مصدر سابق ،تشومسكي ،نعوم.
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صفحــة المنســق أال تربــط كلمــة (الفلســطينيين) مــع كلمــة
(شــعب) ألن كلمــة (شــعب فلســطيني) تــؤدي لنتيجــة مفادها
أن هــذا الشــعب لــه أصــل ،وينتمــي لدولــة بالمجمــل تســمى
فلســطين ،وبالتالــي ســتناقض نفســها حيــن لقبــت نفســها
بشــعب هللا المختــار لدولــة إســرائيل ،وســتنفي جملــة بلفــور
الشــهيرة “أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض”؛ وبالتالــي
تركت كلمة “شــعب فلســطيني” أو “فلســطين” ،واســتعاضت
عنهمــا بكلمــة “ســكان” أو كلمة “فلســطينيون”؛ وهــي بالتالي
تمنحهــم صفــة األقليــة ،وهــو بالطبــع أمــر غيــر موضوعــي
البتــة  .56ولــم تــأت هــذه الكلمــة منفــردة بــل ضمــن ســياقات
وفــي ظــل مصطلحــات أخــرى كأســلوب للتقليــل من شــأنها،
وربطهــا بشــؤون إســرائيلية أخــرى ،وهــي بذلــك يُنســب لهــا
صفــة أخــرى وهــي التبعيــة.

 .6مصطلحــات أخــرى :كانــت هنالــك مصطلحــات أخــرى
عديــدة ال يمكــن حصرهــا فــي عــدة كلمــات ،ولكــن وجــب
اإلشــارة لهــا ،وكانــت هــذه المصطلحــات تحمــل معــان
دينيــة؛ كالمعايــدات والمبــاركات باأليــام الدينيــة واألعيــاد.
أظهــرت نتائــج تحليــل العينــة تفاوتــا فــي نســب اســتخدام
هــذه المصطلحــات ،حيــث بلغــت نســبة تكــرار كلمــات
مثــل “منســق” أو “تنســيق” أو “معبــر” بشــكل منفــرد
 ،21%أمــا نســبتها عندمــا رافقــت كلمــة “فلســطينيين” أو
“ســكان” أو “إســرائيل” فقــد بلغــت  .45%علــى صعيــد
كلمــة “غــزة” فقــد جــاء ورودهــا بشــكل مختلــف حيــث
تــم فصــل كلمــة “غــزة” فيمــا يخــص ســياق التنســيق عــن
كلمــة “فلســطينيين” أو “ســكان” أو “إســرائيل” ،وارتبطــت
بــه بشــكل منفــرد حيــث بلغــت نســبته .9%

( .3غــزة) :لوحــظ هنــا أنــه وعلــى عكــس مــا أطلــق علــى
الفلســطينيين فــي مناطــق الضفــة الغربيــة لــم يطلــق علــى
أهــل غــزة اســم الفلســطينيين ،ولــم يتــم الجمــع بيــن هذيــن
المصطلحيــن البتــة ،بــل كانــت غــزة مصطلحــا لــه ســياقات
أخــرى ،وهــذا يعــزز الفصــل الجغرافــي واالجتماعــي
الــذي خلقــه االحتــال بيــن الضفــة وغــزة .57

وكان لكلمــة “غــزة” ارتبــاط خــاص مــع مصطلحــي
“إرهــاب” و”حمــاس” حيــث بلغــت نســبة ورودهمــا معــا
 .9%وهــذا دليــل علــى التنميــط والتأطيــر الــذي تحــاول
هــذه الصفحــة خلقــه فيمــا يخــص غــزة .أمــا فيمــا يخــص
المصطلحــات األخــرى فقــد بلغــت نســبتها ،12%
واســتخدام هــذه المصطلحــات يــدل علــى محاولــة اســتخدام
القــوة الناعمــة التــي تمثلــت فــي خطــاب التــودد والتقــارب
مــع الفلســطينيين.

( .4إســرائيل) :علــى عكــس المصطلحــات الســابقة مثــل
“غــزة” و“فلســطينيين” و“ســكان” ،جاء مصطلح “إســرائيل”
فــي وصــف كل شــيء ،وكل جهــة ،وكل مؤسســة ،وكل
شــخص إســرائيلي ،وصانــع المحتــوى بذلــك يحــاول خلــق
صــورة نمطية عن التماســك اإلســرائيلي وترابطــه وظهوره
كقامــة واحــدة ،ليــس هــذا وحســب ،بــل منحهــا أيضــا صفــة
الدولــة الشــرعية ذات الســيادة والوجــه الواحــد المتحــد .58
( .5معبــر)( ،تنســيق)( ،منســق) ،و“إدارة مدنيــة” :هــذه
المصطلحــات هــي مصطلحــات أساســية ومواتيــة لفكــرة
الصفحــة ،ووظيفتهــا األساســية ،وحجتهــا الدعائيــة ،لذلــك،
لــم تــأت هــذه الكلمــات علــى حــدة ،بــل كانــت ترافقهــا
بعــض المصطلحــات األخــرى فــي معظــم المنشــورات
التــي شــملتها العينــة.
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 56المرجع السابق ،ص.8
 57ريمكس فلسطين“ .مقطع األوصال” Al Jazeera Interactives، 2013. https://interactive.aljazeera.com/aja/palestineremix/palestine-divided.html#/27..
 58درويش عبد الصمد“ .الدعاية اإلعالمية ..جيش إسرائيل الموازيAJA log. Al Jazeera، February 11، 2018.”.
.الدعاية-اإلعالمية-جيش-إسرائيل-الموازيhttps://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/2/11/
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 .11العالقة بين المتغيرات
أ .الموضوع والهدف:
أوجــد البحــث أيضــا عالقــات بيــن المتغيــرات حملــت
دالالت تحليليــة معينــة ،علــى ســبيل المثــال أظهــر التحليــل
وجــود عالقــة قويــة بيــن موضــوع المحتــوى والهــدف
الــذي يرمــي إليــه؛ حيــث وجــد أن المواضيــع السياســية
جــاءت إمــا ألهــداف تنبيهيــة وتذكيريــة بمــا نســبته ،17%
أو ألهــداف تحريضيــة بمــا نســبته  ،50%أو ألهــداف
تحذيريــة وتحريضيــة معــا بمــا نســبته  .33%فــي حيــن
لــم تحمــل أي مواضيــع أخــرى هــذه األهــداف ،وهــذا
دليــل علــى تأطيــر المواضيــع السياســية ضمــن أهــداف
تحريضيــة وتحذيريــة فقــط دارت فــي حالتنــا هــذه حــول
حمــاس وغــزة ،كمــا ســيتم تفصيلــه أكثــر فــي الجــداول
الالحقــة.
وأمــا بالنســبة للمواضيــع االجتماعيــة فجــاءت إمــا ألهــداف
تــودد وامتنــان وإمــا ألهــداف ترويجيــة أو االثنيــن معــا،
وكذلــك كان الحــال أيضــا فــي المواضيــع االقتصاديــة
والدينيــة .أمــا بالنســبة للموضوعــات الثقافيــة فحملــت إمــا
أهدافــا تثقيفيــة بنســبة  ،% 50أو أهدافــا ترويجيــة بنســبة
.50%
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ب .المواضيع وأسلوب عرضها:
كمــا هــو الحــال فــي وجــود عالقــة بيــن موضــوع المحتــوى
والهــدف مــن المحتــوى؛ فــإن هنالــك عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بيــن موضــوع المحتــوى وأســلوب عــرض
المحتــوى ،كمــا يوضحهــا جــدول  .12حيــث إن المواضيــع
االجتماعيــة تــم عرضهــا إمــا بأســلوب ســردي وشــكلت
نســبة التقاطــع  ،27.3%وإمــا بأســلوب خطابــي حــواري
بنســبة  .63.7%وبالنظــر إلــى أن المواضيــع االجتماعيــة
هــي أكثــر المواضيــع التــي يتطــرق لهــا المحتــوى علــى
هــذه الصفحــة ،فــإن األســلوب الخطابــي والحــواري أفضــل
األســاليب بنــاء علــى تقنيــات الدعايــة التــي تعتبــر الخطــاب
أهــم تقنيــات الدعايــة كمــا تــم التوضيــح فــي الســابق.
والنتائ ـ ُج ذاتُهــا ظهــرت فــي المواضيــع الدينيــة والثقافيــة.
وبالعــودة إلــى المواضيــع االجتماعيــة تجــدر اإلشــارة إلــى
أن التحليــل جــاء بنتيجــة ثالثــة تعــرض ارتبــاط المواضيــع
االجتماعيــة بأســلوب مختلــف عــن ســابقته ،حيــث بلغــت
نســبة المواضيــع االجتماعيــة التــي تــم عرضهــا بأســلوب
خطابــي مــن جانــب ،وأيضــا تحريضــي مــن جانــب ،أخــر
بمــا نســبته  .9%ظهــر هــذا االرتبــاط على ســبيل المثال في
أحــد المنشــورات التــي تحــدث مــن خاللهــا مديــر التنســيق
فــي غــزة بأســلوب خطابــي عــن التســهيالت اإلنســانية
واإلنجــازات التــي تحققــت مــن خــال معبــر “إيــزر” لتتخــذ
أســلوبا تحريضيــا عنــد الحديــث عــن المقاومــة ومــا تســببه
مــن عراقيــل فــي ســبيل حيــاة المواطنيــن فــي غــزة ،وهنــا
تظهــر أســاليب الدعايــة فــي التنميــط والتأطير أثنــاء الحديث
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ضمــن موضــوع واحــد .وكذلــك كان الحــال فيمــا يخــص
المواضيــع االقتصاديــة التــي تــم عرضهــا تــارة بأســلوب
خطابــي حــواري بمــا نســبته  ،75%وتــارة أخرى بأســلوب
خطابــي تحريضــي فــي ذات الســياق ولنفــس األســباب التــي
جــاءت فــي المواضيــع االجتماعيــة.

ج .الموضوع ومصادر المعلومات:
يظهــر هــذا التقاطــع كمــا يتضــح مــن جــدول  13أن
المعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي جميــع المواضيــع تــم
ْ
أخذهــا مــن مصــادر تعــود لصانــع المحتــوى ،أو لجهــات
رســمية ،وذلــك ألن هــذه المواضيــع فــي األســاس كانــت
تصــب فــي صلــب الموضــوع الــذي تتطــرق لــه الصفحــة،
وهــي عمليــات التنســيق المدنــي والعســكري .علــى عكــس
المواضيــع السياســية التــي وظفــت مصــادر أخــرى منهــا
الجمهــور بنســبة  ،25%أو وســائل اإلعــام بنســبة .75%
ولــم يكــن توظيفهــا للمعلومــات المأخــوذة مــن هــذه المصادر
توظيفــا طبيعيــا ،إنمــا وظفتهــا بشــكل تأطيــري حيــث
عرضتهــا بأســلوب مغايــر للســياق التــي جــاءت بــه .علــى
ســبيل المثــال فــي إحــدى مقاطــع الفيديــو التي كانــت تعرض
صــورا مــن مخيمــات التدريــب التابعــة لحركــة حمــاس،
والتــي تــم أخذهــا مــن الجنــاح اإلعالمــي لحركــة حمــاس،
الــذي عرضــت فيــه حركــة حماس ،كمــا وضحــت ،عمليات
لتدريــب عســكري بهــدف تعزيــز روح المقاومــة مــن أجــل
ـار
تحريــر فلســطين ،فــي حيــن اســتعان بهــا المنســق فــي إطـ ٍ
يحمــل أهدافــا تحريضيــة وتحذيريــة كمــا تــم عرضــه ســابقا.
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د .المصطلحات البارزة والهدف العام من المحتوى:
فــي جــدول  14يتضــح مــن العالقــة بيــن المصطلحــات
األكثــر بــروزا واألهــداف التــي يرمــي إليهــا المحتــوى
إلــى وجــود تأطيــر واضــح وصريــح مــن خــال تأطيــر
كلمــة “حمــاس” إلــى جانــب كلمــة “إرهــاب” تحــت أهــداف
تحريضيــة بنســبة  ،100%وكذلــك الحــال فــي الربــط بيــن
كلمــة “غــزة” و”حمــاس” و”إرهــاب” التــي ُوضعــت تــارة
فــي إطــار األهــداف التنبيهيــة التذكيريــة بنســبة ،50%
وتــارة أخــرى فــي إطــار األهــداف التحريضيــة التحذيريــة
بنســبة  .50%وعلــى صعيــد مغايــر تمامــا تــم ربــط كلمــة
“إســرائيل” علــى ســبيل المثــال بكلمــة “تنســيق” ،والتــي
جــاءت ضمــن أهــداف ترويجيــة أو تــودد وامتنــان .وهــذا
باختصــار يعكــس تأطيــر المصطلحــات ضمــن أقــوال
معينــة لتحقيــق أهــداف معينــة.

جدول رقم 14

ه .اتجاه المحتوى والمصطلحات البارزة:
علــى غــرار التقاطــع الســابق ،يظهــر أيضــا -مــن التقاطــع بين
ـر واضح
اتجــاه المحتــوى والمصطلحات األكثــر بروزا -تأطيـ ٌ
فــي عــدة جوانــب ،أوال وضــع كلمــة “حمــاس” التــي رافقــت
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كلمــة “إرهــاب” علــى الدوام في ســياق ســلبي بنســبة ،100%
وكذلــك كان الحــال عنــد ربط كلمة “غزة” بهــم .في حين كانت
مصطلحات مثل “تنســيق” و”معبر” و”منســق” دائما في إطار
إيجابــي بنســبة  ،100%وذلــك ألن هــذه الصفحــة كمــا ذكرنــا
ســابقا تهــدف إلــى الترويج لنفســها من خالل عمليات التنســيق
األمنــي والمدنــي التــي تقــوم بهــا علــى المعابر التــي أقيمت في
األســاس عنــوة علــى األراضي الفلســطينية علــى أنها عمليات
إنســانية تهــدف إلــى تســهيل حركــة الفلســطينيين وتتخذهــا في
الوقــت ذاتــه وســيلة للتــودد والتقــرب مــن الفلســطينيين كمــا تم
عرضــه في جــداول التحليل الســابقة.
في ذات الســياق جاء مصطلح “إســرائيل” الذي الزم مصطلح
“تنســيق” أو “منســق” فــي إطــار ذي اتجــاه إيجابــي ،100%
بمعنــى أن التركيــز يتــم على تعــداد المزايــا والمحاســن والدور
اإليجابــي للمنســق .أمــا عــن كلمــة “فلســطينيين” التــي كانــت
ضمــن هــذا اإلطــار فجاءت في ســياق التــودد واالمتنــان ،وهذا
دليــل علــى فرضيــة البحث حــول تحــول الخطاب اإلســرائيلي
نحــو الشــعب الفلســطيني إلــى خطــاب تــوددي ينــدرج تحــت
القــوة الناعمــة ،وهــو مــا أكــده النعامــي مــن جانبــه أيضــا فيمــا
يخــص هــذه الفرضيــة .59

و .اتجاه المحتوى واإلطار الجغرافي:
كمــا فــي الجــدول  16يوضــح التقاطــع بيــن اإلطــار
الجغرافــي للمحتــوى واتجاهــه وجــو َد تأطيــر وتنميــط
للمســاحات الجغرافيــة داخــل فلســطين مقابــل مســاحات
أخــرى ،فمثــا جــاءت غــزة بنســبة  % 50فــي إطــار
ســلبي ،و % 50فــي إطــار إيجابــي ،فــي حيــن جــاءت
الضفــة الغربيــة ضمــن المحتــوى ذي االتجــاه اإليجابــي
بنســبة  ،92%ويعــود ذلــك كمــا وصــف الدكتــور صالــح
النعامــي إلــى تركــز المقاومــة فــي غــزة علــى نقيــض
الضفــة الغربيــة التــي ال تتســم بالشــيء ذاتــه ،وبالتالــي
رغبــة إلــى التنفيــر مــن المقاومــة وكل مــا يحيــط بهــا .60

جدول رقم 16

ز .عناصر االستمالة والهدف من المحتوى:
علــى صعيــد التقاطــع بيــن الهــدف مــن المحتــوى وعناصــر
االســتمالةُ ،وجــد -كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  17-أنــه
تمــت محــاكاة الحاجــات بشــكل كبيــر فــي عمليــات الترويــج
والتــودد واالمتنــان بمــا نســبته  ،90%وهــذا التوظيــف
منطقــي إذا نظرنــا إلــى أن محــاكاة الحاجــات فــي ســبيل
تحقيــق األهــداف هــي إحــدى أهــم العناصــر التــي يســتغلها
القائــم بالدعايــة فــي اســتمالة جمهــوره .فــي حيــن كان
هنــاك اســتخدام عناصــر اســتمالة أخــرى مثــل العاطفــة
جدول رقم 15

 59مرجع سابق ،النعامي ،صالح.
 60مرجع سابق ،النعامي ،صالح.
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والديــن ولكــن بنســب قليلــة ،فــي حيــن لــم يتــم توظيــف
عنصــر محــاكاة المنطــق البتــة ،وذلــك ألن خطــاب الدعايــة
ال يحاكــي المنطــق والعقــل بــل علــى العكــس تمامــا يحــاول
التالعــب بــه مــن خــال اســتمالة عناصــر أخــرى .61

المنســق ،فعمــل علــى اســتمالة المتلقــي مــن خــال التركيــز
علــى الحاجــات والرغبــات بنســبة  80%تقريبــا ،فنــراه فــي
ظــل اختنــاق المواطــن الفلســطيني مــن الطــرق المغلقــة ،و
صعوبــة التنقــل ،والبطالــة ،وتدنــي مســتوى المعيشــة ركــز
علــى حاجتــه فــي فرصــة عمــل آمنــه وجيــدة ،وحاجتــه إلــى
الحريــة والتحــرك بســهولة ،مــع العلــم أن الســبب الحقيقــي
لــكل هــذه المشــكالت بشــكل أساســي ورئيســي هــو االحتالل
اإلســرائيلي ،وأن حالة اإلغالق ناشــئة بصورة أساســية عن
هــذا االحتــال وإجراءاتــه بحــق المواطنيــن الفلســطينيين.
 فــي تحليــل النتائــج نجــد تركيــزا علــى الحاجــاتوالرغبــات لــدى المســته َدف بالرســالة ،وكان أكبــر أهــداف
صاحــب المحتــوى -كمــا وضــح البحــث -الترويــج لنفســه
والتــودد بمــا نســبته  ،42%مــن خــال عرضــه أن اإلدارة
العامــة والتنســيق والمعابــر اإلســرائيلية توفــر التســهيالت
وتحقــق كل الرغبــات والحاجــات الســابقة.

جدول رقم 17

خامسا :الخالصة والنتائج
 قامــت هذه الدراســة بمعالجة أســاليب الدعاية اإلســرائيليةمعتمــدة أســلوب تحليــل المضمــون لصفحــة “المنســق”
اإلســرائيلي علــى الفيســبوك ،والتــي تــم إنشــاؤها فــي
مــارس/آذار  2016ويتابعهــا مــا يقــارب الـــ  625ألــف
شــخص تقريبــا ،وتنشــر يوميــا مــن  3إلــى  5منشــورات.
 اعتمــدت هــذه الدراســة علــى أســلوب العينــة القصديــة،واختــارت منشــورين مــن األعلــى تفاعــا فــي كل شــهر،
بواقــع منشــور كل  15يومــا.
 أظهــرت نتائــج البحــث ،أن االحتالل اإلســرائيلي اســتخدمأســاليب دعائيــة متنوعــة لخدمــة أهدافــه عبــر صفحــة

 وجــدت الدراســة أن إســرائيل عمــدت إلــى توظيــفأســلوب “كبــش الفــداء” بهــدف تبريــر الجريمــة أو دفــع
التهــم عــن ذاتهــا مــن خــال إلقــاء التهــم وتحميــل ذنــب
أي تراجــع أو ســوء أو خــراب لجهــة مــا ،والتــي كانــت
فــي هــذه الحالــة المقاومــة الفلســطينية (التــي عبــرت عنهــا
صفحــة المنســق بكلمــة إرهــاب وحمــاس).
 اســتخدمت الصفحــة أســلوب الحــوار والخطــاب المباشــرللجمهــور بنســبة  ،50%بغيــة خلــق حالــة تفاعليــة مــع
المخاطــب الفلســطيني واســتدراجه للتفاعــل ،وبذلــك تكــون قــد
وظفــت هــذا األســلوب الدعائــي بشــكل أكبــر مــن أي أســلوب
آخــر يمكــن اســتخدامه في تحقيق األهــداف الظاهــرة والكامنة.
 اســتخدمت صفحــة المنســق خاصيــة التنميــط والتأطيــرفــي محتواهــا بغيــة تحقيــق أهدافهــا ،فنراهــا عــززت
االنقســام والفجــوة الجغرافيــة بيــن الضفــة وقطــاع غــزة،
مــن خــال تأطيــر وتنميــط وإلصــاق صــورة العــدو (وهــي
المقاومــة الفلســطينية) فــي قطــاع غــزة ،وأن كل التضييــق
الــذي يتعــرض لــه القطــاع هــو بســبب نشــاط المقاومــة
فيــه ،فنــرى مــن خــال نتائــج البحــث أن كلمــة إرهــاب ّ
وأن

 61نصر هللا يوسف .الحرب النفسية-قراءات في إستراتيجيات حزب هللا .1st ed .بيروت :دار الفارابي.2012 ،ص 68
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التوجــه الســلبي مرتبطــان بقطــاع غــزة بنســبة .100%
وباإلضافــة إلــى تعميــق الفجــوة واالنقســام بيــن الضفــة
الغربيــة وغــزة تحمــل هــذه النتيجــة تحريضــا مبطنــا ضــد
المقاومــة ،ويذكــر أن هــذه النتيجــة أيضــا ظهــرت بشــكل
واضــح فــي أســلوب الخطــاب التحريضــي والتحذيــري عند
الحديــث عــن حمــاس أو ذكــر كلمــة إرهــاب أو الحديــث
عــن غــزة ،وذلــك بنســبة .100%
 أطــرت صفحــة المنســق -فــي ســياق آخــر -غالبيــةَاألحــداث داخــل قوالــب اجتماعيــة علــى الرغــم مــن أن
الســبب الرئيســي فــي مأســاة الشــعب الفلســطيني سياســي
أكثــر مــن أي شــيء آخــر ،وذلــك بهــدف صــرف النظــر
عــن األحــداث األخــرى ،وتحقيــق هــدف الصفحــة التــي
تزعــم أنهــا ترغــب فــي مــ ّد جســور اتصــال وتواصــل
وتــوادد ،فــي حيــن أنهــا تتالعــب بالوعــي بشــكل كبيــر.
 وظفــت الصفحــة كل األســاليب اللغويــة والتقنيــة فــيصياغــة الرســالة التــي توجههــا للمتلقــي .فعلــى صعيــد
اللغــة دمجــت بيــن اللغــة العربيــة الفصحــى والعاميــة
(بنســبة  )92%بغيــة الوصــول إلــى كل فئــات المجتمــع
وصنــع رســالة إعالميــة بلغــة مقنعــة تدعــم أهدافهــا
الدعائيــة .واتبعــت فــي ذلــك نمطــا يقــوم علــى المزاوجــة
بيــن الفصحــى والعاميــة بغيــة إضفــاء جديــة ورصانــة
علــى الصفحــة ،وفــي الوقــت نفســه التحــدث بمســتويات
لغويــة قريبــة مــن عامــة النــاس.
 علــى صعيــد األســاليب التقنيــة اعتمــدت فــي صياغــةالمحتــوى ،وجمــع المعلومــات بشــكل أساســي علــى
مصادرهــا الخاصــة (بنســبة  )71%مــن خــال فريــق
خــاص بهــا يلقــب نفســه بفريــق المنســق اإلعالمــي ،الــذي
يتمتــع بأحــدث التقنيــات فــي صنــع المحتــوى اإلعالمــي،
وحتــى فــي الوقــت الــذي اضطــرت فيــه أن تســتخدم
مصــادر أخــرى لصعوبــة جمــع المعلومــات والوصــول
إليهــا ،قامــت بتأطيــر المعلومــات بمــا يتناســب مــع أهدافها.
 علــى الصعيــد الرقمــي وظفــت الصفحــة أســاليب رقميــةتدعــم المحتــوى وتســاعد علــى نشــره بيــن رواد مواقــع

التواصــل االجتماعــي ،حيــث اســتخدمت الوســم (هاشــتاغ)
(بنســبة  )92%والفيديو (92بنســبة ،)%والروابط الخارجية
( ،)9%واإلنفوجرافيــك ( ،)26%ودمجتهــا بشــكل متفاوت.
 يظهــر جليــا مــن خــال هــذه النتائــج تحقيــق الفرضيــاتالتــي وضعهــا البحــث؛ حيــث إن االحتــال اإلســرائيلي
يســتخدم اإلعــام التفاعلــي اســتخداما فاعــا فــي بــث
خطــاب مبنــي علــى أســاليب دعائيــة يهــدف إلــى التالعــب
بالوعــي مــن خــال صــرف النظــر عــن التطــرف الــذي
يمارســه علــى أرض الواقــع عبــر التركيــز علــى حاجــات
الفلســطينيين وتأطيــر كافــة األحــداث بمــا يخــدم تطلعاتــه.
 إن الدعايــة اإلســرائيلية الموجهــة نحــو الفلســطينيين الشــك فــي أنهــا ســوف تتالعــب بوعــي الكثيريــن مســتقبال،
ولكــن فــي الوقــت ذاتــه وجــود جهــود إعالميــة أخــرى
فــي الميــدان الرقمــي كجبهــة مقاومــة وردع لالحتــال،
وأســاليبه الدعائيــة تســاعد علــى فضْــح دعايــة االحتــال
ونيّاتــه ،بالرغــم ممــا تتعــرض لــه مــن انتهــاكات مــن
االحتــال اإلســرائيلي ذاتــه بشــكل رئيســي.

التوصيات:
تتجــه التوصيــات بشــكل رئيســي نحــو الصحفييــن
والناشــطين الفلســطينيين الفاعليــن فــي المنصــات الرقميــة
وشــبكات التواصــل االجتماعــي إلدراك أهميــة موقعهــم
فــي مجابهــة االحتــال اإلســرائيلي الــذي يســتهدف وعــي
الشــعب الفلســطيني عبــر هــذه المنصــات ،حيــث يجــب أن
يتــم تطويــر الخطــاب الفلســطيني عبــر هــذه المنصــات
وتطويــر أنفســهم إلدراك الخطــاب الدعائــي والعمــل علــى
كشــفه بشــكل يعــادل قوتــه وأســاليب القائــم بــه .وبالطبــع،
ذات األمــر يتوجــه للســلطة الفلســطينية التــي كشــفت كثيــر
مــن الدراســات  62ترا ُجعَهــا فــي هــذا الجانــب مــن جهــة،
ومــن جهــة أخــرى اعتبارهــا إحــدى العوائــق فــي وجــه
الصحفييــن والناشــطين الفلســطينيين فــي هــذا المجــال .63

 62مصدر سابق ،عبد العال ،وائل.
 63صدى سوشال “Sada Rebort-2019-New.pdf.” SadaSocialPs. SadaSocialPs، January 13، 2020..
https://drive.google.com/file/d/1QkhXhZhoo3t9EytJxaWute1y6tXr_cHk/view.
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كمــا تتجــه التوصيــات أيضــا إلــى الشــعب الفلســطيني
ليكــون أكثــر حــذرا فــي التعامــل مــع هــذه الصفحــات وعدم
التعاطــي معهــا بــأي شــكل مــن األشــكال أو ألي هــدف
كان ،ألن ذلــك يزيــد مــن رقعــة انتشــارها وتطورهــا.
كذلــك تمهــد هــذه الدراســة الطريــق للباحثيــن للبحــث
فــي ســيكولوجية تفاعــل الجماهيــر العربيــة والفلســطينية
مــع هــذه الصفحــات والوقــوف عنــد أســبابها ونتائجهــا
والتوصــل إلــى حلــول عمليــة فــي مجابهتهــا.
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