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 الملخص:
 ما لها عادیةم بیئة ضمن تعیش "إسرائیل" بأن   ،غوریون بن رأسهم وعلی ،نشأتها بعد"، إسرائیل" قادة آمن لقد

 تغییر يف اإلسرائیلیة - العربیة "السالم" معاهدات فشل ومع .بلحظة لحظة الوجودي الخطر تتحسس یجعلها

 "إسرائیل" ملتع ،المنطقة في "العربي الربیع" أحداث وبدء إلسرائیلیةااألهداف  یخدم بما العربي العام الرأي

 ،یسبوكالف منصة على محددة استراتیجات ضمن تعمل لها تابعة رسمیة صفحات عبر الناعمة القوة توظیف على

 صفحات من خمسة تحلیل یتناول الذي البحث هذا. المنصة هذه على الكثیف العربي الحضور بسبب وذلك

 إلى 2019 تموز 1 تاریخ من الممتدة الفترة خالل ،العربیة باللغة والناطقة ،إلسرائیل التابعة الرسمیة الفیسبوك

، حاتالصف هذه في إلسرائیل الناعمة االستراتیجیة هي ما اآلتي: السؤال على یجیب 2020 تموز 1 تاریخ

 تراتیجیةاالس تقسیم یتم حیث ،المضمون تحلیل منهج البحث هذا یعتمد. إلسرائیل القومي األمن تخدم والتي

 وبرامج األساسیة، المضمون فئات لتشك   ناعمة سیاسات إلى  الصفحات هذه في المستخدمة إلسرائیل الناعمة

 یجیةاسترات إلسرائیل أن إلى البحث توصل وقد. الفرعیة المضمون فئات لتشك   السیاسات هذه تحت تندرج

 .المستهدف الجمهور حسب األخرى دون سیاسة على زترك   االستراتیجیة وهذه ؛الصفحات هذه في  ناعمة

 . العربي ،الجمهور الفیسبوك اإلسرائیلي، القومي األمن الناعمة، القوة:  المفتاحیة الكلمات

 المقدمة:
 جدیدة حالة المنطقةهذه  دخول في حاسم دور واإلسالمیة العربیة المنطقة قلب في "إسرائیل" لوالدة كان

 إسرائیل جعلست المحیطة البیئة هذه أن الجمیع لدى واضحا   وبات. الدائم والصراع االستقرار عدم من ومستمرة

 مهددة قعةر داخل موجود القومي كیانها إن حیث البیئة، هذ على تغییر یطرأ لم ما دائم وجودي خطر في تعیش

 (. 1) العربیة الدول من المباشرین أعدائها مع الحدودي لتماسها الكلي وجودها في

 على للعمل "إسرائیل" تدفع بان كفیلة كانت أسباب كلها لها، الرافض  والمحیط إلسرائیل التوسعیة النزعة إن

 ذروته التفوق هذا وبلغ ،كافة حروبها خالل ذلك ظهر وقد ؛واضحا   عسكریا   تفوقا   لها نتؤم   عسكریة قوة بناء

، نوویة أسلحة امتالك إلى وصوال   ،العسكریة قدراتها زیادة في "إسرائیل" ستمرتوا. 1967 عام حرب في

 جوانب من كجانب بالدعایة "إسرائیل" اهتمت فقد ،العسكري الشق جانب إلىو. لدیها الردع قوة من زلتعز  

 ،الحكومة من بتمویل كانت التي، والعربیة باللغة "الیوم" صحیفة بنشر قامتحیث  ،العرب مع المعركة

 التي "األنباء" صحیفة مكانها تحل   ثم؛ 1967 سنة إغالقها تموالذي  ،1948 عام في "الهستدروت" وصحیفة

 الصحف مع باالشتراك "إسرائیل" صوت لتمث   الصحف هذه كانت وقد. مادیة ألسباب 1985 سنة إغالقها تم

 الجمهور مخاطبة إلى تهدف تكن لم الصحف هذه لكن(  . 2) صهیونیة سیاسیة ألحزاب التابعة األسبوعیة

 نظریاتو  مفاهیم على باالعتماد البدایة في تقوم كانت اإلسرائیلیة األمن ریةنظ ألن ،حاضر كجمهور العربي

                                                           
  طالبة ماجستير وباحثة في شؤون الشرق األوسط  1
 في جامعة طهران في دراسات الشرق األوسطوعضو الهيئة التعليمية استاذ مساعد   2



 مفهوم تاله الذي اإلستباقیة الضربة كمفهوم ،والزماني المكاني العربي الجمهور حضور شتهم   بحتة، عسكریة

 .عنها للدفاع وقائیة حرب إلى التحتاج التي اآلمنة الحدود

 األمن لنظریة ضربة هتووج   ،المفاهیم هذه تغییر على التسعینیات في حصلت التي التطورات عملتلكن 

 تم إذ الوجود، هذا إنكار باإلمكان یعد ولم موجود الفلسطیني الشعب أن االنتفاضة أثبتت حیث ،اإلسرائیلیة

 ،تدرك أن "إسرائیل" استطاعت كما(. 3) أوسلو واتفاقیة مدرید صیغة في نبالفلسطینیی ووصفوا بهم اإلعتراف

 على قادرة تكن لم المعاهدات هذه أن ،العربیة الدول بعض وبین بینها "السالم" معاهدات على عقود مضي بعد

 من  السیاسیة األروقة في دور أداء على اقتصرت ألنها "،إسرائیل"و الدول هذه شعوب بین العداء حالة إنهاء

 ." إسرائیل" تجاه الشعبیة النظر وجهة من رتغی   أن دون

 الدور تلعب لن وحدها "السالم" ومعاهدات العسكریة القوة أن "إسرائیل" أدركت ،التطورات هذه كل إزاء

 یمكن فال فیها، االقتصاد لیزدهر آمنة بیئة بإیجاد كفیلة لیست أنها كما ؛المنطقة في وجودها ضمان في الحاسم

. " إسرائیل" على المنطقة شعوب تفرضها التي  الشعبیة والعزلة الدائمة المعارك ظل في یزدهر أن لالقتصاد

 أمامها الطریق دیمه   ما ،الفلسطینیة القضیة تجاه العربیة رةللنظ جذریا   تغییرا   یتطلب األمر بأن "إسرائیل" آمنت

 هذه وزادت. بها المحدق الوجودي الخطر من كبیر حد إلى صویقل   فویخف   ،المنطقة في مقبولة     دولة لتصبح

 "إسرائیل" أشعر ما لها، الموالیة العربیة األنظمة تزعزع و المنطقة فيالعربي"  الربیع" بدایة  مع تبلورا   الرؤیة

 إن  . شعوبها مع حقیقیة أزمة تشهد "السالم" معاهدات عتوق   التي األنظمة هذه وأن خصوصا   فعلي، بخطر

 رلتغی    جهودها فتکث   جعلها ،المنطقة في حدثت التي راتالتغیی فهم مع، إسرائیل"" قبل من الحقیقة هذه إدراك

 مع إیران، في لها الموالي الشاه بنظام احتطأ التي اإلیرانیة التجربة تکرار من خوفا   العربیة، شعوبال أفكار

 من أنه "إسرائیل"أدركت  كما .مظلم نفقفي  اإلیرانی ة - اإلسرائیلیةلتدخل العالقات  ،اإلسالمیة الثورة انتصار

 السیاسیة بالعالقات اإلكتفاء أبدا   الحكمة من یعد فلم ؛الدول تلك في العام الرأي مع االحتكاك نطاق توسیع الواجب

 الجمهور صورتها أمام بتحسین مربوط العالقات هذه استمرار أن   واضحا وأصبح ؛مهمة كانت وإن، الرسمیة

 (.4) العربي

 من یعد لم ،التأثیر على وقدرته العام الرأي قوة تزاید أمام المجال فسح الذي ،العالم في الحاصل التغییر ومع

 األسالیب و الطرق كافة عن البحث الضروري من وبات. العام الرأي آراء و قناعات تجاهل مكان في الحكمة

 أي شأن شأنها الفلسطینیة والقضیة. ما قضیة أو ما حدث تجاه العام الرأي تواجهات صیاغة شأنها من التي

 جعل ،القضیة هذه لدعم ما اصطف   إذا الذي، والعالمي العربي العام الرأي بتوجهات تتأثر ،أخرى قضیة

 .أدركته "إسرائیل" وهذا ما  ؛صحیح والعكس ،علیه تحسد ال محرج موقف في "إسرائیل"

 التواصل كوسائل ،العام الرأي في لتؤثر تقلیدیة غیر إعالم وسائل أمام المجال التكنولوجي فسح التطورأفقد 

 لمنصات سمح التكنولوجي والتقدم التوسع فهذا .التأثیر هذا من األسد بحصة تحظى باتت التي االجتماعي

 فرصة "إسرائیل" تتفو   ولم. العام الرأي للتأثیرعلى فعل و مؤثر منبر إلى تتحول أن اإلجتماعي التواصل

 رسمیة صفحات افتتاح إلى فبادرت ،العربي العالم تجاه الخارجیة سیاستها في الجدیدة األداة هذه من االستفادة

 وتعمل. العربي العالم في متابعة األكثر الموقع یعد   الذي ،"الفیسبوك" مقدمتها في كان، عدیدة مواقع على لها

 .الناعمة القوة من باالستفادة اإلسرائیلي القومي األمن ضمان على الصفحات هذه



 ر النظري: القوة الناعمةاإلطا
ل هذا ویشك   .مفهوم القوة من المفاهیم المركزیة والمهمة في فهم العالقات الدولیة والسیاسة الخارجیة للدولیُعد  

فقد تعددت  ،المفهوم جزءا  ال یتجزأ من سیاسات حفظ المصالح األمنیة للدولة. وبسبب مركزیة هذا المفهوم

رت للسیاسات العالمیة نظ   التيمفهوم القوة مفهوما  مرکزیا  فی النظریات  یعد  وتنوعت التعریفات الخاصة به. 

لیس  وقت   إلىكانت القوة العسكریة  .(5)خریناآلتسعی للتأثیر علی  التيتلك  أو ،صراع بین الدول أنهاعلی 

وكان  ؛طموحات السیاسة الخارجیة للدولو  أهدافببعید الوسیلة الفضلى والمتفوقة على باقي الوسائل لتحقیق 

البحث عن وسائل وطرق  إلىهذه النتائج دفعت العقل البشري . هذا الخیار مرتبطا  دائما  بنتائج كارثیة ومأساویة

واالستفادة من القوة العسكریة لتحقیق  ،الدول عن الخراب والدمار الذي قد یلحق بها بسبب الحروب بعدتُ بدیلة 

عمل االستراتیجیون منذ  ،في ضوء ما تقدمو. (6)الدول،والتغلب على المشاكل التي تعاني منها إلیهما تطمح 

وتحظى بقبول أكثر من القوة  ،البحث عن طرق ووسائل أكثر عقالنیةعلى نهایة سبعینیات القرن الماضي 

 الصلبة.

المتمثلة بالقوة  ،بصیاغات مختلفة عن صیاغتها التقلیدیة ،في مناقشة معضلة القوة الجدل الفكري دورا   وقد أد ى

بالضرورة  مرادفا  من المصالح بالحد األدنى من الخسائر .فمفهوم القوة لیس  أكبرالعسكریة للحصول على قدر 

مي في الساحة، واالستعانة باآلالت والمعدات العسكریة المختلفة، ووضع خطط لفرض لتوظیف الجیش النظا

أهدافها األمنیة  إلىتصل الدول  أنبل یمكن  ؛الدمار وسفك الدماء إلىوكل ذلك یؤدي  ؛حسم عسكري على العدو

 ،وباالستعانة بقواعد جدیدة تختلف عن تلك المتبعة في ساحات القتال ،من دون االعتماد على القوة العسكریة

 أیضا  و  ؛التي تعتمد على تقنیات مبتكرة و غیر عسكریة ،وهي القوة الناعمة ،وبتوظیف نموذج جدید من القوة

جرى تسمیتها  والتي في كثیر من األحیان تتفوق على نتائج القوة العسكریة التي ،تتمیز بالنوعیة المتمیزة للنتائج

 بالقوة الصلبة .

شخص یشیر الى هذا النوع الجدید من القوة. فقد  أولالذي كان  ،بدأ الحدیث عن القوة الناعمة مع جوزیف ناي

حیث ، ثالثة أنواع إلىقام في كتابه المعنون ب "القوة الناعمة )طرق النجاح في السیاسة الدولیة(" بتقسیم القوة 

وبعد ذلك بدأ بشرح القوة ؛ القوة نصف الصلبة هي القوة االقتصادیةو ، لقوة العسكریةاعتبر القوة الصلبة هي ا

"القدرة  أنهاف القوة الناعمة على یعر  فیما ، أشكال القوة تتغیر عبر الزمن فإن ،الناعمة . حسب جوزیف ناي

بل  ،التأثیر على اآلخرینتتعدى القدرة على القوة الناعمة  بأنیضیف و .(7)على تشكیل تفصیالت اآلخرین"

للقوة الناعمة  أن. كذلك یرى جوزیف ناي (8)الجذب كثیرا  ما یؤدي لإلذعان "وهي "القدرة على الجذب  

وكشف هذه الموارد یعتمد على االستفادة  .وهذه المصادر تشتمل على كل ما ینتج قوة جاذبة ؛موارد ومصادر

یقول جوزیف ناي إن "القوة الناعمة تستخدم  ،عبارة أخرىوفي  ؛جماعات التركیزأو من استطالعات الرأي 

اإلسهام في  ووجوبالقیم المشتركة ، والعدالة ،  إلى االنجذاب هوو  ،من العمل لتولید التعاون مختلفا   نوعا  

 ،القوة الناعمة هي أصعب من غیرها أن ،في الفصل الرابع من كتابه ،.یعتبر جوزیف ناي (9)تحقیق تلك القیم"

مدى و حجم تأثیرها یعتمد بشكل كبیر على مدى قبول  وأن ،الدولة سیطرةعن  خارجالعدید من مصادرها  ألن

القوة الناعمة تنتج عن جاذبیة و ق الهدف المطلوب.لتحق  وفي بعض األحیان قد تستغرق سنوات  ؛المستمعین لها

وهي على عكس القوة الصلبة التي تستخدم الرشاوي  ؛فضال  عن جاذبیة الثقافة والقیم الثقافیة ،شخصیة سیاسیة

تمتلك قوة ناعمة  ،یدیولوجیة محببة إلدیها  أو ،بعض الدول التي تمتلك ثقافة جذابة أنو السالح .هذا یعني 

انتشار قیم معینة داخل هذه  ،أول تطور دولة معینة یشك  لم تمتلك قوة عسكریة كبیرة . كما  وإنحتى  ،كبیرة



فقد تلجأ الدولة  ،في القوة الصلبة أما .عوامل جذب تخدم القوة الناعمةاإلنسان، حریة وحمایة حقوق كال ،الدولة

 أي الترغیب بجوائز ومكافآت . الجزیرة، أسلوباستخدام  إلى أو ،الخیار العسكري للتأثیر على دولة ما إلى

تزایدت فرص القوة  ،المؤسسات أومن قبل الدول  به،إنومع توسع مفهوم القوة الناعمة وازدیاد االهتمام  

و ظهرت دول تمتلك قوة ناعمة كبیرة تضاهي الدول ذات القوة  ،الناعمة في التحكم بالسیاسیة الخارجیة

الساحة الدولیة بعد الحرب العالمیة في خصوصا  مع تراجع قدرة القوة العسكریة الصلبة  ،العسكریة الصلبة

 االستفادة منها. تود  كلفا  للدول التي مُ وبا  مرفوضا  و خیارا  سلأ أصبحتحیث ، الثانیة

 : الناعمة القوة تعریف
 القوة، لفرض التقلیدیة الطرق عن تختلف جذابة بطریقة القوة ممارسة أنها على الناعمة القوة "ناي" فیعر  

 وبذلك ؛أجندة لهم وتضع خریناآل رغبات لتشك   وأن، تریده ما یرید غیرها جعل على الدولة قدرة تعني وهي

 القائمة الصلبة القوة عن تختلف بوسائل اتباعها في راغبة األخرى الدول جعل عبر، الدولة أهداف إلى تصل

 :هما أساسین معیارین إلى تستند الناعمة القوة أن "ناي" ویرى(.  10) باألساس العسكریة القوة على

 ذلك بیغی   أن دون ،المادي الطابع حساب على المعنوي الطابع لدیه فیغلب: القوة ممارسة أسالیب نعومة.1

 (.11) الجذب على ولكن ،حوافز تقدیم على تقوم ال فهي؛ كلیا   الطابع

 فالموارد. المادیة ال المعنویة الموارد هي ناي جوزیف لدى الناعمة القوة موارد في الغالب: مواردها نعومة.2

 الناعمة القوة لموارد ناي قائمة أن یالحظ كما(. 12) المعنویة الموارد هي ناي حسب الناعمة للقوة األساسیة

 (.13) واالقتصادیة العسكریة القوة جاذبیة إلیها أضاف حیث ،مفتوحة قائمة هي

 ال أخالقیة عوامل بسبب والنفوذ القوة یمتلك أن الوطن على بأن الناعمة القوة أدوات ""نیتور فیعر   فیما

 اآلخرین بخدمة یقومون والشعب الوطن ألن متغطرسا ، صلفا   ولیس متواضعا   یكون أن یمكن ألنه عسكریة،

(. 14) سریعا   العالم أرجاء كل في نفوذها ستفقد باألخالق تتحلى ال التي ةاألم   ،وبذلك ؛علیهم یسیطرون وال

 من باالستفادة للذات الذهنیة والصور التفضیالت تشكیل على القدرة بأنها الناعمة القوة "لي جین" فیعر  فیما 

 (. 15) اآلخرین أفعال في سلوكیة تغیرات إلى تؤدي قد والتي وفكریة، رمزیة مصادر

 وصوال   ،الشعبیة الثقافة مظاهر جاذبیة بین تراوحت أنها عام بشكل الناعمة القوة تعریفات عن القول یمكنو

 یمكن التعریفات من الواسع الطیف وهذا. العسكریة للقوة الفعلي االستخدام باستثناء القوة أشكال جمیع إلى

 :  وهي ،الناعمة القوة تعریف في ثالثة اتجاهات في اختصاره

 :األول االتجاه

قوة  من االستفادة طریق عن ما طرف یریده ما إلى الوصول على القدرة هي الناعمة القوة أن االتجاه هذا عتبری

 وحسب .والسیاسیة الثقافیة الجذب قوة من االستفادة یمكن وهنا. والطمع واإلجبار اإلكراه عن بعیدا   الجذب

 :طرق ثالث عبر یتم خریناآل في التأثیر فإن ،ناي جوزیف

 اإلجبار 

 الدافع تولید  

 الجذب 



 (.16) اآلخرین على التأثیر سبیل في فقط الجذب من تستفید التي تلك هي الناعمة القوة أن "ناي" ویرى

 :الثاني االتجاه

 یكون ال وهنا .الهدف إلى للوصول المستخدم األسلوب أنها فیرى، أوسع بشكل الناعمة القوة االتجاه هذا فیعر  

 بعض أقدم وقد. أیضا   االرتباط مهارات من االستفادة فیمكن ،اآلخرین على للتأثیر الوحیدة الوسیلة هو الجذب

 على التأثیر یمكنها قوة أي أنها على فتفعر   ،الناعمة القوة مفهوم شرح في التوسع على والمفكرین الباحثین

 .(17)  التهدید باستثناء المتاحة الطرق كل باستخدام ،اآلخرین

 في منها االستفادة یتم التي المصادر تحدید في هو والثاني األول التعریف بین االختالف فإن ،واضح هو وكما

 على للتأثیر الوحید العامل الجاذبیة یرى ال الثاني والتعریف. اآلخرین على التأثیر وهو ،المرجو الهدف تحقیق

 الدولیة كالمؤسسات ،أخرى عوامل من االستفادة باإلمكان أنه یرى بل ؛الناعمة القوة من باالستفادة خریناآل

 ...و والشرعیة

 :الثالث االتجاه

 القوة زیادة على العمل هو الهدف بل ،خریناآل على الـتأثیر لیس الناعمة القوة من الهدف أن یرى االتجاه هذا

 ( .18) الصلبة القوة من جدا   قریبة الناعمة القوة تصبح االتجاه هذا وفي. الناعمة

 المنهج:
ءة تحلیلیة قرا تشكیلاتباع خطوات منهجیة تسهم في  إلى یهدف  الذي،تعتمد هذه المقالة منهج  تحلیل المضمون

 . (19)نة ووحدة التحلیلالعی  وذلك بعد تحدید ،نة موضوع الدراسة للعی  

نة هي المنشورات المنشورة على والعی   ،سیتم اعتبار منشورات الفیسبوك هي وحدة التحلیلالبحث  في هذا

 ،أما فئات المضمون. 2020حتى األول من تموز سنة   2019الصفحات المختارة منذ األول من تموز سنة 

 ."القومي اإلسرائیلي "األمنفهي سیاسات القوة الناعمة اإلسرائیلیة في هذه الصفحات التي تخدم 

ندرج تحتها فئات المضمون تل فئات المضمون الرئیسیة التي ستشك  دراستها  ستتمسیاسات القوة الناعمة التي 

 : كاآلتيوهي  ،الفرعیة

الدفاع عن النفس(، ): مظلومیة الیهود، شرعیة األعمال العسكریة   "إسرائیل"خلق صورة إیجابیة عن  .1

جمال  ،، التحریض على المقاومة، التحریض على إیران "إسرائیل" إنسانیةالتقدم الطبي والعلمي، 

 . "إسرائیل"

 الحریة الدینیة، المساواة. ،الفرد، االنتخاباتو كدولة دیمقراطیة: حقوق المرأة  "إسرائیل"تكریس  .2

التقارب اللغوي، التعایش بین األدیان والسالم،إسهامات  ،تسویق القیم الثقافیة واإلنسانیة:التقارب الدیني .3

 الیهود العرب في مجتمعاتهم.

بالعالم: التعاون االقتصادي،التعاون العسكري، العالقات  "إسرائیل"التأكید على قوة روابط  .4

 الدبلوماسیة، االنفتاح على العالم و السیاحة.



التطبیع مع العالم العربي: التطبیع االقتصادي والعلمي، التطبیع السیاسي، التطبیع األمني والعسكري،  .5

 التطبیع الشعبي والثقافي.

 األمن القومي اإلسرائيلي:
إذا كانت الصهیونیة هي ولیدة النظرة اإلمبریالیة و .من المسائل المهمة في الفكر الصهیوني األمنإن مسألة 

الصهیونیة. فعلى الرغم من استفادتها من  الحركة فال یمكن إغفال نقطة القوة التي تمتعت بها، للشرقالغربیة 

اآلمن لمشكلة  الحل  م نفسها على أنها تقد   أن، فإنها حاولت وجودهارة لتبریر المزو  التفسیرات الدینیة والذرائع  

إن دمج الدین مع فكرة األمن و األطماع  حیث ،منه الیهود في أوروبا عانىعدم االستقرار واألمن الذي 

حسب الفكر الیهودي الصهیوني،  ،في المنطقة على أرض المیعاد   إسرائیلوالدة  إلى أد ىهو الذي  اإلمبریالیة

و التي تتشابه مع فكرة األماكن المقدسة األخرى  ،ل فكرة األرض المقدسة الموجودة في الیهودیةحو  الذي 

 العالمیة . اإلمبریالیةمشروع سیاسي ضخم یخدم  إلى ،الموجودة في الدیانتین المسیحیة و اإلسالمیة

یستمد شرعیته لدى الجمهور الیهودي من التعالیم الواردة في الدیانة الیهودیة. وبعبارة  إلسرائیلإن الفكر األمني 

ینطلق  ،بن غوریون "الدولة"الذي قام بصیاغته مؤسس  ،باألمن اإلسرائیلي  إلطار العام المرتبطفإن ا ،أخرى

حیث كانت أول مهمة من مهام األمن هي االستیالء على األراضي  ،من اإلطار الفكري والتطبیقي للعقیدة الدینیة

 .(20)للقناعات الیهودیة الصهیونیة  ت ذریعة تنفیذهم للوعد اإللهي الذي یشكل تجسیدا  حت

ف اللواء فلنائي یعر  و. (21)واألهداف الكبرى اإلیدیولوجیةانعكاسا  للثوابت  إسرائیل""األمنیة في  السیاسة تعد   

ر عن مجمل قدرات الدولة لضمان یعب  األمن " بأنه اإلطار الذي یعمل فیه الجیش كجزء من جهد قومي عام 

و الحفاظ على مصالحها الحیویة  األمةویرى اللواء یسرائیل تال بأن األمن هو " ضمان أمن  .(22)وجودها "

 كأمة تعیش أزمة كیانیة . إسرائیل أن،  في ظل وجود فرضیة ترى (23)"

بل یجب أن یكون عملیة ، ف جولدا مائیر األمن على أنه ال یمكن تحقیقه عبر الضمانات الدبلوماسیةتعر  كما 

بل نرید خلق ظروف مادیة و حدود تضمن ، تناأم  خرون أمن اآلول " ما نریده لیس أن یضمن فتق ؛داخلیة

 .(24)أمننا

ففي البدایة كان األمن  .إن نظریات األمن اإلسرائیلیة قد تطورت حسب الظروف التي أحاطت بإسرائیل

من خاللها التغلب على مشكلة  إسرائیلوهي نظریة حاولت  ،اإلسرائیلي یقوم على مبدأ الضربة االستباقیة

حد ما عن مفهوم الحرب  إلىومن ثم تطورت هذه الفكرة لیظهر مفهوم الردع  كمفهوم بدیل  .جيیالعمق االسترات

ز على على الحد من النفوذ ترك  وأصبحت  األمنیة،تطورت النظرة  "الربیع العربي"وبعد أحداث  االستباقیة .

التقدم والعمل على  فضال   عن االهتمام بالجانب االقتصادي،، في المنطقة وتنامي حركات المقاومة اإلیراني

 .(25)ةالمنطقوتخفیف عزلة إسرائیل في ، في عملیة السالم مع العالم العربي

 :اإلسرائيلي  األمن القوميو القوة الناعمة 
القومي یتحقق عن طریق القوة العسكریة التي تحافظ على البالد من التهدیدات  األمنكان  ،في المدرسة الواقعیة

وتهدیدات غیر  أخرىالحدیث عن أخطار  بدأ ،مع تطور نظریات العالقات الدولیة،ولكن  .الخارجیة العسكریة

صبح من الممكن وإنما أ ،القومي للدول وتجعله في خطر. فالتهدید لم یعد تهدیدا   عسكریا   األمنعسكریة تهدد 

كانت المدرسة  وإنالفكري.  واألمنالمجتمعي  األمنیشمل  األمنأن یكون إیدیولوجیا   ثقافیا   ... وأصبح مفهوم 



 أنواعمن الضروري فهم ودراسة كل  أنهیرى  "ناي"فإن  ،القوة سیاسةالعالمیة هي  السیاسة أنالواقعیة ترى 

الواقعي  المنظورالقوة الناعمة تنسجم من هذا  إن القول وبذلك یمكننا ؛مثل قوة األفكار واإلقناع والجاذبیة ،القوة

ف من إمكانیة بروز فاعلین تخف  أن غیر العسكریة  لألبعادفیمكن ؛ والتتعارض معها ،الجدید مع النظریة الواقعیة

فت من دور الوعي كث  مع ثورة المعلومات التي  خصوصا   ،بطریقة غیر عسكریة األمندون یهد  دولیین 

مدرسة من مدارس  أيالقوة الناعمة تحت  وضع على عدم یصر  جوزیف ناي كان  أنالجماهیري . وبذلك نرى 

القوة الناعمة هي واحدة من القوة التي  أنبل یرى ؛ البنائیة أوالواقعیة  أوسواء اللیبرالیة ، العالقات الدولیة

 .(26) صالح الدولتستخدم لتحقیق م

الدولة  أهدافلتحقیق  ،الخارجیة للدول في السیاسةوتندرج القوة الناعمة  تحت القوى التي یتم استخدامها 

القوة الناعمة في التأثیر على قضایا  فاعلیةمصالحها. وقد حاول البعض التشكیك في مدى و  أمنهاوالحفاظ على 

فإن  ،. وحسب قولهمالجماهیري القوة الناعمة هي قوة تستهدف الرأي  أنمعتبرین   ،الخارجیة والسیاسة األمن

خصوصا  عند الحدیث عن األنظمة الغیر دیمقراطیة ،ساسیا  في قضایا األمن القومي أ  الرأي العام ال یلعب دورا

التأثیر على  كین بقدرة القوة الناعمة علىالمشك  على  رد  لكن جوزیف ناي  ؛ فیها تأثیر الرأي العام  یقل  التي 

 (27): في الـتأثیر القوة الناعمة لها نموذجان أن  معتبرا ،القضایا األمنیة

  النموذج األول :التأثیر المباشر الذي یستهدف النخب السیاسیة التي تؤثر بشكل مباشر على اتخاذ

 السیاسات الحكومیة.والقرارات  

 خلق بیئة  إلىما یؤدي  ،التأثیر على الجماهیر النموذج الثاني :التأثیر غیر المباشر الذي یتم من خالل

  معارضة تشكل مجموعة ضغط تضغط على صانعي القرار.

 تصبح أن یجب بل، آنیة قوة تعد   ال الجذب قوة أن على تؤكد الناعمة للقوة الفضلى الصورة إن القول یمكن كما

 وعند. والمجتمعي الفكري األمن على یؤثر ما ،والخیارات األفكار في تتعمق و المجتمع، توجه عن  تعبیرا

 على الناعمة القوة تأثیر مدی مسألة  هانذاأل في رحطتُ  ،القومي باألمن وعالقاتها الناعمة القوة عن الحدیث

 ،الناعمة القوة فیها تؤثر مجاالت ثالثة بین التمییز استطاع "ناي" لكن. األمنیة التهدیدات فیها تسود التي الجوانب

 (:28) وهيوأشكاله،  التأثیر درجات اختالف مع

 السیاق أو المحیط أهداف في الممتد التأثیر Milieu goals    :و الخارجیة البیئة تغییر تهدفسی هو و 

 المدى في یكون التأثیر هذا و ؛القومي األمن زتعز   التي الدولة مصالح و یتناسب بما فیها الفاعلین

 البعید.

 التملك أهداف في لالمكم   التأثیر Possession goals: في الناعمة القوة أهمیة و مكانة هنا تتقلص 

 .األهداف إلى الوصول لتسهیل الطویل المدى على التأثیر مجال في مهمة تبقى لكن ،األهداف تحقیق

 عند خصوصا   العسكریة: للقضایا الجدیدة واألبعاد للقومیات العابرة القضایا في األساسي الـتأثیر 

 البیئیة. التهدیدات عن فضال   ،المقاومة و اإلرهاب عن الحدیث

 إذ ، بالمحیط المتعلقة األهداف تحقیق سبیل في الناعمة القوة تستخدم أن لها یمكن "إسرائیل" أن وهنا نالحظ

 باألبعاد یتعلق فیما تستخدمها أن یمكن كما ؛القومي أمنها من زیعز   أن یمكن بها المحیطة البیئة تلطیف إن

 ساسیا .وأ مهما   مؤثرا   الناعمة القوة تكون حیث ،كاإلرهاب العسكریة، للقضایا الجدیدة



 :إلسرائیل أهمیة الفیسبوك 
 هذا جعل في إسرائیل فشلت، وإسرائیل العربیة الحكومات بعض بین التطبیع عملیات على سنوات مضي بعد

 صوتها لتسمع الفرصة إسرائیل اغتنمت، االجتماعي التواصل وسائل ظهور ومع(. 29 )  شعبیا   تطبیعا التطبیع

 وقد. بإسرائیل المحیطة "العربي الطوق" شعوب السیما ،العربیة الشعوب من المحدود عدد إلى أفكارها وتنقل

 .اإلسرائیلیة الخارجیة وزارة رئیسي بشكل المهمة لهذه تتصد  

 العربي المخاطب أهمیة برزت وقد .العربي المخاطب إلى الوصول في حقیقیةتعاني من مشكلة  إسرائیلت ظل  

 الحصول وشك على كان الذي العربي المخاطب إلى التوجه إلى بحاجة كانت حیث 2011سنة بعد خاص بوجه

 على ضیحر   المرحلة تلك في الرسمي العربي اإلعالم كان  إذ  ؛رؤیته وتعزز إرادته تمثل حكومة على

 الناطقة اإلسرائیلیة الفضائیة المحطات كون في تكمن المشكلة وكانت ؛لها   معادیا   خطابا ویتبنى "إسرائیل"

كان البد لذلك   .الرسمیة العربیة الفضائیات إلیه تصل الذي بالشكل العربي الجمهور إلى تصل ال العربیة باللغة

الذي يستطيع الوصول إلى المواطن العربي بشكل أسرع  ،إلسرائيل من التوجه إلى وسائل اإلعالم البديل

 . (30)التی تفرضها الحکومات العربية القيودوأسهل في ظل غياب 

من بین  واحدا  إذ إن  ؛موقع فیسبوك من أكثر مواقع التواصل االجتماعي التي تحظى بشعبیة عربیة كبیرة یعد  

یناهز عدد مستخدمي تطبیق فیسبوك في العالم العربي و .ثالثة أشخاص في مصر یمتلك حسابا   في الفیسبوك

ملیون  35إذ یستخدمه  ،مصر في المرتبة األولى  من حیث استخدام هذا الموقع تحل  فیما  ؛ملیون مستخدم 156

ثم العراق بحوالي  ،ملیون مستخدم 15 ب والمغرب ،ملیون مستخدم 18والي بح ثانیا  وتأتي السعودیة  ؛مستخدم

 . (31) ملیون مستخدم 14

مقارنة بغیرها من مواقع  ،فإن استخدام مواقع الفیسبوك في الدول العربیة، 2020و بحسب إحصاء سنة 

 : كاآلتي جاء ،التواصل االجتماعي



 

 2020إلى أكتوبر  2019من أكتوبر  :مواقع التواصل االجتماعي لدى بعض الدول العربية استخدامات -1

(32) 

 تعريف الصفحات المدروسة:
منها صفحات مرتبطة بالدوائر و ،هناك العدید من الصفحات اإلسرائیلیة الرسمیة الموجودة في موقع فیسبوك

الصفحة ، ومنها ما هو مرتبط بوزارة الخارجیة اإلسرائیلیة، ومنها اإلسرائیلیة والمؤسسات الرسمیة والحكومیة 

الخاصة بالمتحدث بلسان جیش االحتالل اإلسرائیلي لإلعالم العربي.وكل هذه الصفحات تعمل في ظل 

عن طریق نقل الرؤیة  ،اإلسرائیلیة في المنطقة العربیة األمنیة استراتیجیة موحدة في سبیل تحقیق المصالح

وهي لغة الجمهور  ،وهذه الصفحات تتحدث باللغة العربیة .الجمهور العربي المستهدف إلىاإلسرائیلیة 

ومعالجة الهواجس والمخاوف العربیة من وجهة نظر  إسرائیلوتهتم بنقل صورة جیدة عن  ،المستهدف

إسرائیلیة. إن تنوع الجهات المشرفة على هذه الصفحات یعود إلى مركزیة وأهمیة العالم العربي في األبعاد 

 . إلسرائیل  الداخلیة والسیاسة الخارجیة والسیاسةالسیاسیة األمنیة  :وهي ،سرائیلیةالثالثة للسیاسة اإل

 المدروسة،وفي هذه الدراسة  تم اختیار خمس صفحات لیتم دراستها. أما المعاییر المتبعة في اختیار الصفحات 

 فهي :

األخذ بعین االعتبار اختیار صفحات تختلف فیها الجهة المشرفة والقائمة على هذه الصفحة، بحیث  .1

في  إلسرائیلتوظیف القوة الناعمة  خص  تتمكن الدراسة من أن تخلص إلى استنتاجات شبه شاملة فیما 

 هذه الصفحات. من قبل كافة الجهات المشرفة على  ،صفحات الفیسبوك الرسمیة الناطقة باللغة العربیة
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الشعب المصري أو  ، مثلاألخذ بعین االعتبار اختیار صفحات یتنوع فیها الجمهور العربي المستهدف .2

مع  ،واختالفهه إلى كل شعب الموج  ما یجعلنا أدق في فهم الخطاب اإلسرائیلي  ،العراقي أو األردني

 المصالح اإلسرائیلیة . هو حمایةتوحده في الوصول إلى هدف واحد 

ننا من الحصول على كم وفیر یمك  ما  ،فاعلیةولتفات إلى ضرورة انتقاء الصفحات األكثر نشاطا    اال .3

 تم دراستها .ستمن المنشورات التي 

 فقد وقع االختیارعلى هذه الصفحات: ،ووفقا  للمعاییر المذكورة

 :"إسرائیل تتكلم بالعربیة"صفحة 
. یرجع "إسرائیل"وهي تحاول نقل معلومات عن  ،تم إنشاء هذه الصفحة من قبل وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة  

و هي تعتبر من أكثر الصفحات اإلسرائیلیة الرسمیة الناطقة  2011تاریخ إنشاء الصفحة إلى أغسطس سنة

عدا عن ؛ متابع الملیونيومن حیث عدد المتابعین الذي تخطى  ،من حیث عدد المنشورات ،باللغة العربیة فعالیة

 . (33)      موا بكبس زر المتابعة أو اإلعجابرون الصفحة دون أن یقویزوار الذین الزو  

 :"إسرائیل في األردن"صفحة 
إلى الجمهور األردني على  تتوجهتتم إدارتها من قبل وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة.  وهي  أیضا    الصفحة هذه

فهي من دول الطوق العربي )أي الدول التي  .لما لألردن من أهمیة كبیرة بالنسبة إلسرائیل ،وجه الخصوص

على أراضي  "إسرائیل"بموجبها حصلت  ،"سالم" معاهدة "إسرائیل"تحد فلسطین المحتلة(، وتربطها مع 

بشكل صریح عن رغبتها باالحتفاظ  بهذه المنطقة  التي أعلنت إسرائیلو ،خصبة موجودة في غور األردن

 .(34)ها إلى كیانها الغاصبوضم  

 :"إسرائیل باللهجة العراقیة"صفحة 
وتعكس االهتمام اإلسرائیلي بالجمهور العراقي. وقد  ،هي صفحة تشرف علیها وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة

فت وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة عن الصفحة بوصفها مكانا   لخلق فرص للحوار بین الشعب العراقي عر  

، خصوصا   مع كون بالد الرافدین تحتل مكانة خاصة في قلوب الیهود وفي تعبیرهاواإلسرائیلي على حد 

 ألف متابع. 300. یتابع هذه الصفحة أكثر من (35)التاریخ الیهودي

 :"في مصرإسرائیل "صفحة 
 متابعيهي تابعة للسفارة اإلسرائیلیة في مصر.تم إنشاء هذه الصفحة لمخاطبة الجمهور المصري.  یبلغ عدد 

الصفحة من قبل السفارة  إدارة تتم. (36)ألف معجب 243و عدد المعجبین ، متابع ألف 261الصفحة حوالي 

 اإلسرائیلیة في مصر .

 أدرعي: أفیخايصفحة 
. یبلغ عدد متابعیها أكثر من  الفاعلیةللغة العربیة  من حیث االصفحات اإلسرائیلیة الرسمیة الناطقة بتعتبر ثاني 

لنشر أخبار  2011. تم إنشاء الصفحة سنة  (37)ملیون  1.6وعدد المعجبین وصل إلى  ،ملیون متابع 1.7

 .(38)الجیش اإلسرائیلي وإظهاره بصورة أكثر إنسانیة



 :تعريف فئات المضمون

 :إسرائیل"فئة المضمون األولى "خلق صورة إیجابیة عن 
 :اآلتیةتتضمن فئات المضمون الفرعیة 

 :مظلومية اليهود

 وأحداث الفرهود وتهجیر یهود مصر. الهولوكوستتضم هذه الفئة كل المنشورات التي تتحدث عن 

 شرعية األعمال العسكرية:

فعل أو للدفاع  كرد  تتحدث عن األعمال العسكریة اإلسرائیلیة  التيفي هذه الصفحات  الموجودةكل المنشورات 

 تندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه. ،عن النفس

 التقدم العلمي والطبي:

 اإلسرائیلیةفئة المضمون الفرعیة هذه تشمل كل المنشورات التي تتحدث عن التطور الطبي واالختراعات 

. كما توضع إسرائیل ات المتعلقة بالتطور الزراعي والصناعي في باالضافة إلى المنشور ،الفریدة والجدیدة

فضال  عن إسرائیل؛ مدن عظیمة داخل  إلىتحت هذه الفئة المنشورات التي تتحدث عن تحویل الصحاري 

 . المنشورات التي تتحدث عن المكانة العلمیة المتقدمة إلسرائیل

  :"إنسانية إسرائيل"

هي تلك التي  ،التي تندرج تحت هذه الفئة الفرعیة ،في الصفحات موضوع الدراسة الموجودةإن المنشورات 

من  أنفسهم، أو اإلسرائیلیینسواء كانت من  ،للفلسطینیین: المساعدات اإلسرائیلیة  اآلتیةتتحدث عن المواضیع 

 كجیش االحتالل االسرائیلي. ،من جهات عسكریة أو إسرائیلیة،جهات رسمیة 

 المقاومة:التحريض على 

التي  ،على الصفحات موضوع الدراسة تحت هذه الفئة من فئات المضمون الفرعیة تندرج كل المنشورات

سبب تخلف  هي  المقاومة تعتبرأنوالمقاومة، أو تلك التي  "داعش"أو تساوي بین ،تصف المقاومة باإلرهاب 

  ه صورة المقاومة.تشو  كل المنشورات التي ، أخرىبعبارة و ؛المجتمعات العربیة وشقائها

 التحريض على إيران: 

وكذلك  تلك التي تتحدث عن انتهاك  ؛كل المنشورات التي تتحدث عن المد الشیعي واإلرهاب اإلیرانيتضم 

فئة المضمون هذه تضم  كل المنشورات التي  إنیمكن القول  ،و باختصار .إیران لسیادة بعض الدول العربیة

 .إیران ه صورة تشو  

 :"جمال إسرائيل "استعراض

وتستعرض  "،جمال إسرائیل"التي تتحدث عن  ،كل المنشورات الموجودة في الصفحات موضوع الدراسة

تندرج تحت هذه الفئة من  ،صورا   ألماكن جمیلة مثل مدینة تل أبیب وبعض المدن الساحلیة اإلسرائیلیة المهمة

 فئات المضمون الفرعیة.

 تكریس إسرائیل كدولة دیمقراطیة": " فئة المضمون الثانیة
 :اآلتیةوتندرج تحت فئة المضمون هذه فئات المضمون الفرعیة 



 حقوق المرأة و الفرد:

 ؛تندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه كل المنشورات التي تتحدث عن حقوق الفرد والمواطن اإلسرائیلي

فضال   عن  ؛"إسرائیل" باإلضافة إلى تلك التي تتحدث عن حقوق المرأة والمكانة التي وصلت إلیها  في

 ."إسرائیل"اإلحصائیات التي تعكس رضى المرأة اإلسرائیلیة عن الحیاة في 

 االنتخابات:

ملیة االنتخابیة تم وضع كل المنشورات التي تتحدث عن الع ،تحت هذه الفئة الفرعیة من فئات تحلیل المضمون

 وعن تصویت العرب أو العسكریین أو الشخصیات السیاسیة. "،إسرائیل"في 

 الحرية الدينية و الثقافية:

، طقوس "إسرائیل"ندرج تحت هذه الفئة كل المنشورات التي تتحدث عن: الطقوس الدینیة للمسلمین في تو

 ن في إسرائیل.للمسیحییالیهود العرب على ثقافتهم العربیة، الطقوس الدینیة  حفاظ، "إسرائیل"الشركس في 

 المساواة:

: المساواة بین الرجل و المرأة، المساواة بین اآلتیةندرج تحت هذه الفئة المنشورات التي تحمل المضامین ت

 العرب والیهود في إسرائیل.

 واألفكار الصهیونیة":فئة المضمون الثالثة " تسویق القیم الثقافیة 
 :اآلتیةتحت هذه الفئة من فئات تحلیل المضمون تأتي الفئات الفرعیة  

 التقارب الديني:

المضامین : الیهود والمسلمون أبناء هذه كل المنشورات التي تحمل  تلكندرج تحت فئة المضمون الفرعیة ت

السماویة التي ترجع إلى النبي إبراهیم)ع(، المشتركات الدینیة بین الیهودیة  واإلسالم، نشر  األدیانعم، وحدة 

 معلومات عن الطقوس الدینیة واألعیاد الیهودیة .

 التقارب اللغوي:

: تعلیم اللغة العبریة، الكلمات المشتركة اآلتیةتندرج تحت هذه الفئة الفرعیة المنشورات التي تحمل المواضیع 

 . للغتین، الجذر السامي الواحد اللغتین  بین

 التعايش بين األديان و السالم:

: التهنئة باألعیاد اآلتیةتندرج تحت هذه الفئة من فئات تحلیل المضمون المنشورات التي تحمل المضامین 

 اإلسالمیة، الدعوة إلى السالم،  حب إسرائیل للسالم، االنفتاح على الثقافة اإلسالمیة.

 اليهود العرب في مجتمعاتهم:إسهامات 

: دور الیهود في تطور الدول اآلتیةتندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه المنشورات التي تحمل المضامین 

 العربیة، حیاة الیهود الناجحین في الدول العربیة، اآلثار العلمیة والمعماریة الیهودیة في الدول العربیة.   

 يهودية إسرائيل:

وعن یهودیة أرض  ،وعن وعد الرب لهم ،ات التي تتحدث عن الحق الیهودي في أرض فلسطینإن كل المنشور

 تندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه. ،إسرائیل



 مع العالم": إسرائیلفئة المضمون الرابعة "التأكید على قوة روابط 
 : اآلتیةفي فئة المضمون هذه هناك الفئات الفرعیة 

 التعاون االقتصادي:

، تندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه كل المنشورات التي تتحدث عن عالقات إسرائیل االقتصادیة مع العالم

 باستثناء العالم العربي. 

 التعاون العسكري:

والتي تتحدث عن المناورات العسكریة  ،على الصفحات موضوع الدراسةالموجودة كل المنشورات  إن

 تندرج تحت فئة المضمون الفرعیة هذه. ،الدول العربیة باستثناءالمشتركة بین إسرائیل ودول العالم 

 السياحة:

سیتم إدراجها ، وتتحدث عن السیاحة العالمیة في إسرائیل ،دراستها ستتمكل المنشورات على الصفحات التي 

 تحت هذه الفئة الفرعیة.

 العالقات السياسية:

أو عن التعاون  ،تندرج تحت هذه الفئة الفرعیة كل المنشورات التي تتحدث عن الزیارات الرسمیة إلسرائیل

 السیاسي بین إسرائیل ودول العالم باستثناء الدول العربیة.

 فئة المضمون الخامسة "التطبیع مع العالم العربي":
 تتضمن فئات المضمون الفرعیة هذه:

 يع االقتصادي والعلمي:التطب

الحدیث عن التعاون االقتصادي والعلمي بین الدول ، ندرج تحت هذه الفئة الفرعیة من فئات تحلیل المضمونی

 العربیة وإسرائیل.

 التطبيع السياسي:

كل المنشورات التي تتحدث عن العالقات السیاسیة واالتفاقیات السیاسیة بین الدول العربیة واسرائیل سیتم 

 تصنیفها تحت هذه الفئة.

 التطبيع األمني العسكري:

وتضع  ،تشمل كل المنشورات التي تتحدث عن  اللقاءات األمنیة  والمؤتمرات التي تتحدث عن أمن المنطقة

د النظرة األمنیة العربیة واإلسرائیلیة تجاه التحدیات والمخاطر التي توح  أو  ،مشتركة  في المنطقة استراتیجیات

 طقة. تتهدد المن

 التطبيع الشعبي و الثقافي:

تندرج تحت هذه الفئة المنشورات التي تتحدث عن  الزیارات غیر الرسمیة للعرب او السیاح العرب إلى 

وعالقات الصداقة التي تجمع بعض العرب ، أو الرسائل التي یرسلها الشعب العربي إلى اإلسرائیلیین ،إسرائیل

 ه إلسرائیل. حب  عن  ویعب رفیهالشعب العربي  بادر بهأو أي شيء ی ،اإلسرائیلیینو



 تحليل الصفحات:
یمكن التوصل إلى الجدول التالي الذي یضم عدد المنشورات التي توزعت على  الخمس،بعد تحلیل الصفحات 

 الفرعیة للمضامین الخمسة: المضمون فئات

 إسرائیل  

تتكلم 

 بالعربیة

 إسرائیل

 في االردن

 إسرائیل

باللهجة 

 العراقیة

 إسرائیل

 في مصر

یخاي فأ

 رعيدأ

خلق صورة 

إیجابیة عن 

 إسرائیل

 18 9 26 3 22 مظلومیة الیهود

شرعیة األعمال 

 العسكریة

7 0 0 1 76 

التقدم العلمي 

 والطبي

92 21 20 20 45 

 79 11 12 6 38 إنسانیة إسرائیل

التحریض على 

 المقاومة

30 0 1 3 100 

التحریض على 

 إیران

37 0 32 4 44 

استعراض جمال 

 إسرائیل

48 11 5 21 23 

 إسرائیلتكریس 

 كدولة دیمقراطیة

حقوق المرأة 

 والفرد

44 5 2 2 36 

 7 7 1 1 5 االنتخابات

الحریة الدینیة 

 والثقافیة

51 13 10 8 48 

 15 3 3 7 6 المساواة

تسویق القیم الثقافیة 

واألفكار 

 الصهیونیة

 31 8 15 10 37 التقارب الدیني

 11 2 7 2 12 التقارب اللغوي

التعایش بین 

 والسالم األدیان

100 31 37 51 154 

إسهامات الیهود 

 في مجتمعاتهم

29 5 81 7 1 

 81 8 7 0 24 یهودیة  إسرائیل

التأكید على روابط 

 إسرائیل مع العالم

التعاون 

 االقتصادي

1 0 0 1 0 



التعاون 

 العسكري

1 0 0 0 9 

 2 4 1 0 4 السیاحة

العالقات 

 السیاسیة

1 0 1 5 0 

التطبیع مع العالم 

 العربي

التطبیع 

االقتصادي 

 والعلمي

33 13 2 26 3 

 0 16 2 0 38 التطبیع السیاسي

التطبیع األمني 

 والعسكري

1 0 0 1 2 

التطبیع الشعبي 

 والثقافي

81 1 23 21 18 

Figure 1-  المنشورات في الصفحات المدروسةتوزع 

 ،صورة إیجابیة عن إسرائیل خلق :یمكن القول إن فئة المضمون ،بعد تحلیل الصفحات موضوع الدراسة

في المرتبة األولى من حیث  تحل  فهي إن لم  ؛تستحوذ على أهمیة كبرى مقارنة بباقي فئات المضمون األخرى

ت ثانیا  . ففي الصفحات العامة التي تتوجه إلى كل الجمهور حل  قد  ،تحت هذه الفئة اندرجتعدد المنشورات التي 

ت هذه الفئة في المرتبة األولى من حیث حل   ،كصفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة وصفحة أفیخاي أدرعي ،العربي

 ن.  معی  صت لشعب خص  ت ثانیا   في باقي الصفحات التي حل  فیما  ،عدد المنشورات

 ،مظلومیة الیهود:فئات مضمون فرعیة هي  ، سبعإسرائیلخلق صورة إیجابیة عن  :ندرج تحت فئة المضمونوت

  ،والتحریض على المقاومة، إسرائیلوإنسانیة  والطبیب،والتقدم العلمي  ،وشرعیة األعمال العسكریة

زت المنشورات ضمن فئة المضمون هذه على فئة المضمون رك  وجمال إسرائیل. وقد  ،والتحریض على إیران

في  وإسرائیل ،وإسرائیل في األردن،من صفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة  كل  في ، التقدم الطبي والعلمي:الفرعیة 

 ،التحریض على المقاومة في صفحة أفیخاي أدرعي :في حین كان التركیز على فئة المضمون الفرعیة ،مصر

باللهجة العراقیة. إن التركیزعلى التقدم العلمي والطبي في الصفحات  إسرائیلإیران في صفحة والتحریض على 

دولة كمما یظهر إسرائیل  والطبیب،الثالث یعود إلى كون العالم العربي یشكو من الضعف في المجالین العلمي 

فإن طبیعة النسیج االجتماعي  ،وبذلك تتحسن صورتها . أما في صفحة إسرائیل باللهجة العراقیة ؛متقدمة

 الموجودةعددا   البأس به من التیارات  إنوحیث ؛ جعله أكثر الشعوب العربیة قربا   من إیرانتوالثقافي للعراق 

لذلك البد من تشویه صورة إیران لدى الجمهور العراقي لتتحسن صورة  ،العراق تكن مشاعر طیبة إلیرانفي 

من حیث  الصدارةعلى مركز  ،التحریض على إیران :ذ فئة المضمون الفرعیةاستحوا یفس روهذا ما  ؛إسرائیل

تستحوذ فئة  ،خلق صورة إیجابیة عن إسرائیل. وفي صفحة أفیخاي أدرعي :عدد المنشورات في فئة المضمون

على مركز الصدارة من حیث عدد المنشورات ضمن فئة  ،التحریض على المقاومة :المضمون الفرعیة

تشویه صورة المقاومة وانخفاض  جلیة:حیث المعادلة تظهر إسرائیل ، خلق صورة إیجابیة عن  :المضمون



كون الصفحة  ،والسبب الثاني للتركیز على فئة المضمون الفرعیة هذه إسرائیل.ن من صورة  یحس  شعبیتها 

، یة األعمال العسكریةشرع فهيتتبع جهة عسكریة.أما فئات المضمون الفرعیة األقل انتشارا   في هذه الصفحات 

ز على المضامین ترك  فهي ؛ وذلك یرجع إلى كون الصفحة تتبع لجهة عسكریة ،باستثناء صفحة أفیخاي أدرعي

 العسكریة.

وصفحة مركز الصدارة في صفحة إسرائیل في مصر  ،تسویق القیم الثقافیة واإلنسانیة:وتحتل فئة المضمون 

خلق صورة  :إسرائیل في األردن  المرتبة الثانیة بعد فئة المضمون صفحةوتحتل   ؛إسرائیل باللهجة العراقیة

رق منشورین فقط . وهذه الفئة تحتل المرتبة الثانیة في صفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة وصفحة ابف ،إیجابیة

ر من أكث ،التعایش بین األدیان والسالم :أفیخاي أدرعي. وضمن فئة المضمون هذه تعد فئات المضمون الفرعیة

تعد فئة  حیث ،باستثناء صفحة إسرائیل باللهجة العراقیة ،الفئات استحوذا   على المنشورات في أربع صفحات

یمكن القول إن سبب االنتشار الكبیر لفئة واألكثر انتشارا  .  ،إسهامات الیهود في مجتمعاتهم :المضمون الفرعیة

وهذه الفئة إن لم  ؛المجتمع العربي ذا أغلبیة مسلمة هو كون ،التعایش بین األدیان والسالم :المضمون الفرعیة

 تسهم في صیاغة تفضیالتهم، فهي تمتلك جذورا  ثقافیة مرتبطة باالسالم ،تكن ملتزمة باإلسالم التزاما   كلیا  

إسرائیل التعترف إال بالیهودیة أن  وكون .هي دولة یهودیة صهیونیة إسرائیلفإن اآلخر، من الطرف و.

واعطاء  هو قبول الصهیونیة، اإلسرائیلیةمن وجهة النظر  ،یصبح التعایش مع الدین الیهودي ،الصهیونیة

فإن توجه هذه الصفحة  ،.أما فیما خص صفحة إسرائیل باللهجة العراقیةیدیولوجیة اإلشرعیة عربیة شعبیة لهذه 

 ،هود في العراقبشكل خاص إلى الشعب العراقي یجعلها تصب اهتمامها على الحدیث عن إسهامات الی

 خصوصا   وأنهم كانوا من األقلیات الفعالة التي تضرب جذورها في العمق العراقي. 

من أقل فئات المضمون انتشارا   في  ،التقارب اللغوي :فئة المضمون الفرعیة تُعد   ،وفي فئة المضمون هذه

 ،في مصر. وفي صفحة أفیخاي أدرعيإسرائیل و  ،إسرائیل تتكلم بالعربیة وإسرائیل باللهجة العراقیة :صفحات

یرجع إلى طبیعة الصفحة  وهذا ؛األقل انتشارا   ،إسهامات الیهود في مجتمعاتهم :الفرعیة المضمونفئة  تعد  

یهودیة  :فئة المضمون الفرعیة تعد   ،التي تهتم بالمسائل العسكریة واألمنیة. وفي صفحة إسرائیل في األردن

 األقل انتشارا   تحت فئة المضمون هذه أیضا . ،إسرائیل

تحت هذه  الموجودةالمركز الثالث من حیث عدد المنشورات  ،التطبیع مع العالم العربي  :فئة المضمونوتحتل 

في حین تأتي رابعا   ؛ إسرائیل تتكلم بالعربیة وإسرائیل باللهجة العراقیة وإسرائیل في مصر صفحات:في  ،الفئة

السبب في هذا الترتیب یعود  إنیمكن القول  أدرعي.فحة إسرائیل في األردن وصفحة أفیخاي من ص كل  في 

وهو ما دفعها للحدیث عنه في صفحة إسرائیل  ،إلى كون التطبیع من األمور المهمة التي تسعى إسرائیل لتحقیقها

ویغیب  ،تطبیع الشعبي والثقافيال:ضمن هذه الفئة على فئة المضمون الفرعیة  یتم التركیز حیث  ،تتكلم العربیة

على واألمني یمكنها فرض التطبیع السیاسي  إسرائیل أنانطالقا  من حقیقة مفادها  ،التطبیع األمني والعسكري

 :حین ترتفع قیمة فئة المضمون. في فرض التطبیع الشعبي والثقافي على الشعوب الیمكنها لكن ،الدول العربیة

العراق التربطه عالقات سیاسیة رسمیة   ألن ،صفحة إسرائیل باللهجة العراقیةفي  ،التطبیع مع العالم العربي

 . وكونوهذا ما یجعل إسرائیل مهتمة بهذا الموضوع ؛ما یعني أنه لم یدخل مرحلة التطبیع الرسمي، مع إسرائیل

 ،المضمون الفرعیة هذهجرى التركیز على فئة  ،أن التطبیع السیاسي البد أن یكون ولیدا   لتطبیع شعبي وثقافي 

 . في حین غاب التطبیع األمني والعسكري كلیا  



التطبیع االقتصادي، وذلك  :یتم التركیز على فئة المضمون الفرعیة " ،إسرائیل في مصر"في صفحة  ،وكذلك

عالقات اقتصادیة  نتجهذه لم تستطع أن ت "السالم"لكن معاهدة  ".سالم"ترتبطان بمعاهدة  وإسرائیلن مصر أل

في محاولة الستمالة الشعب ، أخرىومن جهة ؛من جهة المصريعموم الشعب مع إسرائیل تكون مقبولة من قبل 

أن فئة  رأینا. في حین البوابة االقتصادیة في ظل معاناة االقتصاد المصري منالمصري نحو التطبیع الشعبي 

 ة.ب،مغی  التطبیع األمني والعسكري  :المضمون الفرعیة

ففي صفحة . فیمكن شرح الحالة بحسب كل صفحة ،أما في الصفحات التي احتل التطبیع فیها المركز الرابع

البد وأن یكون التطبیع في درجة منخفضة من حیث ، ز على المحتوى العسكريترك  التي   ،أفیخاي أدرعي

فإن  ،األخیرة. وفي صفحة إسرائیل في األردن ما قبلفي المرتبة  حل  فنراه ، مقارنة بباقي الموضوعات میةااله

لذلك تتراجع أهمیة هذا  ؛مع  إسرائیل منذ أكثر من عشرین سنة "سالم"األردن بطبیعة الحال تربطه معاهدة 

فلماذا  ،ألم تدخل مصر مرحلة التطبیع الرسمي هي األخرى :القارئ یتساءلالمضمون في هذه الصفحة. وقد 

لم یتراجع االهتمام بالمضمون هذا في صفحة إسرائیل في مصر؟ یمكن القول إن ذلك یرجع إلى األحداث 

ي ،األخیرة التي حصلت في مصر التي فتحت الباب أمام احتمالیة انتهاء مرحلة ، بالربیع العربي ضمن ما سم 

لم  األردنفي  "العربي الربیع" أحداث أن  حین في ؛التطبیع بین الطرفین في ظل استمرار الرفض الشعبي لها

 في الطبقة الحاكمة. تغییرحصول  إلى تؤد  

أنه في كل الصفحات تم التركیز على  فقد رأینا ،تكریس إسرائیل كدولة دیمقراطیة :أما فیما خص فئة المضمون

 ،یفتقر إلى هذه الحریةویرجع ذلك إلى كون الوطن العربي ؛الحریة الدینیة والثقافیة  :فئة المضمون الفرعیة

 :في حین نرى أن فئة المضمون الفرعیة ؛حیث تشكو األقلیات الثقافیة والدینیة من اإلجحاف الحاصل بحقها

باستثناء  ،صفحات أربعفي  ،ت أخیرا   من حیث عدد المنشورات تحت فئة المضمون هذهقد حل   ،االنتخابات

 .أخیرا   ،حقوق المرأة والفرد:مون ت فیها فئة المضحل  التي  ،صفحة إسرائیل في مصر

وذلك یرجع إلى  ،ت أخیرا   في كل الصفحاتحل  قد ف ،التأكید على روابط إسرائیل مع العالم:أما فئة المضمون 

بباقي المضامین. فعالقة  مقارنةكون المضمون هذا على درجة منخفضة من األهمیة عند المخاطب العربي 

 الغرب في بدایة إنشائها لم تدفع العرب إلى قبولها في المنطقة.الممتازة مع وإسرائیل الجیدة  

ز ترك  إن الصفحات التي تتوجه إلى الجمهور العربي ككل  ،بشكل عام اآلتي:یمكن الخروج باالستنتاج  ،أخیرا  و 

ز ترك  في حین  ،كصفحة أفیخاي أدرعي وصفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة ،على خلق صورة إیجابیة عن إسرائیل

إسرائیل  :كصفحات ،الصفحات المخصصة لشعب عربي معین على تسویق القیم الثقافیة واألفكار الصهیونیة

خلق :فئتا المضمون  تتساوى تقریبا    ،في مصر وإسرائیل بللهجة العراقیة. وفي صفحة إسرائیل في األردن

 منشورین فقط.   حیث االختالف بینهما في الثقافیة،صورة إیجابیة إلسرائیل مع تسویق القیم 

بتركیزها على التحریض على  إسرائیل،في خلقها صورة إیجابیة عن ،وتتمحور صفحة أفیخاي أدرعي 

التي تركز على التقدم العلمي والطبي . وهذا االختالف ،على خالف صفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة  ،المقاومة

وكان البد لها من االهتمام  ،فصفحة أفیخاي أدرعي هي صفحة تتبع لجهة عسكریة ؛یرجع إلى طبیعة كل صفحة

، صفحة إسرائیل تتكلم بالعربیة هي صفحة ذات طابع مدني أن في حین ،بالجانب العسكري دون باقي الجوانب



اي وكان البد لها من التركیز على الجانب العلمي. وهذا ما یجعل صفحة أفیخ ،موضوعات متنوعة وتتضمن

 أدرعي تتجه إلى تحسین صورة إسرائیل عن طریق التركیز على تحسین صورة جیش االحتالل اإلسرائیلي.

یتم التركیز على القیم التي ف ،ز على تسویق القیم الثقافیة واألفكار الصهیونیةترك  أما الصفحات األخرى التي 

على التعایش بین األدیان  تركزان ،في مصر وإسرائیل في األردن إسرائیل: المستهدف.فصفحتاشعب التعني 

ویحتاجان  اآلن إلى  ،على اعتبار أن البلدین في عالقتهما مع إسرائیل دخال مرحلة السالم السیاسي ،والسالم

م السال أفكارلذلك یتم التركیز على نشر  .الدخول في  مرحلة السالم الفعلیة التي تنطلق من ممارسات الشعب

 والتعایش .

مما یفتح الباب أمام إسرائیل  ،العراقیة على إسهامات الیهود في مجتمعاتهم باللهجةفیما تركز صفحة إسرائیل 

باعتبار أن إسرائیل ال ترید عالقات رسمیة مع العراق من أجل مصالحها ، للدخول إلى العراق عن طریق الیهود

عندما كانوا  وتطویرهذلك من أجل الیهود العراقیین الذین أسهموا كثیرا  في دعم العراق  ریدبل هي ت؛ الخاصة

 الحكومة العراقیة في سالم مع إسرائیل. ومواطنین فیه. وبذلك یدخل الشعب العراقي  

 تأثير الصفحات:
نقل هو كة العنكبوتیة فإذا كان الهدف العام من الشب .الفیسبوك لألفراد مزیة التواصل مع اآلخرینموقع یتیح 

تهدف إلى خلق بیئة یستطیع األفراد من خاللها  ،ومنها الفیسبوك ،فإن شبكات التواصل االجتماعي، المعلومات

هذه والتي قد تحد من هذا التواصل في الفضاء الواقعي.  والمحدودیاتالتواصل فیما بینهم بعیدا   عن االختالفات 

فهم یتفاعلون مع األشیاء المنشورة بشتى الطرق ؛ المواقع بها تلكاد رو  ب تحب  المزیة التفاعلیة هي التي 

اواألسالیب. كما تتمیز هذه المواقع بأنها تفسح المجال أمام   مدها للتعبیر عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهرو 

 ،بةات جذامنص  هذه الممیزات هي التي تجعل من مواقع التواصل االجتماعي ككل وبطریقة بسیطة وسهلة. 

 هائلة من الشباب إلیها.  أعدادا  تجذب 

في الئحة اهتمامات  مرموقةالمنصات أن تستحوذ على مكانة  تلكاستطاعت  ،اد هذه المواقعرو  ومع تزاید أعداد 

جریت سنة أالدراسات التي تسعى إلى دراسة مدى قدرتها على التأثیر. ففي دراسة  انطلقتمن هنا و .الشباب

إلى  وقد خلصت الدراسة  .فهم تأثیر الفیسبوك على الطلبة  في الجامعات السعودیة هو ، كان الهدف2008

 . (39)الفیسبوك استطاع أن یتخطى في حجم تأثیره وسائل اإلعالم األخرى إن اآلتیة:النتیجة 

 ترصدتغیب الدراسات التي لألسف، ف  ،خص الصفحات اإلسرائیلیة الرسمیة الناطقة باللغة العربیةیفیما  أما

الفعل على  وردودالتفاعل العربي  تتناولحجم تأثیر هذه الصفحات في الشباب العربي، أو حتى الدراسات التي 

 ،لمعرفة مدى تأثیر هذه الصفحات ،هذه الصفحات. ومع قلة المصادر وغیاب الدراسات في هذا البحث، یمكن

 االعتماد على مؤشرات ومعطیات أخرى.

یمكن القول إن صفحات الفیسبوك الرسمیة اإلسرائیلیة  ،التي سیتم شرحها في األسفلالمؤشرات  إلىباالستناد و

إن هذه الصفحات باتت تسیر في المسار الصحیح و ،قد استطاعت التأثیر في المخاطب العربي المستهدف

حها الباحث في ظل رج  التي  اآلتیة،المعاییر  إلىإلى أهدافها. ویمكن االستدالل على ذلك بالرجوع  للوصول

 المعاییر هي: اإلحصائیة.وتلكغیاب الدراسات 



 تزاید عدد المتابعین: .1

إذ تشهد الصفحات اإلسرائیلیة على الفیسبوك ارتفاعا   في عدد المتابعین الذین تجاوزوا الملیونین في صفحة 

خالل فترة  المعجبیننخفاضا   في عدد المتابعین أو اولم تشهد هذه الصفحة  ؛إسرائیل تتكلم بالعربیة

 .(40)الدراسة

 تزاید التفاعالت: .2

 ،كانت عبارة عن إعجاب بالمنشورات أو التعلیق علیها سواء ،كما تشهد الصفحات كمیات هائلة من التفاعالت

 25ل بعض المنشورات تسج   ،لى صفحة إسرائیل تتكلم بالعربیةوحتى في بعض األحیان یتم مشاركتها. فع

 ،ألف تعلیق 2و  1.5متوسط عدد التعلیقات یتراوح بین  إنفیمكن القول  ،فیما خص التعلیقات. أما (41)ألفا  

 200تنخفض إلى ما دون ال و ، ألفا   في بعض المنشورات 2.1فیما ترتفع المشاركات للمنشورات لتصل إلى 

فهي تبلغ ذروتها  ،یدیولها المنشورات التي تكون على شكل فتسج  . أما المشاهدات التي  (42)في بعضها اآلخر

 .(43)ملیون مشاهدة 1.5لتصل إلى ما فوق 

 ثبات النشر على هذه الصفحات: .3

كان النشر على هذه الصفحات مستمرا   دون فترة الدراسة یمكن لمراقب هذه الصفحات أن یدرك أنه خالل 

في صفحة  ،فعلى سبیل المثال ؛انقطاع. كما لم یشهد أي انخفاض في عدد المنشورات على هذه الصفحات

أي ، 2020خر كانون الثاني آحتى  2019من األول من تموز سنة  ،منشورا   352أفیخاي أدرعي تم نشر 

فهو ، على شيء دل   إن. وهذا  (44)منشورا   في الستة أشهر الالحقة 451فیما تم نشر حوالي ؛ خالل ستة أشهر

 النشر قد أصبح أكثر نشاطا  . إنمكن القول بل حتى ی ؛یؤكد على عدم تراجع وتیرة النشر

 توسع الحضور اإلسرائیلي في المواقع االجتماعیة: .4

شهدنا افتتاح صفحات مشابهة لهذه الصفحات في المنصات  ،بعد إنشاء هذه الصفحات على منصة الفیسبوك

كاإلنستغرام. وهذا یدل على أن هذه الصفحات مهمة. كما شهدنا افتتاح صفحات جدیدة  ،اإلجتماعیة األخرى

 7أي بعد حوالي  2018فقد تم افتتاح صفحة إسرئیل باللهجة العراقیة سنة الفیسبوك؛ وهي  ،على ذات المنصة

 .(45)وصفحة اسرائیل تتكلم العربیة سنوات على افتتاح صفحة أفیخاي أدرعي

 بمجال المعلومات: تخصیص فرق خاصة .5

ما یعزز ویؤكد التأثیر الكبیر الذي تحققه هذه الصفحات هو افتتاح فرق خاصة داخل إسرائیل تتابع مواقع 

وهي وحدة متخصصة بالتجسس عن طریق عملیات الحوسبة ، 8200التواصل االجتماعي. فقد تم إنشاء الفرقة 

هتم باألبعاد الثقافیة واإلسالمیة وتوظیفها في مجال وهي وحدة معلومات ت، 131وغیرها، باإلضافة إلى الفرقة

 بالدبلوماسیة الرقمیة من مؤشرات تأثیر هذه الصفحات. إسرائیلاهتمام  أن. كما (46)لمعلوماتا

 الخاتمة:     
العامالن  هما الغرب مع والتحالف العسكریة القوة كانت حیثاألمنیة، منذ نشأتها الهواجس  إسرائیلطغت على  

 األمن نظریات تطورت ،الدولیة الظروف تطور ومع. الكیان هذا بقاء إمكانیة تحدید تأثیرا  في األكثر

 حسنأعلى  اإلسرائیلیة والمصالح األهداف یحقق بما الجدید الواقع مع االنسجام على عملت التي اإلسرائیلیة،

لها في جمیع مراحل الصراع.  أمنیا    وتحدیا  تهدیدا  بإسرائیلمشكلة البیئة المحیطة  شك لت ،وبشكل عام .وجه



في السیاسة  وفاعلیتهاهذه القوة  أهمیةبدأ الحدیث عن  ،مع صعود مصطلح القوة الناعمة في العالقات الدولیةو

في ظل نقاشات حادة كان یدیرها المخالفون والمشككون بقدرة القوة الجدیدة  جرى كل هذا ؛الخارجیة للدول

 ،الخارجیة للدول. وفي الوقت نفسه الذي ولد فیه مفهوم القوة الناعمة مع جوزیف ناي األهدافعلى تحقیق 

وتأثیره في  اإلعالمفت من دور كث  كان العالم یشهد ثورة معلوماتیة  ،فه وتحدث عنهعر  من  أولالذي كان 

السیاسة الخارجیة  القوة الناعمة في تحقیق أهمیةصیاغة الرأي العام في دولة ما. كل هذه العوامل رفعت من 

في ظل بروز  ،تحقق مصالح الدول أنعن  عاجزةوباتت القوة العسكریة وحدها  ،القومي أمنهابما یخدم  ،للدول

 ر عن التهدیدات غیر العسكریة. لیعب  المجتمعي  األمنمصطلح  وطغى ؛تتهدد الدولة أمنیةتهدیدات غیر 

 المعركة في انتصارها كأهمیة العربي الجمهور ضد الوعي معركة في انتصارها أهمیة أنالتي تدرك ، وإسرائیل

 دولة إسرائیل سیجعل الذي األساسي الضامن یكون لن وحده العسكري الردع وأن المقاومة، ضد العسكریة

تعمل بشكل حثیث  أنالغاصب، كان البد لها  الكیان صفة طماع بعیدا  عنوأمصالح  لدیها ،المنطقة في طبیعیة

دون  اإلسرائیلي -الصراع العربي حل   ال یمكن إذعلى توظیف القوة الناعمة للتأثیر على الجمهور العربي، 

 إلى إلسرائیلنعبر من مرحلة الرفض الكلي  ما یجعلناإسرائیل، جذري في الرؤیة العربیة تجاه  تغییرحصول 

 دول المنطقة.  مثل باقيمرحلة الحدیث عنها كدولة 

 اإلعالم في لها وعرضها ألفكارها "إسرائیل" تقدیم دون حائال   تقف التي والتحدیات المشاكل إلى وبالنظر

 ،عربي مواطن أصغر إلى صوتها إلیصال إسرائیل أمام ذهبیة   ةفرص الفیسبوك لشك   فقد ،الرسمي العربي

 .الفیسبوك   وخصوصا ،االجتماعیة المواقع هذه على وقته أغلب یقضي الذي الصاعد الجیل   خصوصا

الى  إسرائیلعمدت حیث  ،ة حر  ل منصة تشك  التي ، بكثافة على منصة الفیسبوك حاضرفالجمهور العربي 

باستخدام منهج تحلیل  ،الصفحات هذه من نةعی   دراسة وبعد افتتاح صفحات رسمیة لها في منصة الفیسبوك.

 من ،الصفحات هذه فیه تتحرك الذي العام اإلطار فهم باإلمكان كان ،المحددة الزمنیة الفترة المضمون خالل

بشكل  ،ولكن .المستهدف الجمهور حسب الصفحات تلك في مضامینها تعددت التي الناعمة القوة استخدام خالل

 تُعد ان ،الصهیونیة واألفكاروتسویق القیم الثقافیة  ،في العالم العربي إسرائیلسیاسة تحسین صورة  فإن ،عام

 الجمهور العربي ككل.  إلىالتي تتوجه عبر هذه الصفحات  اإلسرائیلیةالسیاسات الناعمة  أهممن 
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