
 التنقيب الدعائي

 الدعاية السيبرانية اإلسرائيلية

الفلسطينيةمسيرات العودة لمحاصرة   
 حيدر المصدر، باحث في مجال اإلعالم السياسي والدعاية
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 الحرب السيبرانية و التحليل اإلخباري

 االجتماعيالتوظيف الدعائي لشبكات اإلعالم •

أهداف سياسية وأمنية لتحقيق  استثمارهاتواصل إلى بيئة يُمكن أداة من •

 دعائيةوعسكرية 

 السابقأشكال وممارسات حديثة لم تكن مألوفة في •

 عبر منصات اإلعالم االجتماعي" التنقيب الدعائي"•



 التنقيب الدعائي

عن المعادن والموارد الطبيعية  شبأشغال التفتيعملية بحث ترتبط ذهنيًّا •
 الثمينة

النفائس من التنقيب عنها يشبه محاوالت استخراج  و عاليةقيمة ذات  البيانات•
 باطن األرض

 دعائيةوالمعلومات التي تحظى بقيمة اآلراء و لكن  البيانات المجردةليس •

 يمكن استخدامها كرسالة للتأثير•

المستهدف  الجمهورلدفع وشكلها يتم اختيار محتواها جهود اتصالية : الدعاية•
 ومعتقداتنحو تبني مواقف 

 متسلساًل جهدًا ، "اختيار"•

 التحديد، البحث، االنتقاء، البث–



 هدف الدراسة

المكتوب : وتجميع المحتويينلى رصد ع تقومممنهجة آلية الكشف عن •

بشكل بعد معالجته دعائيًّا صفحاتها على نشره والمرئي، ومن ثم إعادة 

 السياسيةدافها وأه يتوافق

التنقيب الدعائي خالل فعاليات اإلسرائيلية كيف وظَّفت ماكينة الدعاية •

األخرى التي نشطت الدعاية  أساليبالعودة الكبرى في غزة؟ وما مسيرات 

 ؟بموازاته

المتلقي الفلسطيني؟ وما /تأثيرات ظاهرة التنقيب الدعائي على المستخدمما •
 ؟سبل مواجهتها



 إطار الدراسة

أعمال الحكومة، صفحة منسق : ، وهيصفحات إسرائيليةتتمثَّل في أربع •

 سرئي، وصفحة المتحدث باسم اإلسرائيليش باسم الجيالناطق وصفحة 

 بالعربيةالعربي، وصفحة إسرائيل تتكلم عالم االالوزراء 

 2018نيسان /أبريل 30آذار إلى /مارس 28الزمني من  إلطارا•

 



 مراحل الحملة

تحديد هدف 
و إطار 
 الحملة

الجمع و 
 الفلترة

تصنيف 
البيانات 
 المفيدة

تحرير 
الرسائل 
 الدعائية

بث 
المنشورات 

 الجديد

رصد 
ردات الفعل 

 و األثر



 هدف الحملة

 نشطاء مسيرات العودةعن الصادرة ، المنشورات الشاذةوتجميع رصد •

 لذاتها، ترتكز على مبدأ مجابهة الدعاية مضادةدعاية إرساء في استغاللها •

 العدو ينشرهتتغذى على ما دعاية •



 إطار الحملة

 صفحات نشطاء مسيرة العودة•

 منذ بداية اإلعالن عن مسيرات العودة حتى اللحظة: اإلطار الزمني •



 جمع المعلومات

من صفحات نشطاء مسيرات ( صور ، فيديو ، رسائل نصية)جمع منشورات •

 العودة

 طريقة آلية باستخدام برامج خاصة•

 يمكن استخالص محتويات صفحة ما باستخدام برامج •

 :  مثال•



 فلترة المعلومات

فادة منها في الميدان، لإل" الصحفي المواطن"مساوئ ممارسات  استغالل•

 المسيرات دعائيًّا، عبر إبراز المتناقض منها مع أطروحات

 نشطاء مسيرات العودةعن الصادرة ، المنشورات الشاذةوتجميع رصد •

 رصد المتناقض منها مع أطروحات المسيرات•

 



 تصنيف البيانات المفيدة

 سلمية المسيرات •

 منشورات تدعو للعنف–

 للوطن العودةمسيرات حق •

 منشورات تدعو أو تظهر الفوضى–

 مطلب الشعبيالمسيرات هي •

 منشورات تظهر دعم دول أجنبية للمسيرات–

 



 تحرير الرسائل الدعائية



بلباس عسكري لنزع الشرعية عن فلسطينيين 

 سلمية المسيرات













 أسباب نجاح الحملة

 تنفيذهاحصرية بجهة ما، ويستطيع الجمهور والمؤسسات العامة غير •

 ينشرعلى جهل الفرد، أو تلقائيته وعدم درايته باألبعاد الدعائية لما تعتمد •

 المعلوماتيةمن حالة الالمركزية وغياب السيطرة تستفيد •

 بشري و تحرير واختيارحاسوبي جمع ،  واآلليالبشري : بين الجهدينتدمج •

 حملة مخططة و موجهه بشكل متقن•



 آثار الحملة

 معرفيا

 العام ظهورها األحداث بشكل يشوه  وبناءتركيب إعادة •

 نمطيةأو ترسيخ صور صناعة  في، المستخدمينبعض تُسهم سلوكيات •

 الخطاب الرسمي منشورات جماهيرية تناقض مصداقية•

 المتلقيذهن في  معينةأطر تشكيل دوامة معلوماتية مغلوطة تخدم بناء •

 دوليًّا منح إسرائيل فرصة تحسين صورتها•

 آخرطالما أن المحتوى نابع من طرف حرج ،  ال يتسبب بأي•

 بذاتها ذاتهاتغذية دائمة للجهود المضادة، وكأنها تحارب مصدر •



 آثار الحملة 

 نفسيا

  إعداد تصور ورصد الحالة المزاجية للمواطن الفلسطيني، ومراقبة مشاعره •

 دعائيلمخطط ا

 والشك، كاإلحباط واليأس توليد مشاعر سلبية•

شعوب وبين بينهم  الخالفصناعة و  أنفسهمالشرخ بين الفلسطينيين زيادة •

 أخرىوكيانات 

 شكإحباط، واليقين إلى إلى و االندفاع األمل إلى يأس، تحويل •



 آثار الحملة 

 سلوكيا

 داخليا•

 التنفير من المشاركة في المسيرات أو تقديم الدعم لها–

 التخفيف من الدعم الشعبي لحركة حماس–

 خارجيا•

 ردود فعل رافضة للمسيرات–

 التوقف عن توفير دعم ميداني و مالي و سياسي–



 سبل مواجهة هذه الحمالت

تساعد على تخطي استغالله ألي أخطاء الخصم عمل ألنماط  المتابعة الدائمة•

 تُرتكب

الفلسطيني المحتوى استغالل ، وطرقها في الدعائية بسبل إسرائيلالتعريف •

 .  لصالحها

مواقع اإلعالم االجتماعي، وما يترتب عليها من جمع طورة التوعية بخ•

 الحمالت المضادة استغاللها دعائيًّاو للبيانات، 

 الحمالت المضادة•



 العملورقة 

قم بدراسة الصفحات التالية للكشف عن حالتين من حاالت التنقيب الدعائي •

 المذكور ضمن المحاضرة

اإلسرائيلي، ش وصفحة الناطق باسم الجي، اإلسرائيلية الحكومةصفحة منسق أعمال –

عالم العربي، وصفحة إسرائيل تتكلم االالوزراء  سوصفحة المتحدث باسم رئي

 بالعربية

 تكلم عن كل حالة و كيف تؤثر على المتلقي•



 ورقة العمل األولى

 مطبوعتين و لغة عربية سليمة A4صفحتين •

 الموضوعتشتيت ورقة العمل بالتفاصيل التي ال تتكلم بشكل مباشر عن عدم •

 2019-2-17تاريخ التسليم •


