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 : الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف صفحة الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي أدرعي( على تطبيق )ِتك توك( 
الفلسطيني والعربي والمسلم خالل الحرب على قطاع غزة لعام   للتأثير على الجمهور  استخدمت الدراسة  و   .م2021للتقنيات الدعائية 

مقطع فيديو منشورة على صفحة الناطق باسم جيش االحتالل على منصة    187وتألف مجتمع الدراسة من  .  المنهج الوصفي التحليلي
استخدمت الدراسة أداة تحليل و   مقطع فيديو،  47عينة البحث بالعينة المسح الشامل والتي تألفت من    كما حددت الدراسة .  )ِتك توك(
 المضمون. 

كانت ما بين ) ك توكِِ نتج عن الدراسة أن مدى توظيف التقنيات الدعائية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل عبر تطبيق )ت
أن النسبة المئوية الستخدام  ا  (، كمBandwagon( وتقنية العربة )Card Stackingالحقائق )%( وهما تقنية أنصاف  5%( إلى ) 75)

المنشور الواحد كانت ) الفيديو ثمانية مواضيع أساسية كان أبرزها "مهاجمة حركة حماس 107التقنيات في  %(. كما تناولت مقاطع 
التفاخر باإلسرائيلية وإظهار قوة   (%( و30لشعب الفلسطيني" بنسبة )%( تالها "التضامن مع ا 55وفصائل المقاومة الفلسطينية" بنسبة )

 %(.22.5دولة االحتالل( بنسبة )

عقد لقاءات أوصت الدراسة بضرورة العمل على تكثيف الردود المضادة لخطاب الدعاية لالحتالل من قبل قادة الفصائل الفلسطينية، و 
 لسطيني، لتوعيته بخطر الدعاية اإلسرائيلية.من كافة فصائل العمل الوطني تستهدف الجمهور الف

 الدعاية، منصة ِتك توك، الناطق باسم جيش االحتالل، وسائل التواصل االجتماعي، القوة الناعمة.  الكلمات المفتاحية:

 مشكلة الدراسة وخلفيتها 

 المقدمة: 

جاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بعد اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلية على عشرات الفلسطينيين في محاولة لمنعهم من التواجد  
في ساحة "باب العمود" في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، واشتدت مع دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة إلى "حرق العرب" 

، ليقتحم المستوطنون اإلسرائيليون  بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" العبري من شهر رمضان،    28ع للمسجد األقصى في  والتداعي القتحام واس
من شهر نيسان/ ابريل ليخرجوا المعتكفين من    15وقوات االحتالل المسجد األقصى بمناسبة ما يسمى ذكرى "استقالل إسرائيل" في  

 باحاته. 
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االقتحاما نتيجة  األحداث  ما تطورت  واألسرى،  اإلصابات  التي خرج عنها عشرات  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  واعتداءات  المتكررة  ت 
استدعى تدخل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى رأسها حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" والرد بإعالنها وتنفيذها ضرب عشرات 

طاع غزة كرٍد على انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق القدس والمقدسيين، لترد قوات  الصواريخ للمستعمرات اإلسرائيلية المحاذية لغالف ق
 االحتالل بقصف قطاع غزة ومنازل ومباني المواطنين هناك. 

بدأت الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالتوازي مع الحراك الشعبي الفلسطيني في أراضي الضفة الغربية والداخل  
تل ضد قوات االحتالل اإلسرائيلية من جانب آخر ردًا على االنتهاكات ضد القدس والمقدسيين، في ظل تغطية إعالمية تقليدية المح

أهمها   من  وكان  كثيرة  "بهاشتاجات"  ُوِسمت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  تفاعلي  ونشاط  وتناقلتها،  األحداث  على  استحوذت 
 ".FreePalestine" ،"#GazaUnderAttack#حت_القصف"، ""أنقذوا_حي_الشيخ_جراح"، "#غزة_ت

في المقابل لم يغفل إعالم دولة االحتالل اإلسرائيلي عن الرد على هذه التفاعالت أو الوقوف أو توضيح نظرته تجاه ما يجري، فصنفت  
األكثر تطورًا في تقديم الخدمات الرقمية العربية( في المرتبة السادسة بين الدول    BBCدولة االحتالل اإلسرائيلية كما جاء على موقع )

م، فقد استخدم اإلعالم التفاعلي والحديث إضافة للعديد من الوسائل التقليدية مثل )التلفاز، والصحف، واإلذاعة(، فكانت  2019لعام  
يد رأي الفلسطينيين والعرب مواقع األخبار العبرية عبر اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي تتفاعل من خالل القوة الناعمة، في تحي

والمسلمين عن الوقوف إلى جانب فصائل المقاومة في حربها ضدهم، بل وتدعي بأنهم ال يتبعون منهج اإلسالم والمسلمين عبر العديد  
مقاومة من وسائل التواصل االجتماعي، من خالل عرضها آياٍت قرآنية وأحاديث نبوية تحاول من خاللها نشر الدعاية اإلعالمية ضد ال

 وفصائلها.

كما كانت منصات )فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ولينك ان، ويوتيوب، وسناب شات( وغيرها من منصات التواصل االجتماعي فعالة  
خالل الحرب، استثمرت دولة االحتالل اإلسرائيلي قدراتها اإلعالمية ووظفتها في التواصل مع جمهور الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

من خالل صفحاتها في الحكومة واإلعالم والجيش وخاصة صفحة الناطق باسم   TikTok)  –بيق اإلعالم االجتماعي )تك توك  عبر تط
 جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي أدرعي(. 

 مشكلة الدراسة 

مع تطور اإلعالم الرقمي ومنصاته المختلفة وتطبيقاته، وخاصة تطبيق )تيك توك( الذي انتشر في السنوات الخمسة األخيرة من الصين  
 إلى كافة أرجاء العالم، والذي اتسم بتصميم ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، كان ال بد لالحتالل اإلسرائيلي من ممارسة أالعيبه الدعائية 

اإل توك  ونشاطاته  )تيك  تطبيق  ومنها  الوسائل  كافة  عبر  للتطبيق،  TikTok   -عالمية  تحميل  عملية  مليار  أكثر من  والذي ضم   )

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

738 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

م،  والذي "ال يزال هو أفضل تطبيق تم تنزيله لغير 2020حتى عام    1سنة   24-16مليون مستخدم ما بين    800ويستخدمه أكثر من  
 ."20212األلعاب في الربع األول من عام  

كما أن الدعاية اإلسرائيلية وبعد التفاعل عبر هذه المنصات كان ال بد أن تكون قوة ناعمة في سبيل استقطاب الجمهور الفلسطيني وحشد 
ف من وجهة نظر االحتالل أبرز السلبيات والسيئات التي تتصف بها فصائل المقاومة في دفاعها عن  الدعم والتأييد لدولة االحتالل وكش 

 األرض والمقدسات. 

من هنا برزت مشكلة الدراسة والتي تمثلت في قراءة موضوعية لمدى توظيف تقنيات الدعاية )البروباجاندا( في تطبيق تيك توك بهدف  
 أواًل والعربي ثانيًا من التأثر بهذه التقنيات واألساليب الدعائية وحمايتهم من الذهاب خلفها. تحصين الجمهور الفلسطيني واإلسالمي

ما مدى توظيف التقنيات الدعائية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل عبر تطبيق تيك توك خالل الحرب   السؤال المركزي للدراسة:
 ؟ 2021على قطاع غزة عام 

 :التساؤالت الفرعية للدراسة

 ؟  2021ما أبرز المواضيع التي ركزت عليها مقاطع الفيديو لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل خالل الحرب على غزة لعام   .1
ما أبرز التقنيات الدعائية التي استخدمتها صفحة الناطق باسم جيش االحتالل )أفيخاي أدرعي( على تطبيق )ِتك توك( لالتصال  .2

 ؟ 2021لمسلم في الحرب على قطاع غزة عام مع الجمهور الفلسطيني والعربي وا
الجمهور   .3 على  التأثير  في  توك(  )ِتك  تطبيق  عبر  االحتالل  باسم جيش  الناطق  في صفحة  الدعائية  التقنيات  استخدام  داللة  ما 

 ؟ 2021الفلسطيني والعربي والمسلم خالل الحرب على قطاع غزة عام

 أهداف الدراسة 

الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي أدرعي( على تطبيق )ِتك توك( للتقنيات الدعائية  التعرف على مدى توظيف صفحة   •
 م. 2021للتأثير على الجمهور الفلسطيني والعربي والمسلم خالل الحرب على قطاع غزة لعام 

ي )أفيخاي أدرعي( على تطبيق )ِتك التعرف على أبرز التقنيات الدعائية التي وظفتها صفحة الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيل •
 م.2021توك( للتأثير على الجمهور الفلسطيني والعربي والمسلم خالل الحرب على قطاع غزة لعام  

التعرف على دالالت استخدام التقنيات اإلعالمية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي أدرعي( على تطبيق  •
 قطاع غزة وتأثيرها على الفلسطينيين والمسلمين والعرب. )تك توك( خالل الحرب على 

 
 دقيقة ظهرا. 11:16الساعة  15/7/2021، تم زيارة موقع ساليد شير بتاريخ www.Slidshare.netموقع وفق 1

https://www.slideshare.net/PetraSomogyvari/assignment-5-243647352?qid=da5ab652-3e8c-4b84-8afd-
9a7938285806&v=&b=&from_search=1  

(.     /news-media-cialhttps://www.alistdaily.com/social/so-032821 2021". )نينا،  App Annieوفقًا ألحدث األبحاث التي أجرتها  2
 . 20:57الساعة   7/2021/ 15تم زيارة الموقع بتاريخ 
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الفلسطينيين خالل  • التعرف على توجهات إعالم االحتالل وترتيب أولوياته في الكشف عن الموضوعات التي يتبناها للحوار مع 
 الحرب على قطاع غزة من خالل صفحة الناطق باسم جيش االحتالل على )ِتك توك(.

 أهمية الدراسة: 

يز على استثمار التطبيقات التفاعلية في الرد على إعالم االحتالل ومعرفة نقاط القوة والضعف في هذه التطبيقات أثناء الحروب الترك •
 والصراعات. 

تعتبر هذه الدراسة إضافة نوعية لمجال البحث العلمي وخاصة أن األبحاث المتخصصة في تطبيق )ِتك توك( قليلة وأن أغلب   •
حو مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك، وتويتر( في حين أن هذه الدراسة تسعى لكشف التقنيات الدعائية األبحاث كانت تتجه ن

م،  2020مليون مستخدم حتى عام    800في تطبيق ِتك توك وأساليبها في التأثير على الجماهير، ونتيجة المتالك التطبيق ألكثر من  
 في إعداد الفيديوهات القصيرة ونشرها، والكتابة عليها والتعليق.وامكانياته اإلضافية عن غيرها من منصات التواصل 

تحصين الشعب الفلسطيني والمسلم والعربي والمحللين والمتحدثين السياسيين والوطنيين من التقنيات الدعائية التي تستخدمها وسائل  •
 ق ِتك توك. اإلعالم اإلسرائيلية في محتواها وعدم التفاعل معها أو تصديقها، وخاصة عبر تطبي

 مصطلحات الدراسة

 شملت الدراسة على العديد من المصطلحات ويمكن تعريفها كالتالي: 

هي التأثير في الرأي العام وفي السلوك االجتماعي للجماهير، وهدفها هو أن تتبع الجماهير السلوك الذي حّدده الداعية، عن    الدعاية:
طريق استعمال رموز تأخذ أشكاال مختلفة عبر وسائل اتصال جماهيرية، أو بواسطة االتصال الشخصي حتى تستطيع التوّغل إلى جميع  

 (. 7، ص2018مفاصل الحياة. )الخرابشة, 

هي "تبادل المعلومات والرسائل اللغوية وغير اللغوية سواء كان هذا التبادل قصديا أم غير قصدي، بين   وسائل التواصل االجتماعي:
األفراد والجماعات، وبالتالي ال يقتصر التواصل على ما هو ذهني معرفي، بل يتعداه إلى ما هو وجداني وما هو آلي، فهو بذلك تبادل  

ر واألحاسيس والرسائل التي قد تفهم وقد ال تفهم بنفس الطريقة من طرف كل األفراد المتواجدين في وضعية تواصلية". )حماد، األفكا
 (.  16، ص 2014

 Byte Dance( التطبيق أنه " تطبيق للفيديوهات القصيرة، تم تطويره من قبل شركة    2020عرف يونس وعبد الغفار )  تطبيق تك توك:
الصينية، يتيح للمستخدم دمج الصورة مع الصوت باإلضافة للنص، وذلك عن طريق تقنيات بسيطة وسهلة االستخدام، وهو ما يسهم في  

 (. 1619زيادة انتشاره. )ص

ئيلي هو مقدم في الجيش اإلسرائيلي، يشغل منصب الناطق باسم الجيش اإلسرا  الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي أدرعي(:
لبنان   أثناء تغطيتها أحداث حرب  الجزيرة  قناة  المتكرر عبر قنوات فضائية عربية مثل  العربي. بدأ بالظهور  العربية ولإلعالم  باللغة 

، واشتهر بانخراطه في العديد من المواجهات والتراشق الكالمي باللغة العربية مع متابعين وشخصيات من العالم العربي، من  2006
ا شبكات  )المصدر، خالل  االجتماعي.  عملياته 2015لتواصل  وتبرير  اإلسرائيلي  الجيش  لتمثيل  عربية  قنوات  عبر  أدرعي  ظهر   .)
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،  2012، عملية عامود السحاب  2009-2008، عملية الرصاص المصبوب  2006العسكرية، في أكثر من مناسبة، وأهمها حرب لبنان  
 (. 2019. )واي باك ميشين، 2014وعملية الجرف الصامد عام 

تعرف على أنها "القوة هي القدرة على التأثير على اآلخرين لتحقيق النتائج المطلوبة، أما القوة الناعمة فهي القدرة لفعل   القوة الناعمة:
 ( 2017ذلك من خالل اإلعجاب بدال من الترهيب أو الرشوة". )غردلز وميدافوي،  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: 

 ترتيب األولويات )وضع االجندة(  نظرية

تفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا التي تقع في المجتمع، وإنما يختار القائمون  
(.  288، ص1998على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها ومحتواها )السيد ومكاوي، 

وهذا ما يفسر العالقة الطردية اإليجابية بين درجة تركيز وسائل اإلعالم على قضية من القضايا، وبين درجة اهتمام الجماهير بتلك 
 م. 1972عام  ( من قبل ماكومبس وشو  Agenda Setting Theoryالقضية، وحيث تم استخدام ألول مرة مصطلح ترتيب األولويات )

(Zain, 2017, P4) 

ركز نظريات وضع األجندة، ودوامة الصمت، وتأطير األخبار على وسائل اإلعالم كأدوات لتوزيع المعلومات أو حجبها، وبالتالي إضفاء ت
 الشرعية على القضايا وتشكيل الرأي العام. 

 (, p1902010 Jowett & O’ Donnell,  ) 

وفق هذه النظرية يرتب اإلعالم أولويات الجمهور من حيث أولويات القضايا )المستوى األول(، ومن حيث وجهة النظر وجزئيات القضايا 
( وهي بمجموعها تؤكد بشكل يصعب التشكيك  Priming( واإلبراز)(Framing)المستوي الثاني(، وهذه النظرية تدعمها نظريتا التأطير  

د األولويات ويرسم الصور الذهنية ويؤطر وجهات النظر، وأن الناس عبر الزمن تتشرب هذه الرؤى بشكل كبير، فيه، أن اإلعالم يحد
(. ومع ذلك، يجادل بعض الباحثين بأن هناك اختالًفا بين 187، ص2016ويصبح كثير منهم أسيرا لها في تفكيره وقراراته )الدليمي،  

في أن دراسات التأطير تركز بشكل أساسي على كيفية قيام وسائل اإلعالم باإلبالغ وعرض   التأطير ووضع األولويات من المستوى الثاني
 (.Koa, 2018, p572) .الموضوعات المختلفة، في حين أن األخير أكثر اهتماًما بالعالقة بين وسائل اإلعالم وطرق تفكير الجمهور

فالنظرية تعد االكثر ثراًء من حيث عدد الدراسات واألبحاث التي  تتنامى دراسات ترتيب األولويات على مستوى العالم بشكل مطرد،  
،  2018ُأنجزت وكذلك عدد البلدان التي طبقت فيها، يصاحب ذلك نمو وتنوع في االتجاهات النظرية والمناهج البحثية المستخدمة )سعد،  

 (. 176ص

 نقد نظرية ترتيب األولويات )وضع االجندة(
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أ  التي  البحوث  تعدد  للنقد، حيث يرى )جريفين، بالرغم من  تتعرض  انها مازالت  إال  األولويات،  ترتيب  جريت الختبار فروض نظرية 
Griffin,1994 إنه بالرغم من أن "ماكومبس" و"شو" اعتبرا وظيفة األجندة حقيقة قائمة، إال أن بعض الدراسات أثبتت أنها نتيجة محتملة )

سائل اإلعالم لتكوين أجندة قضاياه قد اختلف كثيرًا من دراسة ألخرى، وأيضًا إن  وليست مؤكدة، إذ إن درجة اعتماد الجمهور على و 
نظرية ترتيب األولويات هي أقرب إلى نظريات اإلعالم السياسي منها إلى نظريات اإلعالم العام الرتباط نشأتها بالحمالت االنتخابية في 

 (. 33، ص2015م كافة )الزناتي، الواليات المتحدة، وبالتالي فهي ال تصلح في موضوعات اإلعال

 الدعاية اإلعالمية 

 أواًل: تعريف الدعاية

السابع عشر من   القرن  )مجمع نشر اإليمان(، منظمة   Congregation de Propaganda Fideكلمة "دعاية" تم صياغتها في 
 . ((Schleifer, 2014, p3الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم والتي كان هدفها هو جلب المؤمنين الجدد في الحظيرة 

ا تتجه نحو وتعتبر الدعاية من أهم الوسائل الترويجية التي يتم االعتماد عليها في التأثير على قرارات الجمهور واتجاهاتهم، حتى تجعله 
 اتجاه معين، إذا ما المقصود في الدعاية؟ 

وعرفت الدعاية بأنها: المعلومات التي تهدف إلى إقناع القارئ أو المشاهد بقبول وجهة نظر معينة أو مجموعة من الحقائق، عادة ما 
ارة استجابة عاطفية لدى القارئ بداًل يكون لها معنى سلبي ألنها كذلك غالًبا ما تكون متالعبة ومضللة في عرضها وعادة يسعى إلى إث 

 (.  Delong, 2019, p8من استجابة منطقية )

 ثانيًا: تقنيات الدعاية 

مجموعة من التقنيات التي جعلت من مفهوم الدعاية مفهوم منظم وليس فوضوي، وهذه التقنيات أوجدت تفسيرات ألغلب     IPAقدم معهد
وإليزابيث ب. لي    Alfred M. Leeأكثر استخدامًا لهذه التقنيات. صنف ألفريد إم لي القضايا وخصوصا القضايا السياسية التي كانت  

Elizabeth B. Lee  الدعاية إلى سبع فئات رئيسية علمًا أن هذه التقنيات تستجيب للمشاعر بداًل من المنطق وتفترض أن    تقنيات
تخدم هده التقنيات الدعائية منفردة؛ عادة ما يتم استخدامها مركبة.  للعاطفة أو الشعور مزايا استراتيجية معينة على جاذبية العقل، ال تس

(Mohita ،2019 :وهي ،) 

    Name callingتسمية األسماء  •
(. يثير االسم المعطى موقًفا Farris, 2020, p25تتمثل هذه التقنية في إعطاء اسم سيء لشخص أو مجموعة أو فكرة أو حدث )

تجاه  الكراهية  “موقًفا عاطفًيا من  يميني  “،” دعاة حرب"،" رجعي  “فاشي  العداء والرفض. تخلق مصطلحات “رأسمالي"،  عاطفًيا من 
 الشخص ويخلق الخوف.  

(Koa, 2018, p575  .) 
    Glittering generalitiesالعموميات البراقة  •
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 ,Farrisاستخدام الكلمات الفاضلة واإليجابية للترويج لقضية ما، مثل الحرية والشرف والخدمة العامة، إلخ )في ظل هذه التقنية يتم  
2020, p25 أو يستخدم الداعي بعض الكلمات أو األفكار الجذابة أو المثيرة لإلعجاب التي تضلل الناس مثل العلمانية والمساواة ،)

مهور والمشكلة هي أن هذه الكلمات تعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين وغالًبا ما يتم التالعب والعدالة والديمقراطية للتأثير على الج
بها من أجل استخدام الدعاة. على الرغم من أن "تسمية األسماء" تحاول جعل الناس يشكلون حكًما ويتخلى عن أوراق اعتماد الخصم،  

 (. Koa, 2018, p575طة السياسية والموافقة عليها دون التحقيق في األدلة )فإن "العمومية المتأللئة" تحث الجمهور على قبول السل
 Transferالنقل  •

في هذه التقنية، يقدم الداعي قضيته كجزء ال يتجزأ من قضية أكبر من خالل تعريف نفسه وقضيته بالتمثيل الجماعي المقبول للجمهور 
ن شيء محترم مهما كانت القضية التي يريد القائم بالدعاية أن يتم قبولها، مثل بشكل عام. إظهار االحترام والصفات اإليجابية األخرى م

 استخدام الرمزية الوطنية  
(Farris, 2020, p25) .   وقيل أيضا عن تقنية "النقل" أنها تشمل حمل هيبة واحترام وسلطة ومعاقبة شيء محترم بالفعل لجعل شيء

نية أيًضا في االتجاه المعاكس حيث يمكن لشيء غير محترم أن يؤدي إلى رفض كائن آخر مقدًسا ومقبواًل، يمكن أن تعمل هذه التق
( ليست Koa, 2018, P576مرتبط  لنقل رسالة  المشهورين  بـاألشخاص  الخاصة  الصور  أو  االقتباسات  أو  الرموز  استخدام  يتم   .)

لشيء نحترمه، مثل الصورة الوطنية أو الدينية وهي    بالضرورة مرتبطة بهم ويحاول المتحدث إقناعنا من خالل االستخدام غير المباشر
 ( Mohita, 2019) األكثر شيوعا في هذه التقنية الدعائية. 

 Testimonialالشهادة  •
(، أي تتكون "الشهادة" Farris, 2020,p25استخدام الصورة الجيدة أو السمعة الجيدة لمؤسسة أو شخص لتعزيز جاذبية هدف الدعاية )

محترم أو معجب يؤيد فكرة أو برنامج أو مشروع أو منتج أو شخص معين، على أمل أن يحذو الجمهور المستهدف  من وجود شخص  
(. أو استخدام المشاهير لفلسفة أو حركة أو مرشح أو منتج، أي بمعنى مجرد استخدام صورة أي من  Koa, 2018, p576حذوه )

 (.  ,2019Mohitaن يولد مزيًدا من االهتمام بأي قضية. ) المشاهير الفنيين او السياسيين او في اي مجال يمكن أ
 Plain folkالناس العادية  •

على نطاق واسع من قبل  (. تم استخدام هذه التقنيةFarris, 2020, p25القائمون بالدعاية يخلقون هوية مشتركة مع الناس العاديين )
ئلهم المشتركة ويحاول السياسيون على وجه الخصوص إقناع الجماهير السياسيين بحيث يصرح السياسي أنه يمثل اآلخرين، بفضائلهم ورذا

المستهدفة من خالل اللغة أو األفعال التي تنقل أن أفكارهم جيدة ألنهم "من الناس"، مما يمنحهم لمسة مشتركة مع أهدافهم، يحاولون  
(.  Koa, 2018, p576لي، يجب الوثوق بهم )الظهور كما لو أنهم من أصول متواضعة ويحملون مصالح الشعوب في صميمهم، وبالتا

هنا يمكن استخدام الناس كل يوم في اإلعالنات التجارية لتوفير “األصالة" للمنتج أو السبب. الدعاية السياسية سوف تظهر مرشًحا 
 يرتدي مالبس غير رسمية إلظهار أنهم أشخاص "حقيقيون". 

 Card stackingأنصاف الحقائق  •
 ,Farrisمحسوبة وتشويه المعلومات لتأكيد الرسالة المفضلة للقائم بالدعاية والتقليل من أهمية أي رسائل مضادة )استخدام اإلغفاالن ال

2020, p25 حيث "أنصاف الحقائق" يعتمد على قول أنصاف الحقائق، أي أنها تقوم على اختيار واستخدام الحقائق أو األكاذيب ، )
العبارات المنطقية أو غير المنطقية إلعطاء أفضل أو أسوأ حالة ممكنة لفكرة أو برنامج أو   أو الرسوم التوضيحية أو االنحرافات أو

 شخص أو منتج
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 (Koa, 2018, p576 ،تتطلب هذه التقنية المهارة والبراعة، فالحقائق يحرفها المروج ويلونها لتناسب اهتماماته وتثير إعجاب مستمعيه .)
 (. Mohita, 2019كحدث حقيقي. )وهكذا قد ينسج السياسي قصة ويقدمها 

 Bandwagon (peer pressure) العربة •
في ظل هذه التقنية يعلن المروج أنه بما أن الجميع يفعل شيًئا ما، فيمكنك فعل ذلك أيًضا أي اللعب بعقلية المجموعة. بمعنى آخر، إذا  

(،  Farris, 2020, p25يتفقون، يجب أن يوافق كل فرد أيًضا )كان اآلخرون في المجموعة )مثل المنطقة، األمة، الدين، وما إلى ذلك(  
 (. Koa, 2018, P577والهدف من هذه التقنية هو جعل الناس يتبعون الحشد وقبول أجندة السياسي )

 ثالثُا: مبادئ الدعاية الناجحة

 ( عدة مبادئ لتكون الدعاية ناجحة تحقق الهدف ومن أهمها:2012صنف شاوي )

 األشخاص ال إلى الموضوعات. التوجه إلى  •
 يجب إخفاء الدعاية وتمويهها حتى ال تبدو واضحة.  •
 يجب أن تستند الدعاية إلى معلومات ذات قيمة وإلى المعرفة الدقيقة بمجريات األمور.  •
 الدعاية الناجحة تتوجه للقضايا المعروفة من الشعب والحديث عنها بصدق وموضوعية.  •
 يذ الدعاية يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والتنفيذ. الدعائيون أو القائمون على تنف •

 (55-50)ص. ص 

 رابعا: الدعاية الصهيونية اإلسرائيلية وسماتها 

مســتقلة  "عنـد إعـالن تأسـيس دولـة الكيـان الصهيونـي، تـم تشـكيل هيئــة رؤســاء تحريــر الصحــف التــي ضمــت كافــة رؤســاء الصحــف ال
هيونيــة آنــذاك؛ وقـد اعتبـرت إحـدى أذرع الموسـاد الصهيونـي؛ فقـد كانـت تتلقـى المعلومـات مـن كبـار المسـؤولين، كرئيـس والحزبيــة الص

في  الحكومـة واألجهزة األمنية، حـول مـا يجـب نشـره فـي اإلعالم. كان أبرز األهداف االعالمية من الناحية الداخلية هو الحشد والتعبئة  
الي الدينية. أما على  صفوف  العاطفية  هود للهجرة إلى فلسطين، والتعبئة في صفوف الجيش، استخدم خاللها قادة الحركة الصهيونية 

الصعيد الخارجي فكانت أهداف الحركة إثارة الخالفات بين العرب والفلسطينية لتطبيق سياسة فرق تسد، ومحاولة تطويع العرب عبر 
باللغة العربية بهدف التأثير على عقليات األفراد ونفسياتهم. وقد عملت الحركة أيضا من خالل تقمص   إطالق عدد من الوسائل االعالمية

 (. 16، ص 2020دور الضحية وإظهار مرارة ما عاشه اليهود في دول فاشية ونازية للحصول على االلتفاف الغربي". )سعيد، 

 ب الدعائي االسرائيلي يمكن تلخيصها كالتالي: ( أن هناك عدة خصائص يمتاز بها الخطا2019وذكر صبيح وسمير )
 اظهار الحرص الدائم على سالمة المدنيين باستعراض المساعدات التي يقوم بها الجنود اإلسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين.  •
 تبرير استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل اسرائيل أنه ردة فعل لما يقومون به ضدها.  •
 قاومة باإلرهابية وتشويه صورة الشعب الفلسطيني. اتهام بعض جهات الم •
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تحميل حماس دائما المسؤولية واستعراض ما تقوم به حماس في غزة كمنظمة ارهابية وان مشكلة اسرائيل ليس مع الشعب الفلسطيني   •
 فهم شعب واحد، وانما مع منظمة ارهابية مثل حماس كما يدعون.

 ضد حماس في المقارنة بين معاناة الشعب الفلسطيني ورفاهية قادة حماس. الحرص على تأليب الرأي العام الفلسطيني  •
 تكريس صورة جيش الدفاع كجيش ال يقهر، وأن هدفه الدائم هو التصدي لإلرهاب الفلسطيني والدفاع عن الشعب االسرائيلي. •
الفلسطينيين المتواضعة امام امكانيات ومعدات الجيش  تحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين باستخدام إحصائيات تتعلق بإمكانيات   •

 االسرائيلي. 
 ( 586-585استخدام اسلوب اإلثارة العاطفية واسلوب التكرار والمالحقة. )ص. ص  •

 تطبيق )منصة( ِتك توك 

 النشأة والظهور 

، بعد فشل التطبيق األول الذي طرحه ly.musiclحيث قرر )ألكس زو( إطالق تطبيق ميوزكلي  2014نشأ التطبيق في أغسطس عام 
دقائق لقتل الملل عند الباحثين عن الدورات  5هو وشريكه لويس يانج في االسواق والخاص بعرض فيديوهات تعليمية قصيرة ال تتجاوز 

.  2017بينما يشير الباحث " شينجيان" وآخرون إلى أن إطالقه تم في عام  (،  17، ص 2020وأعبكة،  )جريو    التعليمية المتخصصة.
م. كما  2018في عام    Musical lyم، ثم تم دمجه مع تطبيق  2017وتكمن األزمة أن التطبيق ظهر في البداية كتطبيق منفصل عام  

مليون مرة في الربع األول من عام    45.8تم تحصيله أكثر من  أكدت احصاءات شركة "سنسر تاوور" للبحوث في السوق أن التطبيق  
دولة. وتصدر قائمة األكثر تحميال على المتاجر اإللكترونية، أكثر من "فيس بوك" و "تويتر"   150وتم تداوله في أكثر من    2020

 (، 18ص  ،2020)جريو وأعبكة، مليون مستخدم.  500و"انستغرام". وصل عدد مستخدمي التطبيق الشهري إلى 

 المفهوم

الصينية، يتيح    Byte Danceالتطبيق أنه " تطبيق للفيديوهات القصيرة، تم تطويره من قبل شركة    2020عرف يونس وعبد الغفار،  
للمستخدم دمج الصورة مع الصوت باإلضافة للنص، وذلك عن طريق تقنيات بسيطة وسهلة االستخدام، وهو ما يسهم في زيادة انتشاره، 

)خادم هللا وروميصاء،  (. ك1619)ص يقوم 2020ما عرفه  بين رواده، حيث  الفيديوهات  بنشر  اجتماعي متخصص  "تطبيق  بأنه   )
مستخدم المنصة بنشر فيديو أو مقطع قصير مع أصدقائه لمشاركة لحظات حياته بكل سهوله. وقد تربع هدا التطبيق في المرتبة الرابعة 

 (. 46. )ص 2018سنة بين التطبيقات األكثر تحميال في العالم ل

 صفحة أفيخاي أدرعي على تيك توك

 26/7/2021نستعرض ملخصا لصفحة أفيخاي أدرعي على تيك توك حتى تاريخ 

 ألف متابع 259.3عدد المتابعين للصفحة:  •
 مليون إعجاب 2.3معدل اإلعجابات على مقاطع الفيديو المنتشرة على صفحته:  •
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 لصفحة  مقطع على كامل ا  187عدد مقاطع الفيديو:  •
وحتى    10/5/2021مقطع فيديو وهي خالل الفترة الخاصة بالحرب األخيرة على غزة من تاريخ    47عدد المقاطع المراد تحليلها:   •

 2021/ 29/6تاريخ 

 الدراسات السابقة

 دراسة تحليلية –(: استخدام المنشورات في الحرب النفسية 2021دراسة السامر )

المنشورات الدعائية كوسيلة اتصال دعائية للخصوصية تتوافق مع طبيعة المواجهة العسكرية مع تنظيم داعش  هدفت الدراسة إلى تحليل  
اإلرهابي الذي احتل المحافظات العراقية وسيطر على سكانها بالقوة واألساليب االحتيالية. كما هدفت إلى معرفة كيفية توظيف القوات 

ل المنشورات في تحقيق أهداف الحرب النفسية وما هي التقنيات التي يمكن للدعاية والممثل المسلحة العراقية للخطاب الدعائي من خال
 العراقي استخدامها في هذا الخطاب ومعرفة الدعاية التي تتضمنها الرسالة والمنشورات.

اإلرهابيين، ذلك ألن الطرف وخرجت الدراسة بأن المنشورات من قبل القوات المسلحة العراقية كانت تخاطب األهالي أكثر مما تخاطب  
 العراقي يعول كثيرًا على األهالي في االستجابة للخطاب الدعائي العراقي مما يجعلهم عنصر ترجيح بين كفتي الطرفين. 

 (: أساليب الدعاية في الخطاب اإلسرائيلي الموجه للشعب الفلسطيني عبر اإلعالم التفاعلي 2020دراسة )سعيد، 

 تناول الدراسة وسائل االعالم الرقمية المهيمنة في العصر الحالي، واستغالل قادة العالم هذا النوع من الوسائط لتحقيق أهدافهم، وأخذت
مثاال استغالل إسرائيل لوسائل اإلعالم الرقمي والتفاعلي لتثبيت نفسها كدولة، وكانت الدعاية لديهم ترتكز على القوة الناعمة في قلب 

 ئق وتأطيرها.  الحقا

استخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى الكمي في تحليل محتوى المنشورات التي يتم بثها عبر صفحة "المنسق" على فيس بوك، تم أخذ  
م، واستخدمت الباحثة المقابلة التي 2019منشورا على الفيس بوك على مدار عام    24عينة قصدية من هذا المجتمع، وهي عبارة عن  

 الدكتور صالح النعامي المختص في الدعاية الفلسطينية اإلسرائيلية لتفسير وشرح بعض النتائج. أجرتها مع

توصلت الدراسة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي استخدم أساليب دعائية متنوعة لخدمة أهدافه عبر صفحة المنسق، فعمل على استمالة   
تقريبا، وأن إسرائيل عمدت إلى توظيف أسلوب "كبش الفداء" بهدف   80  المتلقي من خال التركيز على الحاجات والرغبات بنسبة %

تبرير الجريمة أو دفع التهم عن ذاتها. أما عن اهم التوصيات فكانت أنه يجب أن يتم تطوير الخطاب الفلسطيني عبر هذه المنصات 
 القائم به. وتطوير أنفسهم إلدراك الخطاب الدعائي والعمل على كشفه بشكل يعادل قوته وأساليب 

عبر موقع تويتر: دراسة حالة صفحة المتحدث  2018(: الخطاب الدعائي االسرائيلي نحو مسيرات العودة 2019دراسة أبو قوطة )
 باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي
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اعية وتحديدًا  م، عبر وسائل اإلعالم االجتم  2018هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب الدعائي اإلسرائيلي نحو مسيرات العودة  
م،    2018أغسطس    31م، وحتى    2018مارس    1التي تتبع لجيش االحتالل في موقع تويتر، وقد امتدت على مدار ستة شهور من  

 وهي عينة عمدية بأسلوب المسح الشامل. 

نوعت قضايا وموضوعاتها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: اهتمام الخطاب الدعائي اإلسرائيلي بتناول مسيرات العودة، حيث ت 
يب  فجاءت فئة القضايا المتعلقة بأفعال المتظاهرين في مقدمتها، تلتها فئة القضايا المرتبطة بأفعال فصائل المقاومة الفلسطينية في الترت

عليها على أعلى نسبة   الثاني، وأخيرًا فئة القضايا المتعلقة بأفعال الجيش اإلسرائيلي، وحظي هدف تشويه صورة مسيرات العودة والقائمين
 . في الخطاب الدعائي اإلسرائيلي، وتبين وجود تفاعلية كبيرة من قبل الجمهور مع هذه المنشورات سواء بالرد أم إعادة التغريد أم التفضيل

( الخرابشة  الرسمي  2018دراسة  المتحدث  لصفحة  تحليلية  دراسة  الفيسبوك:  على  االسرائيلية  للدعاية  اإلعالمي  اإلطار  باسم (: 
 "الجيش االسرائيلي"

"افخاي  العربية  الدفاع االسرائيلي لوسائل اإلعالم  للناطق اإلعالمي، بلسان مؤسسة جيش  المنشورات  إلى تحليل  الدراسة  هدفت هذه 
العربي،   ادرعي" على صفحته التي تحمل اسمه في موقع )فيسبوك( لمعرفة مدى التأثير لهذه السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية على المتابع

، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج 2018/ 25/3ولغاية   1/1/2018وإلبراز أهم أهدافها، والنتائج المترتبة عليها من الفترة  
الوصفي، وأسلوب تحليل المضمون بواسطة االستمارة الخاصة بتحليل المضمون، إضافة الى استخدامه أداة المقابلة في جمع المعلومات. 

، بينما كانت  36.966صل الباحث إلى أن فئة اإلطار االستراتيجي جاءت في المرتبة األولى في منشورات "ادرعي"، بنسبة قدرها %تو 
%، أما فئة المصادر اإلعالمية فقد حلت   24.266فئة أخبار وإعالم في المرتبة األولى ضمن فئات الهدف من المنشور بنسبة قدرها  

%، بينما كانت فئة المجال الجغرافي المحلي في المركز األول؛    25.755صدر في المرتبة األولى بنسبة  فئة االعتماد على نفسه كم
 . % 65.534متقدمًة على فئة المجال اإلقليمي والمجال الدولي بنسبة قدرها 

التواصل االجتماعي "فيس م عبر موقع  2014(: الخطاب الدعائي اإلسرائيلي خالل العدوان على غزة عام 2017دراسة أبو شنب )
 بوك" دراسة تحليلية.

م، من خالل صفحة الناطق باسم 2014هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب الدعائي االسرائيلي أثناء العدوان على قطاع غزة عام  
 جندة.الجيش االسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على موقع فيس بوك، واعتمدت الدراسة على نظرية وضع األ

تم استخدام أدوات تحليل الخطاب )تحليل المعنى الكامن، تحليل الصورة( وكذلك المقابلة، وأوضحت الدراسة أن أهم سمات الخطاب  
العام والمنظمات على   الرأي  تأليب  التبرير والقاء االتهامات،  المدنيين، سياسة  الدعائي االسرائيلي هي: اظهار الحرص على سالمة 

زع صفة الدين عن حماس، ترسيخ صورة الجيش االسرائيلي كجيش ال يقهر، التظاهر باإلنسانية وتحطيم الروح المعوية حماس، محاولة ن
للفلسطينيين، استخدام اإلحصائيات والمؤشرات، تجاهل انجازات المقاومة. أوصت الدراسة بضرورة االستعانة بواقع الصفحات االجتماعية  

سياسية لتوضيح الحقائق ومزاحمة الصفحات االسرائيلية، مهاجمة الصفحات االسرائيلية الكترونيا    لفضح االسرائيليين وانشاء صفحات
مهارات  في  المتخصص  االعالمي  الكادر  وتطوير  والهدف،  الجمهور  االعالمي حسب  الخطاب  بمادة  التميز  مختصين،  من خالل 

 االتصال ووسائل التواصل االجتماعي. 
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دراسة  -لدعائي االسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية عبر شبكات التواصل االجتماعي(: الخطاب ا2017دراسة نعيم )
 تحليلية مقارنة

هدفت الدراسة إلى رصد الخطاب الدعائي االسرائيلي باللغة العربية نحو قضية المقاومة الفلسطينية في شبكات التواصل االجتماعي من 
، والوقوف على خطاب صفحتي المنسق على الفيس بوك وأفخاي أدرعي على تويتر. تم استخدام  خالل التعرف على أهم الموضوعات

العالقات  الخطاب، ومنهج دراسة  المضمون وتحليل  لتحليل  المسحية  الدراسات  الوصفي من خالل ثالثة مناهج وهي: منهج  المنهج 
واإلطار االعالمي وتم جمع البيانات من خالل استمارتي تحليل  المتبادلة لتوظيف أسلوب المقارنة، وكذلك نظرتي األجندة االعالمية  

 الخطاب وتحليل المضمون على عينة مختارة في فترة زمنية محددة.

خلصت الدراسة إلى أن أهم أهداف الخطاب الدعائي االسرائيلي هو تشويه صورة المقاومة، واستخدام اسلوب التضليل ونصف الحقائق، 
الدراسة أن أكثر الوسائل   واالرهاب والتحريض، تاله القوة. كذلك بينت  التبرير وتحميل الضحية الذنب، ثم اسلوب استعراض  اسلوب 

 استخداما هو الرسم أو الهاشتاج، وأن الخطاب االسرائيلي يعتمد باألساس على المصدر الرسمي االسرائيلي في جمع معلوماته. 

ا المقاومة من خالل عمل  بتصحيح صورة  الدراسة  االهداف  وأوصت  تحقيق  في شرك  الوقوع  الباحثة من  وتحذر  ستراتيجية محددة، 
 االسرائيلية بتحريض الشعوب لنبذ المقاومة.

 

دراسة لبيانات سلطة االئتالف المؤقتة وقوات الجيش االمريكي -(: أساليب الدعاية االمريكية في العراق2015دراسة السامر وموسى )
 . 2003بعد عام 

رفة أساليب الدعاية األمريكية بعد احتالل العراق في التأثير على الرأي العام العراقي وجعله مقتنعا بالتواجد العسكري  هدفت الدراسة إلى مع
الدعائي االمريكي,  الخطاب  العراق عن منطق  الدعاية االمريكية في  التي اعتمدتها  الدعائية  العراق، وما هي األساليب  األجنبي في 

لوصفي لوصف طبيعة الظاهرة الدعائية وتتبع عالقاتها باالعتماد على الظاهرة نفسها، وكذلك اسلوب تحليل واستخدمت الدراسة المنهج ا
المضمون للبحث عن وصف المحتوى الظاهر للرسائل الدعائية كيفيا للتعرف على تكتيكاتها وما تحمله من عناصر نفسية واجتماعية، 

 بيان.  195لمؤقتة وقيادة الجيش االمريكي وكان عددها وتحليل البيانات التي أصدرتها سلطة االئتالف ا

اشارت الدراسة إلى ان الخطاب االعالمي االمريكي اعتمد الجانب العاطفي من خالل مراكز صحفية تقوم بدور السفارة األمريكية، كذلك  
عمد الخطاب إلى فضح النوايا من    ركز الخطاب األمريكي على جانب الجمهور واحتياجاته والخدمات األساسية التي يحتاجها، وكذلك

خالل إثارة االنتباه إلى مخططات العراقيين وأهدافهم، واستخدمت اسلوب االجماع للتقرب من الجمهور، ولجأت إلى أسلوب التسويغ في  
  الدفاع عما تقوم به القوات األمريكية.

 الطاقة الكندي واتصاالته عبر اإلنترنت (: دعاية منظمة أم فوضى غير منظمة؟ دراسة حالة لمركز2020دراسة فيريس )

Organized Propaganda or Disorganized Chaos? A Case Study of the Canadian Energy Centre 

and its Online Communications 
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للمعالجة.    2020ومارس    2019بين ديسمبر    CECعنصًرا تم التغريد بواسطة    323اعتمدت الدراسة منهجية تحليل المحتوى وتم جمع  
تم ترميز هذه البيانات لعالمات الدعاية باستخدام تحليل المحتوى النوعي االستقرائي، وتم إجراء مزيد من الترميز على الخطاب المحيط 

معيارية إلى حد كبير )على  الفردية. في حين تم العثور على أن العناصر األساسية للجنة االنتخابات المركزية كانت    CECبتغريدات  
سبيل المثال الحجج المعقولة، نقاًل عن مصادر حسنة السمعة، ذات طابع نغمي(، كانت تأثيرات الدعاية حاضرة بوضوح في المجال  

ظري العام الشبكي. على الرغم من أن إثبات مصدر الدعاية في هذه الشبكة األكبر يتجاوز نطاق هذا البحث، استناًدا إلى اإلطار الن
 .CECالمستخدم لهذه الدراسة، كان هناك دليل على الدعاية، كما هو محدد في المصادر المذكورة، داخل شبكة تويتر التابعة لـ 

يوفر هذا البحث مخطط ترميز نوعي جديد للبحث في وجود تأثيرات الدعاية في النظام، كما يحدد الحاجة إلى توسيع االستراتيجيات  
 بالتعرف على المحتوى المتالعب بما يتجاوز التحقق من الحقائق كثيف العمالة )والمربك في كثير من األحيان(. للسماح لعامة الناس 

 (: تقنيات االتصال السياسي االستراتيجي: المصري أجهزة اإلخوان المسلمين المقنعة. 2018دراسة كوع )

Techniques of Strategic Political Communication: The Egyptian Muslim Brotherhood’s 

Persuasive Devices 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام الحركات اإلسالمية السياسية تقنيات اإلقناع لدفع حمالت االتصال االستراتيجية الخاصة  
المقنعة، حيث اعتمدت الدراسة منهجية   IPAخدام تقنيات  من خالل است  2017- 2013بهم وتحقيق أهدافهم السياسي في الفترة ما بين  

تحليل المحتوى مع تحليل الخطاب، وعرضت الدراسة كيفية إيصال اإلخوان المسلمين أجندتهم السياسية في محاولة منهم جذب وتعبئة 
 الجماهير المحلية واإلقليمية لقضيتهم. 

الدراسة إلى أن االتصاالت السياسية لإلخوا المقنعة التي طورتها  خلصت نتائج  مع   IPAن تتوافق إلى حد كبير مع األجهزة السبعة 
،  التركيز على الجانب الثقافي والتاريخي، وهي: اسم المتصل، التألق العمومي، التحويل، أنصاف الحقائق، أنسباء المرء، الشهادة والبرهان

المقنعة لـتطوير استراتيجية االتصال السياسي والتأثير على    IPAوالعربات، وتوصلت الدراسة أن اتصاالت اإلخوان تتماشى مع تقنيات  
الجماهير. وأن التقنيات المستخدمة هي ثالث حمالت يتم تنفيذها في وقت واحد: حملة تشويه سمعة النظام، حملة تسويقية وعالمات 

 في الشرق األوسط.تجارية، وحملة عالقات عامة لتقديم نفسها كفاعل سياسي مركزي وشرعي في الصراع السياسي 

السبعة كوسيلة مشتركة لقياس الرسائل السياسية وهذا نهج يوفر نموذًجا لدراسات تحليل   IPAأشارت الدراسة أنه يمكن استخدام أجهزة  
 المحتوى المستقبلية، مما يسمح بإجراء مقارنات عبر أنواع الوسائط والبرمجة. 

 نت: دراسة حالة لنزاع الصحراء الغربية(: تقنيات الدعاية عبر اإلنتر 2017دراسة حمداني )

Techniques of Online Propaganda: A Case Study of Western Sahara Conflict. 

( في محتوى كل  IPAهدفت الدراسة إلى تحديد بعض األمثلة على تقنيات الدعاية السبع تم الحديث التي حددها معهد تحليل الدعاية )
البوليساريو والمواقع المؤيدة للمغرب قيد الدراسة وكيف تم استخدام تقنيات الدعاية لتحقيق هذا الهدف خاصة خالل فترات  من مؤيدي  

األزمات السياسية التي يتم فيها إطالق حمالت دعائية جنونية, وتم اختيار عدة مواقع الكترونية عشوائية عن النزاع الصحراوي لدراستها  
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مسحا ومقابلة من خالل الصفحات االلكترونية مثل الفيس بوك، وطلب منهم تحديد عدد من المواقع    192اجراء    خالل اشهر محددة، تم
 المعتمدة التي يرتادونها كبنك للمعلومات عن الحروب، ومن خالل استخدام تحليل المحتوى النوعي تم المقارنة بين الجهات المتخاصمة. 

عبر اإلنترنت كان له فائدة كبيرة للطرفين المتنازعين مع تزايد شعبية اإلنترنت بحيث تم تسريع  توصلت الدراسة إلى أن استخدام الدعاية 
تدفق الرسائل المقنعة بشكل كبير وبالتالي تم تسريع تأثيرات الدعاية، وتم استخدام الدعاية في الخارج للتأثير على المشاعر األجنبية 

لى صورة إيجابية أمام المجتمع الدولي خاصة. تم استخدام عدة تقنيات أهما تقنية التألق بغرض تأمين دعم الدول األجنبية أو الحفاظ ع
 الذي غلب على جميع مواقع الويب قيد الدراسة. 

صفحة ادرعي -(: الصراع السيبراني الفلسطيني اإلسرائيلي: دراسة تحليلية للدعاية اإلسرائيلية على الفيسبوك2017دراسة أبو معال )
 كمثال

Palestinian - Israeli Cyber Conflict: An Analytical Study of the Israeli Propaganda on Facebook 

- Adraei's page as an example 

هدفت الدراسة معرفة مدى استخدام الشبكات االجتماعية التي تؤجج الصراع وخاصة فيسبوك من خالل عمل دراسة حالة وتحليل صفحة  
لجيش اإلسرائيلي أدرعي، باستخدام التحليل الوصفي وأسلوب المسح وطريقة تحليل المحتوى )الكمي والنوعي(  الناطق الرسمي باسم ا 

أشارت الدراسة على وجود قضايا أمنية وعسكرية واجتماعية على صفحته، وتبث الصفحة األخبار بطرق دعائية مختلفة مثل إنشاء 
 ارات، ونشر الجانب االنساني المزعوم للجيش االسرائيلي والترهيب من الفلسطينيين.صور ذهنية واختيار األخبار بعناية واستخدام الشع

تم مراقبة صفحة الفيس بوك لمدة ثالثة شهور، تقسيم المنشورات تحت عدة مواضيع رئيسية وتكرارها وعمل تطبيقات احصائية بسيطة  
لسطينية إليقاف انتشار تلك الصفحات االسرائيلية المحضرة، للوصول إلى النتائج. وكانت التوصيات للدراسة: ضرورة عمل مبادرات ف

عمل صفحات مشابهة فلسطينية تنقل االفكار الفلسطينية عبر العالم، وعمل مبادرات توعية شبابية لتدارك خطورة مثل تلك الصفحات 
 المؤثرة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

على    2021حزيران    –ول استخدام التقنيات الدعائية في الحرب على غزة خالل أيار  اتضح من خالل الدراسات السابقة ندرة الدراسات ح
منصة الِتك توك، إنما كان هناك دراسات قريبة لمواقع تواصل اجتماعي مختلفة تمثلت في فيسبوك وتويتر. كما أن أهمية مواقع التواصل  

عاية خالل الدراسات السابقة. فيما تعرف الباحثان على المناهج واألدوات االجتماعي كمصدر للمعلومة وتنوع المواضيع المختلفة للقائم بالد
ذج واألساليب البحثية التي استخدمتها الدراسات السابقة وكيفية االستفادة منها وتوظيفها لخدمة أهداف ونتائج الدراسة. واالطالع على نما

 التحليل والنتائج المترتبة عليها واالستفادة منها. 

( على دراسة منصة جديدة في وسائل التواصل االجتماعي وهي منصة )ِتك توك( لم تتطرق لها  2021الصيفي وعيسى )  ستركز دراسة
الدراسات السابقة، والتي أظهرت مالحظات الباحثان من خالل االطالع على صفحة الناطق باسم جيش االحتالل على المنصة خالل  

هدات فاقت )مليون مشاهدة( كأقل تقدير على معظم الفيديوهات المنشورة خالفًا للمنشورات حدود الدراسة الزمانية بأن نسبة أعداد المشا
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على منصات التواصل األخرى، كما أنها ستدرس مدى توظيف تقنيات الدعاية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل خالل الحرب 
 تقنيات وأهدافها.، والمواضيع التي ركزت عليها، إضافة ألبرز هذه ال2021على قطاع غزة 

( في حدود زمنية مختلفة عن الدراسات السابقة، اعتمدت خاللها على عينة المسح الشامل 2021كما تعد دراسة الصيفي وعيسى )
للمصدر، وتحليل الكلمة والجملة والصوت والصورة والعنوان، كما يأمل الباحثان أن تكون هذه الدراسة مكملة لألدبيات السابقة في تعزيز 

 هار أهداف الخطاب اإلعالمي على مختلف منصات وسائل التواصل االجتماعي. إظ

 منهج الدراسة:  

تتدرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي تستهدف تحليل خصائص معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد أو  
دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة او موقف أو مجموعة من األحداث بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها دون  

( بأنه: " مجموعة الخطوات المنهجية التي 2013لتحكم فيها والذي يتناسب والدراسة الحالية. وقد عرفه بشناق )الدخول في اسبابها أو ا
تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعالقات االرتباطية لهذه المعاني من خالل البحث الشكلي والموضوعي، والكمي 

 (.  14" )صوالكيفي للسمات الظاهرة في هذا المحتوى.

 

 

 حدود الدراسة

 التزم الباحثان بعدد من الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية وتمثلت فيما يلي:

لما تم مالحظته من ارتفاع في أعداد المشاهدات خالل فترة الحرب على منصة ِتك توك لصفحة   TikTokحدود مكانية: منصة   -
 الناطق باسم جيش االحتالل.

فيما استمرت الدعاية   21/5/2021م. وقد كانت الحرب حتى تاريخ  6/2021/ 23إلى  5/2021/ 10حدود زمانية: الفترة ما بين   -
 . 23/6/2021متتابعة حتى تاريخ االعالمية ضد حركات المقاومة بفيديوهات 

حدود موضوعية: التعرف على مدى توظيف التقنيات الدعائية اإلعالمية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي )أفيخاي  -
 أدرعي(. 

 مجتمع الدراسة 

و المنتشرة على صفحة الناطق باسم قام الباحثان بتحديد مجتمع الدراسة الذي يحقق أهداف الدراسة والذي يشمل على جميع مقاطع الفيدي 
 . 2021/ 26/7مقطع حتى تاريخ  187جيش االحتالل أفخاي أدرعي عبر منصة )الِتك توك( ويبلغ عددها 
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 عينة الدراسة 

( بأنها: 2010وقد عرفها مطلق )  مقطع فيديو،  40م، وتبلغ  23/6/2021وحتى تاريخ    10/5/2021عينة مسح شامل من تاريخ   
 (.28جميع عناصر المجتمع التي تخضع لصفات أو متغيرات معينة". )ص  "عملية عد أو حصر

 أدوات الدراسة 

 تحليل المضمون )المحتوى( 

تعرف بأنها عملية تصنيف المادة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تحت فئات معينة، وفق معايير محددة بما يكشف خصائص هذه 
وباالستناد على قواعد واضحة على أساس علمي، بحيث ترتبط هذه الفئات ارتباطا مباشرا بالمشكلة  المادة من حيث الشكل والمحتوى،  

البحثية، والفروض العلمية للدراسة، والتساؤالت البحثية المطروحة، بما يضمن أن تكون نتائج تحليل المضمون صريحة وقاطعة على  
 (. 1620، ص2020تساؤالت وفروض الدراسة. )يونس وعبد الغفار، 

 

 

 

 

 وقد صمم الباحثان استمارة التحليل حيث تشمل عدة خانات وهي:

فيها خالل فترة  • التي تم عرضها  المتسلسلة  الزمنية  المدة  الفيديو وتسهيل ترتيبها حسب  المتتالي لمقاطع  التسلسل  "الرقم" لعرض 
 الدراسة. 

خانة الموضوع الذي يهدف إلى إظهار أهم المواضيع التي تركز عليها رسائل مقاطع الفيديو لتوصلها لخانة الجمهور المستهدف   •
الذي تخاطبه الصفحة من خالل االستماع للنص أو قراءة الهاشتاج حيث كل مقطع فيديو ركز على موضوع معين عرضه أفيخاي 

 أدرعي بطريقته الخاصة. 

لتسجيل   • النص تحليل  خانة  الفيديو لسهولة االستدالل عليه، حيث سيتم من خالل  لمقطع  الفيديو واستعراض صورة  نص مقطع 
أو   كعنوان  الفيديو  على  التعليق  أو  الصورة،  أو  الفيديو،  الظاهر من  الصوت  أو  االحتالل  باسم جيش  المتحدث  مضمون كالم 

 الهاشتاج.

 ف لالستدالل على معرفة الهدف من الفيديو.خانتان لتحديد تاريخ النشر والجمهور المستهد •
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خانة لتحديد التقنيات المستخدمة في كل موضوع ومقطع فيديو والتي تم استعراضها مسبقًا في اإلطار النظري إليصال الرسالة    •
ورد في المقطع    ومواقع استخداماتها في الكلمة والجملة والصورة والصوت والتعليق وذلك من خالل مقارنة النص والهاشتاج وكل ما

 مع التقنيات المستخدمة في الدعاية.

خانة لتحديد الهدف من استخدام تقنيات الدعاية وذلك من خالل ربط التقنيات بالموضوع واستعراض األحداث السياسية ومطابقتها   •
 بما يدعيه أفيخاي أدرعي برسائله للوصول إلى الهدف من هذه الرسائل عبر فيديوهات " التيك توك". 

 صدق وثبات أداة التحليل 

صدق وثبات التحليل هو العمود الفقري لتحليل المحتـــوى، وعليه فإن وجوده من عدمه، يحد بين الموضوعية والذاتية، بمعنى أن مجرد 
ضعها  حصر الظواهر ورصد معدالت تكرارها ودقة تحليلها، قد ال يكفي إلعطاء مصداقية للنتائج التي يمكن الوصول إليها إذا لم يخ

الباحث إلى مقاييس الصدق والثبات. لتحقيق هذا الغرض ينبغي أن تكون هناك إمكانية لباحثين آخرين الوصول إلى نفس النتائج في  
حالة استعمال نفس األدوات التي استعملها الباحث، وقد تم عرض استبانة التحليل على مجموعة من المحكمين والذين استجاب الباحثان  

 ديل ما يلزم الستكمال عملية التحليل. لهما وقاما بتع

 

 

 

 

 المعالجة اإلحصائية

 منهجية تحليل المحتوى 

 ( هي: 1989الخطوات المنهجية في منهج تحليل المحتوى هي كما ذكرها )العساف، 

 تصنيف المحتويات: حيث يعد أهم خطوة في تحليل المحتوى ألنه انعكاس مباشر للمشكلة المراد دراسته. •
تحليل وحدات التحليل: حيث عدد بيرلسون خمس وحدات أساسية في للتحليل هي: الكلمة، الموضوع، الشخصية، المفردة، الوحدة   •

 القياسية أو الزمنية.  
تصميم استمارة التحليل: وهي االستمارة التي يصممها الباحث ليفرغ فيها محتوى كل مصـدر في حـال تعدادها، وتحتوي استمارة   •

 المالحظات )لماذا؟ وكيف؟(. –وحدات التحليل  –فئات المحتوى  –لى )البيانات األولية التحليل ع
 تصميم جداول التفريغ: ويفرغ فيها الباحثان المعلومات من استمارات التحليل تفريغًا كميًا.  •
 تفريغ محتوى كل فيديو في استمارة التحليل. •
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 تطبيق المعالجات اإلحصائية الالزمة الوصفية منها والتحليلية.   •
 سرد النتائج وتفسيرها.  •

 نتائج الدراسة: 

%(  75كانت ما بين )مدى توظيف التقنيات الدعائية في صفحة الناطق باسم جيش االحتالل عبر تطبيق تيك توك"  تبين أن درجة "
(، كم أن النسبة المئوية الستخدام التقنيات Bandwagon( وتقنية العربة )Card Stacking%( وهما تقنية أنصاف الحقائق )5إلى ) 

% 38.21قنية للمنشور الواحد، فيما كان متوسط التكرارات الكلية في المنشور الواحد  ت  2.675%، بمعدل  107في المنشور الواحد كانت  
 لتكرار استخدام التقنية الكلي. 

 (: التكرارات والنسبة المئوية للتقنيات المستخدمة1جدول )
 النسبة المئوية  التكرارات  التقنية  الرقم

1 Card Stacking  –   تكديس( الحقائق  أنصاف 
 البطاقة( 

30 75  % 

2 Name Calling - 67.5 27 التسمية  % 

3 Glittering Generalities  -   55 22 العموميات البراقة  % 

4 Transfer -  30 12 النقل  % 

5 Testimonial -  20 8 الشهادة  % 

6 Plain Folk – 15 6 الناس العادية  % 

7 Bandwagon   - 5 2 العربة% 

 % 38.21 107 عدد التكرارات الكلي ومتوسط التكرارات الكلية 
  / منشور2.675 معدل استخدام التقنيات في المنشور الواحد  
 % 107 النسبة المئوية الستخدام التقنيات في المنشور الواحد  

ألهمية الدعاية عبر مواقع التواصل االجتماعي وللمبادئ الناجحة  ويعزو الباحثان ذلك إلى إدراك صفحة الناطق باسم جيش االحتالل  
في الدعاية والتي يستطيع من خاللها القائم بالدعاية بالمراوغة أو التنصل من جرائمه، وتوجيه البوصلة نحو حركات المقاومة في تفسير 

شد الجماهير الداخلية والخارجية لصالحه، وكان من  أسباب الجريمة واإلرهاب، وإبعاد التهمة عنه كمبرر لقيامه بضرب قطاع غزة، وح
( التوجه إلى األشخاص ال إلى الموضوعات، وإخفاء الدعاية وتمويهها، واالستناد إلى معلومات ذات قيمة، 2012أهمها كما ذكر شاوي )

والتنفيذ في تحقيق أهداف الدعاية،  والتوجه لقضايا معروفة من الشعب والحديث عنها بصدق، ألن القائم بالدعاية يتمتع بحرية الحركة  
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وألن الجمهور المستهدف ليس لديه خيارات في التعرض للمنشورات بسبب قيود االحتالل في منع الوصول للمعلومة أو نشرها، فإنه يبقى 
 معرضًا ضمن جمهور المتلقي الذي يتأثر بسرعة بأهداف تقنيات الدعاية المستخدمة.

( الذي أكدت فيها على أن االحتالل اإلسرائيلي استخدم أساليب دعائية متنوعة لخدمة أهدافه وأن  2020ويتوافق ذلك مع دراسة )سعيد،  
إسرائيل عمدت إلى توظيف أسلوب "كبش الفداء" بهدف تبرير الجريمة أو دفع التهم عن ذاتها. وقد اتفقت أيضًا مع دراسة الحمداني  

ه فائدة كبيرة للطرفين المتنازعين مع تزايد شعبية اإلنترنت بحيث تم تسريع تدفق  ( بأن استخدام الدعاية عبر اإلنترنت كان ل2017)
الرسائل المقنعة بشكل كبير وبالتالي تم تسريع تأثيرات الدعاية، وتم استخدام الدعاية في الخارج للتأثير على المشاعر األجنبية بغرض 

 م المجتمع الدولي خاصة. تأمين دعم الدول األجنبية أو الحفاظ على صورة إيجابية أما

تبين من نتائج الدراسة أن أبرز المواضيع التي ركزت عليها مقاطع الفيديو لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل خالل الحرب على غزة 
تضامن % تالها "ال55تمثلت في ثمانية مواضيع احتلت "مهاجمة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية" فيها المرتبة األولى بنسبة  

الثانية بنسبة ) المرتبة  الفلسطيني" في  الشعب  "التفاخر باإلسرائيلية وإظهار قوة دولة االحتالل" بنسبة 30مع  الثالثة  %( وفي المرتبة 
%( كٌل من " 2.5%( وأخيرا في المرتبة الخامسة مكرر بنسبة )20%( وفي المرتبة الرابعة "تعزيز صمود اإلسرائيليين" بنسبة )22.5)

حزب هللا ودولة لبنان" و "التضامن مع الشعب اللبناني" وتشويه صورة الجمهور المضاد إلسرائيل" و"تشويه صورة الحكومات   مهاجمة
 والمنظمات العربية". 

 

 

 

 

 (: عدد التكرارات للمواضيع على صفحة الناطق باسم جيش االحتالل "أفخاي أدرعي"2جدول )

 المئويةالنسبة  التكرارات  الموضوع الرقم 

 %  55 22 مهاجمة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية   .1

 %  30 12 التضامن مع الشعب الفلسطيني  .2

 %  22.5 9 التفاخر باإلسرائيلية وإظهار قوة دولة االحتالل   .3

 %  20 8 تعزيز صمود اإلسرائيليين   .4

 %  2.5 1 مهاجمة حزب هللا ودولة لبنان   .5
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 %  2.5 1 اللبنانيالتضامن مع الشعب   .6

 %  2.5 1 تشويه صورة الجمهور المضاد إلسرائيل   .7

 %  2.5 1 تشويه صورة الحكومات والمنظمات في العالم العربي  .8

ويعزو الباحثان سبب مهاجمة حركة حماس وفصائل المقاومة لتبرير جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين، والتخفيف من حدة الهجوم على  
الشعب دولة   ليست ضد  االحتالل  دولة  وأن  غزة،  في  الفلسطينية  الفصائل  على  اإلرهاب  في  واألخير  األول  اللوم  وإلقاء  االحتالل، 

الفلسطيني بل تقف معه وتسانده ضد حركات المقاومة وباألخص حركة حماس، وذلك في إطار تحشيد الرأي العام وخلق صورة سلبية 
 حجب قوتها ودورها الوطني تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية. مشوهة عن حركات المقاومة في غزة و 

( في ترتيب أولويات المواضيع التي عرضتها الدراسة، حيث صنفت في المرتبة 2017ويتفق ذلك مع بعض ما جاءت به دراسة نعيم )
ي كانت حينئٍذ محور اهتمام المنشورات األولى ألهم أهداف الخطاب الدعائي اإلسرائيلي وموضوعاته؛ تشويه صورة المقاومة الشعبية والت

تالها تصنيع السالح في المرتبة الثانية بمجمل المواضيع لصفحتي المنسق وأفخاي أدرعي فيما احتلت المرتبة األولى لصفحة أفخاي 
( في الترتيب مع 2017%، وفي المرتبة الثالثة إطالق النار وهو ما اختلفت فيه دراسة الباحثان عن دراسة نعيم )20.8أدرعي بنسبة  

ا دراسة نعيم في المرتبة الثانية والثالثة، نتيجة الحالة العامة التي كانت تمر بها األراضي الفلسطينية في ذلك الوقت واختالف تفاصيله
في  عن الحرب على قطاع غزة، فكانت المواضيع تهدف أكثر إلظهار ممارسات المقاومة بحق اإلسرائيليين وتوثيقها مما كانت عليه  

دراسة الباحثان في التضامن مع الشعب الفلسطيني من حركة حماس أو فصائل المقاومة، أو استعراض القوة، كما ويتوافق مع نظرية 
ترتيب األولويات التي تركز على وسائل اإلعالم كأداة لتوزيع المعلومات أو حجبها، وبالتالي إضفاء الشرعية على القضايا وتشكيل الرأي 

(.حيث يرتب اإلعالم أولويات الجمهور من حيث أولويات القضايا )المستوى األول(  Jowett & O’ Donnell, p.190 ,2010العام )
الجمهور  استقطاب  الثاني(  )المستوي  القضايا  النظر وجزئيات  المقاومة، ومن حيث وجهة  وهنا كان مهاجمة حركة حماس وفصائل 

كل يصعب التشكيك فيه، أن اإلعالم يحدد األولويات ويرسم الصور الذهنية ويؤطر الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، وتؤكد النظرية بش 
، الدليمي، 187وجهات النظر، وأن الناس عبر الزمن تتشرب هذه الرؤى بشكل كبير، ويصبح كثير منهم أسيرا لها في تفكيره وقراراته )ص

ن بأن هناك اختالًفا بين التأطير ووضع األولويات من المستوى ( بأن بعض الباحثين يجادلو 2018(. وهذا يتوافق ودراسة الكوع )2016
الثاني في أن دراسات التأطير تركز بشكل أساسي على كيفية قيام وسائل اإلعالم باإلبالغ وعرض الموضوعات المختلفة، في حين أن  

 (. p.572األخير أكثر اهتماًما بالعالقة بين وسائل اإلعالم وطرق تفكير الجمهور)

أ الحقائق )تبين  الحقائق والتي حصلت على المرتبة األولى في    (Card Stackingن دالالت استخدام تقنية أنصاف  أو أنصاف 
استخدامها  في مخاطبة الجمهور الفلسطيني والعربي والمسلم يتمثل في حرف الحقيقة عن دور االحتالل في انتهاك حرمات المقدسات، 

اللوم في أسباب اإلرهاب واإلجرام لحركة حماس خصوصًا ولحركات المقاومة بشكل عام، وللتقليل واستهداف المدنيين األبرياء، وتوجيه  
من رسائل المقاومة في ردعها لالحتالل، وأن السبب الوحيد لمشاكل الفلسطينيين في غزة ومشاكل العرب هي الحركات اإلسالمية مثل 

ة االحتالل مقارنة بضعف فصائل المقاومة، وهو صناعة لفكر جديد في  حماس وسرايا القدس وحزب هللا، إضافة إلى اظهار قوة دول 
أذهان العرب والفلسطينيين والمسلمين وتأكيد من خالل عرض الصور واألرقام أو استخدام الحقائق أو األكاذيب أو الرسوم التوضيحية 
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جيش االحتالل وأسوأ حالة عن فصائل المقاومة   أو االنحرافات أو العبارات المنطقية أو غير المنطقية بهدف إعطاء أفضل حالة عن 
 وعلى رأسها حركة حماس وقادتها. 

 (: التقنيات الدعائية على صفحة الناطق باسم جيش االحتالل لالتصال مع الجمهور1جدول )
 النسبة المئوية  التكرارات مع الجمهور التقنية  الرقم

1 Card Stacking –  )91.17 31 أنصاف الحقائق )تكديس البطاقة % 

2 Name Calling – 79.41 27 التسمية % 

3 Glittering Generalities  -   61.76 21 العموميات البراقة % 

4 Transfer –  35.29 12 النقل % 

5 Testimonial – 26.47 9 الشهادة % 

6 Plain Folk – 11.76 4 الناس العادية % 

7 Bandwagon   - 5.88 2 العربة % 

 

 

 

 

 

 (: نسبة تكرار التقنيات الدعائية لعدد التكرارات الكلي4جدول )

 النسبة المئوية  التكرارات  التقنية  الرقم

1 Card Stacking –   28.03 30 أنصاف الحقائق % 

2 Name Calling - 25.23 27 التسمية % 

3 Glittering Generalities  -   20.56 22 العموميات البراقة % 

4 Transfer -  11.21 12 النقل % 
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5 Testimonial -  7.47 8 الشهادة % 

6 Plain Folk – 5.60 6 الناس العادية % 

7 Bandwagon   - 1.86 2 العربة % 

 % 100 107 عدد التكرارات الكلي 

مقطع فيديو على    40في    107تقنيات وعدد تكراراتها    7كاملة والبالغ عددها  كما تبين أن نسبة تكرار التقنيات وفقًا لمجموع التقنيات  
قد تمثلت    23/6/2021وحتى الفترة    10/5/2021صفحة الناطق باسم جيش االحتالل أفخاي أدرعي على منصة تك توك ما بين الفترة  

%( 25.23التقنيات السبعة، وتقنية التسمية بنسبة )  % لتقنية أنصاف الحقائق وهي في المرتبة األولى في نسبة التكرار لمجمل28.03في  
%(، وفي  11.21%(، وتقنية النقل في المرتبة الرابعة )20.56في المرتبة الثانية، وتقنية العموميات البراقة في المرتبة الثالثة بنسبة )

%(، وتقنية العربة في المرتبة 5.60سة بنسبة )%(، وتقنية الناس العادية في المرتبة الساد7.47المرتبة الخامسة تقنية الشهادة بنسبة )
 %(. 1.86السابعة بنسبة )

ويعزو الباحثان استخدام هذه تقنية أنصاف الحقائق لتحويل التوجهات من قتل المدنيين الذي يقوم به جيش االحتالل إلى جرائم حركة 
لدات العربية، من أجل التخفيف من حدة ردة فعل حماس وفصائل المقاومة في صواريخها التي تسقط على رؤوس سكان قطاع غزة والب

 الجماهير تجاه جيش االحتالل وتحويل االنتباه إلى فعل مضاد ضد حركات المقاومة في غزة. وفي مثال على ذلك ما يلي: 

على منصة    2021أيار    10(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  1صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل

    
 نص الفيديو: )"والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا". حماس تنتهك حرمة رمضان غير آبهة
لمصلحة المواطن الغزاوي البسيط. حسبي هللا ونعم الوكيل منك يا حماس، لسان حال كل غزاوي. اتقوا هللا في رمضان(. حيث تم استخدام  
تقنية أنصاف الحقائق من خالل جملة "حماس تنتهك حرمة رمضان غير آبهة لمصلحة المواطن الغزاوي البسيط. حسبي هللا ونعم الوكيل 
منك يا حماس، لسان حال كل غزاوي. اتقوا هللا في رمضان"، وذلك إلظهار جرم حماس في شهر رمضان واخفاء جرم جيش االحتالل  

الشهر وإلقاء كافة اللوم في ذلك على أفعال المقاومة وحركة حماس، بهدف تشويهها، وتحسين صورة جيش   بحق المدنيين والغزيين خالل 
 االحتالل بأنه يخاف على الغزيين من الحرب ومن حماس.

لتعامل مع ( والذي استعانت الدعاية األمريكية بها في العراق جزء من المناورة في ا2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السامر وموسى )
التركيز على المواقف التي ترغب في تكوينها وتحد من المواقف التي ال تراها تتالءم  الناجحة يتعين عليها  األحداث، إذ أن الدعاية 
وأهدافها والتي تنتظم عن طريق عوامل إدراكية وتحريضية، أي التركيز على وقائع وأحداث والسعي لجعلها في صلب اهتمام الجمهور 

 صرفه عن موضوعات أخرى رئيسية. ومحاولة 
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( في ترتيب تقنيات الدعاية والتي كانت تتمثل في تقنية )مناداة األسماء( أو تقنية التسمية 2018كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة الكوع )
لذي كان قائدًا سابقًا للقوات ( بسبب مهاجمة اإلخوان المسلمين المتكررة لعبد الفتاح السيسي وا2018وهي األعلى مرتبة في دراسة الكوع )

( على قتل المئات من المتظاهرين التابعين لإلخوان المسلمين في ميدان رابعة 2013المصرية المسلحة، وقد أشرف في )أغسطس / آب  
ويه . ما استدعى تكثيف تش)582والذي وصفته حينها منظمة العفو الدولية بأنه "أكثر األحداث دموية في تاريخ مصر الحديث" )ص

سمعته ضمن أجندة اإلخوان المسلمين على أنه شرير، و"الجزار" والقاتل الجماعي" و"قائد االنقالبيين" و"الخائن" نظرًا لمذبحة رابعة، 
والقمع الوحشي للمتظاهرين، وفي إشارة إلى ربط النظام الحاكم بالدم والموت. ويعزو الباحثان ذلك االختالف بسب الظروف التي عاشها 

ن المسلمين في ظل الجرائم التي مورست بحقهم وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومن أجل إدانة واسعة وكبيرة لحجم هذه اإلخوا
 الجرائم واستدعاء التدخالت الدولية من خالل اإلثارة العاطفية في المسميات. 

في االستخدام الستهداف الجمهور العربي والمسلم والتي التي حلت في المرتبة الثانية    (:Name Callingكما تبين أن تقنية التسمية )
القائم باالتصال   أو دعمًا لجمهور يرغب  إيجابية  للقائم باالتصال بتسميات  والفلسطيني؛ تمثل وصمًا للخصم بتسميات سلبية ووصفًا 

يصف دولته وجيشها وجمهوره  بالوصول إليه، وهنا كان هدف استخدام هذه التقنية ، كي تركز على أن القائم باالتصال شخص إيجابي و 
الذي يريد التأثير عليه باإليجابية، فيما يصف حركات المقاومة في غزة وعلى رأسها حركة حماس بأنها حركات إرهابية، ومجرمة، وأن  

العالم بشتى الطرق، وكي يتيح المجال أم ام جيش صواريخها عبثية، وال عالقة لها بالمقاومة. إنما هي تجسد اإلرهاب الذي يحاربه 
االحتالل اإلسرائيلي لتبرير مهاجمة غزة في سبيل القضاء على اإلرهاب واإلرهابيين الذين يشكلون خطرًا على سكان قطاع غزة وعلى  
 المدنيين في كافة أرجاء المنطقة، وإن تكرار مثل هذه المسميات يجسد صورة داخلية جديدة أمام المتلقي في نبذ حركات المقاومة واتهامها

المسميات في حال تعرض أحد السكان أو مجموعة منهم لقصف من جيش االحتالل، أو لسقوط عشوائي من صواريخ المقاومة،   بهذه
والتي جسد الناطق باسم االحتالل صورتها أمام الجماهير بأنها إرهابية وال تميز بين فلسطيني أو إسرائيلي، وكل ذلك يصب في تشويه 

 ة.  وفي مثاٍل على ذلك: صورة حركة حماس وفصائل المقاوم

على منصة    2021أيار    11(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  2صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل

    
وهنا مقطع صورة من فيديو يوضح استخدام تقنية التسمية السلبية من قبل "افيخاي ادرعي" من   خالل مصطلح )صواريخ اإلرهاب(، 

تشويه وطنية الصواريخ التي ترد على انتهاكات االحتالل في غزة، واتهامها باإلرهاب بهدف مهاجمة مطلقيها فيما بعد، وإن التعمد بهدف  
 بتكرار مصطلح اإلرهاب يبرر رد االحتالل بقوة على قطاع غزة.

ة وتعزيز مصطلح اإلرهاب في أذهان الجماهير، ويعزو الباحثان استخدام تقنية التسمية سلبًا لتجسيد إرهاب حركة حماس وفصائل المقاوم
سعيًا منها للتأثير على آرائهم ومعتقداتهم تجاه فصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن تكرار مثل هذه المصطلحات الصغيرة والبسيطة تعبر 
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قاومة في غزة، واستخدامها إيجابًا عن بدائل للعديد من المفاهيم والسياسات التي تحاول أن تصل بها دولة االحتالل للجمهور تجاه الم
 لتعزيز صورة دولة وجيش االحتالل اإلسرائيلي ومواطنيه.

( والتي أكدت على أن استخدام تقنية التسمية أو  2020( وسعيد )2021( والسامر )2015ويتفق ذلك مع دراسات السامر وموسى )
الخصم والعدو، ووص الفداء في إطار تجريح  التسميات أو كبش  مه بالمصطلحات السلبية وخاصة )اإلرهاب( يحط من شأن  إطالق 

ية الخصم، بهدف تبرير الجريمة، لغير القائم بالدعاية، ودفع التهم عن ذاته وتحميل الذنب أو السوء أو الخراب لجهة ما، كما أن هذه التقن
 متكررة وقد تؤدي إلى إسقاط بعض الحقائق. تؤدي دورًا كاماُل في مجال الدعاية بطريقة سلبية أو إيجابية في حال ترديدها بصورة 

تمثل في الترويج لدولة االحتالل    (Glittering Generalitiesتقنية العموميات البراقة )وبينت نتائج الدراسة أن دالالت استخدام  
شها ومواطنيها، وأن شعب وجيشها وشعبها، إضافة إلى رفع معنويات اإلسرائيليين وحشد االلتفاف لدعم دولة االحتالل، وتعزيز صمود جي

إسرائيل يحب الحياة وهو ضحية لصواريخ فصائل المقاومة، وال يعتدي على أحد إنما يتم االعتداء عليه وهو فقط يدافع عن نفسه، في 
ستعراض أمام صورة تغيير أنماط التفكير تجاه الهروب من دولة إسرائيل أو عدم الدفاع عنها، وفي صورة أخرى للثبات والقوة واإلرادة واال

في   الثالثة  المرتبة  البراقة  العموميات  تقنية  شكلت  وقد  اإلسرائيلي(،  )الشعب  الشعب  هذا  ببقاء  والمسلم  والفلسطيني  العربي  الجمهور 
 %. 61.76االستخدام بنسبة 

على منصة    2021أيار    25(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  3صورة )
 لِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتال

    
نص الفيديو )يقولون في غزة أن حماس نجحت في إرعابكم، كيف تردون؟ شعب اسرائيل الذي اعتاد على مواجهة كافة التحديات منذ 
آالف السنين ونجح في تخطيها، من الصعب ان يرتعب أو أن يخاف بسهولة. وضع أمني صعب فرض علينا لكن االرادة كانت أقوى  

اسرائيل استمرت وابدى شعبنا جرأته وصموده. وباختصار شعب اسرائيلي حي( وهنا جاء استخدام تقنية العموميات والدليل أن الحياة في  
البراقة من خالل مصطلحات "االرادة" و"الجرأة" و" الصمود"، وذلك لتعزيز صمود االسرائيليين وكسر قوة المقاومة والغزيين في تأييدهم 

هذا يحث االسرائيليين على قبول ما تقوله السلطة والجيش بأنهم ذو إرادة وجرأة وصمود، ويتبعون ذلك لحماس أنها أرعبت االسرائيليين، و 
 في الدفاع عن دولة االحتالل، وهو نوع من الدعم والصمود لإلسرائيليين، وكسر ما يقوله الغزيين حول تحقيق النصر في إظهار الرعب. 

راقة إلى إدراك القائم بالدعاية لضرورة دعم ومؤازرة الشعب اإلسرائيلي والجيش والتقليل من ويعزو الباحثان استخدام تقنية العموميات الب
  تخوفه في مواجهة المقاومة الفلسطينية وإظهار قوته أمام الخصم، ورفع المكانة والقوة واإلرادة له أمام الجماهير، في سبيل بقائه وعدم 

 استسالمه.
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( والتي أكدت على أن القائم بالدعاية يلجأ إلى إثارة العاطفة عندما يصعب استعمال 2015وموسى )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السامر  
األساليب الموضوعية التي تعتمد على الحقائق المادية في استمالة الرأي العام أو مواجهة رأي عام مضاد، بهدف إثارة المشاعر واستمالة  

في مواقف األشخاص وسلوكهم دن ممارسة الضغط. كما أن مخاطبة الجمهور من موقع   الجمهور عاطفيًا بحيث يمكن التأثير بواسطتها
 قناعية المهمة في العمل الدعائي. القوة يعد من األساليب اإل

  وهو ما يريده القائم بالدعاية في استعادة ثقة الجماهير بجيش االحتالل نتيجة تعرض المدن والبلدات اإلسرائيلية للقصف المتكرر، فضالً 
 عن إظهار القوة للجيش من خالل العموميات البراقة المنادية بالوطن والصمود واألرض.

في مخاطبة الجمهور %( ،  35.29والتي احتلت المرتبة الثالثة في االستخدام بنسبة ) (  Transferتقنية النقل )فيما تمثل استخدام  
ركات المقاومة الفلسطينية والقائمين عليها، إضافة للتعبير عن هيبة العربي والفلسطيني واإلسالمي لتشويه صورة حركة حماس وقادتها وح

دولة   في  اإلنسانية  باإلرهاب، وبث روح  التي وصفها  األهداف  في ضرب  تأييده  اإلسرائيلي وأجنحته، وضرورة  االحتالل  وقوة جيش 
المطاف لتحقيق أهداف القائم باالتصال في    االحتالل بتضامنها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ما يؤدي في نهاية

 رفض حركات المقاومة وقبول دولة االحتالل في أذهان الجماهير. 

على منصة    2021أيار    21(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  4صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل

    
تقنية النقل من خالل علم االحتالل االسرائيلي، عرض العلم وهو يرفرف في السماء نص الفيديو )ولك رفرف يا قاهرهم(، جاء استخدام  

 مع صوت يقول "ولك رفرف يا قاهرهم" ليعبر على أن العربي أيضًا يؤازر هذه العلم في شموخه وعلوه بالسماء.

و القضايا اإليجابية التي يمكن استنباط رسائل ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن القائم بالدعاية مدرك ألهمية األشخاص اإليجابيين أ
من خاللها لتعزيز روايته ورسالته للجمهور المستهدف، وتشويه صورة الخصم في المقابل، ما يؤدي إلى رفض الخصم وقبول القائم 

 بالدعاية. 

يساريو إبراهيم غالي أمام علم البوليساريو، ( في استخدام تقنية النقل في مواقع  تصوير زعيم البول2017وهذا ما يتفق مع دراسة الحمداني )
كثيرا ما تستخدم "التلويح باألعالم" المغربية كخلفية لخريطة الصحراء، والرسم على األعالم يوحي بأن الحادثة وطنية تصب في مصلحة  

نت نتيجة استخدام اإلخوان  ( حيث كا 2018الوطن ، ويجعل منه مقبوال في أذهان  الجمهور المغربي ، وأيضا يتفق مع دراسة الكوع )
%  من العبارات التي تم تحليلها، حيث استخدم النقل بصورة سلبية  لتحديد أجندة اإلخوان لتشويه سمعة النظام 44.8لتقنية النقل بنسبة  

تخدم  النقل بصورة ، واستخدم اإلخوان صفات سلبية من األفكار والمواقف والشخصيات المنقولة إلى الهدف الذي ينوون إدانته ، بينما اس
  ، الجيد  للسلوك  اإليجابية  الصفات  إبراز  اإلخوان  أنها متواضعة ومقبولة وموقرة ومحترمة ،حاولوا  الحركة على  ايجابية على عرض 
القرآنية ليبدوا مقبولين ومحترمين ويضعون أجندتهم لتظهر ككيان سياسي شرعي  باالعتماد على سلوك النبي محمد الصالح واآليات 

 ل. ومعتد
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%(، وتمثل استخدامها في مخاطبة 26.47احتلت المرتبة الرابعة في االستخدام بنسبة )(:  Testimonialتقنية الشهادة )وتبين أن   
الجمهور العربي والفلسطيني والمسلم لتشويه صورة حركة حماس من خالل االستشهاد بأفراد أو منشورات أو مقوالت ألشخاص جيدي 

دف القائم باالتصال في تشويه صورة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وتعزيز رأي حق اإلسرائيليين السمعة، لتعزيز جاذبية ه
في العيش والحياة والوقوف معهم ونبذ أعدائهم، وتخصصت أغلب استخدامات هذه التقنية في األحاديث النبوية واآليات القرآنية ورجال  

و الجمهور العربي واإلسالمي والفلسطيني حذو من اسُتشِهد بهم والوقوف مع إسرائيل ونبذ  الدين والمفكرين العرب، على أمل أن يحذ
 حركات المقاومة وعلى رأسها "حماس". 

على منصة    2021أيار    12(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  5صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل

    
حق. ال بل انها صرخة حق، صرخة واقع. أين المسلم من أخيه المسلم في غزة الذي يتعرض نص الفيديو )الشيخ وسيم يوسف على  

يوميًا ألبشع أنواع االستغالل. سكان غزة دروعا بشرية لصواريخ ارهابية. سكان غزة يصابون بصواريخ اإلرهاب التي تخطئ هدفها. أين 
ة من خالل االستعانة بتغريدة الشيخ وسيم يوسف على صفحته الموثقة العالم اإلسالمي؟ أنقذوا غزة من حماس( استخدم تقنية الشهاد

بالعالمة الزرقاء على منصة تويتر، على أمل أن يحذو جمهور العالم اإلسالمي بنبذ حركة حماس، ومقاومتها ومحاربة ما تقوم به تجاه 
للعالم اإل سالمي ولسكان غزة ولحماس، بأن شيوخكم ينعتون  دولة االحتالل، وقد استشهد "أفخاي" بتغريدة الشيخ وسيم يوسف ليقول 

 حماس ويتهمونها بأبشع االتهامات فعليكم أن تتحركوا معنا وتنقذوا سكان غزة من حماس. 

ويعزو الباحثان استخدام تقنية الشهادة إلى إدراك أهمية القائم بالدعاية آلراء العرب والمسلمين ومعتقداتهم ورموزهم في جذب الجمهور 
القائم بالدعاية العربي   والفلسطيني لتشويه صورة حركة حماس وفصائل المقاومة، ما يجعلهم يقتنعون نتيجة تكرار الشهادات إلى أن 

 صادق، وجيد وأن الطرف اآلخر وبشهادة الرموز والصور والمنشورات العربية هو سيء لدرجة كبيرة.

%( وذلك بهدف سعي 14.9دمت في بيانات اإلخوان المسلمين بنسبة )( بأن تقنية الشهادة استخ2018هذا ما يتفق مع دراسة الكوع )
 الحركة إلى تشويه سمعة النظام وتعزيز من كونها حركة ديمقراطية. 

%( ، وتمثل استخدامها بشكل 11.76احتلت المرتبة الخامسة في االستخدام بنسبة )(Plain Folkتقنية الناس العادية )كما تبين أن  
ر اإلسرائيلي بشكل مباشر كأنه يتحدث من بين عامة الناس بهدف خلق هوية موحدة بين الجيش والشعب اإلسرائيلي أكبر لمخاطبة الجمهو 

 وإقناعهم بأنهم مستهدفين من الكثير من األعداء إال أنهم موحدين تحت راية وإرادة واحدة ولن يكسرهم شيء ال جيشًا وال شعبًا، وأن هذه
النا كافة  الهوية الحرب والمواجهة تضم  اإلسرائيلي، وهذه  الجيش  الشعب وال  لن يهزموا  إسرائيل وأن حماس والجهاد  في  العاديين  س 

المشتركة تبث روح التعاضد والمؤازرة بين المواطنين اإلسرائيليين بشكل عام وأفراد الجيش بشكل خاص، فيما كان الهدف في استخدام  
بشكل غير مباشر ليقلل من عزيمة العرب والمقاومين ضد االحتالل وشعبه، ويبقيهم التقنية مع الجمهور العربي واإلسالمي والفلسطيني  
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في روح انهزامية دائمة، وأن شعب إسرائيل ال يخاف وال ُيكسر، وال ينهزم، وال يبكي من شيء، إنما تواجهه بعض الصعاب التي قلل من  
 المقاومة. تأثيرها من خالل عامة الناس، وأحبط بها فرحة ومذاق النصر لمؤيدي

على منصة    2021أيار    17(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  6صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل 

  
نص الفيديو: )هذه المرة أوافق معك أستاذ ضاحي خلفان، بالفعل ما هي نتيجة الصواريخ العبثية؟ أطلقوا وأطلقوا وأطلقوا ويطلقون، وما 

لن تستطيعوا كسر إرادتنا ألننا نحن أقوى منكم وأشد تصميما على مواصلة ضرب أوكار اإلرهاب. نحن اسرائيليون.    هي النتيجة؟ صفر.
شعب إسرائيل حي.(، استخدم تقنية الناس العاديين من خالل نحن اسرائيليون. شعب إسرائيل حي"، وذلك من أجل خلق هوية مشتركة 

والتي يحاول من خاللها أن يؤكد على وحدوية الشعب اإلسرائيلي وقوة عزيمته وتوحيد الهدف بين القائم باالتصال والشعب االسرائيلي  
 في محاربة حركات المقاومة في غزة.

، ويعزو الباحثان قلة استخدام التقنية بسبب استخدام أكبر لتقنية العموميات البراقة التي تؤثر على العاطفة والمشاعر وتضع العقل جانباً 
القائم بالدعاية لجعل الجماهير اإلسرائيلية تبقى متصلة فقط مع القيادة السياسية والجيش، وأن تأخذ توجهاتها ونصرها منها    وهو ما يريده

فقط، ألن بعض الجمهور اإلسرائيلي لربما يظهر الرعب والخوف إذا ما تم استخدامه لبث الروح المعنوية ويفشل في ذلك، وأن القائم 
 لجمهور في كفته وليس خسارته.بالدعاية يريد إبقاء ا

( في حين استخدم السياسيين المغاربة وزعماء البوليساريو تقنية الناس العاديين من خالل ارتداء  2017وهذا ما يتفق مع دراسة الحمداني)
رسو الدعاية كسب المالبس التقليدية للصحراويين ويتحدثون الحسنية )لغة السكان الصحراويين( كأنهم من الشعب، وبذلك يحاولون مما

ثقة الجمهور المستهدف، من خالل التواصل بطريقة مشتركة تتعلق بالسياق الثقافي الصحراوي. تعطي طريقة الظهور هذه انطباًعا بأن  
موقفهم يعكس الفطرة السليمة. إنها محاولة لحث الناس على تأييد حدث سياسي من خالل جعل الجمهور يشعر بأن هؤالء القادة يتشاركون  

 في نفس التطلعات ويكافحون من أجل نفس األهداف. 

وقد تمثل استخدامها   %(،5.88المرتبة السابعة واألخيرة في نسبة االستخدام بلغت )  احتلت(Bandwagonتقنية العربة )فيما تبين أن  
في مخاطبة الجمهور العربي والفلسطيني والمسلم من خالل تشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وأن الجميع ينبذ ما تقوم 

شويه به "حماس" في غزة وبالتالي على الجمهور المتلقي أن ينبذ "حماس" كما يفعل اآلخرون، وبالتالي قبول أجندة دولة االحتالل في ت 
صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، إال أن هذه النسبة لهذه التقنية كانت بسبب عدم قدرة القائم باالتصال على تحقيق 
الهدف من خالل استقطاب جماهير الشعب الفلسطيني لنبذ حركات المقاومة في غزة بشكل كبير وكاٍف، واالعتماد فقط على التوقع 

 وثقة بأدلة، والتي تتناسق مع تقنية أنصاف الحقائق في قول أنصاف الحقائق. والمبالغة غير الم
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على منصة    2021أيار    15(: لقطة شاشة لمقطع فيديو بتاريخ  1صورة )
 ِتك توك لصفحة الناطق باسم جيش االحتالل

 

 
اسرائيلية عربية(، وجاء استخدام تقنية العربة من خالل تصوير أحد المواطنين نص الفيديو: )صواريخ حماس العبثية تستهدف بلدات  

اف  لمنطقة وقوع صاروخ المقاومة الفلسطينية، ليؤكد القائم بالدعاية على أن الناس العرب والمقربين من المقاومة الفلسطينية يوثقون استهد
ون بين عربي ومسلم وغيره، وهذا ما يسعى إليه القائم بالدعاية في صفحة  المناطق العربية من قبل المقاومة الفلسطينية وأنهم ال يميز 

الناطق باسم جيش االحتالل من خالل تعزيز ما يقوله حول المقاومة وبالتالي وجوب الثقة بمعلوماتهم حول صورة هذه المنظمات المقاومة 
العتماد أن الجميع يفعل ذلك فعليك كمواطن أن تفعل ذلك    السلبية، ويدعو الناس إلى توثيق هذه اللقطات مثلما فعل مصور الفيديو،

 أيضًا.

 ويعزو الباحثان قلة استخدام تقنية العربة إلى أن القائم بالدعاية لم يسَع إلى إقناع الجمهور اإلسرائيلي إرهاب حماس ونبذها، بل كان
يريد الوصول إلى الجمهور الفلسطيني في ذلك عبر محاولة إبراز أغلبية الناس في نبذهم لحركة حماس، ولكن لم يتوفر الكثير من األدلة  

( بكون تقنية "العربة هي األقل استخداًما أيضا من قبل جماعة اإلخوان المسلمين في  2018ويتفق ذلك مع دراسة الكوع ) .  على ذلك
بياناتهم، الن هذه التقنية تستخدم بشكل عام لتعبئة الجماهير المتذبذبة وربما لتجنيد مؤيدين جدد. يشير استخدامه المنخفض إلى أن  

إلى إقناع جمهورها باالنضمام إليهم ألن "الجميع يفعل ذلك!" ولكن بداًل من ذلك، تركز المجموعة اهتمامها  المجموعة ال تسعى غالًبا  
 على الحفاظ على قاعدتها الحالية من الدعم. 

 التوصيات: 

صاف يوصي الباحثان بضرورة العمل على تكثيف الردود المضادة لخطاب الدعاية لالحتالل من قبل فصائل المقاومة وتكذيب أن .1
للجمهور المستهدف، ومن ثم مخاطبة جمهور االحتالل بأكاذيب وحقائق مضادة  الكاملة  الحقيقة  التي يدعيها، وإظهار  الحقائق 

 لرواية االحتالل التي يدعيها.
ق المدنيين  إنشاء صفحات إلكترونية تتحدث باللغة العبرية واالنجليزية واللغات األخرى العالمية لفضح ممارسات االحتالل وجرائمه بح  .2

 في قطاع غزة وكافة أرجاء فلسطين.
خلق فريق متخصص في اإلعالم مؤهل إلنتاج مواد إعالمية تبث بالصوت والصورة والكتابة تبث عبر مواقع التواصل االجتماعي،   .3

 واالستعانة باألدلة والوقائع للرد على دعاية االحتالل اإلسرائيلي.
الوطني .4 العمل  فصائل  كافة  من  لقاءات  وموضوعاتها    عقد  اإلسرائيلية  الدعاية  بخطر  لتوعيته  الفلسطيني،  الجمهور  تستهدف 

واستراتيجياتها ومدى اعتمادها على التقنيات الدعائية وماهيتها، وعدم التفاعل مع صفحات االحتالل عبر كافة وسائل التواصل  
 االجتماعي.
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ة الفلسطينية للحشد الجماهيري ضد رواية االحتالل، وخلق إنشاء فِرق متخصصة في شبكات التواصل االجتماعي لفصائل المقاوم .5
 جيش إلكتروني للتفاعل مع صفحات الفصائل الوطنية بكافة اللغات إلظهار الحق الفلسطيني ضد الرواية اإلسرائيلية.

ة لفضحها عبر وسائل اإلعالم  رفد المتحدثين الرسميين لفصائل العمل الوطني والسفارات الفلسطينية بتقارير الدعاية اإلسرائيلية الكاذب .6
 العربية واألجنبية.

 تفعيل الدبلوماسية الرقمية في التحشيد الدولي للقضية الفلسطينية ودعمها والوقوف على جرائم االحتالل على امتداد العقود الماضية.  .7
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“Employing Propaganda Techniques on the Page of the Israeli Army Spokesman 

on (Tik Tok) During the War on Gaza Strip in 2021” 

Abstract : 

This study aimed to identify the extent to which the page of the spokesperson of the Israeli occupation army (Avichay Adraee) 

on App (TikTok) of propaganda techniques to influence the Palestinian, Arab and Muslim public during the events of Gaza 

for the year 2021 AD. The study used the descriptive analytical method, and the study population consisted of 187 videos 

posted on (Adraee) page on TikTok app. The study identified the research sample with the Comprehensive Survey, which 

consisted of 47 video clips, and the study used the content analysis tool.  

The extent of the use of propaganda techniques on the page (Adraee) on (TikTok) was between large (75%) in card stacking 

technique and very few (5%) bandwagon technologies. In addition, the percentage of using techniques in a single publication 

was 107%, which is a very high. The videos also dealt with eight main topics, the most prominent of which was "attacking 

Hamas and the Palestinian resistance factions" by 55%, followed by "solidarity with the Palestinian people" (30%) and 

(bragging about the Israelis and demonstrating the strength of the occupying state) by (22.5%). 

The study recommended the necessity of working by Palestinian leaders to intensify the responses to the propaganda of the 

occupation targeting the Palestinian public, to make them aware of the danger of Israeli propaganda. 

Keywords: Propaganda, Tik Tok platform, Occupation Army spokesperson, Social Media, Soft power. 
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