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ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ي 194تأث�ي حملة "اهبد ورقة حقائق: 
 " ع� الوجود الرق�ي الفلسطييف

 آیة هاني سالم: إعداد

/نوف ي
�ن الثايف  2020 م�ب ��ث

 
 حقائق وأرقام     

جود حضور فلسطیني رسمي فاعل لمواجهة  إلى ویفتقر العالم االفتراضي   •
النشاط اإلسرائیلي الموجه ضد الفلسطینیین، أو األنشطة الموجهة من قبل 
إسرائیل للتأثیر في شعوب العالم وحكوماته. ویبدو ذلك واضًحا من خالل 

والثمانین عالمًیا، وفًقا لتصنیف "أكا" احتالل فلسطین المركز الخامس 
  .2017في العام  بلوماسیة الرقمیةی للد

بلوماسیة  ی ، حول الد2020أظهرت دراسة مسحیة، أجریت في العام  •
الرقمیة الفلسطینیة، أن وزارة الخارجیة تستخدم عدًدا من المنصات  

ب  لكتروني الرسمي الخاص بوزارة الخارجیة، وحسا الرقمیة: كالموقع اإل
"، وحساب فیس بوك الفلسطینیةتویتر باسم "وزارة الخارجیة والمغتربین 

 باالسم ذاته أیًضا. 
استخدام إلى تفتقر المنصات الرقمیة التابعة لوزارة الخارجیة الفلسطینیة  •

كل اللغات في مخاطبة الشعوب وتعریفها بالقضیة الفلسطینیة، مما یعطي 
ي درجة كافیة من االهتمام على مؤشًرا على أن وزارة الخارجیة ال تبد

بلوماسیة الرقمیة التي تشكل قوة ناعمة فلسطینیة لترویج الروایة  ی صعید الد
 الفلسطینیة. 

لكتروني"، تشكلت مجموعة شبابیة فلسطینیة تحت مسمى "جیش الهبد اإل •
، على وسائل التواصل االجتماعي، توجه خطاًبا 2019مایو أیار/في 

تستهدف القضیة الفلسطینیة ومرتكزاتها، وللمواقع رقمًیا للمنشورات التي  
اإلسرائیلیة والشخصیات العامة والشخصیات االعتباریة الدولیة، حملت  

 ألف متابع.   48إلى  "، ووصل عدد المتابعین للحملة  194سم "حملة اهبد  ا

وهي: اإلدارة عدة،  أقسام  إلى  "  194د  في "حملة اهب   یقسم الهیكل التنظیمي •

وتضم مؤسسي الحملة الخمسة، وفرق العمل الرئیسیة، ومتطوعي   ،العلیا

 الحملة المنتشرین حول العالم.    

تشمل فرق العمل الرئیسیة: فریق الرصد، ومهمته تحدید الهدف الذي  •

مترجمین متطوعین لحوالي وفریق الترجمة، ویضم  ؛  سیتم التوجه "لهبده"

وفریق التصمیم والمونتاج، من مصممین متطوعین یعملون  ؛لغة 15

وفرقة االشتباك، ومهمتها  ؛مرئيإلى على تحویل المحتوى النصي 

القضیة عبر محادثات  ب الدخول في مناقشات طویلة مع غیر العارفین 

مع تفاعلون یباآلالف، و"اهبد"، ویقدر عددهم  يومتطوع ؛خاصة

 علیها.  یعّلقون نشورات الحملة وم

" في تعزیز الحضور الرقمي الفلسطیني، 194هبد اساهمت "حملة  •

، بحسب االستفتاء الذي أطلقته 2019عام  لوحازت على أفضل شخصیة ل

 لكترونیة.  صحیفة دنیا الوطن اإل

وصف  تتعرض الحملة لمالحقة وهجمات إسرائیلیة متوالیة، آخرها  •

 لسامیة.  ابمعادة للحملة فید كولیر الباحث اإلسرائیلي دی 

) سفارة في العالم،  35لكتروني" لصفحات (أدى استهداف "جیش الهبد اإل .1

منشور  12هنأت االحتالل بإقامة دولة إسرائیل، إلى حذف أكثر من 

تي موقعي سفارمن  تهنئة من مواقع السفارات، وحذف منشورات التهنئة  

 إسرائیل في ألمانیا وأسترالیا. 

لكتروني" إلى أعضاء البرلمان السویدي، في ه "جیش الهبد اإلتوّج .2

بعدما أذیع خبر بأن البرلمان سیعقد جلسة لمناقشة  ،  2019  سبتمبرأیلول/

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الجئي فلسطین قطع المساعدات عن  

، 2019أكتوبر تشرین األول/ (األونروا)، في في الشرق األدنى 

في التأثیر على  اسویدًی انائًب 30وساهمت الحملة من خالل مخاطبة 

ا داعما للشعب الفلسطیني أصدر البرلمان قراًر إذقرار البرلمان، 

 .لألونرواو 

بلوماسیة الرسمیة على شبكات التواصل  یاستهدفت الحملة الصفحات الد .3

االجتماعي لكل الدول العربیة المشاركة في "ورشة البحرین 

، وساهمت في رفع وعي 2019یونیو حزیران/االقتصادیة"، في 

كیة یرالشعوب العربیة بحقیقة ما یتضمنه الشق االقتصادي للرؤیة األم

 (صفقة القرن) من مخاطر لتصفیة القضیة الفلسطینیة. 

 النائب  ،آنا كانتوالحملة تضامن باللغة الفنلندیة مع  "جیش الهبد"  طلق  أ .4

البرلمان الفنلندي، لدعم موقفها المتحدي لالحتالل بمحاولة اختراق  في  

حدود قطاع غزة للفت انتباه العالم لمعاناة الفلسطینیین، وتفاعلت النائب 

 ورفاقها في البرلمان مع الحملة. 

استهدفت الحملة الصفحة الرسمیة لوزیر خارجیة سانت كیتس ونیفیس   .5

   .2019  أغسطسآب/  الودود"، بعد اعترافها بدولة فلسطین، في "بالهبد  



 
 
 

2 
 

ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ي 194تأث�ي حملة "اهبد ورقة حقائق: 
 " ع� الوجود الرق�ي الفلسطييف

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://bit.ly/35ZOrAL: 2020/ 1/1دنیا الوطن،  "جیش الهبد" یحصد لقب شخصیة العام والنخالة الثاني والرئیس عباس الثالث باستفتاء "دنیا الوطن"،  .1

:  2020/ 8/ 22 ملتقى فلسطین، بلوماسیة الرقمیة بین وزارتي الخارجیة والسفارات الفلسطینیة واإلسرائیلیة في منطقتي أوروبا والدول العربیة، یحسن الداودي، الد .2

http://bit.ly/3kScgRx 

 https://bit.ly/3ekHNZL": اإللكتروني"جیش الهبد ـالصفحة الرسمیة ل .3

 .2020/ 10/ 11غزة،  "،194مقابلة شخصیة مع حسن الداودي، أحد مؤسسي "حملة اهبد  .4

ركز الم، 1ا، ط نموذجً  "194د اهب"حملة .. بلوماسیة الشعبیة الرقمیة الفلسطینیة یدراسة في الد : بلوماسیة الشعبیة الرقمیةیأشرف أبو خصیوان، الدویحیى قاعود  .5

 http://bit.ly/3mLmAvc :2020الدیمقراطي العربي للدراسات اإلستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة، 

6. David Collier, ihbid 194- Gaza’s secret electronic army- exposed, 2020: http://bit.ly/3839aXh 

  

  

 المراجع 

لى الصفحة  إ ،سبانیةباللغة اإل ،توجهت الحملة أیًضا "بالهبد الودود" .6

على موقفه المتقدم في  ،نیكوالس مادورو  يفنزویلالرئیس لالرسمیة ل

 "صفقة القرن" ومساندته لحقوق الشعب الفلسطیني. ـالتصدي ل

حرونوت" أصحیفة "یدیعوت  ،  2019  یولیو تموز/استهدفت الحملة، في   .7

هدم عشرات المنازل  التي بررت الناطقة باإلنجلیزیة لدحض أكاذیبها  

الفلسطینیة، وشهدت هذه "الهبدة" نقاشات كثیرة مع مخدوعین بالروایة 

 الحقائق لهم.  ُوّضحت  الصهیونیة و 

ن بترجمة بیا، 2019في تموز/یولیو قام فریق الترجمة في الحملة،  .8

حركة "حماس"، الذي تبرأ من تصریحات أحد أعضاء مكتبها السیاسي 

دولیة المنظمات ، وأرسل إلى عدد من الستة لغات إلى غیر الموفقة 

 عالمیة لمواجهة االستغالل الصهیوني لتلك التصریحات.  اإلشبكات  الو 

حملة "هبد" ، 2020ل برینیسان/إلكتروني"، في نظم "جیش الهبد اإل .9

حصائیات كورونا حول العالم دون إلقناة الجزیرة مباشر، بعد نشرها 

قامت باعتماد رقم  ، إذ تقیدها بإحصائیة وزارة الصحة الفلسطینیة

یستثني الحاالت في مدینة القدس، فقامت القناة باالستجابة وحذف ما  

 نشرته.

اسكو غارغالو،  مع الفنان البرتغالي ف "لكتروني جیش الهبد اإل"تضامن  .10

الذي تعرض لهجوم صهیوني بسبب رسوماته المناصرة لفلسطین، في  

حیث تخلل الحملة استهداف صفحة سفارة  ، 2020 فبرایرشباط/

 إسرائیل في البرتغال التي كانت تحرض ضد الفنان. 

لكتروني" في إحیاء ذكرى النكبة على مدار  شارك "جیش الهبد اإل .11

وآالف قصص   ،نشر الروایة الفلسطینیة، عبر  2020و  2019العامین  

 التهجیر بلغات مختلفة على منصات االحتالل الرقمیة ومنصات داعمیه.  

جعل  إلى  ،2019، في نیسان/إبریل اضطر "الكونغرس الیهودي" .12

لظهور إلى محددة صفحته الرسمیة على منصة فیسبوك من عالمیة ا

نشر جیش الهبد لتعلقیات وصور علیها تبرز  الظهور جغرافًیا، بعد 

  .معاناة األسرى الفلسطینیین 

حملة ضد صیاغة خاطئة لوكالة   "لكتروني جیش الهبد اإل"أطلق  .13

وصفت الالجئین الفلسطینیین ، إذ 11/2/2020بتاریخ  األونروا،

لصیاغة بعد اتعدیل ما دفع صفحة األونروا إلى  بالتاركین ألرضهم،

 ساعات قلیلة. 

  خاطبت الحملة منظمة الصحة العالمیة والصلیب األحمر، في .14

األسرى الفلسطینیین في سجون  ة، لنقل معانا2020إبریل نیسان/

صفحاتهم إلى    االحتالل في ظل تفشي وباء كورونا، عن طریق التوجه

 رقمیة بتعلیقات باللغة اإلنجلیزیة. عالم الالرسمیة على منصات اإل

http://bit.ly/35ZOrAL
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