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تعريف التطبيع

ُ
التطبيــع فــي اللغــة مصــدر
ّ َ
َّ َ
طبــع ،ومــن مرادفاتهــا روض
ً
َ
وأخضــع؛ أمــا سياســيا فيشــير
َ
إلــى قبــول دولــة االحتــال
طبيعيــة
كدولــة
اإلســرائيلي
ٍ
ٍ
فــي المنطقــة العربيــة،
واالعتــراف بشــرعية وجودهــا،
والتعايــش الســلمي معهــا.

التطبيع اإلعالمي

ُّ
اتصــال أو تعامــل علــى مســتوى
هــو أي
ٍ
الصحفييــن والمؤسســات اإلعالميــة العربيــة
والناطقــة بالعربيــة مــع دولــة االحتــال أو أحــد
ّ
ممثليهــا الشــعبيين أو الرســميين.
وهــو هــدف "إســرائيلي" لنقــل روايــة االحتــال مــن
خــال المنصــات اإلعالميــة العربيــة أو الناطقــة
بالعربيــة ،لتلميــع صــورة االحتــال فــي وعــي
الشــعوب العربيــة وإضعــاف الروايــة الفلســطينية،
إلضفــاء الشــرعية علــى وجــوده ،وعــزل القضيــة
الفلســطينية عن كونها قضية العرب والمســلمين
كافــة ،وكســر الحاجــز الــذي يمنــع شــعوب األمتيــن
العربيــة واإلســامية مــن قبــول دولــة االحتــال
كأمــر واقــع.
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أشكــــــال
التطبيـــع
اإلعالمي

ُ ِّ
تمثــل الصحافــة واإلعــام حجــر األســاس فــي
التأثيــر علــى وعــي وثقافــة الشــعوب ،ومــع
ّ
تقــدم وســائل االتصــال أصبــح الوصــول إلــى
ً
الجمهــور ممكنــا مــن خــال عــدة وســائل وفــي
هــذا اإلطــار.
ً
ُ ِّ ُ
وحــدات إعالميــة
تخصــص دولــة االحتــال
ٍ
ً
ّ ً
ً
وإلكترونية منظمة متخصصة في الدبلوماسية
الرقمية.
ومخاطبــة غيــر "اإلســرائيليين" بالوســائل
االتصاليــة الرقميــة هدفهــا نشــر المضاميــن
ّ
التطبيعيــة عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة.
ويمكــن تقســيم أشــكال التطبيــع اإلعالمــي
حســب الوســيلة االتصاليــة إلــى تقليــدي
ورقمــي حديــث كمــا يلــي:

أشكال التطبيع في اإلعالم التقليدي
اســتضافة قيــادات وناطقيــن رســميين أو متحدثيــن ومحلليــن سياســيين
إســرائيليين للتعبيــر عــن روايــة االحتــال علــى القنــوات واإلذاعــات وفي الصحف
ّ
العربيــة والفلســطينية بغــض النظــر عــن الســياق.
اعتمــاد ونقــل الروايــة اإلســرائيلية لألحــداث دون التحقــق منهــا ،ودون إجــراء
التحريــر والتعديــل الالزميــن.
تعــاون وســائل اإلعــام والصحفييــن مــع وســائل إعــام "إســرائيلية" بصــورة
مباشــرة لتبــادل برامــج وخدمــات إعالميــة.
نشــر إعالنــات "إســرائيلية" فــي وســائل إعــام عربيــة أو نشــر إعالنــات عربيــة
فــي وســائل إعــام "إســرائيلية".
زيــارة الوفــود الصحفيــة واإلعالميــة لمؤسســات االحتــال ومرافقــه ومنشــآته
وممثليــه ممــا ينــدرج ضمــن "الدبلوماســية الشــعبية".
تمكيــن رمــوز التطبيــع مــن الظهــور وتوفيــر فرصــة لهــم للترويــج ألفكارهــم
عبــر وســائل إعــام فلســطينية وعربيــة.
ّ
نشــر مقــاالت وكتابــات لكتــاب ومســؤولين "إســرائيليين" ،وناطقيــن باســم
االحتــال فــي صحــف عربيــة.
المشــاركة فــي فعاليــات (تدريبــات ،مؤتمــرات ،ورش عمــل... ،الــخ) صحفيــة
بالشــراكة مـ�ع "إس��رائيليين" بهــدف الترويــج لروايــة االحتــال.
اإلشــتراك فــي األعمــال الدراميــة والســينمائية مــع مخرجيــن وممثليــن أو
منتجيــن إســرائيليين.
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التطبيع في اإلعالم الرقمي واالجتماعي
المتابعــة واإلعجــاب بالمنصــات اإلعالميــة "اإلســرائيلية" علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،ومشــاركة مضامينهــا واعتمادهــا كمصــدر للمعلومــات ســواء
كانــت هــذه المنصــات تتبــع لمؤسســات أو ألفــراد.
التفاعــل والتعليــق علــى منشــورات الصفحــات "اإلســرائيلية" علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي وخاصــة الناطقيــن اإلعالمييــن لدولــة االحتــال ،ألن أي
ً
ْ
تفاعــل وإن كان ســلبيا يعنــي وصولــه لجمهــور أكبــر.
التواصــل مــع "اإلســرائيليين" وقــادة االحتــال والناطقيــن الرســميين علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي بهــدف الحصــول علــى روايتهــم وعــرض آرائهــم.
تــداول إنتاجــات إعالميــة ووصــات دعائيــة "إســرائيلية" بهــدف نقــل روايــة
االحتــال إلــى الجمهــور.
المشــاركة فــي المنتديــات اإلعالميــة والمجموعــات الصحفيــة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي التــي تضــم "إســرائيليين".
نقــل أي مــادة إعالميــة علــى مواقــع التواصل االجتماعــي والمواقع الصحفية
تتضمــن الروايــة "اإلســرائيلية" كمــا هــي دون التغييــر الــازم فــي المصطلحــات
والمضمون.
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التطبيع اإلعالمي
المقصود وغير المقصود

التطبيــع اإلعالمــي المقصــود :هــو الــذي تهــدف فيــه وســيلة اإلعــام العربيــة
إلــى التعامــل والتواصــل مــع مســتويات مختلفــة في دولة االحتالل اإلســرائيلي،
مــن أجــل االســتماع إلــى روايتهــا ونشــر آرائهــا حــول قضايــا معينــة.
التطبيــع اإلعالمــي غيــر المقصــود :هــو النشــر والترويــج لروايــة االحتــال
"اإلســرائيلي" ووجهــة نظــره ،مــن خــال عــدة ممارســات ال يقصــد القائــم
بالعمليــة االتصاليــة أن تــؤدي إلــى هــذه النتيجــة ،أو ال يعلــم بأنهــا ســتؤدي
إلــى هــذه النتيجــة .ومــن أمثلــة ذلــك:
ُ َّ ُ
أن يكــون الســياق الــذي تقــدم فيــه األخبــار والموضوعــات ذا طابــع تجميلــي
لالحتــال ،أو يخفــف مــن جرائمــه وانتهاكاتــه.
تقديــم المــواد الخبريــة بصفــة تــؤدي إلــى تجميــل االحتــال أو تخفيــف
ً
جرائمــه وانتهاكاتــه ،مثــا بــأن تكــون األخبــار مجتــزأة ،أو باســتخدام صيغــة
المبنــي للمجهــول ،أو تغييــب الفاعــل فــي العناويــن وصــدارة األخبــار بمــا
يحجــب هويــة المحتــل الــذي اقتــرف الجريمــة أو االعتــداء.
التفاعل مع مسؤولي االحتالل على مواقع التواصل االجتماعي.
الظهــور علــى قنــاة عربيــة أو غيــر عربيــة تتبــع االحتــال دون أن يــدرك
المتحــدث حقيقــة هويتهــا.
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التطبيع في
المصطلحات اإلعالمية

ّ
يصــل التطبيــع اإلعالمــي إلــى حــد تشــويه المصطلحــات والمفاهيــم ،حيــث
يتــم االعتمــاد علــى المصطلحــات التــي يســتخدمها إعــام دولــة االحتــال،
ويتــم تداولهــا علــى أنهــا مصطلحــات عربيــة وأصيلــة ،وهــي فــي الغالــب
ً
ِّ
ـان مخالفــة للحقيقــة
تشــوه حقيقــة الصــراع العربــي "اإلســرائيلي" ،وتحمــل معـ ٍ
لمــا يعتقــده الجمهــور العربــي ،وتبــدأ وســائل اإلعــام العربيــة باســتخدامها
ونشــرها دون االنتبــاه لذلــك.
ومن األمثلة على هذه المصطلحات:
حائــط المبكــى ،أرض الميعــاد ،يهــودا والســامرة ،جبــل الهيــكل ،الحــوض
المقــدس ،القــدس الكبــرى ،جيــش الدفــاع "اإلســرائيلي" عــرب "إســرائيل" وغيرها.
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أهداف «مخاطــــر»
التطبيع اإلعالمــي

أن تصبــح قضيــة فلســطين قضيــة الفلســطينيين وحدهــم ،وعزلهــا عــن بعدهــا
العربــي واإلســامي.
ً
ُّ
تقب ُ
ــل فكــرة "إســرائيل" كدولــة طبيعــة ،وليســت احتــاال فــي وعــي وثقافــة
المجتمعــات العربيــة وعقلهــا الباطــن.
خلــق حالــة مــن االنبهــار واإلعجــاب بدولــة االحتــال لتعزيــز الشــعور باليــأس
والتثبيــط مــن القــدرة علــى مواجهــة االحتــال والتطبيــع ،ومــن مســاندة قضيــة
فلســطين.
ُ
تهيئــة الجمهــور العربــي لتقبــل أيــة ممارســات تطبيعيــة مقبلــة ،وتقليــل حــدة
مواجهتها.
تشــويه الجهــات الرافضــة للتطبيــع ،والتشــكيك بخلفياتهــا ودوافعها وتحســين
صــورة الداعميــن للتطبيع.
خدمــة مســارات التطبيــع المتعــددة ،بمــا فيهــا الترويــج القتصــاد االحتــال
وصناعاتــه ومنتجاتــه واإلقبــال الســياحي عليــه ،وتقديمــه ضمــن وجــوه ثقافيــة
وفنيــة ورياضيــة ونحوهــا.
اســتغالل االحتــال اإلســرائيلي لإلعــام العربــي لنقــل روايتــه ،وتشــجيع باقــي
وســائل اإلعــام علــى التطبيــع.
المســاهمة فــي نجــاح اســتراتيجية التطبيــع "اإلســرائيلي" مــع شــعوب
ا لمنطقــة .
كســر الحواجــز النفســية واإلجمــاع الشــعبي حــول رفــض التطبيــع مــع االحتــال.
نتانياهــو قــال" :العقبــة ليســت التطبيــع السياســي مــع األنظمــة ،وإنمــا
التطبيــع مــع الشــعوب العربيــة".
تعميــق الخطــاب الطائفــي وصــراع األقليــات فــي خطــاب االحتــال اإلعالمــي
ّ
الموجــه لشــعوب المنطقــة.
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أســاليــب الخطــاب
اإلعالمي التطبيعي

اســتفزاز الجمهــور :لتحقيــق التفاعــل مــع القضيــة ،وإثــارة غضبــه وردود أفعاله
كاإلســاءة للعرب والفلســطينين.
الخطــاب الناعــم :الــذي يكتســب مفعولــه مــن امتصــاص الغضــب وردود الفعــل
الجارفــة كتقديــم التهانــي بمناســبة األعيــاد لألمــة العربيــة واإلســامية.
التــدرج :التــدرج فــي الخطــاب واالســتمرارية ،وطــرح مواضيــع ليســت خالفيــة
لبنــاء ثقــة الجمهــور كالبــدء بمناقشــة التســهيالت التــي تقدمهــا «إســرائيل»
للعــرب والفلســطينيين.
التضليــل :مــن خــال الدعايــة الرماديــة بتســميم المعلومــات الصحيحــة بأخــرى
ُ
«إســرائيلية» مضللــة يصعــب علــى الجمهــور كشــفها كنشــر تفاصيــل إســرائيلية
حــول قضايــا فلســطينية حساســة مثــل (اغتيــال ياســر عرفــات).
االختــزال :اختــزال قضيــة فلســطين فــي أحــداث معينــة ،أو جهــات أو أحــزاب
معينــة.
التشــكيك :حيــث يقــوم االحتــال بالتشــكيك فــي الروايــة والمفاهيــم
والمصطلحــات الفلســطينية وكذلــك مقاومــة الشــعب الفلســطيني،
وانتفاضاتــه وتشــويهها ودوافعهــا.
التمهيــد :حمــات إعالميــة وتســريبات تقلــل مــن خطــورة التطبيــع والتعامــل
مــع االحتــال ،بمــا يكبــح ردود الفعــل المتوقعــة التــي قــد تســتنفرها مســاعي
التطبيــع.
الهجــوم بتقديــم الذرائــع :بــأن األطــراف الفلســطينية والعربيــة هــي مــن
تتحمــل المســؤولية ،وأنهــا بــدأت األحــداث ،وأنهــا تعانــي مــن نقــاط ضعــف
كثيــرة يتــم التركيــز عليهــا.
ُّ
التكرار :االستمرار في تكرار رواية االحتالل مما يساعد على تقب ِلها.
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التطبيع اإلعالمي انتهاك لحرية
الرأي والتعبير
ومبدأ الموضوعية والمهنية الصحفية

حســب تعريــف األمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو لحريــة الــرأي والتعبيــر
ّ
فــإن الخطــاب "اإلســرائيلي" وخطــاب التطبيــع اإلعالمــي اإلعالمــي ينتهــك
المواثيــق الدوليــة ويخالفهــا .فمــن المقتضيــات المبدئيــة واألخالقيــة لحريــة
الــرأي والتعبيــر عــدم اإلســاءة لآلخريــن ،أو بــث خطــاب العنصريــة والطائفيــة
أو التحريــض علــى القتــل والحــرب والفصــل العنصــري .إضافــة إلــى احتــرام
حقــوق اآلخريــن واآلداب العامــة ،وهــو مــا ينتهكــه ٌّ
كل مــن خطــاب االحتــال
"اإلســرائيلي" ،والخطــاب التطبيعــي تجــاه الشــعوب العربيــة.
تبريــر ممارســة اإلرهــاب وعمليــات القتل والترويــع وانتهاك القوانين الدولية ال
يمكــن أن تكــون ضمــن حريــة الــرأي والتعبيــر ،أو قواعــد الموضوعيــة والمهنيــة
بســبب الطابــع العنصــري والعدوانــي لالحتــال العســكري "اإلســرائيلي"،
بــكل ممارســاته التوســعية وانتهاكاتــه المنهجيــة للمواثيــق والشــرائع ،ومــا
ّ
تشــتمل عليــه دعايتــه مــن إنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه؛ فــإن
ً
المســؤولية المبدئيــة واألخالقيــة تفــرض مقاطعــة هــذا االحتــال إعالميــا،
وعــدم تمكينــه مــن الترويــج لدعايتــه وتبريــر إرهابــه وعدوانــه وانتهاكاتــه.
تحتــم األخــاق المهنيــة الصحفيــة واإلعالميــة االلتــزام بمبــدأ المســؤولية
االجتماعيــة تجــاه الجمهــور الــذي يخاطبــه اإلعــام ،بمــا يضمــن المصلحــة
ّ
للمجتمــع وثقافتــه ووعيــه وآدابــه وجــوه العــام ،وهــذا مــا ينتهكــه تقديــم
الخطــاب "اإلســرائيلي" فــي اإلعــام.

17

التحقق والتثبت من
األخبار التي مصدرها االحتالل

عــدم أخــذ األخبــار العاجلــة المتعلقــة بأحــداث فلســطينية داخليــة إال مــن مصادر
موثوقة.
عــدم الترويــج للروايــة "اإلســرائيلية" دون موضوعيــة ،وخاصــة فــي تقاريــر
االحتــال.
إعــادة تحريــر المعلومــات التــي مصدرهــا االحتــال حســب قواعــد العمــل
الصحفــي ،باالعتمــاد علــى روايــة موثوقــة ومصــدر صحفــي فلســطيني.
إذا كان الحــدث داخــل دولــة االحتــال ،فــا تعتمــد علــى مصــدر إخبــاري
"إســرائيلي" ضعيــف ،ويمكــن انتظــار نشــر وســائل إعالميــة دوليــة ومعتمــدة،
مــع محاولــة الوصــول إلــى مصــدر مــن فلســطينيي الداخــل المحتــل ،حيــث أن
اإلعــام اإلســرائيلي موجــه ويخضــع للرقابــة العســكرية بشــكل دائــم.

التأكــد مــن الصــور والفيديــو وخاصــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
خــال أدوات البحــث عــن الصــورة ،وخيــارات التحقــق والتثبــت المعتمــدة فــي
مثــل هــذه المــواد.
الرجــوع إلــى مصــدر موثــوق يعــرف اللغــة العبريــة ،وعلــى درايــة بمــا يتــم
ً
ّ
تداولــه إســرائيليا باللغــة العبريــة ،مــع مالحظــة أن بعــض اإلشــاعات ينشــرها
االحتــال فقــط بالعربيــة.
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كيف نتعامل مع التطبيع
ّ
والمطبعين ؟
اإلعالمي

التوقــف الفــوري عــن اســتضافة الشــخصيات "اإلســرائيلية" والتعاطــي معهــا
فــي اإلعــام العربــي واعــداد الئحــة ســوداء بأســمائهم.
ّ
التشــهير بالمطبعيــن ،سياســيين ومثقفيــن وإعالمييــن وشــخصيات عامــة
وناشــطين.
زيــادة وتنميــة المحتــوى اإلعالمــي الشــبكي العربــي الــذي يخــدم فكــرة
الوعــي بشــؤون االحتــال اإلســرائيلي ،والوعــي بالحقــوق العربيــة ومقاومــة
التطبيــع.
مطالبــة الجهــات الرســمية والقانونيــة والنقابــات الصحفيــة بإصــدار تعليمــات
وقوانيــن تمنــع التعاطــي مــع شــخصيات االحتــال ،عــاوة علــى مواثيــق الشــرف
ذات الصلــة.
عــدم حضــور أيــة فعاليــة أو نشــاط إعالمي بالشــراكة مع االحتالل "اإلســرائيلي"
ومؤسساته اإلعالمية.
مقاطعــة المطبعيــن وأخبــار التطبيــع فــي التغطيــات الصحافيــة واإلعالميــة،
بالنظــر إلــى التجــاوزات المتعلقــة بتوجهاتهــم التطبيعيــة أو ســلوكياتهم ذات
الصلــة.
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كيف نتعامل مع إعالم
االحتالل ؟

عــدم نقــل األخبــار الصــادرة عــن الصحــف والقنــوات "اإلســرائيلية" مــن غيــر
ُ
تفنيدهــا وإعــادة صياغتهــا بمــا يتــاءم مــع الجمهــور العربــي.
عــدم الســماح بدخــول الصحافــة والصحفييــن "اإلســرائيليين" إلــى األراضــي
الفلســطينية والــدول العربيــة ،أو اعطائهــم تصاريــح للتغطيــات.
مقاطعــة حســابات االحتــال علــى مواقــع التواصــل بإلغــاء اإلعجــاب والمتابعــة،
ّ
وكافــة أشــكال التــداول لمــواده اإلعالميــة.
ٍّ
عــدم الظهــور علــى أي مــن المنصــات اإلعالميــة التابعــة لالحتــال أو المرتبطــة
به .
إنشــاء منصــات رقميــة متعــددة وبلغــات مختلفــة ،لكشــف الدعايــة والتالعــب
اإلعالمــي الــذي يمارســه االحتــال عبــر اإلعــام.
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منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال
هيئــة إعالميــة مســتقلة تســعى لتعزيــز التنســيق بيــن المؤسســات اإلعالميــة
العربيــة والدوليــة لدعــم القضيــة الفلســطينية مــن خــال تنظيــم المنتديــات
اإلعالميــة والملتقيــات التخصصيــة والــورش التدريبيــة ،وتنســيق الحمــات اإلعالمية
وتبــادل المحتــوى وتشــجيع المؤسســات اإلعالميــة علــى التفاعــل مــع القضيــة
الفلســطينية ومســتجداتها بشــكل موضوعــي ومهنــي.
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مركز رؤية للتنمية السياسية
مؤسســة متخصصــة فــي قضايــا التنميــة السياســية وصناعــة القــرار ،تســعى إلــى
تعزيــز قيــم الديمقراطيــة والوســطية وتنميــة القــدرات واإلمكانيــات السياســية
لــدى األفــراد والجماعــات واألحــزاب فــي المنطقــة ،بمــا يخــدم بناء مجتمعــات ودول
مدنيــة وديمقراطيــة قائمــة علــى مبــادئ حــق تقريــر المصيــر ،الحريــة ،المســاواة،
والكرامــة اإلنســانية ،وتعميــق معانــي الوســطية والتعددية واالعتدال والتســامح،
بمــا يســاعد علــى نبــذ العنــف والتطرف ،والمســاهمة في إنجاز الشــعوب لحقوقها
السياســية والمدنيــة وبالــذات الشــعب الفلســطيني.
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