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 الباحث: حسن جمال الداودي

 مقدمة

الرئيس السلللللللللللليباأبو  ي ة" م  عل   يصي ال ميي االللللللللللللص ال" ويص اليااص لها  ال بعة  ب ل  ف  أبو  ا الرا يص   أجاف
افبباح  ي به  إخراج ها به بالبقاط صللللو  ييللليب ي بة لللرها  ت ال خالل قاأ  اليال ت 2019 ييلل   26بالسلللني لت عباو    

ع لخطاع  هاا يلي لاهة ه   مةأ  كبر  كث ر ا ل يسلب : يث  قال  ميي حسلا ا ه ف  مة  االلال ليبلاصلال امجب ام  
اطيًقا ةةاء  "ةية ل لللللكال ال" ويص اليااص البقي ة  ليكلي وق ًيا ا  ًةا ميي  ي اقافع الب ةيل باللللللللو ميي  ت  اللللللللو ي

  1ال نكال امجب اعيصت  ال ل ا  أث ر ابزاية ميي ال"  لو اليال   

   حللة  م للة  القل  الاللام للص ليللةبل  ب ثلو  اإلمالم الرق   إحللةأ  ه   أبال الللةعيلاللايلللللللللللللليللص اليللااللص ال"للةيللة ت     ضللللللللللللللعلل 
بيللللائال البلاصللللال امجب ام  لهة للللطص الةعيلاايلللليص م ي كل ليبيةاي  ي  ب"اهي ا ف  ملللللر    فاإلاكاةيال الب   بيع ا
ف  إة لاء بحةال بأبائر اخبللص  الةعيلاايليص الرق يص ف     ل   برأأ الكث ر ال الةبل  بال هاا الةعيلاايليص الرق يص ه ا 

 .بزاوال الخاوجيص باكا م الب ث ال ال خبيبص

ت بال   يسباة ف  2017ت ب ل  حسم  لايف اي ة ي كاي البر    احبي  فيسط ل ال ر ز الخااس بالث اة ل مال ياً 
 لةول اللميال ال بعة    ت بلقة بزاوال الخاوجيص ا   لايبه ليةعيلااييص الرق يص ميي اياي ر ال" لأ الرق يص الب   ب ل

 2  رائ ال ف  ال ر ز البايعالبلايف بحي  إي

 اإليرائ ييص  ال خالل  سييط الضلء ميي    باقع الةعيلااييص الرق يص البيسط ايص اقاوةص   عي ال    ةف ه   اللوقص إلي
ت ب ل  ف    بوببا بالةبل اليربيص ميي بجه الخللصباقع بزاو   الخاوجيص بالسباوال البا يص ل ا   كال اناشر ف   

 إفاو قراء  الضلعيص  سيي لالةبلاو ليربايص البيسط ايص ف  الاج ص الربايص اإليرائ ييص 

 
   https://youtu.be/7gUINMQS1JYخطاب رئيس سلفادور   1
   https://bit.ly/2AwsBbYتصنيف معهد أكا 2017  2

https://youtu.be/7gUINMQS1JY
https://bit.ly/2AwsBbY


امب ةل اللوقص ميي ال ا ج ال قاوي باألأا  ال سعيصت ال خالل ايب ةاف ا لثالثص قالال  لاصال ميي ال نكص الياكبل يص  
ف  قياس  أاء   اعلو ل  ياي  لميي  الةوايص  مب ةل  بلقة ا    ل بر( - فيسبلك-ائ ال به : )ب ملكال ال فيسط ل بإير 
 .ص(ال لاكنال عبلأ ب ةت ب بالبلاج   العضلو) ا  بهالةعيلااييص الرق يصت  

  الدبلوماسية الرقمية:   هيةما

  فييرف الناحث الاي" ر   أيس اا   يغرفص ال عرك لييالقال الخاوجيصي   امبناوها مام  لجهه الةعيلااييص عي  بيب   
يص ال  الةعيلااييص البقي ة       ة ا تيحال ا اكال السيايص الخاوجيص  ايبخةام اإلةبرة  ت ميي  ة ايالةعيلااييص الرق يصي

جةية  فت بهل شنكص امةبرة  الب  ي كااا ال خالل ا اميب اع بالا ر بال  او ص بالبق ي   طرق  خالل بييط اخبي
 3ي.باث ر  لالهب ام

بإةباق ا زاةيال    ا الةعيلااييصةب   ه ا الب اف  لةأ الةبل ميي  طل ر القةوال الرق يص ف   لاأوهال هاا ةسبطيع  ي  
% ال يكاي الكل م يا طلي مبر امةبرة  ب ي 60ضخ ص ميي إأاو  االا  ا الري يص   "رأ  ي ةيرف  ي حلال  

ايظ    لةي   حسا ال مبر االال البلاصال امجب ام    ا يلضح الري  اآل   إلحلائيص ا يسص يهل سللي  
   2020الب   ميل ما ا  باخر يااير  
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 الدبلوماسية الرقمية؟ ب  قوملماذا ن  

 !مي ااألةه ي"م  ي   اخبلاو  ه ا الس ال  اآل  :    ميي- كاالب  حي  ثاةيص ف   لايف  - " م الخاوجيص البر طاةيص  
اخرط ف  ال  ةاي إ ا ل  ة ال يل يياوضلةاا ة طلي بفياللي ليغايص مبر الل م باالال البلاصال ال خبيبص؛   بلئ  

ك ا يب بع اليةية ال شر ائاات بم يي ا ال ه  خاوج العكلاصت  عضلو      الرق  ت فإةاا ةبقة ح"باا   كال اسبق 
 4ي.إ ا ل  ةي ال اي  ت فإةاا ةبقة فرصص  ب ر  .اإلةبرة وق   واي ت بج اه ر ا او ص بخبر  ف   عق ق األهةاف مبر  

 الدبلوماسية الرقمية؟ب  قومكيف ن

 :5خطلال ي"م ا نام ا ف     ة اط أعيلااي  وق   ه    4بفق الخاوجيص البر طاةيص هااك  

قياس  ام ال ميي ت ب  سألصالب   ااقش  البيال ال  لالك ف ال ةبةال بال " لمال بال ايب: اعاستماال   .1
  ا لةيالطرح  بةبر    الاظر  الاقب ات باكب ف زاب ص

اقافع الب ةيل بالللو مبر  لاجةةا اليال   ب : ة ر ويائياا   كال إعةام  ف  األخناو بال ةبةال  نشرال   .2
   باالال البلاصال  ميي الل م

  "يع األيئيصت بال  او ص ف  اكاي حةبث الاقاشت ب كل ل شراكال اع ال اظ ال  ال الليص   االنخراط:   .3
   بال " لمال مبر اإلةبرة 

اا ال   ي كااا فييه    هت   لبعقيقه ال بواء اا ق ااشرماا  ال     ي ةفايبك اف اةأ  عقيقاا ل  التقييم:    .4
 ةف بزاالئاا بشر ائاا؟  كال  فضال ف  ال ر  القاأاص؟ اا ا امبقة ج  لوةا ال سب 

 لدبلوماسية الرقمية لدى إسرائيل: مكانة ا

ا فلللل   لللللايليللللل  يكللللل احللللبالل ايللللرائ ال   اللللل فللللرا  ح للللث    ت2017ف  كللللا ليةعيلاايلللليص الرق يللللص   ر للللز البايللللع مال يللللً
 يببللللر إيلللللرائ ال الللللل اللللللةبل الرائلللللة  فلللل  هللللل ا ال "لللللالت اببلقلللللص ميلللللي اليةيللللة الللللل اللللللةبل ال بقةالللللصت بالللللل ال  شلللللرال  
الالفبللللللص مهب للللللام إيللللللرائ ال  الةعيلاايلللللليص الرق يللللللصت  ي بزاو  الخاوجيللللللص اإليللللللرائ ييص ةظ لللللل   بل الللللل   ر أبللللللل  ي ياللللللي  

في لللللا    6أبللللللص     25خبلللللراء هللللل ا ال "لللللال بأعيلاايللللل  ل الللللل  ت بشلللللاوك فيللللله  2016 الةعيلاايللللليص الرق يلللللص فللللل  الللللاوس  
 7أبلص  30 عضلو   2017ف  أيس بر  ل ا   ةظ   ال    ر الةبل  الثاة 

 
4 https://web.archive.org/web/20120702141435/http://digitaldiplomacy.fco.gov.uk/en/about/digital-
diplomacy 
 المصدر السابق  5
6 https://embassies.gov.il/EU/NEWSANDEVENTS/NEWSLETTER/Pages/1st-International-Digital-
Diplomacy-Conference.aspx#p 
7 https://www.jpost.com/opinion/reaping-the-benefits-of-digital-public-diplomacy-518519 



ح للللث اجب للللع    2017ةظ لللل  الللل   را هللللل األبل اللللل ةلملللله ليةعيلاايلللليص الرق يللللص  اليغللللص اليربيللللص فلللل   غسللللطس     للللاك
كللللللاأو الةعيلاايلللللليص الاللللللافق  اليربيللللللص فلللللل  قسلللللل  الةعيلاايلللللليص الرق يللللللص فلللللل  خاوجيللللللص إيللللللرائ ال لبناحللللللث اإلة"للللللازال  

 8بامخباقال بأوايص الخطط ال سبقبييص مخبراق ال"  لو اليرب    

  ”أ  وأايت بزاو  صلللللللغ ر  بغ لللللللر ايربفلللللللص ليكث لللللللر ل   يلللللللرف علللللللل  بزاو  ال للللللل بي اميلللللللبرا ي"يص بامملللللللالميبلللللللر س جييلللللللا
 كلللللرس الللللل خالل لللللا العكلالللللصت األاللللللال باألفلللللراأ بالخبلللللرال لباظلللللي  ح لللللالل أمائيلللللص )هسلللللبرا ( حللللللل اليلللللال  ب قللللللم  

خال فلللل  ييايللللال أبل   عب للللغ ال شللللنكص اللللل البللللامي ل بال اظ للللال لخةاللللص الللللالع ا حبللللي بإي  للللاي  للللل  مبللللر البللللة 
 9    خرأ 

كللللل ل   بلللللرا هللللل   الللللللزاو  اسلللللاقال إجناو لللللص ميلللللي فينلللللص ال"اايلللللال اثلللللال اسلللللاق يلللللبراء فللللل  ال لللللنكص الللللل   يلللللب   
 ةو سلللله فلللل  جاايللللص حيبللللا باسللللاق ةللللاأ  السللللبراء اللللل   يةويلللله فللللال  جاايللللص  للللال  ع للللم ب ي   للللا يسللللوياي لب كلللل ل  

 الطينص ال  سل ق إيرائ ال مبر بيائال البلاصال امجب ام    

ا الللللللةملًاا الللللللل بزاو   وأاي فللللللل  ةطلللللللاق يال سلللللللبرا ي ي لللللللةف  ب للللللللفر ا علللللللاأ الاقا لللللللال   الطالعيلللللللص اإليلللللللرائ ي  عرةاا"لللللللً
يللللامال فلللل     5ل عاوبللللص ةللللزع ال للللرعيص مللللل إيللللرائ ال ح للللث يقللللةم لي اخللللرف ل فيلللله  لبلللل  أبمو  ار كلللل  اقاعللللال  للللال  

  األيلللللبلع يقضللللللة ا فللللل   با لللللص  يييقلللللال مبلللللر شلللللنكال البلاصلللللال امجب لللللام   يلللللزز الللللل وبايلللللص إيلللللرائ ال ب بلللللي 
 10صلو  ا   

 الدبلوماسية الرقمية لدى فلسطين: مكانة  
فضح جرائ  امحبالل  يأ   اهب ام فيسط ل  الةعيلااييص الرق يص ف  إفاو الاضال اللفا  البيسط ا  ال اأف إل     
بامحبياج ال بلامة لك ف ز ف وبايص البضي ال الب    اللفايص البيسط ايصت   ع  ة الةم  الةبل  لعقلق   العاجص إليب 

أ  خرأ  ةبافع  ع  فيسط ل ميي امهب ام عةعيلااي ب ا الرق يص  كثر ال    عال به   ال ض  لرفع ااسل  البطبيع؛  
ييط  ا شًرا باضًعا    2017ف   لايف  كا ليةعيلااييص الرق يص    احبالل فيسط ل لي ر ز الخااس بالث اة ل إم  ي  

ال يي   بلل ال الي ال الةعيلااي  البيسط ا ت ب ل  ميي الرغ    ق يص البيسط ايص ليس  مييي الةعيلااييص الر لكل 
  ي ه ا البلصيال السا قص للزاو  الخاوجيص البيسط ايص لبةش ل قس  خاص ف  اللزاو  يياي  الةعيلااييص الرق يص إم

الرق   البيسط ا  قائ  ميي امجب اأال البرأيص بم ير كز   هل اا جيال ال " لأ حبي اليعظصت ب   القس  ل  يرأ الالو
 ميي قامة  صينص  اظ  الي ال  

 
8 https://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Events/Pages/Social-media-and-the-Arab-world---First-
DigitalDiplomacy-conference.aspx 
9 https://alassas.net/2064/ 
10 https://alrasedproject.wordpress.com/2013/06/25/ 



بالبللللل   اابلللللل  بزاو للللل  الخاوجيلللللص البيسلللللط ايص    الناحلللللثل الةوايلللللص ال سلللللعيص البللللل   جراهلللللا  اليبضلللللح الللللل خلللللبهلللللل الللللا  
فلللللل  شللللللق ا  ااطقبلللللل   بوببللللللا باليللللللال  اليربلللللل (  )فلللللل   باإليللللللرائ ييص فلللللل  شللللللق ا األبل بالسللللللباوال ال ر نطللللللص  للللللاللزاو  ل  

  11الثاة 

 الخارجية.وزارات على مستوى أوال: 
 :وزارة الخارجية الفلسطينية

 الحضور والتواجد:مستوى   •
 12يقةم فرحه عثالث لغال ه : اليربيص باإلة"ي ز ص باإليناةيص  وي    القع إلكبربة   ليلزاو    ويب:  1
علك  اي  يبزاو  الخاوجيص بال غبرب ل البيسط ايصي يبا يه    حسا  الثق ميي فيس   ليلزاو  بوك:فيس    2

 13ب قةم فرحه  اليغص اليربيص فقط   2020يااير   21حبي  او      28,848
 1,773 اي  يبزاو  الخاوجيص بال غبرب ل البيسط ايصي يبا يه  حسا  غ ر الثق ميي  ل بر    ليلزاو   :تويتر  3

  14ب قةم فرحه  اليغص اليربيص فقط  2020يااير   21حبي  او    
 المحتوى والمواكبة: مستوى     •
 مةًأا   بهخاوفف  ثاايا    النسيط بغ ر امحبراف  يأ   ال لقع الري   للزاو  الخاوجيص ابض ًاا  عبل ي ه  ويب:  1

الزبايا األياييص    فيه    لجة ح ث  بالبعةيثالت     مل األخناوالً ال الزبايا الب   عبل  ميي ال ييلاالت فض
  :الباليص

بالبييي    البيسط ا   الرئيس الا  ة اللفا  ب   باييلاال مل: ب   ال الاأ  ياييص  اليي  البيسط ا   فلسطين •
اا ا لإلة"ي ز ص إم عاة  اليي  بالرئيس ف  ح ل   ج ر ب  به   الزاب ص غ ر ابالسياحص باميبث او ف  فيسط ل

 . ة ا غ ر الجلأ  ف  الاسخص اإليناةيص
  بالس ر  ال ا يص ليلز ر  ب ع ال اييلاال مل بزاو  الخاوجيص؛ وؤ ب ات بويالب ات با اا ات بالقاةلي   الوزارة:  •

   .باإليناةيص اإلة"ي ز ص  ب لص  الكااال  اليغج ر ببه   الزاب ص ا
  بال يا  بالعةبأ بال"ةاو  بالالجئ ل األيرأ باميبيطاي بالقةس   قةم اييلاال مل قضايا  :  قضايا أساسية •

 اليرب   به   الزاب ص اخبلر   اليغب ل اإلة"ي ز ص باإليناةيص اقاوةص   عبلاها  

 
 إلى يناير 21 من: )الفترة في جمعها تم البيانات أن علًما. الورقة نهاية في موجودة الباحث أعدها التي التفصيلية  المقارنة جداول: نويهت - 11

 (.2020  العام  من يناير 25
12 http://www.mofa.pna.ps 
13 https://www.facebook.com/mofa.pna 
14 https://twitter.com/pmofa 

وتويتر بوك فيس على حساب أي" المالكي  رياض" الفلسطيني الخارجية لوزير ليس: مالحظة . 
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لي لافا ل فقر   ير فيص  اليغص اليربيص مل الخةاال الب   قةا ا اللزاو  بالسباوال    :خدمات قنصلية    •
 باإليناةيص   البيسط ا  ل بغ ر اباحص  اليغب ل اإلة"ي ز ص  

يقةم البياةال اللعفيص بال سب"ةال اإلخناو ص ب رصة امةب اكال اإليرائ ييص  الاسخص   :كتب اإلعالميالم   •
   اإليناةيص ااه غ ر الاكنص لهخناو   كال يلح   ة ا ا  يص 

 افبقاو ال لقع لزاب ص  ياي  السباوال بمااب ا ا بفرق البلاصال اي ا باييلاال مل السبراء     علجه مام  يالحظ
م يب  ة ر  ال اا يا ر  اليربيص ال  عةيثال ميي الاسخص اإلة"ي ز ص بيط بجلأ ف"ل  شاييص ع ل الاسخص ك ا  

 ر الجلأ  ال ح ث الاكنص األخناو  اميناةيص بالاسخص اليربيص ح ث ي كل امبناوها غ  

حسا  الفيسبلك ال"  لو البيسط ا  حلًرا بباليغص اليربيص فقط بهل قائ  ميي ة ر   يخافم  بوك:فيس    2
 األخناو بالبياةال   كال  قي ة  يخيل ال الطا ع اإلعةام   

   
حسا  الفيس علك يقةم حسا  اللزاو  ميي  ل بر  غر ةال مربيص إخناو ص قل ر  ب لةه غ ر   : اثالتويتر  3

 ضيف الببامال بقيص ال با ي ل الثق ي"ييه  قال قي ص مالب  ميي  

 : وزارة الخارجية اإلسرائيلية

 :  الحضور والتواجد  مستوى  ✓
لغال ه : اإلة"ي ز ص باليبر ص بالربييص باإليناةيص    س القع إلكبربة  وي   يقةم فرحه    ليلزاو    ويب:  1

 15باليربيص بالباوييص 
 اقس ص عااء ميي اليغص ميي الاعل اآل  :ميي فيس علك    صالثق الحسا يبص  ليلزاو    فيس بوك:  2

 16 634,298ي يبا يه  Israel Ministry of Foreign Affairsحسا   اليغص اإلة"ي ز ص  اي  ي -
 17 65,264ي يبا يه  החוץ  משרד اي  ي  يبر ص اليغص الحسا    -
 18 517,654ي يبا يه  Israel en Español اي  ي  يناةيصحسا   اليغص اإل -
 19 124,669ي يبا يه  русски-по Израиль اي  ي   ربييصحسا   اليغص ال -
 20 2,038,130ي يبا يه  إسرائيل تتكلم بالعربية اي  ي  يربيصحسا   اليغص ال -

 
15 https://mfa.gov.il/mfa 
16 https://www.facebook.com/IsraelMFA 
17 https://www.facebook.com/IsraelHebrew 
18 https://www.facebook.com/IsraelSpanish/ 
19 https://www.facebook.com/IsraelRussian 
20 https://www.facebook.com/IsraelArabic 



 21 190,476ي يبا يه  اسرائيل به فارسی اي  ي  باوييصحسا   اليغص ال -
ي  Israel Katz  -   כ״ץ  ישראל اي  ي    حسا  الثق ميي فيس علك؛  الساعق للز ر الخاوجيص اإليرائ ي   -

 22 120,687يبا يه   
 الثق ميي فيس علك؛  اي حسا     2020اايل    17للز ر الخاوجيص اإليرائ ي  ال"ةية ال ي ل اا    -
 23 105,080ي يبا يه  Gabi Ashkenazi  - אשכנזי   גביي  

 ليلزاو  يبص حسا ال الثقص ميي  ل بر اقس ص عااء ميي اليغص ميي الاعل اآل  :   تويتر:  3
 24 230,074ي يبا يه   Israel Foreign Ministryحسا   اليغص اإلة"ي ز ص  اي  ي -
 25 15,998ي يبا يه  החוץ  משרד اي  يحسا   اليغص اليبر ص   -
 26 54,362ي يبا يه  Israel en Españolحسا   اليغص اإليناةيص  اي  ي -
 27  11,868ي يبا يه  русски-по Израильحسا   اليغص الربييص  اي  ي  -
 28 282,082ي يبا يه  إسرائيل بالعربيةحسا   اليغص اليربيص  اي  ي -
 29 182,746ي يبا يه  اسرائيل به فارسیالباوييص  اي  يحسا   اليغص   -
ي يبا يه   Israel Katz  ץ ”כ  ישראל اي  ي حسا  الثق ميي  ل بر؛الساعق  للز ر الخاوجيص اإليرائ ي     -

,14623 30 
 ؛  اي  ل برحسا  الثق ميي    2020اايل    17للز ر الخاوجيص اإليرائ ي  ال"ةية ال ي ل اا      -
 31 39,124يبا يه    يGabi Ashkenazi  - אשכנזי   גביي  
 :المحتوى والمواكبةمستوى   ✓
عيغا ه الس  بالب   خافم    عبل ي ه اليلر  امحبراف  يأ   ال لقع الري   للزاو  الخاوجيص    ويب:  1

ال بعةث ل عبي  اليغال عةوجص  ياييص ب  كل االحظص  ي الخطا  لي"  لو اإليرائ ي  ا  ص الاسخص 
اليبر ص الب   خبيف مل الاس  الخ سص األخرأ ح ث  يببر الاسخص اإلة"ي ز ص ه  الرئيسيص بالاس  

 
21 https://www.facebook.com/IsraelPersian 
22 https://www.facebook.com/katzisraellikud 
23 https://www.facebook.com/%D7%92%D7%91%D7%99-
%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99-Gabi-Ashkenazi-256477885275117/ 
24 https://twitter.com/IsraelMFA 
25 https://twitter.com/IsraelHebrew 
26 https://twitter.com/israelinspanish 
27 https://twitter.com/IsraelRussian 
28 https://twitter.com/israelarabic 
29 https://twitter.com/IsraelPersian 
30 https://twitter.com/Israel_katz 
31 https://twitter.com/Gabi_Ashkenazi 
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لاسخص الباوييص ضويبص ال لاكنص اقاوةص  غ رها إ  اليربيص بالربييص باإليناةيص  ا ر  يةها  قي ال إم  ي ا
  بال نعر ف   32 (2020 عر ال    25)   الرصة يلم    2019يبب بر    19يظ ر  ي آخر  عةيث ل ا ف   

وحا  خاوفص ال لقع يةوك  ةه  اام ار ز ثقال م يسب اي  ه ليقل  الاام ص اإليرائ ييص إ   بض ل مةًأا 
 :ال ييلاال باألخناو بالبعةيثالت ح ث  لجة الزبايا الرئيسيص الباليصال الزبايا الب   عبل  ميي  

 قسام مة   البير ف  اللز ر بةائنه بالسبراء األجاةم ف  إيرائ ال بيبراء : ب   ال  حول الوزارة -
إيرائ ال ف  الخاوج بفياليال اللزاو  بشنكص حسا ال اللزاو  ميي شنكال البلاصال ال خبيبص بال اح  

طينص لهجاةم ليةوايص ف  إيرائ ال بالبرب ل لل ال بنع ف  ايبقنال الض لف باألحةاث ال قةاص لي
   الباو خيص ليلزاو   

بض ل ج يع القراوال الةبليص ال ر نطص  إيرائ ال بالبلر عال بالخطا ال الب  ب   :منظمات الدوليةال -
 . ياي ع ا مبر ال الال الةبليص ال خبيبص

بج ص الاظر اإليرائ ييص حلل القضايا ال خبيبص  إيراي باياأا  الساايص   قةم    :السياسة الخارجية -
ال الةبليص الب   بالي ييال اليسكر ص ف  قطاع غز  بالاج ص اإلوها  بالسالم ب بعةث مل ال سامة 

  قةا ا إيرائ ال 
  لي لافا ل ف    باابل الخةاال الب   قةا ا اللزاو  بيباوا  ا ال اب ر  حلل اليال  :خدمات قنصلية  -

الخاوج  إصةاو ال سباةال الري يص بالرخص بآليال ايب راأ  ب  لةير الع لاةال بال اب"ال بإصةاو 
 الب ز لهجاةم ب يبئص ة ا ج الي"لء لي  لأ حلل اليال  ليعللل ميي ال"اسيص 

 بض ل  قسام مة   يرف البالأ ب قةم اييلاال ما ا حلل الباو   باألوا بالسكاي    حول إسرائيل:  -
 بامقبلاأ بالييلم بالبييي  باللعص بال ر   بال للل لي  ب عياأ اميبقالل بويالص إيرائ ال لييال  

 بنع   قةم ه   الزاب ص إيرائ ال  ا ل ج يعب أ ال بجه ةظر ال لقع ال خالل   التجربة اإلسرائيلية:  -
 الع الثقافال ف  ا باة اط العيا  ال بيةأ  باألأياي ال خبيبص ب يرج ميي اكاةص إيرائ ال ف  البل 

 بالر اضص ب اب    قس  لب ةيلهال  مةل خليلا لةم  ه   امأماءال  
يبناهي ه ا القس   آخر اا  لصي  له إيرائ ال ف  ا"امل ال اةيص بالطم   إسرائيل المبتكرة:  -

ظيبص بالييلم بامقبلاأ ب قةم قس ا خاصا  ال    رال الب   اظ  ا البالأ بآليص ال  او ص  بالطاقص الا
 ليناحث ل باليي اء الةبل  ل ب اب    قس  ف ةيل اسبقال يية ف ةيلهال احبرافيص حلل  ي  امعبكاوال 

ا"ال    " ع ه   الزاب ص  ال اا يابج ال ف ةيلهال  ةم  إيرائ ال ف      دبلوماسية الفيديو:  -
خللصا السياح  بال   يظ ر البيةأيص ب ر نط القس   ية  حسا ال ميي يل  ل   عرزها حسا  

 
32 https://mfa.gov.il/MFAFA/Pages/default.aspx 



  34 لف ا برك   50بإيرائ ال اليرب  ال   يض     33 لف ا برك  150إيرائ ال اإلة"ي ز  ال   يعل  
 35    لف ا برك 17بحسا  بزاو  الخاوجيص ال   يض   

البياةال بالبلر عال اللاأو  مل اللز ر  ب الاافق  اي  اللزاو   ب  حة  باابل    :غرفة الصحافة  -
ب ب   عةيثه ميي   1993 مضاء السي  الةعيلااي  ب عبل   وشيف ضخ  يعبظ  ال اا ة ر اا  اليام  

 اةاو السامص  
حةه ا ه   الزبايا  بلفر  اليغال الس  ب ابرأ الاسخص اليربيص عزاب ص ياقامل الر  ي ب بض ل قس  ل  

 ا رب حلل إيرائ ال باآلخر ليكبا  اإليرائ ي  ل بغ ر الير  باا ي  يباابل اا يا ربي ليكبا  الير   
   ية  رج ب ا لييربيص  حلل إيرائ ال ال اقامل

 خافم حسا ال اللزاو  مبر الفيسبلك ال"  لو ال سب ةف  ال حسم لغبه لبقةي  اإلجا ص    فيس بوك:  2
ي طرح  ب ليب ائص   ااينال  خص  ل  ال"  لو ب سبخةم  حةث بيائال اإليرائ ييص مل     ساؤل قة  

 ص  قلالم ج ا ص  يب   اإلةباج ال رئ  ال ف ةيلهال ا اب"ص   كال إعةام  احبراف  إلي الللو ال ل 
 ب الحظ  ي العسا ال ة طص جةا ال ح ث الا ر بالببامال امةبنا    

 سب ةف ج اه رها عيغب    حسا ال  ل بر ليلزاو   آليص الخطا  ال بنيص  فيسبلك فإي    عابس  تويتر:  3
ب خبرق اااينا    بةاأوا اا  "ة او نافا   ا يا ر ميي ال الب ل إ  يبةب جييا  ي هااك ييايص ة ر  

ب ر ز اعبلأ اا يا ر ميي الليلم   اليام بلكل م  بنع  ال الا ج     اسبقيص لبل بر  رام  ال ةف 
  الص ب يب ة الريالص ال كثبص   يال اشباجالي أله  ب ا ميي  ي  ال

 السفاراتثانيا:  

ميً ا  ةه ف  حال بجلأ  كثر ال  يثص أعيلااييص    الةبل اليربيص(  – بوببا  )  قس  لي ب   قسي  مرا السباوال إلي  
ف  ة ايص  اع البأك ة ميي  ي ال قاوةال الببل ييص ف  جةابل اية     النيثص األميي و نص  للوقصف  البية اللاحة يبباابل ا

  لوقصال

 السفارات الفلسطينية 

 الحضور والتواجدمستوى   •
بالبا يكاي فإي فيسط ل لةي ا مالقال     اإلضافص لال عاأ األبوب   أبلص  41إج ال  ة"ة  ةه ال    في أوروبا -1

   أبي ايبثااء  ج يًيا أعيلااييص اي ا

 
33 https://www.youtube.com/user/Israel 
34 https://www.youtube.com/channel/UClfIvu2gawpyGlKJ6r9XS4w 
35 https://www.youtube.com/channel/UC6zZ6ROUfiMqSRrsMQamlhA 



   صأبل  17: م يلجة القع الكبربة  خاص  السباو  البيسط ايص إم ف   ويب  -
اا مةا -بج يي ا صبعال غ ر الثقص   ص أبل 31: يلجة صبعص فيس علك  ا يص ليسباو  ف   فيس بوك  -

بيةأ ال با ي ل ال لضح ف   ب  -2020صبعص النيثص البيسط ايص لةأ عر طاةيا ح ث     لثيق ا ف  اعر ال  
 ال"ةابل  

اا مةا حسا  النيثص  -أبل ج يي ا غ ر الثقص    8إم ف    ل بر  ا ع ليسباو    حسا م يلجة    تر:توي  -
 ببيةأ ال با ي ل ال لضح ف  ال"ةابل   -البيسط ايص لةأ عر طاةيا

ا مالقال أعيلااييص اي ا  أبلص  اابلب ا الةوايص فإي فيسط ل لةي   21: ال إج ال  الدول العربية  -2
 ج يًيا  

 أبل    4لسباو  البيسط ايص إم ف   م يلجة القع الكبربة  خاص  ا  ويب:  -
أبلص بج يي ا صبعال غ ر الثقص ببيةأ  13يلجة صبعص فيس علك  ا يص ليسباو  ف     فيس بوك:  -
  با ي ل ال لضح ف  ال"ةابل  ال
ا ي ل ال لضح أبل ج يي ا غ ر الثقص ببيةأ ال ب  3 ل بر  ا يص ليسباو  إم ف     حسا   م يلجة   تويتر:  -

 ف  ال"ةابل  
 محتوى والمواكبةال •

 ايبثااء القي  يباو  فيسط ل ف  عللاةا ببر طاةيا فإي ج يع الاقع السباوال األخرأ  ويب:    -
ال باحص إاا غ ر فيالص عباً ا  ب م  قةم اعبلاها عيغص البية ال بلاجة  ف  ا بهل اا ييا   ة ا هز يص م  

   ة ا خيق  ألجي ا عقق الغايص الب  يببرا  
 غيم صبعال الفيس علك البا يص ليسباوال  لجه خطاع ا لي"اليص البيسط ايص ف  البية :  فيس بوك  -

ال بلاجة   ه السباو  ب غبال مل اخافنص شيل   ي  الةبل اع االحظص   ب  ال ل ص النلر ص لبي  
الب   قةم اا لوال ف  جي ا اللبعال ال ز يص  صال بالب  يليم اللصلل إل  ا  لة ا غ ر الثقص ب 

  غ ر لغص  هال البية ال ضيف  
 ايبثااء حسا  يباو  فيسط ل ف  عر طاةيا ي كااا القلل  كال ثقص  ي فيسط ل ليس ل ا      تويتر:  -

يباو   خرأ ميي  ل بر!ت به ا ييلأ لضيف ج  لو  ي  العسا ال ال  ببص غ ر ال لثقص الب  م  
  يسبلك ي ال إم ميي ةس  اا لوال الف 

 
 

 السفارات اإلسرائيلية



 الحضور والتواجد:  
لااييص لةي ا مالقال أعي  إيرائ الأبلص  اإلضافص لال عاأ األبوب  بالبا يكاي فإي   41ال إج ال   ت   بوبباف   

 ايبثااء   اي ا ج يًيا أبي  

 أبلص   34يلجة القع الكبربة  خاص  السباو  ف     ويب:  -

ال با ي ل ببيةأ    صالثق  عصصب 38اا ا  أبل    41يلجة صبعص فيس علك  ا يص ليسباو  ف     فيس بوك:  -  
 ال لضح ف  ال"ةابل  

ال با ي ل ال لضح ف    الثق ببيةأ   حسا   31اا ا    صأبل  34 ل بر  ا ع ليسباو  ف     حسا  يلجة  تويتر:  -
 ال"ةابل  

  إملةي ا مالقال أعيلااييص ليس   إيرائ الأبلص  اابلب ا الةوايص فإي   21ال إج ال     الدول العربية: •
   باألوأيالر  أبلب ل ه ا: اع  

القع بزاو  الخاوجيص  إضافص للجلأ القع الكبربة  ليسباو  ف   اِل ال الر باألوأي فإي   ويب:  -  
 أبل    عاسخبه اليربيص يلجه خطا ه ليير  ال يل م مالقال اع  

يلجة صبعص فيس علك الثقص  ا يص ليسباو  ف   اِل ال الر باألوأي  يةأ ال با ي ل   فيس بوك:  -
ضافص للبعص بزاو  الخاوجيص  اليربيص ف ااك صبعص  اي  يإيرائ ال  الي "ص   اإل  ال لضح ف  ال"ةابل  

 36 اليراقيصي  ي ال م ال يباو  إيرائ ال غ ر ال لجلأ  ف  اليراق! 
يلجة حسا   ل بر الثق  ا ع ليسباو  ف   اِل ال الر باألوأي  يةأ ال با ي ل ال لضح   تويتر:  -

ي ال  ي  اي  يإيرائ ال ف  الخييجي    حسا بزاو  الخاوجيص  اليربيص ف ااك    عسا ضافص ل اإل   ف  ال"ةابل
 37 م ال يباو  إيرائ ال غ ر ال لجلأ  ف  أبل الخييج اليرب !

 المحتوى والمواكبة •
  باز الاقع السباوال  او ناف ا ج ييا   لقع الخاوجيص ع ل ص  لر ص باحة  بالاكنص ماليص    ويب:  -

  ال ضيفلهحةاث ب لف ر اعبلاها  اليغص اإلة"ي ز ص بلغص البية 
 لي  غيم اللبعال الثقص  ل  ييط  ا فا ع ال لثلقيص ب س ال اليثلو مي  ا ليناحث  :  فيس بوك  -

ما ا مالب  ميي  ل  فإة ا  خافم ال يل  ف  البيةاي ال ضيبص ب الاس اااينا     قلالم فايص  
يص إيرائ ال عيغال  ي  ابالمص ال  لااي  ال"رافي  بالب ةيلهال ال قةاص عيغص البية  اإلضافص لبقةي  وبا 

  ال يل 
 

36 https://www.facebook.com/IsraelinIraqi 
37 https://twitter.com/IsraelintheGulf 



ال زايا ال  بر ص ع ا ا بب ل فيسبلك فإي السباوال مبر  ل بر  ا ط   كال   يمالب  مي  تويتر:  -
ايعلظ  ال  او ص ف  ال  او ص علي رةةالي الةبل ال ضيبص ا ا يضب  فا يا بأيا ب بامال ابناأم ع ل 

   يإيرائ الي بشيل  الةبل
 

    أوروبا

 Country السفارة الفلسطينية السفارة اإلسرائيلية

Notes Web Twitter Facebook Notes Web Twitter Facebook  
        
 االتحاد األوروبي 3,088  ال يوجد  ذاتها لبلجيكا ولكسمبورج  46,376  9,662   الموقع تحت الصيانة 

 بلجيكا “ “   12,330  3,556   

غلوكسمبور “ “   426  ال يوجد  تابعة لبلجيكا   

 ألبانيا  809  ال يوجد   8,086  820   

 أذربيجان  20,918  ال يوجد   13,049  1,775   

 بيالروسيا  4,105  ال يوجد   2,640  ال يوجد  

 بلغاريا 129  ال يوجد   8,070  ال يوجد  

يوجدال   تابع ألبانيا   البوسنة والهرسك  2,003  ال يوجد   ال يوجد 

 كرواتيا  ال يوجد ال يوجد   4,973  2,681   

 قبرص  1,404  ال يوجد   4,620  2,477   

 جمهورية التشيك  2,225  ال يوجد   9,093  3,611   

 الدنمارك  2,316  ال يوجد  انجليزي فقط  6,019  3,940   

 استونيا ال يوجد ال يوجد  مع فنلندا 4,091  113   مع موقع فنلندا

 فنلندا  417  ال يوجد   7,200  3,897   

 فرنسا  4,568  136    50,400  13,422   

 جورجيا  ال يوجد ال يوجد   12,214  801   

 ألمانيا 1,940  481   موقع مواكب 64,129  21,704   + قنصلية 

 اليونان 6,109  ال يوجد   17,422  9,375   

 هنغاريا  448  ال يوجد   19,633  2,384   يوفر الهنغارية 

 آيسلندا ال يوجد ال يوجد  مع النرويج  1,591  ال يوجد  مع النرويج 

  ايرلندا 297  1,100   الموقع تحت الصيانة  13,282  12,643   

ة موقع هزيل بالعربي  43,972  5,247     إيطاليا 3,919  ال يوجد  

 كازاخستان  ال يوجد ال يوجد   7,828  1,059   

 التفيا  ال يوجد ال يوجد  مع فنلندا 2,669  3,829   

 ليتوانيا  ال يوجد ال يوجد  مع فنلندا 7,159  1,253   

 النمسا 896  481    20,007  4,629   

 مالطة  2,320  ال يوجد   285  ال يوجد  

 مونتينيجرو 1,884  ال يوجد   ال يوجد ال يوجد  مع صربيا 

2015آخر نشاط  8,662  3,258     النرويج  1,064  ال يوجد  

 هولندا 2,056  679    10,603  ال يوجد  

 البرتغال 1,083  ال يوجد  ال يدعم البرتغالية  43,816  4,676   

 بولندا  4,016  3   يدعم البولندية  14,591  8,202   

 رومانيا  1,890  ال يوجد  منشورات عربية 30,844  3,317   

 روسيا  ال يوجد ال يوجد   124,593  11,221   



2016آخر نشاط  69,055  10,009     إسبانيا 1,329  ال يوجد  

 سلوفاكيا  ال يوجد ال يوجد   4,078  3,172   

 السويد 353  ال يوجد   16,925  3,914   

 سويسرا  ال يوجد ال يوجد   11,923  2,585   

617  ال يوجد   10,207  2,464     صربيا 

قنصلية +  27,499  14,266   + قنصلية   تركيا 1,290  63   

 أوكرانيا  1,455  ال يوجد   14,578  2,757   

 المملكة المتحدة 14,019  1,928   موقع مواكب 28,165  64,387   

لغات 3يدعم  7,634  ال يوجد    الفاتيكان 225  ال يوجد  

 

 مصر واألردن 

الفلسطينيةالسفارة  السفارة اإلسرائيلية  الدولة 
Notes Web Twitter Facebook Notes Web Twitter Facebook  

        

 مصر  37,368  ال يوجد  + قنصلية  249,536  62,700   + قنصلية 

 األردن  ال يوجد  ال يوجد   73,523  13,000   

 

  الدول العربية

 الدولة السفارة الفلسطينية
Notes Web Twitter Facebook  

    

2015آخر نشاط على الموقع   الجزائر  34,059  159   

 البحرين  3,171  ال يوجد  

 جزر القمر  ال يوجد ال يوجد  

 جيبوتي  ال يوجد ال يوجد  

 العراق  7,272  ال يوجد  

 الكويت 4,060  75   

 لبنان 4,106  ال يوجد  

 ليبيا  7,760  ال يوجد  

اموريتاني 812  ال يوجد    

 المغرب  3,271  ال يوجد  

 عمان  4,890  ال يوجد  

 قطر  ال يوجد ال يوجد  

 السعودية 20,020  307   + قنصلية 

 الصومال ال يوجد ال يوجد  

 السودان  ال يوجد ال يوجد  

 سوريا  9,213  ال يوجد  

 تونس 12,073  ال يوجد  

 اإلمارات 5,113  ال يوجد  + قنصلية 

 اليمن ال يوجد ال يوجد  

 
 



 *مالحظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
( إلللللللي  ي العسلللللللا  الثلللللللق إ ا  للللللاي ا"لللللللابًوا لعسللللللا  فيسلللللللبلك  ب  لللللللل برت بإلللللللي  للللللللفر القلللللللع  )  ي لللللل ر الرالللللللز

 الكبربةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  إي  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاي فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  خاةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللص ب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم   
( إللللللي  ي العسلللللا  غ لللللر الثلللللق إ ا  لللللاي ا"لللللابًوا لعسلللللا  فيسلللللبلك  ب  لللللل برت بإللللللي ملللللةم  للللللفر  )  ي للللل ر الرالللللز

 القع الكبربة  إي  اي ف  خاةص ب م 

 

رسمية بارزة حسابات إسرائيلية   

Twitter Facebook Language Account name 

 178,056  314, 217  نتنياهو )مكتب رئيس الوزراء( عربي  

 775,  833  نتنياهو )مكتب رئيس الوزراء( انجليزي 1,322,734  

 نتنياهو )مكتب رئيس الوزراء( عبري  165,773  47,565 

)مكتب رئيس الوزراء(نتنياهو  روسي  18,204  1,837   

 ريفلين )مكتب الرئيس( عبري  289,109  90,510 

 ريفلين )مكتب الرئيس( انجليزي ال يوجد 119,871 

 75,113  715  أوفير جندلمان  عربي  715,

 01  المنسق  عربي  609,885  435,

 جيش الدفاع انجليزي 2,383,951  1,133,449 

 641  جيش الدفاع عبري  ال يوجد 060,

 جيش الدفاع فارسي  ال يوجد 6,952 

 جيش الدفاع فرنسي  128,836  43,532 

 جيش الدفاع اسباني 520,687  52,347 

 أفيخاي أدرعي  عربي  1,516,429  302,563 

 إسرائيل تتكلم العربية عربي  2,038,130  282,082 

باللهجة العراقيةإسرائيل  عربي  332,424  ال يوجد  

 إسرائيل تتكلم االسبانية  إسباني 517,654  54,362 

 إسرائيل تتكلم العبرية عبري  65,264  15,998 

 إسرائيل تتكلم الفارسية فارسي  190,476  182,746 

 إسرائيل تتكلم الروسية روسي  124,669  11,868 

الخليجإسرائيل في  عربي  ال يوجد 31,303   

 وزير الخارجية السابق )كاتس(  كل تغريدة لغة 120,687  23,146 

 وزير الخارجية )اشكنازي(  كل تغريدة لغة 105,080  39,124 

 وزارة الخارجية انجليزي 634,298  230,074 

 

 

 

 

 

 



 حسابات فلسطينية رسمية بارزة 

Twitter Facebook language Account name 

يوجدال  محمود عباس  -الرئيس  عربي  926,400    

 5,  507 محمد اشتية -رئيس الوزراء  عربي  144,353    

مكتب رئيس الوزراء   عربي  228,065  ال يوجد  

 مكتب رئيس الوزراء انجليزي ال يوجد 9,531 

إبراهيم ملحم –ة الحكوم باسم المتحدث عربي  101,254  7,004   

يوجدال  45,901   دائرة المفاوضات في منظمة التحرير انجليزي 

 صائب عريقات انجليزي/عربي  ال يوجد 14,013 

 حنان عشراوي  انجليزي ال يوجد 21,311 

 حسام زملط  انجليزي 5,393  4,528 

 1, 377   28, 884  وزارة الخارجية عربي  

 

 

 :نتائجال

اآل لللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللللللللللللللص للللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللللللللللللللاللللللللللللللللللللللللللللبللللللللللللللللللللللللللللائللللللللللللللللللللللللللللج  اللللللللللللللللللللللللللللللوقللللللللللللللللللللللللللللص   :خلللللللللللللللللللللللللللليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
 

ميي الرغ  ال البلجه البيسط ا    ةضاليصأا   أ   الرقمية  الوطنية للدبلوماسية  ستراتيجيةاإل  غياب  1
ب قر  اثال مةم بجلأ صبعال بحسا ال وي يص للز ر الخاوجيص    ت ةعل ال قاباص الالمافيصالري    

 .عال ب غيم يباوا اا ف  الةبل اليربيص ليس ل ا بجلأ وق    بالغالبيص اليظ ي ال السبراء
 

ب ب"يي  ل    سبلأ ال عبلأ ال قةم مبر ت  الرقميةالدبلوماسية    المؤهلة لممارسة  الكوادر  شح  2
غال ال بيةأ  بغيا   للاي اإلعةاع الرق   ال ف ةيلهال  ال ال الال ال لجلأ  ال ح ث غيا  الي

    أملص بصلو ج ا ص  أةلام ا  امةبلجراف إضافص لغيا  الريالص ال لج ص
 

للالح ال الال اميرائ ييص عال إي  غيم ابا ي  السباوال   وجود فجوة شاسعة في أعداد المتابعين  3
ااك  يكس السباوال اإليرائ ييص الب   سبقطم ابا يص  البيسط ايص ف  الةبل ه  ال"اليص البيسط ايص ه

   شيل  الةبل ال ضيبص
 

بهل  ار  الغ األه يص لبس  ال م ييص النعث مل ال الص بلع ايص    اهمال التوثيق للمنصات الرسمية .4
 الربايص ال البز يف بالبعر ف 



إ  يظ ر  ي  ي  ال  يسال  بيابي اع العكلاص اإليرائ ييص ف     أهمية دور المؤسسات غير الحكومية  5
 ل غاع  ال  يسال البيسط ايص مل ال اافسص ف  ه ا حخطط ا لبيز ز ثقافص الةعيلااييص الرق يص ف   

 ال  ةاي  

 

 

 التوصيات:

الكث ر لك   بييه ال  جال أي الةعيلاايلللللليص الرق يص البيسللللللط ايص  ااا ا  ال اقاوةص ال  شللللللرال الرق يص ال بييقص  يبضللللللح  
 عق ق ال ةف األيللايلل  بهل البلاصللال اع اليال  ال خالل ايللبخةام ه ا ال ابج اليلللر  العةيث ال ب ثال  ال الللال  

ال ال لافا ل حلل اليللال  يسللللللللللللللب ل    اليللال  الرق  ت فللإةلله ال اللاجللم    يال" للال العللالي  بب للا  ي  الرق يللص ال خبيبللص 
الللل لللبللل لللل للللللل    الللليلللللللللللللللللر  الللل    طللليلللنلللللللالاميللللللللللللللللبللل"لللللللا لللللللص  اللللبللل   لللالللللللايلللللللللللللللللللللم  اللللليلللللللللللللللللللللائلللللللال  ايللللللللللللللللبلللخلللللللةام   خلللالل 

بم عة لي  يلسلص الريل يص البيسلط ايص  ي  بسليح  قاامص بإواأ   أه يص الةعيلاايليص الرق يص  إحةأ  أبال القل  الاام صت عال  
 حة  شلللللكال الاضلللللال اللفا  البيسلللللط ا  ال   يبااغ  اع  طلوال اليللللللر ال ج صت ب بكااال اع  يلللللال م الاضلللللال 

جلللللللللللللل للللللللللللللص  خللللللللللللللرأ   األخللللللللللللللرأ   اللللللللللللللل  اللللللللللللللل للللللللللللللا للللللللللللللللللللللللللللأ  اللللللللللللللل للللللللللللللةف  إلللللللللللللللي   للللللللللللللليلللللللللللللللصللللللللللللللللللللللللللللل 
اللللخلللطللللال الللل  اللللقللليلللللللام  للل للل"للل للللملللللللص  يلللبللليللل لللل  اللللبللليسللللللللللللللللطللل لللاللليلللللللصت  اللللرقللل للليلللللللص  اللللللللةعللليللللالللللللايلللللللللللللللليلللللللص   :بللللكللل   لللبللليلللزز 

 

 ع ث  لنح ال صيم م ال السي  الةعيلااي ت    :إستراتيجية للدبلوماسية الرقمية الفلسطينية   بناء  1
ال خالل بضع خطط م ال بفق اعةأال  ر كز ميي  سخ ر  ت  كإحةأ  أبال القل  الاام ص الرئيسيص

اإلاكاةيال ال اأيص بالن ر ص ألة طص الةعيلااييص الرق يص ميي ال سبلأ الري   البيسط ا ت بلبعق ق ه ا م 
ييص الرق يص علزاو  الخاوجيصت  إاكاةيال  ض ل ال  اويص ال" ة  عة ال إي"اأ أائر  ابخللص ليةعيلاا

 .ليةعيلااييص الرق يص ف  الةبائر الري يص البيسط ايص
 

ت ال خالل أبوال  خلليص أقيقص   كا    تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الفلسطينية الجديدة والحالية   2
ال ي ة الةعيلااي   اع ف   عق ق ه ا األار  بال     ال اإل عاو ف  اليال  الرق  ت بقة يكلي لببي ال أبو
 38  بل  يبببح حبي  او خه   2017    لقيع ا باق اة ائه اع العكلاص ال اةيص ف  فبراير  

 

 
38 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=p3PFWBa733319024229ap3PFWB 



ال خالل ال  او ص ف  ال    رال االنخراط في المحافل الدولية واإلقليمية التي تعنى بالدبلوماسية الرقمية    3
الةبليص عال بالسي  لباظي  ات بامةبباح ميي اراكز النعلث بالةوايال الخاصص  الةعيلااييص الرق يصت  

 ق يصت   ا يبيح الاكنص البطلوال  بامهب ام  البقاو ر الةبو ص ال بخللص الب   بعص الةعيلااييص الر 
 

 ثقف الطالم البيسط ا  ب سيعه  طرق ة ر وبايص بفاه مبر ال نكص    فرض مقررات مدرسية وجامعية  .4
ليكلي ةًةا ماة العاجص ليكلي يب ًرا وق ًيا يلاجه اا زومبه ال سبرا  ال  كا يمت بمقة بوش ع  ا اللةأ اع 

 ل  و  ل ل يبرز أبو  ف  ه ا ال "ا عب ز أب 
ميي األقال عيغص البية ال لجلأ  ف  ا    أ قةم اعبل  ع ث  يباو   ال  ع  بن   ية:احتراف   ة قع الكترونياإنشاء مو   5

 او  إضافص لييربيص باإلة"ي ز ص   السب
 ا يلللللص لكلللللال يلللللباو  ب لث لللللق الللللللبعال القائ لللللص غ لللللر    إنشةةةةةاء صةةةةةفحة رسةةةةةمية موثقةةةةةة علةةةةةى فيسةةةةةبوك    6

 ز ص ال لثقص اع اراما   قةي  ال عبلأ عيغص البية ال لجلأ  ع ا السباو  إضافص لييربيص باإلة"ي 
 للللا ع لكللللال يللللباو  ب لث للللق العسللللا ال القائ للللص غ للللر ال لثقللللص    إنشةةةةاء حسةةةةاب رسةةةةمي موثةةةةق علةةةةى تةةةةويتر    7

 اع اراما   قةي  ال عبلأ عيغص البية ال لجلأ  ع ا السباو  إضافص لييربيص باإلة"ي ز ص 
مبر فيسبلك ب ل بر  لفر  ال لغال األا  ال بعة  لوزارة الخارجية  موثقة  إنشاء ست منصات جديدة    8

الربييص(  اإلضافص ليغص اليبر ص اع  لف ر  ال اليغال ف    – اإليناةيص    –البرةسيص    –الل ايص    –)اإلة"ي ز ص  
  الاسنص ليغص الل ايص ي"م إة اء حسا  إضاف  مبر االص يب بلي الل ايص      ااال لقع الري   ليلزاو   

عراز ال ل ص اللفايص  باألجسام البا يص ل ا  رام  إ  تصميم هوية بصرية موحدة لمنصات وزارة الخارجية  9
 البيسط ايص 

  ل لللللليم الةبلللللللص ال بلاجللللللة  ف  للللللا السللللللباو  بمللللللةم امكببللللللاء  تعزيةةةةةةز توجيةةةةةةه خطةةةةةةاب منصةةةةةةات السةةةةةةفارات   10
  خافنلللللص ال"اليلللللص البيسلللللط ايص ال بلاجلللللة  ميلللللي يلللللب ال ال ثلللللال م العللللللر الللللل خلللللالل ال  لللللاو ص الرق يلللللص فللللل   

 احياء ال ااينال اللفايص ليبية ال ضيف ليسباو   

 

 

 
 

 


