تأثیر انتفاضه سایبری بر هویت یابی فلسطینیهای دیاسپورا
دکتر عبداله کریمزاده

1

چکیده

در انتفاضه دوم مردم فلسطین «فضای سایبر» به یکی از جبهههای مقاومت تبدیی ددی و یییدی
جیییی به نام «انتفاضه سایبری» دک گرفت .یعنی مردم فلسدطین فضدای سدایبر را بده عرصده
کشاکش دو روایت فلسطینی و اسرائیلی تبیی کردنی تا روایت و صیای سرکوب دی آنها دنیی
دود و هویت تاریخی آنها بازتولیی دود .این یییی باعث بازتعریف بسیاری از مفاهیم کالسدیک

مقاومت ملی دی و روایت مسلط اسرائیلیها در رسانههای بینالمللی را بده ادالش کشدیی .عدالو

براین ،انتفاضه سایبری توانست می بازگشت به وطن را در میان فلسطینیهای دیاسپورا تقویدت و
افکار عمومی جهان را با مردم فلسطین همرا کنی .براین اساس ،مقاله حاضر تالش میکنی ضدمن
واکاوی این یییی به این یرسش یاسخ دهی که فضای سایبر اه نقشی در هویتسازی و مقاومدت
ملت فلسطین دارد .برای این منظور از نظریه کنشمنی سازی تاریخ که توسط وینتر ( )2010مطرح
دی است ،استفاد دی است تا در ااراوب این نظریه نحو هویتیابی فلسطینیهای دیاسپورا در
فضای سایبر مورد بحث قرار گیرد .مفروضه یژوهش حاضر این است که فضای سدایبر میتواندی
جایی برای کنشمنیسازی تاریخ بادی و در نتیجه هویت ملی و می به مقاومدت ملدی را تقویدت
کنی.

واژگان کلیدی :انتفاضه سایبری ،هویتیابی ،هویت فلسطینی ،دیاسپورا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1عضو هیات علمی دانشگاه تهران  .رایانامهAbdollah.karimzadeh@gmail.com :
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مقدمه
پس از حادثه یازدهم سپتامبر که وحشت بر جهان سایه افکنده بود ،صففاات تلویزیفون بفه کفرات
تصاویری از صانه فروریختن برجهای دوقلو را نمایش میدادند .در آن فضای غبارآلود ،آمریکفا بفه
بهانه «مبارزه با تروریسم» به عراق و افغانستان لشکرکشی کرد و بسیاری از گروههفای سیاسفی در
خاورمیانه برچسب «تروریست» و «خشونت طلب» خوردند .آن زمان «آریل شارون» کفه تفازه بفه
نخستوزیری اسرائیل منصوبشده بود ،فضا را برای سرکوب فلسطینیها مناسب دید ،چراکه جهان
در بهت حمالت تروریستی آمریکا فرو رفته بود و توجه رسانهها به ماجرای برجهای دوقلو و جنف
افغانستان و عراق معطوف شده بود .در آن شرایط ،رژیم صهیونیستی در اراضفی اشفغالی بفه چنفان
خشونتی دست زد که در تاریخ کم سابقه بود .مردم فلسطین در واکنش به این خشونتها اقفدام بفه
یک قیام ملی و مقاومت قهرمانانه نمودند که به «انتفاضه دوم» شهرت یافت.
در جریان این انتفاضه ،رژیم اسرائیل در سرتاسر فلسطین حکومت نظامی اعالم کرد و در تمام
شهرها و روستاها مقررات منع رفتوآمد برقرار شد بهطوریکفه مفردم فلسفطین اجفازه نداشفتند از
خانه های خود خارج شوند .این مسئله باعث شد که زندگی مردم فلسطین فلج شفود .کسفب و کفار،
ادارات ،مدارس ،بیمارستانها ،داروخانهها و همفهجا تعطیفل شفده بفود .ایسفت و بازرسفیها ،تفردد
خودروهای نظامی و تانکهای زرهی در سطح خیابانها و بسته شفدن ورودی و خروجفی شفهرها،
کل فلسطین را در انزوای مطلق قرار داده بود و هیچ ارتباطی با جهان بیرون وجود نداشفت .هرگفاه
حملهای نظامی انجام میشد ،ارتباطات تلفنی قطع میشد و هیچکس از آمفار کشفتهها و زخمیهفا
خبر نداشت و هیچیک از این خشونتها پوشفش خبفری داده نمیشفد( .)Aouragh2008:110در
چنین فضایی بود که مردم فلسطین به اهمیت دسترسی به رسانه و ابزارهای ارتباطی پی بردند و در
اقدامی بیسابقه به «فضای سایبر» مهاجرت کردند تا جبهههای مقاومت در فلسطین آفالین را بفه
فلسطین آنالین انتقال دهند .آنان با آنالین کردن فلسطین نفهفقط هویفت فلسفطینی خفود  ،بلکفه
انتفاضه را نیز بازتعریف نمودند و پدیده جدیدی موسوم به «انتفاضه سایبری» را رقفم زدنفد .مقالفه
حاضر برای واکاوی این پدیده نوظهور نگاشته شده است تا نشفان دهفد کفه فضفای سفایبر از چفه
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ظرفیتهایی برای مقاومت ملی و هویتیابی مردم فلسطین برخوردار است .سفاال اصفلی کفه ایفن
مقاله را هدایت میکند ،از این قرار است :انتفاضه سایبری به عنوان یک پدیده نوظهور چه تفثثیری
بر روند مبارزات فلسطینی ها و حل مسئله فلسطین دارد؟ نوشتار حاضر بر این فرضفیه اسفتوار اسفت
که فضای سایبر میتواند هویت ملی و میل به مقاومت ملی را در میان فلسطینیها تقویت کنفد .در
بخشهای زیر تالش میشود این فرضیه از رهگذر انتفاضه األقصی یا انتفاضه دوم مردم فلسفطین
مورد کنکاش قرار گیرد.
چارچوب نظری
با اینکه قریب به هفتاد سال از آوارگی مردم فلسطین میگذرد و میلیونهفا نففر از آنفان در شفرایط
تبعید به سر میبرند ،اما هنوز هم از فلسطینی بودن خود خسته نشدهاند و بر هویت فلسطینی خفود
تثکید میکنند .در عصری که هویت فلسطینیها زیر سایه روایتهای غالفب صهیونیسفتی در حفال
سرکوب و فراموش شدن است ،این هویت برای بقای خود نیاز به یفادآوری دارد .تفاریخ ،خاطرههفا،
رؤیای بازگشت به وطفن ،روز «نکبفت» ،تجربفه آوارگفی و تبعیفد از جملفه عناصفری هسفتند کفه
فلسطینیهای دیاسپورا خودشان را با آنها هویتیابی میکنند و تفالش میکننفد بفا یفادآوری ایفن
ل شکل «روایفت» بفه خفود
عناصر مانع از فراموش شدن هویت ملی خود شوند .این یادآوری معمو ا
میگیرد و در قالب قصه ،فیلم ،گفتمان رسانهای و غیره تکرار میشفود .تفا بفه حفال پ وهشهفای
متعددی پیرامون تثثیر تاریخ و خاطرات بر هویت یابی ملتها انجام گرفته است و اغلب پ وهشهفا
نشان میدهد که این خاطرات و روایتهای مشترک است که اعضای یک اجتماع را به هفم پیونفد
میزند .در مقاله حاضر تالش میشود تفا هویتیفابی فلسفطینیهای دیاسفپورا از رهگفذر انتفاضفه
سایبری مورد واکاوی قرار گیرد .برای این منظور ،نظریه وینتر ( )2010با عنوان «کنشمنفد سفازی
تاریخ »1به عنوان چارچوب نظری این پ وهش اتخاذ شده است .بفه موجفب ایفن نظریفه ،میتفوان
خاطرات گذشته را از طریق کنشها یادآوری کرد .یعنی ،کنشمند سازی باعفث احیفای تفاریخ و در
1- Performing the past
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نتیجه باعث یادآوری خاطرههای مشترک و تقویت هویت ملی میشود .بر ایفن اسفاس ،نشفان داده
میشود که انتفاضه سایبری چگونه میتواند به کنشمنفد سفازی تفاریخ فلسفطین و در نتیجفه بفه
هویتیابی و تقویت هویت ملی فلسطینیها کمک کند.
ریشههای هویت ملی فلسطین و هویت فلسطینیهای دیاسپورا
با اینکه فلسطینیها از حاکمیت دولت -ملفت برخفوردار نیسفتند ،امفا واجفد هویفت ملفی هسفتند.
ریشههای این هویت ملی همواره موضوع باث گفتمانهای آکادمیفک قفرار گرفتفه اسفت .خلیلفی
( )2010:41در کتابی با عنوان «هویت فلسطینی :برساخته شدن خودآگاه ملی مفدرن» خاطرنشفان
کرده است که هویت ملی فلسطین در اواخر قرن  19در امپراتوری عثمانی شفکل گرففت و پفس از
پایان جن

جهانی اول به شکل امروزی خود درآمد .از نظر ایشان قائل شفدن بفه ایفن گفزاره کفه

هویت ملی فلسطین صرف اا در واکنش به ظهور صهیونیسم شکل گرفته است ،یک خطفای معرففت
شناسانه است ،هرچند که ظهور صهیونیسم بر هویت ملی فلسطین بی تثثیر نبفوده اسفت (Khalili

) .2010:41واضح است که مقابله با صهیونیسم و استقالل طلبی پس از جنف

بفزرم مهمتفرین

مالفههای هویت ملی فلسطین بوده است .نخستین تشکلهای ناسیونالیستی فلسطین هم در همین
دوران شکل گرفته است .اما این هویت ملی نسبت اا مدرن است و هفیچ ریشفهای در تفاریخ باسفتان
ندارد.
با توجه به اظهارات خلیلی میتوان گفت که هویت ملی مدرن فلسطین پس از وقایع  1948و
 1967و منازعات اسرائیل -فلسطین شکل گرفته است .در واقع ،تاریخ معاصر فلسطین حفول سفال
 1948میچرخد ،سالی که در آن فلسطین از روی نقشه ماو شد و فلسطینیها بفه مفردم دیاسفپورا
تبدیل شدند .از آن پس ،روز نکبت به نقطه ثقل هویت فلسطین تبدیل شده است ،زیرا از آن تفاریخ
به بعد هویت مردم فلسطین با آوارگی و تبعید ،عدم شناسایی بینالمللی و آرزوی بازگشت به وطفن
گره خورده است) .(Maas 2013فلسطینیهای دیاسپورا با یادآوری خاطرات و روایات مشترک خود
از روز نکبت و وقایع بعد از آن هویفت ملفی خفود را زنفده نگفه میدارنفد تفا ارتبفاس نسفل جدیفد
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فلسطینیها با تاریخ فلسطین قطع نشود.
کنشمندسازی تاریخ در فضای وب :بازسازی دیجیتالی مرزهای تاریخی فلسطین
همان طور کفه در بخفش چفارچوب نظفری اشفاره شفد ،یکفی از راههفای یفادآوری هویفت ملفی
کنشمندسازی تاریخ است .یعنی از طریق کنشهایی مانند سفخنرانیها ،تجمعفات ،راهپیماییهفا و
مبارزات آزادیبخش میتوان تاریخ و هویت ملی خود را زنده نگه داشت .استدلل مفا در ایفن مقالفه
این است که فضای سایبر در کنشمند سازی تاریخ فلسفطین و در نتیجفه در تقویفت هویفت ملفی
فلسطین نقش مهمی ایفا کرده است .برای این منظور ،در اینجا بفه نخسفتین تالشهفای صفورت
گرفته در فضای وب برای بازسازی دیجیتالی مرزهای تاریخی فلسطین اشاره میکنیم تا به موضوع
انتفاضه سایبری برسیم.
فضای وب فلسطین به صورت رسمی در سال  2003در دانشگاه بیرزیت با هدف دولتسازی
فلسطین ایجاد شد( .)Ben-David2011در آن سال درخواست تشکیالت خودگردان فلسطین برای
ثبت رسمی پسوند ملی فلسطین در سایتهای منصوب به آن کشور مورد موافقفت ماسسفه آیکفان
( )ICANNکه مسئول ثبت دامنههای اینترنتفی کشورهاسفت ،قفرار گرففت .دامنفههای اینترنتفی
ل فقط به کشورهایی اعطا میشود که عضو رسمی سازمان ملل باشند .هریفک از کشفورهای
معمو ا
جهان دارای یک پسوند ملی یا «دامنه سطح بالی کفد کشفوری» هسفتند کفه بفرای سفایتهای
منصوب به آن کشور استفاده میشوند .به عنوان مثال دامنه سطح بالی کد کشور ایران  .irو دامنه
سطح بالی کشور فلسطین  .psاست .پیش از آن وب سایتهای فلسطینی بفا پسفوندهای کلفی از
قبیل .org, .netو غیره ثبت میشدند و فاقد  IPمتعلق به کشفور فلسفطین بودنفد .در آن صفورت،
وبسایتها و کاربران فلسطینی فاقد ملیت و هویت دیجیتفالی بودنفد .امفا از سفال  2003بفه بعفد
فلسطین صاحب فضای وب ملی شد و بسیاری از سایتهای فلسطینی آدرس اینترنتفی خفود را بفه
دامنه ملی  .psتغییر دادند(.)Ben-David2011
پس از آنکه فضای وب فلسطین در عرصه بینالمللی به رسمیت شناخته شد ،تالشهفا بفرای
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توسعه فضاهای وب فلسطین و فراتر رفتن از مرزهای ژئوپلتیفک فلسفطین شفدت یاففت .یکفی از
نخستین تالشها برای این منظور پروژه دانشگاه بیرزیت موسوم به « »APB1بود .هدف اولیه ایفن
پروژه که در سال  1999کلید خورد ،متصل کردن تمام اردوگاههای فلسطینی به سرزمین فلسفطین
از طریق اینترنت بود .برای این منظور در  58اردوگاه فلسطینی واقفع در داخفل اراضفی فلسفطینی،
اردن و لبنان و سوریه مراکز اینترنتی دایر گردید .در چارچوب این پفروژه بفرای سفاکنان اردوگاههفا
دورههای فشرده آموزش کامپیوتر و اینترنت ارائه میشد تا بتوانند از طریق فضای وب صدای خفود
را به گوش مردم جهان برسانند و با خانواده ،بستگان و دوسفتان خفود در داخفل و خفارج فلسفطین
ارتباس برقرار کنند(.)Ben-David2011
پروژه ABPدر خالل سالهای  1999تا 2005در هشت اردوگاه فلسطینی اقدام بفه راهانفدازی
یک مرکز اینترنتی نمود :سه مرکز در کرانه باختری ،دو مرکز در غزه و سه مرکفز در لبنفان .بفرای
هرکدام از اردوگاهها یک وب سایت راهاندازی شد و سپس ایفن وبسفایتها از طریفق وب سفایت
اصلی پروژه ABPبه هم لینک شدند .اردوگاه «الدهیشه» در کرانه باختری نخستین اردوگاهی بفود
که در سال  1999به این پروژه ملاق شد و مرکز اینترنتی آن در مکانی با عنوان «مرکز فرهنگفی
ابداع» دایر گردید( .)Aouragh, 2010:108دومین مرکز در سال 2000در اردوگاه «خان یفونس»
واقع در نوار غزه افتتاح شد .تا پایان سال  2000این پروژه از مرزهای اراضی فلسطین فراتر رففت و
یک مرکز اینترنتی دیگر در اردوگاه «البرج الشمالي» در لبنان افتتاح شد .در سال ،2001اردوگاههای
«الجلزون» و « األمعري» در کرانه باختری به این پروژه پیوستند .دو اردوگاه آخفری کفه بفه ایفن
پففروژه پیوسففتند ،اردوگاههففای «نورالشففمس» و «النصففیرات» در داخففل مرزهففای فلسففطین
بود) .(Aouragh, 2010:108-118فلسطینیهای داخل و دیاسپورا بفرای نخسفتینبار توانسفتند از
طریق وب سایتهای این پروژه و نیز از طریق سایر تکنولوژیهای فضای وب از قبیل ایمیل ،چت
و غیره با یکدیگر ارتباس برقرار کنند .پروژه  ABPهمچنین در صدد متصل کفردن وب سفایتهای
اردوگاههای فلسطینی به دیگر وب سایتهای فلسطینی بود .در نخسفتین گفام بفرای ایفن منظفور
)1- the Across Borders Project (ABP
شماره  32و 33

تأثیر انتفاضه سایبری بر هویتیابی فلسطینیهای دیاسپورا

39

"( "www.acrossborders.orgوب سایت رسمی  )ABPبه وب سایت اردوگاه الدهیشفه متصفل
شد .این اردوگاهها عالوه بر اینکه به یکفدیگر متصفل شفدند ،بفه وب سفایتهای طرففدار حقفوق
آوارگان ،گروه های مدافع فلسطین در کشورهای دیگر و به وب سفایت سفازمان ملفل و تشفکیالت
خودگردان متصل شدند.
این پروژه نشان داد که فضای سایبر میتواند تغییرات سیاسی و اجتماعی را تسهیل کند .زیفرا
درست چند ماه از راهاندازی آن نگذشته بود که انتفاضه دوم مردم فلسطین رقم خورد .این انتفاضفه
تثثیر شگرفی بر پروژه مزبور گذاشت و آن را از یک ابزار متصل کننده اردوگاهها به وطن اصفلی بفه
یک ابزار قدرتمند برای مبارزه تبدیل کرد .البته در جریان انتفاضه دوم این پروژه تضعیف شفد ،زیفرا
گردانندگان آن به راحتی نمیتوانستند به اردوگاهها سر بزنند و بین کرانفه بفاختری و غفزه و سفایر
کشورها تردد کنند .عالوه برآن باران مالی نیز مزید بر علت شد.
با استمرار خشونتهای اسرائیل در جریان انتفاضه دوم ،هدف اصلی وب سایتهای  ABPکه
شبکهسازی بین اردوگاههای فلسطینی بود به ایجاد شبکه جبهه مقاومت ملی تغییر یافت .تا قبفل از
شروع انتفاضه اکثر وب سایتهای اردوگاهها به شهرها و مناطق فلسطینی لینک بودند ،امفا پفس از
شروع انتفاضه همه آنها به انتفاضه معطوف شدند .اگرچه در طول انتفاضه این پروژه توانست مراکفز
جدیدی در داخل مرزهای فلسطین ایجاد کند ،اما باران مالی در نهایت منجر به تعطیلفی آن شفد.
در سال  2002این پروژه موقت اا به دامنه ( www.acrossborder.orgبدون  sجمع) مهاجرت کفرد.
مفهوم استعاری آن این بود که این پروژه توانسته است فقط از یک مرز (لبنان) عبور کنفد .در سفال
 2005پس از انتفاضه ،تالش برای احیای این پروژه در فضای وب شروع شد ،اما این بار از پسوند و
دامنه ملی  www.acrossborders.psاستفاده شد .متعاقب آن ،همه وبسفایتهای اردوگاههفا بفه
دامنه ملی  .psروی آوردند .اگر هدف اولیه پروژه ایفن بفود کفه اردوگاههفای فلسفطینی مسفقر در
خاورمیانه را به سرزمین فلسطین متصل کند و مرزهای  1948را بازسازی کند ،مهاجرت نهفایی آن
به دامنه ملی  .psو تمرکز آن بر اردوگاههای آوارگی مستقر در داخل فلسطین همسویی با مرزهفای
 1967است که در حال حاضر مال مناقشه است.
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جلوههایی از قدرت هویتسازی فضای سایبر
 .1لیست ایمیلها

در جریان انتفاضه دوم فلسطین ،ارتباس سرزمین فلسطین با جهفان خفارج بفهکلی قطعشفده بفود و
خبرنگاران و روزنامهنگاران مستقل هیچگونه دسترسی به منابع خبری مالی نداشتند .رژیم اسرائیل
خبرهایی سانسور شده را در اختیار رسانههای بینالمللی قرار میداد و با توجه بفه اینکفه رسفانههای
بینالمللی هیچ منبع معتبری جز همین منابع تاریفشده صهیونیستی در اختیار نداشتند ،روایتهای
ال کنتفرل رسفانههای
خبری تاریف شده صهیونیستها را برای مردم جهان مخابره میکردند و عم ا
جهان به دست صهیونیستها افتاده بفود .طبفق گفتفه عفاروق ( ،) 2011:53مبفارزان فلسفطینی در
واکنش به این خأل رسانهای اقدام به تهیه لیستی از ایمیلهای خبرنگاران مستقل بینالمللی کردنفد
و اخبار واقعی داخل فلسطین را برای آنها ارسفال کردنفد .ایفن ایمیلهفا کفه بفا عنفوان «صفدای
فلسطین» ارسال میشد ،بهتدریج به خبرنامههایی حرفهای تبفدیل شفد و اخبفار مالفی شفهرهای
مختلف فلسطین از زبان خود مردم فلسطینی بفه گفوش جهانیفان رسفانده شفد .بنفابراین ،یکفی از
تفاوتهای موجفود بفین انتفاضفه اول و دوم ایفن بفود کفه در انتفاضفه اول منفابع خبفری عمفدت اا
صهیونیستی و تاریفشده بودند ،امفا در انتفاضفه دوم بفه مفدد فضفای سفایبر اطالعفات از منفابع
فلسطینی مخابره شدند.
 .2نمادسازی و کاالیی کردن هویت فلسطین

بارگذاری تصاویر انتفاضه و جنایتهای رژیم صهیونیستی در فضای سفایبر یکفی دیگفر از مظفاهر
هویتسازی فضای سایبر را به نمایش گذاشت .پیش از ظهور انتفاضه سایبری ،حتفی ادارات پسفت
هم از تیغ سانسور و کنترل رژیم صهیونیستی در امان نبودند و فلسطینیهای دیاسفپورا در سرتاسفر
ال از سرنوشت بستگان خود در داخفل فلسفطین بیخبفر بودنفد .امفا انتفاضفه سفایبری و
جهان عم ا
بارگذاری تصاویر انتفاضه فلسطینیهای مقیم کشورهای خارج را تات تثثیر قرار داد و دلهای همه
آنها را روانه سرزمینهای اشغالی نمود و حس ناسیونالیستی آنها را تاریک و میفل بازگشفت بفه
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وطن و نجات وطن را در آنها تقویت نمود .تصویر کشته شدن «مامفد الفدوره» ،کفودک دهسفاله
فلسطینی در برابر یک تانک اسرائیلی که توسط یک فیلمبردار فرانسوی ضبط شده بفود ،در فضفای
سایبر بهصورت گسترده منتشر شد .تصویر دیگری از یک کفودک دوازده سفاله فلسفطینی بفه نفام
«فارس عوده» که در لاظه پرتاب سن

به طرف یفک تانفک اسفرائیلی هفدف شفلیک نیروهفای

اسفففرائیلی قفففرار گرففففت در فضفففای سفففایبر پخفففش شفففد و ایفففن کودکفففان نمفففاد انتفاضفففه
شدند) .(Aouragh2013دیدن این تصاویر و سایر تصاویر گرافیکی در فضای سفایبر خشفم مفردم
دنیا را برانگیخت و پس از آن همه دنیا با مردم فلسطین اعفالم همبسفتگی کردنفد و در حمایفت از
آنان راهپیمایی کردند و شمع روشن کردند.
بازتولید نماد چفیه (کوفیه) از طریق فضای سایبر یکی دیگر از جلوههای قفدرت هویتسفازی
فضای سایبر بود .چفیه از دیرباز یک نماد سیاسی بود ،اما جنبشها و کمپینهای آنالین همبستگی
با مردم فلسطین آن را چنان رواج دادند که به نماد مدافعان فلسفطین تبفدیل شفد .ایفن تثکیفد بفر
«فلسطینی بودن» از طریق فضای سایبر تقویت شد .همچنین کمپینهای آنالین اعالم همبسفتگی
با مردم فلسطین عمدت اا پرچم فلسطین را در پروفایل سایتهای خود قرار میدادند و از ایفن طریفق
هویت فلسطین و حس فلسطینی بودن را بهعنوان یک افتخفار بفزرم جلفوه میدادنفد و نفه فقفط
فلسطینیهای سرتاسر جهان بلکه مردم جهان نیز با این هویت هم ذات پنداری میکردند.
همچنین بسیاری از کاربران فیس بوک تصویر غزه را به عنوان عکس پروفایفل خفود انتخفاب
میکردند .این عکس ها پیش زمینه سیاه داشت و بر روی آن نام غزه با رن
رن

سرخ استعاره از خون مردم فلسطین و قربانی شدن آنان است و رن

سرخ نوشفته میشفد.
سیاه دللفت بفر داغفدار

بودن مردم فلسطین دارد .همچنین این رن ها پرچم فلسطین را تفداعی میکننفد .برخفی کفاربران
پیش یا پس از نام شخصی خود کلمه «غزه» را اضافه میکردند مثل «علی هشام غفزه» .از سفوی
دیگر طبق گفته لله خلیلی ( ،)2005پس از انتفاضفه دوم مفردم فلسفطین و ظهفور کافینتهفا در
فلسطین ،جوانان فلسطینی ساکن اردوگاهها در ایمیلهای شخصی خود از نامهای اصیل مکانهای
فلسففطینی کففه توسففط اسففرائیلی تغییففر یافتففه اسففت اسففتفاده میکردنففد .بففرای مثفففال:
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 Saffurieh2001@aaa.comکه یادآور روستای صفوریة در ناصره است .همفه ایفن مثالهفا بفر
قدرت نمادسازی فضای سایبر و نقش آن در انتفاضه سایبری دللت دارد .این امفر نفه فقفط حفس
ناسیونالیسم و هویت ملی ،بلکه میل به مقاومت را در میان فلسطینیها تقویت میکند.
«تجارت آنالین کالهای بومی فلسطینی» جلوه دیگری از هویتسازی فضای سایبر است که
در مطالعات فرهنگی به آن «کالیی کردن هویت »1میگویند( .)Reynolds 2003بر ایفن اسفاس،
در فضای سایبر فروشگاههایی مجازی راهاندازی شده اسفت تفا فلسفطینیهای دیاسفپورا و مابفان
کشور فلسطین بتوانند کالهای بومی فلسطین را کفه در کشفورهای میزبفان خفود موجفود نیسفت،
ال در جشفنهای عروسفی از طریفق آنالیفن لباسهفای مالفی
بهصورت آنالین خریداری کنند .مث ا
فلسطین را سفارش میدهند و بدینسان هویت ملی خود را حفظ میکنند).(Aouragh2011:120

 .3سفر مجازی به فلسطین

فضای سایبر عالوه بر اینکه رؤیای «جهانی شدن» و «دهکده جهانی» را تاقق بخشفید« ،مالفی
شدن »2را هم امکانپذیر ساخت( .)Fandy 1999لفذا میتفوان اسفتدلل کفرد کفه فضفای سفایبر
مصداق بارز پارادایم «جهانی -مالی شدن »3است( .)Fandy 1999یکی از مصادیق ایفن پفارادایم
«سفر مجفازی» در پهنفه فضفای سفایبر اسفت کفه بفه انتفاضفه سفایبری کمفک شفایانی نمفود.
فلسطینیهای دیاسپورا در سرتاسر جهان که امکان سفر زمینی بفه فلسفطین را نداشفتند ،توانسفتند
بهصورت مجازی به شهرها و روستاهای خود در فلسطین سفر کنند( .)Isaac 2013در سفر مجازی
نیازی به گرفتن ویزا و کارت اقامت و خرید بلیت وجود ندارد و افراد میتواننفد بفه سرتاسفر جهفان
بهصورت مجازی سفر کنند .بنابراین ،فضای سایبر از طریق سفرهای مجازی حفس ناسیونالیسفم و
میل بازگشت به وطن را در میان فلسطینیهای دیاسپورا تقویت میکنفد .برخفی کفاربران اینترنفت
درباره سفر مجازی خود به فلسطین چنان با احساس و هیجان حرف میزننفد کفه گفویی واقعف اا بفه
1- commodification of identity
2- localization
3- glocalization
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فلسطین مسافرت کردهاند(.)Isaac 2013
 .4کافینتها

مراجعه مخفیانه فلسطینیها به کافینتها بهوی ه به هنگام عملیات نظامی و مقررات منع رفتوآمد
یکی دیگر از جلوههای نمایش قفدرت فلسفطینیها علیفه اسفرائیلیها بفود(.)Aouragh2011:50
مراجعه فلسطینیها به چنین مکانهایی که در آن فلسطین آنالین و آفالین کنار هم قرار میگیفرد
نمونهای از یک «رفتار گفتمانی» و «اراده معطوف به مقاومت» است که از طریفق آن فلسفطینیها
فاعلیت خود را به اثبات میرسانند و در برابر دشمن مقاومت میکردند .بنفابراین ،کافینتهفا یکفی
دیگر از جبهههای مقاومت فلسطینیها بودند ،زیرا مقررات منع رفتوآمد را نقض میکردند و تافت
شرایط سرکوب به شهروندان فلسطینی خدمات اینترنتی ارائه میدادند.
شایان ذکر است که انتفاضه سایبری فلسطینیها مادود به مرزهای فلسطین نبفود ،بلکفه بفه
موازات آن در سایر کشورها نیز در جریان بود .یکی از معروفترین نمونههای آن وبسایت «انتفاضه
الکترونیک» است که در طول انتفاضه دوم راهاندازی شد .ایفن وبسفایت در شفهر شفیکاگو آمریکفا
مسقر بود و خبرهای روزانه انتفاضه و اخبار مالی فلسطین را از منظفر فلسفطینی روایفت میکفرد.
«علي ابو نعمة» یکی از بنیانگذاران این وب سایت است).(Hanafi2005
بازتولید انتفاضه سایبری در جنگ  51روزه
انتفاضه سایبری مردم فلسطین چنان تثثیرگذار بود که در جن

اخیر  51روزه نیز در مقیاس جهانی

و به شکل کمپینهای آنالین بازتولید شد .این کمپینهای آنالیفن متعاقبف اا در فضفای آفالیفن بفه
راهپیماییهففای گسففترده علیففه اسففرائیل ترجمففه شففد .در طففول ایففن جن ف  ،اسففرائیل از طریففق
کنفرانسهای مطبوعاتی ،توئیتر و یوتیوب و فیس بوک تالش میکرد تا حمایت بینالمللی را جلفب
کند .ارتش اسرائیل از طریق کانال یوتیوب خود پیامهای متعددی را برای مخاطبان غربفی مخفابره
میکرد تا مخاطبان بینالمللی را نسبت به عملیات نظامی خود مجاب کند .اکثر ویدئوهایی که آنهفا
در یوتیوب آپلود میکردند ،مربوس به موشک باران شهرکهای اسرائیلی توسط حماس بود .یکفی از
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این ویدئوها شهرهای لندن ،پاریس و نیویورک را نشان میداد که به صورت فرضی هدف بمبفاران
موشک قرار میگیرند و در زیر آن این عبارت نوشته شده بود« :اگر این موشکها شبانه روز بر سفر
شما بریزند ،شما چه کار میکنید؟» .در مقابله با ایفن مفوج رسفانهای اسفرائیلیها ،فعفالن طرففدار
فلسطین در سرتاسر جهان به شبکههای اجتماعی و اینترنت متوسل شدند و از این طریق توانسفتند
به مخاطب بین المللی دست پیدا کنند و روایت مستقیم خفود را بفه گفوش آنفان برسفانند و روایفت
اسرائیلیها را به چالش بکشند .نتیجه ایفن تالشهفا در عرصفه بینالمللفی راهانفدازی کمپینهفای
همبستگی با مردم غزه ،امضای طومارهای اینترنتی علیفه اسفرائیل ،رشفد روز اففزون اسفتیکرها و
هشت ها و جمعآوری کمکهای مالی در حمایت از فلسطینیها بفود .ایفن کمپینهفا بفر دو حفوزه
متمرکز بودند )1 :حمایت از جنبش بایکوت ،عدم سرمایهگذاری و تاریم اسرائیل ( )2 ،)BDSتنویر
افکار عمومی نسبت به آرمان مردم فلسطین و وضعیت اسففناک فلسفطینیها .یکفی از نمونفههای
موفق این کمپین های آنالین جنبش همبسفتگی بفا فلسفطین در ایرلنفد و انگلسفتان بفود .در ایفن
کمپینها از اقدامات اسرائیل با عناوینی از قبیل «آپارتاید»« ،دولت یاغی»« ،پاک سازی قفومیتی»،
«جنایت جنگی» و «باران انسانی» یاد میشد(.)Falk 2013
در طول این جن  ،اتاادیههای صنفی ایرلنفد از جملفه  Mandate, ICTUو  SIPTUیفک
طومار اینترنتی راهاندازی کردند و از فروشندگان ایرلندی تقاضا کردند تا فروش کالهای اسرائیلی را
تاریم کنند .آنها همچنین با یک ف راخوان اینترنتی در شهر دوبلین یک راهپیمایی گسفترده برگفزار
کردند) .(Abu-Ayyash2015این کمپینها به جای اتخاذ گفتمفان مفذهبی یفا قفومیتی گفتمفان
حقوق بشری اتخاذ کردند و از این طریق اسرائیل را به عنوان ناقض حقوق مردم فلسطین ماکفوم
کردند .گفتمان حقوق بشری به راحتی توانسفت توجفه طیفف گسفتردهای از مفردم اروپفا از جملفه
جنبش های ضدجن

را به موضوع جن

اسرائیل علیه غزه جلفب کنفد .بنفابراین ،فعالیفت آنالیفن

فلسطینیها در شبکههای اجتماعی باعث شد فعالن مدافع فلسطین در ایرلند به جای مصرف اخبار
رسانههای غربی که این جن

را از زمینه تفاریخی آن جفدا میکننفد ،روایفت خفود فلسفطینیها را

بشنوند و روایت اسرائیلی را به چالش بکشند .همان طفور کفه گفتفه شفد ،بسفیاری از جنبشهفای
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همبستگی که در شهرهای بزرم انگلیس و بریتانیا از جمله در دوبلفین ،لنفدن و گالسفکو صفورت
گرفت ،از طریق توئیتر اعالم شد .این امر ضرورت تمرکز نسل جدید فلسفطینیها و فعفالن مفدافع
فلسطین بر فضای سایبر و شبکههای اجتماعی را نشان میدهد.
نتیجهگیری
انتفاضه سایبری نهفقط فلسطینیهای دیاسپورا را در ارتباس با همدیگر قرار میدهد ،بلکفه آنهفا را
مجدد اا به تاریخ خود پیوند میزند و طبق نظریه کنشمندی تاریخ باعث یادآوری تفاریخ فلسفطین و
تقویت هویت ملی فلسطینیهای دیاسپورا میشود .با واکاوی پروژه وب ملی فلسطین مشخص شفد
که فضای وب فلسطین با پسوند ملی کشور فلسطین در صدد احیای مرزهای تاریخی فلسطین بود،
اما این پروژه به دلیل باران مالی در فاز نهایی خود فقط اردوگاههفای داخفل فلسفطین را بفه هفم
ال به مرزهای  1967مادود شد .فضای وب ملی فلسطین هرچند کفه نتوانسفت از
متصل کرد و عم ا
مرزهای جغرافیایی مناقشه برانگیز آن عبور کند ،اما خاطره مرزهای تاریخی را زنده کفرد .بنفابراین،
این پروژه نیز همسو با نظریه کنشمندی تفاریخ بفود .مثالهفای متعفدد از فعالیفتهفای سفایبری
فلسطینیها در طول انتفاضه دوم ثابت میکند که ایفن فضفا میتوانفد در هویتیفابی فلسفطینیها
راهگشا باشد و بدیلی برای جبهه مقاومت ملی باشد ،چرا که انتفاضفه سفایبری عرصفه مناقشفه دو
روایت فلسطینی و اسرائیلی است ،جایی که در آن روایت غالب اسرائیلی به چالش کشیده میشود.
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