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أقػػػػر انػػػػا معػػػػد الرسػػػػالة ب نيػػػػا قػػػػدمت لجامعػػػػة القػػػػدس، لنيػػػػؿ درجػػػػة الماجسػػػػتير، كأنيػػػػا نتيجػػػػة أبحػػػػاثي 
الدراسػػػػػة، أك أم جػػػػػزء منيػػػػػا، لػػػػػـ يقػػػػػدـ الخاصػػػػػة، باسػػػػػتثناء مػػػػػا تػػػػػـ اإلشػػػػػارة لػػػػػو حيثمػػػػػا كرد، كأف ىػػػػػذه 

 لنيؿ درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.

 التكقيع................................. .

 محمد يكسؼ مكسى مسالمة 

 التاريخ ................................. . 
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 شكر وتقدير
 

 
ككمػػػػي ثقػػػػة بمػػػػا قػػػػدمت مػػػػف عمػػػػـ الػػػػى  اشػػػػكر ربػػػػي عمػػػػى ىػػػػذه النعمػػػػة الكاسػػػػعة التػػػػي انعميػػػػا عمػػػػّي ،

شػػػػػػػػػعبي ككطنػػػػػػػػػي كقضػػػػػػػػػيتي، كاسػػػػػػػػػ ؿ اا اف يتحػػػػػػػػػرر كامػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػراب الفمسػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػتالؿ 
 السرائيمي كالقبضة الصييكنية...

 
شػػػػكرم مكصػػػػكؿ بعػػػػد اا لمػػػػف كػػػػاف لػػػػو الفضػػػػؿ فػػػػي إشػػػػراؽ نػػػػكر العمػػػػـ عمػػػػى عقمػػػػي كقمبػػػػي، منيػػػػؿ 

كلسػػػػػانو فػػػػػي سػػػػػبيؿ تعميمػػػػػي كنصػػػػػحي... الػػػػػى  المعرفػػػػػة كمصػػػػػباح الرشػػػػػاد...  أجيػػػػػد عقمػػػػػو، كفكػػػػػره،
 استاذم كمشرفي كمرشدم الفاضؿ الدكتكر أحمد رفيؽ عكض...

 
أتقػػػػػػػػدـ بجزيػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػكر كالعرفػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػى عضػػػػػػػػكم لجنػػػػػػػػة المناقشػػػػػػػػة، الػػػػػػػػذم شػػػػػػػػرفني مػػػػػػػػكافقتيـ عمػػػػػػػػى 
الحضػػػػكر، كتعبػػػػكا فػػػػي قػػػػراءة صػػػػفحات الرسػػػػالة، لكػػػػي ينقّحػػػػكا خمميػػػػا كيشػػػػدكا ضػػػػعفيا.. الػػػػى الػػػػدكتكر 

أسػػػػتاذ  –رئػػػػيس دائػػػػرة اإلعػػػػالـ فػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس، كالػػػػدكتكر المػػػػكاء محمػػػػد المصػػػػرم –ر غسػػػػاف نمػػػػ
 العمـك السياسية في جامعة القدس المفتكحة.

 
أشػػػػػكر كػػػػػؿ  مػػػػػف عممنػػػػػي ككقػػػػػؼ أمػػػػػامي ليسػػػػػتعرض نػػػػػكر الفكػػػػػر... الػػػػػى جميػػػػػع اسػػػػػاتذتي فػػػػػي معيػػػػػد 

 الدراسات القميمية في جامعة القدس.
 

ككػػػػػػػؿ مػػػػػػػف كانػػػػػػػت لػػػػػػػو يػػػػػػػد، كمػػػػػػػف كػػػػػػػاف سػػػػػػػبب فػػػػػػػي كصػػػػػػػكلي كمػػػػػػػا ل أنسػػػػػػػى أصػػػػػػػدقائي كزمالئػػػػػػػي 
شراقتي، لكـ مني محبة كتحية...  كا 
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 صخمملا

 

تتنػػػػػػاكؿ صػػػػػػفحات ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة، دراسػػػػػػة لاثػػػػػػار المعرفيػػػػػػة كالسػػػػػػمككية لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو 
بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عمػػػػػػى الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي محافظػػػػػػات الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة كالقػػػػػػدس خػػػػػػالؿ حربػػػػػػي 

عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة جميػػػػكر الشػػػػباب، كالتطػػػػرؽ إلػػػػى أبػػػػرز  2014ك 2012
 القضايا التي يستيدؼ إحداث تغيير فييا.

كتكمػػػػػف اىػػػػػداؼ الرسػػػػػالة فػػػػػي دراسػػػػػة الثػػػػػار المعرفيػػػػػة كالسػػػػػمككية لإلعػػػػػالـ السػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة 
كبثيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي كسػػػػػػػػائؿ العػػػػػػػػالـ العربيػػػػػػػػة، كتسػػػػػػػػعى لمعرفػػػػػػػػة تػػػػػػػػ ثير الترجمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العػػػػػػػػالـ العبػػػػػػػػرم 

 الفمسطينية، ككذلؾ في بياف تكجيات الشباب حكؿ مضمكف العالـ السرائيمي.

امػػػػا عػػػػف اىميػػػػة الدراسػػػػة كمبرراتيػػػػا فتػػػػتمخص فػػػػي اىتمػػػػاـ الشػػػػباب الفمسػػػػطيني بكػػػػؿ مػػػػا يصػػػػدر عػػػػف 
العػػػػػػػػالـ العبػػػػػػػػرم، كمتابعتػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػتخداـ مصػػػػػػػػطمحاتو كالمعمكمػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يقػػػػػػػػدميا فػػػػػػػػي النقاشػػػػػػػػات 

اظرات السياسػػػػية، باإلضػػػػافة الػػػػى قمػػػػة الدراسػػػػات التػػػػي تبحػػػػث فػػػػي العػػػػالـ السػػػػرائيمي المكجػػػػو كالمنػػػػ
بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، بحيػػػػػث تػػػػػكفر ىػػػػػذه الدراسػػػػػة قاعػػػػػدة بيانػػػػػات كمعمكمػػػػػات لمميتمػػػػػيف كذكم العالقػػػػػة مػػػػػف 

 اكاديمييف كسياسييف كتربكييف كصحفييف.

سػػػػػػػة تفسػػػػػػػير لمعالقػػػػػػػة مػػػػػػػا بػػػػػػػيف الػػػػػػػى جانػػػػػػػب الثػػػػػػػار المعرفيػػػػػػػة كالسػػػػػػػمككية، تسػػػػػػػتعرض سػػػػػػػطكر الدرا
اإلعػػػػػػػالـ المكجػػػػػػػو بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة كالقيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية فػػػػػػػي إسػػػػػػػرائيؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ المػػػػػػػني  الكصػػػػػػػفي 
التحميمػػػػي الػػػػذم يرصػػػػد العالقػػػػة بػػػػيف متغيػػػػرات الدراسػػػػة باسػػػػتخداـ صػػػػحيفة استقصػػػػاء لعينػػػػة عشػػػػكائية 

عينػػػػػة، قػػػػػاـ  1000طبقيػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني فػػػػػي محافظػػػػػات الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كالقػػػػػدس تبمػػػػػ  
بتكزيعيػػػػػػا الباحػػػػػػث مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مقابمػػػػػػة الجميػػػػػػكر، كتحميميػػػػػػا باسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػام  التحميػػػػػػؿ الحصػػػػػػائي 

SPSS ككمػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػة المػػػػػػػػني  التػػػػػػػػاريخي الػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػال  مراحػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػكر العػػػػػػػػالـ  ،
 السرائيمي كأىدافو.

مػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة كتكصػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى أف تػػػػػػػػ ثير اإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػػػو بالمغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة 
المعرفيػػػػػة، يتركػػػػػز عمػػػػػى الشػػػػػباب عنػػػػػد تقػػػػػديـ معمكمػػػػػات حػػػػػكؿ خسػػػػػائر المقاكمػػػػػة الفمسػػػػػطينية خػػػػػػالؿ 



 د
 

الحػػػػػػرب، كينبنػػػػػػي عميػػػػػػو تػػػػػػ ثير سػػػػػػمككي يتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي الحتجاجػػػػػػات كالمكاجيػػػػػػات مػػػػػػع قػػػػػػكات الجػػػػػػيش 
 اإلسرائيمي.

عػػػػػػالـ تتطػػػػػػرؽ طّيػػػػػػات الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى تػػػػػػ ثير الترجمػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة مػػػػػػف المغػػػػػػة العبريػػػػػػة كنشػػػػػػرىا فػػػػػػي اإل
الفمسػػػػػػطيني، كتبػػػػػػّيف أف العػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني ينقػػػػػػؿ الركايػػػػػػة السػػػػػػرائيمية بمػػػػػػا تحتػػػػػػكم مػػػػػػف معمكمػػػػػػات 
كمػػػػػا ىػػػػػي، كيكتفػػػػػي بتغييػػػػػر شػػػػػكؿ المػػػػػادة العالميػػػػػة بمػػػػػا يػػػػػكائـ الطػػػػػار الػػػػػكطني كالثقػػػػػافي لمشػػػػػعب 

 الفمسطيني.  

الـ كتكصػػػػػػي الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى الحػػػػػػرص فػػػػػػي تكعيػػػػػػة جميػػػػػػكر الشػػػػػػباب حػػػػػػكؿ متػػػػػػابعتيـ لقنػػػػػػكات اإلعػػػػػػ
اإلسػػػػػػػرائيمية، كاعتمػػػػػػػاد اسػػػػػػػتراتيجية فػػػػػػػي اإلعػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػطيني لمترجمػػػػػػػة كتسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي تفنيػػػػػػػد ركايػػػػػػػات 
اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي اليادفػػػػػػػة إلػػػػػػػى تضػػػػػػػميؿ جميػػػػػػػكر الشػػػػػػػباب، كمػػػػػػػا تكصػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة باسػػػػػػػتحداث 
مؤسسػػػػة رسػػػػمية مركزيػػػػة مخصصػػػػة لمترجمػػػػة، تكػػػػكف قائمػػػػة عمػػػػى متخصصػػػػيف فػػػػي الترجمػػػػة كلػػػػدييـ 

لتركيبػػػػػػة الجتماعيػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة كالسياسػػػػػػية لممجتمػػػػػػع اإلسػػػػػػرائيمي، كتكػػػػػػكف ىػػػػػػذه فكػػػػػػر كثقافػػػػػػة حػػػػػػكؿ ا
 المؤسسة مرجع لميف يريد متابعة اإلعالـ اإلسرائيمي.
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Abstract 

 

The Study reveals the cognitive and behavioral effects of the Israeli media 

directed by Arabic language to the Palestinian youths during the 2012 and 2014 

wars targeted Gaza Strip. The effects were shown through a study conducted on 

youths, and by handling the most critical issues that need changes. 

The main study objectives are to clarify up the relationship between the 

Israeli media directed by Arabic language and the political leadership of Israel. 

Moreover, the study seeks to reveal the effects of Hebrew media translation to be 

used by Palestinian media, and thus to show the youths views toward the core of 

Israeli media . 

As for the importance and significance of this study, it is about the interest of 

the Palestinian youth with all issues come from Israeli media by following it up, 

and use its terms and information provided in its discussions and political debates, 

in addition to the lack of studies searching in the Arabic oriented Israeli media, so 

that this study provides a database and information for those who are interested 

from academics, politicians, educators and journalists.  

The study also shows the interpretations of the relationship of the Arabic-

oriented Israeli media and the political leadership in Israel through descriptive 

analytical method, which finds the relationship between the study variables by 

using a questionnaire submitted to random stratified samples of young 

Palestinians from the West Bank and Jerusalem. However, 1000 questionnaires 

were distributed by the researcher through public interviews, and then analyzing 

them through SPSS. The study also used the historical approaches to show the 

evolution of Israeli media and its objectives.  

The study found that the impact of the Arabic oriented Israeli media from a 

cognitive point of view is focused in providing information about the Palestinian 

resistance losses during the war, and thus behavioral effects represented in 

protesting, and confrontations with the Israeli army forces.  



 و
 

The impact of media translation from the Hebrew language and published in 

the Palestinian media was also revealed, it was shown that the Palestinian media 

conveys the same as what Israeli media says, but with some ameliorations that fit 

the Palestinian national culture.  

It is recommended to adopt an awareness programs about the Israeli media, 

this should be done through some media bulletins, as well as by the adoption of a 

new strategies in the Palestinian media that contribute to refute the Israeli 

allegations which aim to mislead the young people. The study also recommends 

the establishment of an official central institution dedicated to translation, 

managed by specialists in translation, who have a solid background about the 

social, political, and cultural structures of the Israeli society, to be a good 

reference to whom who is interested in Israeli media.  
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 مقدمة

 

إلخبػػػػػػػار النػػػػػػػاس بمػػػػػػػا يػػػػػػػدكر اإلعػػػػػػػالـ مصػػػػػػػدر ميػػػػػػػـ لممعمكمػػػػػػػات حػػػػػػػكؿ األحػػػػػػػداث الجاريػػػػػػػة،  يشػػػػػػػكؿ
لت التػػػػػػػػي سػػػػػػػػجمتيا القػػػػػػػػركف فػػػػػػػػي ذات الكقػػػػػػػػت اسػػػػػػػػتخدمو الحػػػػػػػػتالؿ فػػػػػػػػي معظػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػاحػػػػػػػػكليـ، ك 
ركؼ أداة ميمػػػػػػػة فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ أىدافػػػػػػػو، ففػػػػػػػي بدايػػػػػػػة السػػػػػػػتعمار بمفيكمػػػػػػػو التقميػػػػػػػدم المعػػػػػػػالماضػػػػػػػية 

ذم يخػػػػدـ كيشػػػػير إلػػػػى اإلعػػػػالـ الػػػػ ،بػػػػرز مفيػػػػكـ "اإلعػػػػالـ المكجػػػػو" بالسػػػػتعمار العسػػػػكرم كالسياسػػػػي
طبيػػػػػػؽ سياسػػػػػػاتيا أىػػػػػػدافيا الخارجيػػػػػػة كت تحقيػػػػػػؽ، ككػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتخدمتو الػػػػػػدكؿ فػػػػػػي مصػػػػػػالح السػػػػػػتعمار

 (.35، ص: 2007تجاه الدكؿ األخرل )الشريؼ، 

ـ بػػػػػػػؿ كيسػػػػػػػتخد الجميػػػػػػػكر المسػػػػػػتيدؼ،يتميػػػػػػز اإلعػػػػػػػالـ المكجػػػػػػو أنػػػػػػػو يقػػػػػػدـ مػػػػػػػكاده اإلعالميػػػػػػػة بمغػػػػػػة 
عالميػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف نفػػػػػػػػس الجميػػػػػػػػكر ليككنػػػػػػػػكا قػػػػػػػػريبيف فػػػػػػػػي عػػػػػػػػاداتي ـ كأفكػػػػػػػػارىـ كسػػػػػػػػمككيـ صػػػػػػػػحفييف كا 

  (.28)المصدر السابؽ، ص: ت ثير المكاد اإلعالميةلمجميكر، ليضمف 

منػػػػػذ اىتمػػػػت الحركػػػػة الصػػػػييكنية عنػػػػد اسػػػػقاط مػػػػا سػػػػبؽ عمػػػػى الحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي لفمسػػػػطيف، فػػػػاف 
مكاسػػػػب سياسػػػػية عمػػػػى المسػػػػتكل الػػػػدكلي كالعربػػػػي، كبػػػػرز  نشػػػػ تيا فػػػػي اإلعػػػػالـ كػػػػ داة فعالػػػػة لتحقيػػػػؽ

ذلػػػػؾ فػػػػي شػػػػرائيا لمصػػػػحؼ العربيػػػػة كتجنيػػػػدىا خصكصػػػػا فػػػػي سػػػػكريا كلبنػػػػاف فػػػػي فتػػػػرة مػػػػا قبػػػػؿ إعػػػػالف 
اسػػػػػة ، ككػػػػػذلؾ تبعتيػػػػػا القيػػػػػادة اإلسػػػػػرائيمية منػػػػػذ قيػػػػػاـ الدكلػػػػػة فػػػػػي ذات السي1948دكلػػػػػة إسػػػػػرائيؿ عػػػػػاـ 

ـ المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمجميػػػػػػكر العربػػػػػػي بشػػػػػػكؿ أداة لمحككمػػػػػػة، لسػػػػػػيما اإلعػػػػػػالبتجنيػػػػػػد اإلعػػػػػػالـ 
 (.116، ص: 2009عاـ كالجميكر الفمسطيني بشكؿ خاص )محارب، 

فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة التػػػػػػي تبحػػػػػػث اآلثػػػػػػار المعرفيػػػػػػة كالسػػػػػػمككية لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػة بالمغػػػػػػة 
التػػػػػػػي شػػػػػػػنتيا دكلػػػػػػػة الحػػػػػػػتالؿ  2014ك  2012العربيػػػػػػة عمػػػػػػػى الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني خػػػػػػػالؿ حربػػػػػػي 

الشػػػػػػباب  سػػػػػػمكؾالسػػػػػػرائيمي عمػػػػػػى قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، يالحػػػػػػظ أف ليػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ تػػػػػػ ثير عمػػػػػػى 
 خالؿ األزمة.

المػػػػػػػكاد اإلعالميػػػػػػػة المترجمػػػػػػػة مػػػػػػػف اإلعػػػػػػػالـ  كميػػػػػػػةتزايػػػػػػػد تبحػػػػػػػث الدراسػػػػػػػة ىػػػػػػػذه الثػػػػػػػار فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ 
   اإلذاعيػػػػػة أك التمفزيكنيػػػػػةاإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية، سػػػػػكاء عمػػػػػى مسػػػػػتكل البػػػػػرام
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مؤسسػػػػػػة إذاعيػػػػػػة أك تمفزيكنيػػػػػػة لػػػػػػـ تصػػػػػػمـ لنفسػػػػػػيا برنامجػػػػػػان ينقػػػػػػؿ مػػػػػػا يداكلػػػػػػو  تكػػػػػػاد لػػػػػػـ تبػػػػػػؽَ  التػػػػػػي
 أيضػػػػػان آثػػػػػاركبالتػػػػػالي فػػػػػاف الدراسػػػػػة تنػػػػػاقش ، اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي مػػػػػف خػػػػػالؿ ترجمػػػػػة المػػػػػادة العبريػػػػػة

فييف الفمسػػػػػػػطينييف تمػػػػػػػؾ الترجمػػػػػػػة عمػػػػػػػى القػػػػػػػارئ كالمشػػػػػػػاىد الفمسػػػػػػػطيني مػػػػػػػف جانػػػػػػػب، كعمػػػػػػػى الصػػػػػػػح
 ككسائؿ اإلعالـ مف جانب آخر.

قيػػػػػػاس آثػػػػػػاره المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمفمسػػػػػػطينييف، فػػػػػػي  اإلسػػػػػػرائيميتبػػػػػػرز أىميػػػػػػة دراسػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ 
  نحػػػػػك القضػػػػػايا السياسػػػػػية كاألحػػػػػداث الجاريػػػػػة،الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، كتحديػػػػػد مػػػػػكاقفيـ كسػػػػػمككيـ  عمػػػػػى

لمجميػػػػػػكر الفمسػػػػػػطيني،  مكاقفيػػػػػػاكتبريػػػػػػر  السػػػػػػرائيميدكلػػػػػػة الحػػػػػػتالؿ كالػػػػػػذم يحػػػػػػاكؿ خدمػػػػػػة أىػػػػػػداؼ 
 كخاصة الشباب مف أجؿ احتكائو كتحييده.

ك  2012حربػػػػػػػػي المكجػػػػػػػػو بالمغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة خػػػػػػػػالؿ  اإلسػػػػػػػػرائيمياإلعػػػػػػػػالـ  آثػػػػػػػػارالدراسػػػػػػػػة  تسػػػػػػػػتعرض
استقصػػػػػػػاء الجميػػػػػػػكر الػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى  الكمػػػػػػػي التحميمػػػػػػػيباسػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػني  عمػػػػػػػى غػػػػػػػزة  2014

 كتحميؿ آراءه.
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 تمييد

 

تعػػػػػػػد كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمية مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ األدكات التػػػػػػػي تسػػػػػػػتخدميا الحككمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيمية فػػػػػػػي 
 كالمرئػػػػػي كالمسػػػػػمكع،التػػػػػ ثير عمػػػػػى الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، كىػػػػػي متعػػػػػددة كمتنكعػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف المكتػػػػػكب 

ككػػػػػػذلؾ المكاقػػػػػػع اللكتركنيػػػػػػة، كلكػػػػػػؿ كسػػػػػػيمة منيػػػػػػا سياسػػػػػػتيا التحريريػػػػػػة كاتجاىاتيػػػػػػا كأىػػػػػػدافيا التػػػػػػي 
إلعالميػػػػػػة لممكاضػػػػػػيع التػػػػػػي تتناكليػػػػػػا )جمػػػػػػاؿ، تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تحقيقيػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ طريقػػػػػػة المعالجػػػػػػة ا

 (.127، ص: 2005

كتعػػػػػػػػػد األحػػػػػػػػػداث السياسػػػػػػػػػية كتفاصػػػػػػػػػيميا فيمػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػص الصػػػػػػػػػراع العربػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػرائيمي مػػػػػػػػػف أكلػػػػػػػػػى 
المكضػػػػػكعات التػػػػػي تتصػػػػػدر الىتمػػػػػاـ كالمعالجػػػػػة فػػػػػي كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية المكجيػػػػػة بالمغػػػػػة 
العربيػػػػػػػة لمجميػػػػػػػكر العربػػػػػػػي كالفمسػػػػػػػطيني عمػػػػػػػى كجػػػػػػػو الخصػػػػػػػكص، فتشػػػػػػػيد أحػػػػػػػداث ميدانيػػػػػػػة راىنػػػػػػػة 

تقػػػػـك كسػػػػائؿ لمحتمػػػػة بمػػػػا فييػػػػا القػػػػدس الشػػػػرقية، بشػػػػكؿ شػػػػبة يػػػػكمي فػػػػي كافػػػػة األراضػػػػي الفمسػػػػطينية ا
سػػػػػػارعة إلػػػػػػى معالجػػػػػػة تمػػػػػػؾ األحػػػػػػداث كتضػػػػػػعيا فػػػػػػي قالػػػػػػب سياسػػػػػػتيا التحريريػػػػػػة التػػػػػػي اإلعػػػػػػالـ بالم

 (.111-209، ص: 1987غير المعمنة )السعدم، ك تحقؽ مف خالليا أىدافيا المعمنة 

أتاحػػػػػت شػػػػػبكة النترنػػػػػت مسػػػػػاحة أكبػػػػػر لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ فػػػػػي النشػػػػػر حيػػػػػث امتػػػػػدت آثػػػػػار اإلعػػػػػػالـ 
 نػػػػػػاحيتيف: األكلػػػػػػى قيػػػػػػاـ كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التقميديػػػػػػة ب نشػػػػػػاءفػػػػػػي اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة 

، كالثانيػػػػػػة: ظيػػػػػػكر لكسػػػػػػب الجميػػػػػػكر اللكتركنػػػػػػيتنشػػػػػػر عمييػػػػػػا مادتيػػػػػػا اإلعالميػػػػػػة مكاقػػػػػػع الكتركنيػػػػػػة 
 كسائؿ إعالمية إلكتركنية تقـك بنشر مكاد بالمغة العربية.

لسػػػػػػػيما الصػػػػػػػحفييف  كتمتػػػػػػػد آثػػػػػػػار اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي المتػػػػػػػرجـ فػػػػػػػي كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػطينية
، بسػػػػػبب غيػػػػػػاب مصػػػػػػدر اخػػػػػػر الػػػػػذيف يعتمػػػػػػدكنيا مصػػػػػػدر لممعمكمػػػػػػات فػػػػػي كتابػػػػػػة مػػػػػػكادىـ الصػػػػػػحفية

، خصكصػػػػػػػػان مػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػؽ بالتصػػػػػػػػريحات التػػػػػػػػي تيػػػػػػػػـ المكاضػػػػػػػػيع الكبػػػػػػػػرل كاليامػػػػػػػػة عربػػػػػػػػي أك دكلػػػػػػػػي
 ت كاألسرل كالستيطاف كغيرىا.كالمفاكضا
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 مشكمة الدراسة

 

لمغػػػػة العربيػػػػة لمجميػػػػػكر الفمسػػػػطيني كخاصػػػػػة عمػػػػى الشػػػػػباب كػػػػاف مػػػػف كراء تكجيػػػػػو إعػػػػالـ إسػػػػػرائيمي با
تػػػػػػ ثير مػػػػػػف الناحيػػػػػػة المعرفيػػػػػػة كالسػػػػػػمككية بشػػػػػػ ف مجريػػػػػػات األحػػػػػػداث، ككػػػػػػذلؾ دكر يمعبػػػػػػو المضػػػػػػمكف 
اإلعالمػػػػػي مػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ كخمػػػػػؽ مفػػػػػاىيـ جديػػػػػدة تبػػػػػرر المكاقػػػػػؼ اإلسػػػػػرائيمية كسياسػػػػػات 

 ككتيرة الحراؾ الشبابي الفمسطيني.الحتالؿ، كتككف أداة لمتحكـ في الساحة الميدانية 

فػػػػػػي السػػػػػػؤاؿ كفقػػػػػػان لنظريػػػػػػة العتمػػػػػػاد عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ كمػػػػػػف ىنػػػػػػا، تػػػػػػتمخص مشػػػػػػكمة الدراسػػػػػػة 
آثـــار عمـــى معرفـــة وســـموك اإلســـرائيمي الموجـــو بالمغـــة العربيـــة  إلـــى أد مـــدل كـــان لإلعـــالماآلتػػػي: 

 ؟2012و 2014 حربي خاللالشباب الفمسطيني في محافظات الضفة الغربية والقدس 

 

 مبررات الدراسة، وأىميتيا

 

رصػػػػػػد اآلثػػػػػػار المعرفيػػػػػػة كالسػػػػػػمككية لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عمػػػػػػى الشػػػػػػباب  -1
 الفمسطيني.

قمػػػػػة الدراسػػػػػات التػػػػػي تبحػػػػػث فػػػػػي اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، كاختبػػػػػار نظريػػػػػة  -2
 إسرائيؿ اإلعالمية. العتماد عمى كسائؿ اإلعالـ في سياسات

تػػػػػكفير قاعػػػػػدة بيانػػػػػات كمعمكمػػػػػات لمميتمػػػػػيف كذكم العالقػػػػػة مػػػػػف أكػػػػػاديمييف كسياسػػػػػييف كتربػػػػػكييف  -3
 كصحفييف.

كاإلشػػػػػػػادة  كمتابعتػػػػػػػو ي بكػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يصػػػػػػػدر عػػػػػػػف اإلعػػػػػػػالـ العبػػػػػػػرم،اىتمػػػػػػػاـ الجميػػػػػػػكر الفمسػػػػػػػطين  -4
 .كالستشياد بالمعمكمات التي يقدميا في النقاشات كالمناظرات السياسية
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مػػػػػػف حػػػػػػّدة  كتقمػػػػػػؿسػػػػػػرائيمي تعطػػػػػػي مؤشػػػػػػرات لرسػػػػػػـ سياسػػػػػػات فمسػػػػػػطينية تكاجػػػػػػو اإلعػػػػػػالـ اإلقػػػػػػد  -5
فػػػػػػادة البػػػػػػاحثيف فػػػػػػي التكسػػػػػػع باألبحػػػػػػاث األكاديميػػػػػػة المتعمقػػػػػػة بػػػػػػاإلعالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو  تػػػػػػ ثيره، كا 

 بالمغة العربية.

 

 أىداف الدراسة 

 

لمدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي: التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مخرجػػػػػػػات اتجاىػػػػػػػات الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطينييف  يتمثػػػػػػػؿ اليػػػػػػػدؼ الػػػػػػػرئيس
 الذيف يتعرضكف لإلعالـ اإلسرائيمي المكجو بالمغة العربية.

 كيتفرع منو األىداؼ الثانكية اآلتية:

تكضػػػػػػػيح تػػػػػػػ ثير كقػػػػػػػكة اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػي خدمػػػػػػػة الحػػػػػػػتالؿ كفػػػػػػػي تحييػػػػػػػد الػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ  -1
 باب.الفمسطيني خصكصا في أكساط الش

تنػػػػػػػاكؿ مضػػػػػػػمكف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػي كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ  تكجيػػػػػػػات الشػػػػػػػباب حػػػػػػػكؿ بيػػػػػػػاف -3
  .الفمسطينية مف خالؿ صفحات الترجمة

 

 الدراسة  فرضيات

 

سػػػػػمبان فػػػػػي التكجيػػػػػات المعرفيػػػػػة  فرضػػػػػية رئيسػػػػػية: اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة العربيػػػػػة يػػػػػؤثر
 .مشباب الفمسطينيكالسمككية ل

 ثانكية: اتفرضي

جػػػػػدان بسػػػػػبب كجػػػػػكد  ةعمػػػػػى الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني قميمػػػػػ المعرفيػػػػػة كالسػػػػػمككيةاإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي  آثػػػػػار  -1
 بدائؿ إعالمية متعددة.
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ترجمػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػػػطينية ل خبػػػػػػػػػار العبريػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػؤثر سػػػػػػػػػمبان فػػػػػػػػػي التكجيػػػػػػػػػات المعرفيػػػػػػػػػة  -2
 كالسمككية لمشباب الفمسطيني.

 

 تساؤالت الدراسة

 

 اإلعالـ اإلسرائيمي المكجو بالمغة العربية في اتجاىات الجميكر؟كيؼ يؤثر  -1

 2012خػػػػػالؿ حربػػػػػي الشػػػػػباباإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة العربيػػػػػة عمػػػػػى  تػػػػػ ثير لمػػػػػا مػػػػػد-2
 ؟2014ك 

 ما مدل متابعة الشباب الفمسطيني لكسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية بالمغة العربية؟ -3

 إلعالـ اإلسرائيمية في الرسالة اإلعالمية الفمسطينية؟كيؼ تؤثر الترجمة مف كسائؿ ا-4

 

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 

 أ. نوع الدراسة:

تنتمػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى البحػػػػػكث الكصػػػػػفية التػػػػػي ييػػػػػتـ البػػػػػاحثكف مػػػػػف خالليػػػػػا اكتشػػػػػاؼ الكضػػػػػع 
الحػػػػػػالي فػػػػػػي حقػػػػػػؿ معػػػػػػيف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػؿ الخصػػػػػػائص العامػػػػػػة لممبحػػػػػػكثيف باسػػػػػػتخداـ األسػػػػػػاليب 

(، 92، ص: 1986اإلحصػػػػػػػػائية عمػػػػػػػػى العينػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تمثػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػع األصػػػػػػػػمي لمدراسػػػػػػػػة )حقػػػػػػػػي، 
كاسػػػػتخدـ الباحػػػػػث المػػػػػني  الكمػػػػػي التحميمػػػػػي حيػػػػػث يقػػػػـك عمػػػػػى إجػػػػػراء قيػػػػػاس لممتغيػػػػػرات ذات العالقػػػػػة 

 بمشكمة الدراسة كاستخدـ األرقاـ لتفسير نتائجيا.
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  ب. منيج الدراسة وأدواتو: 

 كالمني  التاريخي.التحميمي  الكصفي يفالمنيج استخدـ الباحث في دراستو

المػػػػػػػني  الكصػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػي يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى جمػػػػػػػع معمكمػػػػػػػات حػػػػػػػكؿ الظػػػػػػػاىرة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تحديػػػػػػػد  -
خصائصػػػػػيا ككصػػػػػؼ طبيعتيػػػػػا كنكعيػػػػػة العالقػػػػػة بػػػػػيف متغيراتيػػػػػا كأسػػػػػبابيا كاتجاىاتيػػػػػا كالتكصػػػػػؿ الػػػػػى 

عمػػػػػى لغػػػػػة األرقػػػػػاـ كالقياسػػػػػات بحيػػػػػث يسػػػػػتطيع أف يرصػػػػػد  حقيقتيػػػػػا عمػػػػػى أرض الكاقػػػػػع، كمػػػػػا يعتمػػػػػد
 أبػػػػػػك) ، التػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني كاإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيميالعالقػػػػػػة بػػػػػػيف متغيػػػػػػرات الدراسػػػػػػة

 (.24، ص: 2004عياش، 

فػػػػػػي محافظػػػػػػات الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة  كيعتمػػػػػػد المػػػػػػني  عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ عينػػػػػػات مػػػػػػف الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني
مػػػػػف المتغيػػػػػرات التػػػػػي يريػػػػػد رصػػػػػدىا مػػػػػف خػػػػػالؿ الدراسػػػػػة كالتػػػػػي مػػػػػف أجػػػػػؿ معرفػػػػػة مجمكعػػػػػة  كالقػػػػػدس

تتعمػػػػؽ بنسػػػػػبة متابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػة العربيػػػػػة، كػػػػػذلؾ أسػػػػػباب المتابعػػػػػة كالػػػػػدكافع 
كمػػػػػػػػا يحققػػػػػػػػو الشػػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػف كراء المتابعػػػػػػػػة، إضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى استقصػػػػػػػػاء اآلثػػػػػػػػار مػػػػػػػػف كراء 

 (.394، ص: 2012السمككية لممتابعيف )مكاكم، المتابعة كىي عمى المستكيات المعرفية ك 

كتػػػػػرتبط الدراسػػػػػة بنػػػػػكع آخػػػػػر مػػػػػف أنػػػػػكاع البحػػػػػكث مػػػػػف حيػػػػػث محتكاىػػػػػا ب نيػػػػػا بحػػػػػث اسػػػػػتطالعي أك 
استكشػػػػػػافي فػػػػػػي دراسػػػػػػة اآلثػػػػػػار لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عمػػػػػػى كجػػػػػػو التحديػػػػػػد، 

فػػػػػي السػػػػػابؽ، كمػػػػػا كتؤسػػػػػس إلػػػػػى كىػػػػػي بالتػػػػػالي تحػػػػػاكؿ التكصػػػػػؿ إلػػػػػى أرقػػػػػاـ لػػػػػـ يتكصػػػػػؿ إلييػػػػػا أحػػػػػد 
 (.28، ص: 2007عياش،  أبكبحكث قادمة في ذات الختصاص )

الػػػػػذم يعتمػػػػػد عمػػػػػى معرفػػػػػة حيثيػػػػػات الظػػػػػاىرة فػػػػػي سػػػػػياؽ تػػػػػاريخي، حيػػػػػث مػػػػػف المػػػػػني  التػػػػػاريخي  -
الميػػػػػـ تفسػػػػػير تػػػػػاريخ تكظيػػػػػؼ القيػػػػػادة اإلسػػػػػرائيمية لإلعػػػػػالـ منػػػػػذ احػػػػػتالؿ الراضػػػػػي الفمسػػػػػطينية عػػػػػاـ 

المػػػػػػني  الباحػػػػػػػث فػػػػػػي تحميػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػة بػػػػػػيف متغيػػػػػػػرات الدراسػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  ، كيسػػػػػػاعد ىػػػػػػػذا1948
 (.56، ص:2004عمر، استعراض تفاصيؿ كحيثيات الماضي كتفسيرىا )

يبػػػػدأ ىػػػػذا المػػػػني  فػػػػػي معالجػػػػة الظػػػػاىرة مػػػػػف خػػػػالؿ التطػػػػرؽ الػػػػى نشػػػػػ ة كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية 
 مع القيادة السياسية في إسرائيؿ.بالمغة العربية، كاستراتيجيتيا كأىدافيا كنكعية عالقتيا 
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 اجراءات الدراسة الميدانية  -ج

 

 مجتمع الدراسة الميدانية: -

 19مػػػػػف عمػػػػػر  ،كالقػػػػػدس الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة مػػػػػفمجتمػػػػػع الدراسػػػػػة  تػػػػػـ تحديػػػػػد
، نػػػػػػػابمس، راـ اا، ضػػػػػػػكاحي القػػػػػػػدس، 32كحتػػػػػػػى  عامػػػػػػػان، فػػػػػػػي محافظػػػػػػػات )جنػػػػػػػيف، قمقيمػػػػػػػة، طػػػػػػػكلكـر

أريحػػػػا، بيػػػػت لحػػػػـ، الخميػػػػؿ، سػػػػمفيت، طكبػػػػاس(، كلػػػػـ يػػػػتـ العتمػػػػاد عمػػػػى الشػػػػباب الفمسػػػػطيني المقػػػػيـ 
فػػػػػي غػػػػػزة نظػػػػػران لصػػػػػعكبة التكاصػػػػػؿ مػػػػػع عينػػػػػات الدراسػػػػػة بسػػػػػبب الصػػػػػعكبات األمنيػػػػػة التػػػػػي تفرضػػػػػيا 

 السرائيمي. سمطات الحتالؿ

 

 عينة الدراسة الميدانية: -

 أفػػػػػػرادبحيػػػػػػث تتػػػػػػاح فرصػػػػػػة متسػػػػػػاكية لكافػػػػػػة  الطبقيػػػػػػة العشػػػػػػكائيةالعينػػػػػػة  نػػػػػػكعاعتمػػػػػػد الباحػػػػػػث عمػػػػػػى 
 أفػػػػػرادالمجتمػػػػع األصػػػػػمي اف تكػػػػكف عينػػػػػة ممثمػػػػة لمبحػػػػػث كفػػػػي نفػػػػػس الكقػػػػت اف اختيػػػػػار أم فػػػػرد مػػػػػف 

العتمػػػػػاد عمػػػػػى عينػػػػػة قكاميػػػػػا  ، كبنػػػػػاء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ فقػػػػػد تػػػػػـالعينػػػػػة ل يػػػػػؤثر عمػػػػػى اختيػػػػػار فػػػػػرد آخػػػػػر
( مفػػػػػردة مػػػػػف محافظػػػػػات الضػػػػػفة الغربيػػػػػة، كتػػػػػـ تكزيػػػػػع مفػػػػػردات عينػػػػػة الدراسػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ 1000)

إعطػػػػػػػاء حصػػػػػػػة مػػػػػػػف المفػػػػػػػردات بػػػػػػػالتكزيع المتناسػػػػػػػب لمتغيػػػػػػػر القامػػػػػػػة )المحافظػػػػػػػة( ليتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع 
كػػػػػػزم مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة األصػػػػػػمي كفقػػػػػػان ل رقػػػػػػاـ كاإلحصػػػػػػائيات التػػػػػػي يتيحيػػػػػػا جيػػػػػػاز الحصػػػػػػاء المر 

 .2014الفمسطيني لمعاـ 

 

 أسباب اختيار العينة  -

 19مػػػػػف عمػػػػػر  فػػػػػي محافظػػػػػات الضػػػػفة الغربيػػػػػة كالقػػػػػدس تػػػػـ اختيػػػػػار العينػػػػػة مػػػػػف الشػػػػباب الفمسػػػػػطيني
عامػػػػػان عمػػػػػى اعتبػػػػػار أف ذلػػػػػؾ ىػػػػػك السػػػػػف الػػػػػذم يمثػػػػػؿ الحػػػػػراؾ الشػػػػػبابي كالناشػػػػػطيف فػػػػػي  32كحتػػػػػى 
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اإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػييـ مجػػػػػػػػاؿ المقاكمػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعبية، كبالتػػػػػػػػالي يكػػػػػػػػكف لتػػػػػػػػ ثير 
 انعكاس عمى الميداف كت ثير عمى اتجاىاتيـ نحك ما يجرم عمى األرض مف أحداث.

 

 ع البيانات أدوات جم-

اعتمػػػػػػػد الباحػػػػػػػث عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتمارة استقصػػػػػػػاء بالمقابمػػػػػػػة لجميػػػػػػػع البيانػػػػػػػات الميدانيػػػػػػػة، باإلضػػػػػػػافة الػػػػػػػى 
 المقابمة الشفيية العشكائية.

 

 قاختبار الصد

لمت كػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدؽ اسػػػػػتمارة الستقصػػػػػاء فػػػػػي قيػػػػػاس متغيػػػػػرات الدراسػػػػػة، تػػػػػـ عرضػػػػػيا عمػػػػػى مجمكعػػػػػة 
مػػػػػػف الخبػػػػػػراء كالمحكمػػػػػػيف فػػػػػػي عمػػػػػػـك اإلعػػػػػػالـ كالعمػػػػػػـك السياسػػػػػػية ككػػػػػػذلؾ عمػػػػػػـ الحصػػػػػػاء، كلػػػػػػذلؾ 
لمحكػػػػػـ عمػػػػػػى مػػػػػػدل صػػػػػػالحية السػػػػػػتمارة لمتطبيػػػػػػؽ كمػػػػػدل تحقيقيػػػػػػا ليػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة، كبعػػػػػػد النتيػػػػػػاء 

 إجراء التعديالت عمييا كفقان لمالحظاتيـ، كالمحكميف ىـ:مف تحكيميا تـ 
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 أدوات البحث

 

 االستبانة -1

السػػػػػػػتبانة أك السػػػػػػػتفتاء ىػػػػػػػي األداة التػػػػػػػي يسػػػػػػػتخدميا الباحػػػػػػػث فػػػػػػػي جمػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػات عػػػػػػػف عينػػػػػػػة 
تحػػػػػػػدد  أفمػػػػػػػف أدكات القيػػػػػػػاس التػػػػػػػي تسػػػػػػػتطيع  أداةالدراسػػػػػػػة كىػػػػػػػـ مػػػػػػػف الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني، كىػػػػػػػي 

(، كيمكػػػػػػف مػػػػػػف 329، ص:2000خصػػػػػػائص األفػػػػػػراد كاتجاىػػػػػػاتيـ فػػػػػػي إطػػػػػػار كمػػػػػػي )عبػػػػػػد الحميػػػػػػد، 
ميػػػػكر عػػػػف طريػػػػؽ اإلحصػػػػاءات كاألرقػػػػاـ كمػػػػف ثػػػػـ تحميميػػػػا، إذ أنيػػػػا خالليػػػػا استقصػػػػاء اتجاىػػػػات الج

تحتػػػػػكم عمػػػػػى أسػػػػػئمة شػػػػػاممة لجميػػػػػع جكانػػػػػب الدراسػػػػػة كيجيػػػػػب المبحػػػػػكث مػػػػػف خالليػػػػػا عػػػػػف اتجاىاتػػػػػو 
منيػػػػػػػا عميػػػػػػػو أك مػػػػػػػا يعتقػػػػػػػد أنيػػػػػػػا اإلجابػػػػػػػة الصػػػػػػػحيحة التػػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ معرفتػػػػػػػو كسػػػػػػػمككو  يػػػػػػػتالءـبمػػػػػػػا 

 (. 342، ص1995)العساؼ، 

تسػػػػػتثير المبحػػػػػكثيف بطريقػػػػػة منيجيػػػػػة كمقننػػػػػة  أنيػػػػػاميػػػػػـ فػػػػػي البحػػػػػث فػػػػػي دكر  األسػػػػػئمةكمػػػػػا تػػػػػؤدم 
تجعميػػػػػػـ يقكمػػػػػػكف ب عطػػػػػػاء آرائيػػػػػػـ دكف تػػػػػػدخؿ مػػػػػػف الباحػػػػػػث كك نيػػػػػػا اتصػػػػػػاؿ ذاتػػػػػػي بػػػػػػيف المبحػػػػػػكث 

تػػػػ ثير خػػػػارجي )عبػػػػد الحميػػػػد،  أكعمػػػػى أسػػػػئمة السػػػػتمارة دكف أم تػػػػدخؿ  إجاباتػػػػوكنفسػػػػو يصػػػػمـ فيػػػػو 
 (.353، ص:2000

ي األنسػػػػػػب كػػػػػػكف الدراسػػػػػػة تقػػػػػػيس الجميػػػػػػكر كيػػػػػػراد منيػػػػػػا اخػػػػػػذ آراءه فػػػػػػي كتعتبػػػػػػر أداة السػػػػػػتبانو ىػػػػػػ
قضػػػػايا معينػػػػة تمػػػػس اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي المكجػػػػو بالمغػػػػة العربيػػػػة لمكصػػػػكؿ فػػػػي نيايػػػػة المطػػػػاؼ إلػػػػى 

 (.343، ص: 1995تفسير حقيقي لسمكؾ األفراد كأسبابيا )العساؼ، 

 

 المقابمة  -2

يسػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػث أداة المقابمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف رؤسػػػػػػػػػاء تحريػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػالـ 
الفمسػػػػػػػػطينية فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار محاكلػػػػػػػػة تفسػػػػػػػػير اآلثػػػػػػػػار الناجمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الترجمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ 
اإلسػػػػػػرائيمية كنشػػػػػػرىا فػػػػػػي اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني، كتعتبػػػػػػر المقابمػػػػػػة أسػػػػػػمكب مػػػػػػرف مػػػػػػف أسػػػػػػاليب جمػػػػػػع 

تسػػػػيير عمميػػػػة جمػػػػع المعمكمػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ تقػػػػديـ األسػػػػئمة كالنقػػػػاش المعمكمػػػػات حيػػػػث تتػػػػيح لمباحػػػػث 
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مػػػػػع المبحػػػػػكث ككػػػػػذلؾ اسػػػػػتثارة المبحػػػػػكث أك تيدئػػػػػة، باإلضػػػػػافة لػػػػػذلؾ فيػػػػػي تسػػػػػمح لمباحػػػػػث برصػػػػػد 
 (.179، ص:1986سمكؾ المبحكث كتسجيمو كيككف لو أىمية في تحميؿ الظكاىر )عمر، 

ميػػػػػػػيف ألسػػػػػػػئمة لممبحػػػػػػػكثيف مػػػػػػػف اإلعالكيعتمػػػػػػػد الباحػػػػػػػث عمػػػػػػػى المقابمػػػػػػػة غيػػػػػػػر المقننػػػػػػػة فػػػػػػػي تكجيػػػػػػػو ا
كرؤسػػػػػاء التحريػػػػػر كالصػػػػػحفييف ككػػػػػذلؾ مػػػػػف جميػػػػػكر الشػػػػػباب الػػػػػذم يسػػػػػتيدفيـ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي، 
مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إدارة نقػػػػػػاش فػػػػػػي إطػػػػػػار مينيػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػي إطػػػػػػار أىميػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ فػػػػػػي إدارة 

اإلعالميػػػػػػة، كبالتػػػػػػالي كينػػػػػػة لفمسػػػػػػطيني اإلسػػػػػػرائيمية كآليػػػػػػات الماألزمػػػػػػة السياسػػػػػػية فػػػػػػي ظػػػػػػؿ الصػػػػػػراع ا
فيػػػي مقابمػػػة غيػػػر محػػػددة كتعطػػػػي فرصػػػة لمكصػػػكؿ لمكشػػػؼ عػػػف جكانػػػػب أخػػػرل قػػػد تكػػػكف غايػػػة فػػػػي 

 (.180ص: المصدر السابؽ، األىمية )

 

 والمكانية لمدراسة  نيةاالزمالحدود 

 

 .2014ك  2012: حربي عاـ الزمنيةأ. الحدكد 

 كالقدس. المكانية: محافظات الضفة الغربيةب. الحدكد 

 

 مبررات اختيار الحدود الزمانية 

 

عمػػػػػػػػػػى قطػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػزة ألنيمػػػػػػػػػػا األقػػػػػػػػػػرب لػػػػػػػػػػذىف الشػػػػػػػػػػباب  2014ك2012اختػػػػػػػػػػار الباحػػػػػػػػػػث حربػػػػػػػػػػي 
المبحػػػػكثيف، كيسػػػػتطيعكف أف يجيبػػػػكا عمػػػػى أسػػػػئمة السػػػػتبياف بنػػػػاء عمػػػػى التػػػػذكر ألحػػػػداث كقعػػػػت فػػػػي 

 ماٍض قريب.
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 اإلطار النظرد لمدراسة

 

ىما عسػػػػػػكرية كالخػػػػػػرل احػػػػػػدإة مشػػػػػػكمتيا ضػػػػػػمف إطػػػػػػار نظػػػػػػرم مسػػػػػػتمد مػػػػػػف نظػػػػػػريتيف تعػػػػػػال  الدراسػػػػػػ
التػػػػػ ثير المعنػػػػػكم كالنفسػػػػي الػػػػػى جانػػػػب العمميػػػػػات العسػػػػػكرية مػػػػػدل فعاليػػػػة  تكضػػػػحاألكلى اعالميػػػػة، فػػػػػ

ؿ مجتمػػػػػع الطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر مػػػػػف خػػػػػأثنػػػػػاء الحػػػػػركب كاألزمػػػػػات كمػػػػػا ينػػػػػت  عنيػػػػػا مػػػػػف حػػػػػرب نفسػػػػػية تخم
كالنظريػػػػة األخػػػػرل التػػػػي تبػػػػيف حجػػػػـ اعتمػػػػاد السػػػػمطة  نظريػػػػة الحػػػػرب الخاطفػػػػة،لنػػػػزاع كىػػػػي أطػػػػراؼ ا

عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتكيات المعرفيػػػػػػػة كالسػػػػػػػمككية، السياسػػػػػػػية لإلعػػػػػػػالـ كػػػػػػػ داة إلحػػػػػػػداث تػػػػػػػ ثير فػػػػػػػي الجميػػػػػػػكر 
نتػػػػائ  تفسػػػػير  ، كىاتػػػػاف النظريتػػػػاف يمكػػػػف مػػػػف خالليمػػػػاالعتمػػػػاد عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ كىػػػػي نظريػػػػة

 .كالتكصؿ إلى تحميؿ يدعـ نتائجيا كفرضياتيا كتساؤلتياالدراسة 

 

 نظرية الحرب الخاطفة النظرية األولى:

ىػػػػذه النظريػػػػة مػػػػف نظريػػػػات الحػػػػرب العسػػػػكرية فػػػػي التػػػػاريخ المعاصػػػػر، كيعػػػػد ادكلػػػػؼ ىتمػػػػر السػػػػاعي 
ف قػػػػػكة ألػػػػػى ىػػػػػذه النظريػػػػػة مػػػػػع قادتػػػػػو خػػػػػالؿ الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة، كبشػػػػػكؿ عػػػػػاـ تفتػػػػػرض إاألكؿ 

لػػػػػػػى جانػػػػػػػب الضػػػػػػػغط المعنػػػػػػػكم كالنفسػػػػػػػي لمخصػػػػػػػـ يحقػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ إالصػػػػػػػدمة كالضػػػػػػػربة السػػػػػػػتباقية 
عتبػػػػػر إسػػػػػرائيؿ مػػػػػف أبػػػػػرز الػػػػػدكؿ التػػػػػي تطبيػػػػػؽ نظريػػػػػة الحػػػػػرب الخاطفػػػػػة فػػػػػي الحػػػػػرب كالنتصػػػػػار، كت

طيف كحركبيػػػػػػػا عمػػػػػػػى قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة مػػػػػػػؤخران جكلتيػػػػػػػا العسػػػػػػػكرية مػػػػػػػع الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة كل سػػػػػػػيما فمسػػػػػػػ
 .مكسكعة مقاتؿ في الصحراء()

 

 نظرية الحرب الخاطفة:ومن أيرز مبادئ 

يطبػػػػػػؽ النظريػػػػػػة يفػػػػػػاج  خصػػػػػػمو فػػػػػػي ف الطػػػػػػرؼ الػػػػػػذم أالمفاجػػػػػػ ة كالسػػػػػػرعة: كالمفاجػػػػػػ ة تعنػػػػػػي  -1
تكقيػػػػت الحػػػػرب كمكانػػػػو كالطريقػػػػة التػػػػي ينتيجيػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ أىدافػػػػو، أمػػػػا مبػػػػدأ السػػػػرعة فيػػػػك مكمػػػػؿ 

 ه كحشدىا.ج ة في حرماف الخصـ مف تجميع قكالممفا
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التفػػػػكؽ فػػػػػي القػػػػكات كالنيػػػػػراف مػػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػػؽ األىػػػػداؼ كضػػػػػرب الخصػػػػػـ فػػػػي أضػػػػػعؼ نقاطػػػػػو  -2
 تائ  المعركة.في محاكلة لمحسـ السريع لن

المبػػػػػػػدأ الثالػػػػػػػث كىػػػػػػػك األىػػػػػػػـ بمػػػػػػػا يخػػػػػػػص الدراسػػػػػػػة، كيركػػػػػػػز عمػػػػػػػى الجانػػػػػػػب المعنػػػػػػػكم كالحػػػػػػػرب  -3
النفسػػػػػػية التػػػػػػي تشػػػػػػنيا الدكلػػػػػػة المطبقػػػػػػة لنظريػػػػػػة الحػػػػػػرب الخاطفػػػػػػة باعتبػػػػػػار الحػػػػػػرب النفسػػػػػػية مكمػػػػػػؿ 

لػػػػى جانػػػػب القػػػػكة العسػػػػكرية، كذلػػػػؾ مػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع التكجػػػػو الحػػػػديث إداة تحقػػػػؽ األىػػػػداؼ مػػػػف الحػػػػرب أك 
 محرب النفسية كأساليبيا الدعائية )المصدر السابؽ(.ل

 

كاألف يػػػػػػػػكد كاتػػػػػػػػب تمػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػطكر، الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف الحػػػػػػػػرب النفسػػػػػػػػية التػػػػػػػػي ىػػػػػػػػي محػػػػػػػػكر الرسػػػػػػػػائؿ 
فػػػػػػي كقػػػػػػت األزمػػػػػػات كالتػػػػػػي التػػػػػػي تطبقيػػػػػػا الدكلػػػػػػة التػػػػػػي تتبنػػػػػػى نظريػػػػػػة الحػػػػػػرب الخاطفػػػػػػة العالميػػػػػػة 

 لى جانب القكة العسكرية في تحقيؽ األىداؼ.إتقؼ 

 

 النفسية بمفيوميا الحديثالحرب 

 

دكاتيػػػػػػػا أتعريػػػػػػػؼ الحػػػػػػػرب النفسػػػػػػػية بمفيكميػػػػػػػا الحػػػػػػػديث فػػػػػػػي الحػػػػػػػركب المعاصػػػػػػػرة، ل يقتصػػػػػػػر عمػػػػػػػى 
لػػػػػى العػػػػػدك، كبػػػػػث الشػػػػػاعات بػػػػػيف جميػػػػػكر الطػػػػػرؼ إالتقميديػػػػػة كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي الرسػػػػػالة العالميػػػػػة 

لقػػػػكة العسػػػػػكرية شػػػػػكاليا لمخمػػػػط مػػػػػا بػػػػيف الرسػػػػالة كمػػػػػا بػػػػيف اسػػػػػتخداـ اأنمػػػػػا تمتػػػػد ا  المعػػػػادم فحسػػػػب، ك 
كالمػػػػزح بينيمػػػػا فػػػػي مشػػػػيد يمػػػػزح بػػػػيف التػػػػ ثير المػػػػادم كالتػػػػ ثير المعنػػػػكم مػػػػف أجػػػػؿ احػػػػداث تغييػػػػر فػػػػي 
اتجاىػػػػات كفػػػػي سػػػػمكؾ الطػػػػرؼ اآلخػػػػر، حيػػػػث انتيػػػػى عصػػػػر الفصػػػػؿ مػػػػا بػػػػيف الدعايػػػػة النفسػػػػية كمػػػػا 

سػػػػية بػػػػيف القػػػػكة العسػػػػكرية التػػػػي تكصػػػػؿ رسػػػػائؿ إلرىػػػػاب الجميػػػػكر، ككفقػػػػان لمػػػػا سػػػػبؽ فػػػػ ف الحػػػػرب النف
بمفيكميػػػػػا الحػػػػػديث تشػػػػػمؿ الرسػػػػػائؿ المفظيػػػػػة المكجيػػػػػة بصػػػػػكرة مباشػػػػػرة لمعػػػػػدك مػػػػػف أجػػػػػؿ الستسػػػػػالـ 
ككػػػػػذلؾ اسػػػػػتعراض لمعضػػػػػالت كلمقػػػػػكة الماديػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ ترسػػػػػيخ التػػػػػ ثير النفسػػػػػي كلمت كيػػػػػد عمػػػػػى مػػػػػا 

مػػػػػف أبػػػػػرز اشػػػػػكاليا (. ك 10، ص: 2004جػػػػػاء فػػػػػي الرسػػػػػائؿ المفظيػػػػػة مػػػػػف تيديػػػػػد ككعيػػػػػد )سميسػػػػػـ، 
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يف عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة ىػػػػي الغػػػػارات الكىميػػػػة التػػػػي كانػػػػت تشػػػػنيا قػػػػكات الحػػػػتالؿ خيػػػػر فػػػػي الحػػػػربيف ال
 السرائيمي عمى مناطؽ متفرقة مف قطاع غزة.

الحػػػػػػػرب النفسػػػػػػػية سػػػػػػػابقان كانػػػػػػػت مرتبطػػػػػػػة بالقتػػػػػػػاؿ كاكقػػػػػػػات أف فيمػػػػػػػي النجػػػػػػػار  كمػػػػػػػا يؤكػػػػػػػد الػػػػػػػدكتكر
عػػػػػػػد الحػػػػػػػرب المكاجيػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية المسػػػػػػػمحة، كلكػػػػػػػف أصػػػػػػػبحت فػػػػػػػي الكقػػػػػػػت المعاصػػػػػػػر كبالتحديػػػػػػػد ب

العالميػػػػػة الثانيػػػػػة مػػػػػف األدكات الميمػػػػػة لمدكلػػػػػة سػػػػػكاء خػػػػػالؿ األزمػػػػػات أك فػػػػػي األكقػػػػػات العاديػػػػػة، كمػػػػػا 
أف ليػػػػػا أسػػػػػماء متعػػػػػددة مثػػػػػؿ: الحػػػػػرب البػػػػػاردة، الحػػػػػرب السياسػػػػػية، حػػػػػرب الدعايػػػػػة ايضػػػػػان، كمػػػػػا أنيػػػػػا 

ؼ القيػػػػادة لػػػػى أف الدعايػػػػة تحقػػػػؽ أىػػػػداإك أجنبيػػػػان، فػػػػي إشػػػػارة أتكجػػػػو الػػػػى الخصػػػػـ سػػػػكاء كػػػػاف محميػػػػان 
 (.149، ص: 2005السياسية عمى المستكل الداخمي كالخارجي )النجار، 

 

بعػػػػػض العكامػػػػػؿ التػػػػػي فرضػػػػػت ىػػػػػذا المفيػػػػػـك الجديػػػػػد لمحػػػػػرب النفسػػػػػية كالتػػػػػي تمػػػػػزح مػػػػػا بػػػػػيف الرسػػػػػالة 
 المفظية كالرسالة العسكرية، كىي:

صػػػػػػبحت أاإللغػػػػػػاء التػػػػػػدريجي لمتفرقػػػػػػة التقميديػػػػػػة بػػػػػػيف مفيػػػػػػكمي الحػػػػػػرب كالسػػػػػػالـ، فػػػػػػالحرب النفسػػػػػػية  -1
ك فػػػػػي أكاحػػػػدة مػػػػف مظػػػػاىر المجتمػػػػػع المتمػػػػدف فػػػػي حالػػػػػة السػػػػالـ كلػػػػـ تعػػػػد مرتبطػػػػػة بمنػػػػاطؽ النػػػػزاع 

 حالت الصراع.
فػػػػػة لػػػػػى فكػػػػػرة الطػػػػػابكر الخػػػػػامس كػػػػػ داة ميمػػػػػة فػػػػي تحقيػػػػػؽ الىػػػػػداؼ السػػػػػرية لمػػػػػدكؿ عمػػػػػى كاإالتجػػػػاه  -2

 المستكيات.
.إظيكر فكرة  -3  عادة تثقيؼ العدك الميزـك
ؿ الػػػػػػػدماغ عمػػػػػػػى نطػػػػػػػاؽ كاسػػػػػػػع عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ ممػػػػػػػا يثيػػػػػػػره ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف يعػػػػػػػادة غسػػػػػػػإاسػػػػػػػتغالؿ عمميػػػػػػػة  -4

 (.12: 2، 2004اعتراضات اخالقية )سميسـ، 

دكات الدكلػػػػػػة عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل أداة مػػػػػػف أصػػػػػػبحت أف الحػػػػػػرب النفسػػػػػػية  ككفقػػػػػػا لمػػػػػػا ذكرنػػػػػػاه سػػػػػػالفان فػػػػػػ
نمػػػػػػػػا تبػػػػػػػػرز بشػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي سياسػػػػػػػػات الدكلػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػة تجػػػػػػػػاه الػػػػػػػػدكؿ  ا  ارجي، ك الػػػػػػػػداخمي كالخػػػػػػػػ

خػػػػػر، كانمػػػػػا اضػػػػػحت كسػػػػػيمة آالخػػػػػرل، فمػػػػػـ تعػػػػػد تقتصػػػػػر عمػػػػػى مراحػػػػػؿ النػػػػػزاع كالصػػػػػراع مػػػػػع عػػػػػدك 
كسياسػػػػػة مػػػػػف سياسػػػػػات الدكلػػػػػة التصػػػػػالية حتػػػػػى عمػػػػػى جميكرىػػػػػا لتحقيػػػػػؽ اىػػػػػداؼ داخميػػػػػة )سميسػػػػػـ، 

 (.14، ص: 2004
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 ووسائميا  آثار الحرب النفسية

 

فػػػػػػػي الحػػػػػػػرب مصػػػػػػػدراف لمقػػػػػػػكة، حيػػػػػػػث ل يقتصػػػػػػػر قكتيػػػػػػػا عمػػػػػػػى العتػػػػػػػاد كالسػػػػػػػالح كالقػػػػػػػكة  لمجيػػػػػػػكش
نمػػػػػا القػػػػػكة المعنكيػػػػػة التػػػػػي ىػػػػػي القػػػػػكة الثانيػػػػػة كاألساسػػػػػية فػػػػػي القتػػػػػاؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ تكجيػػػػػو  العسػػػػػكرية كا 
ضػػػػػػربات نفسػػػػػػية قكيػػػػػػة إلػػػػػػى معنكيػػػػػػات الطػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػر، كأنجػػػػػػع سػػػػػػالح لمضػػػػػػربات النفسػػػػػػية لمطػػػػػػرؼ 

ىػػػػك الحػػػػرب النفسػػػػية لدرجػػػػة أف الػػػػبعض يعتبػػػػره النتصػػػػار دكف قتػػػػاؿ ألنػػػػو يسػػػػتيدؼ عقػػػػؿ المعػػػػادم 
كتفكيػػػػػر كقمػػػػػب أفػػػػػراد الطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر مػػػػػف النػػػػػزاع بػػػػػؿ كيقضػػػػػي عمػػػػػى رغبتػػػػػو فػػػػػي مكاصػػػػػمة القتػػػػػاؿ، 
ف حيانػػػػػان تحقػػػػػؽ الحػػػػػرب النفسػػػػػية النصػػػػػر كالفػػػػػكز دكف قتػػػػػاؿ، كأحيانػػػػػا أخػػػػػرل يمتػػػػػد ت ثيرىػػػػػا لتكػػػػػكف أداة 

النػػػػػػػار، كمػػػػػػػا أف إخضػػػػػػػاع العػػػػػػػدك بػػػػػػػالحرب النفسػػػػػػػية التػػػػػػػي تسػػػػػػػبؽ المكاجيػػػػػػػة تميػػػػػػػد لحػػػػػػػرب الحديػػػػػػػد ك 
المباشػػػػرة بالعتػػػػاد كىػػػػي مػػػػا تعػػػػرؼ بمرحمػػػػة "الصػػػػراع" ىػػػػك أرخػػػػص كاقػػػػؿ تكمفػػػػة مػػػػف إخضػػػػاعيا بقػػػػكة 

-626، ص: 2014السػػػػػالح، لػػػػػذا فػػػػػالحرب النفسػػػػػية عػػػػػادةن مػػػػػا تسػػػػػبؽ الحػػػػػرب الحديديػػػػػة )شػػػػػكامرة، 
627.) 

الحػػػػػرب النفسػػػػػية التػػػػػي يحػػػػػدثيا العػػػػػدك يعػػػػػد أمػػػػػران ميمػػػػػان يحػػػػػافظ الحفػػػػػاظ عمػػػػػى الػػػػػركح المعنيػػػػػة أمػػػػػاـ ك 
عمػػػػػى تماسػػػػػؾ الجماعػػػػػة ككحػػػػػدتيا كزيػػػػػادة الشػػػػػعكر بالنجػػػػػذاب كالػػػػػكلء مػػػػػف قبػػػػػؿ األفػػػػػراد، كمػػػػػا تػػػػػؤدم 
إلػػػػى زيػػػػادة فعػػػػاليتيـ فػػػػي الحػػػػرب ككػػػػذلؾ زيػػػػادة ثقػػػػتيـ بالجماعػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي تمبيػػػػة احتياجػػػػاتيـ، كفػػػػي 

كؼ كالقمػػػػػػب كالكتئػػػػػػاب كالعزلػػػػػػة كالغتػػػػػػراب لػػػػػػدل األفػػػػػػراد، المقابػػػػػػؿ تسػػػػػػاىـ فػػػػػػي تبديػػػػػػد مشػػػػػػاعر الخػػػػػػ
كبالتػػػػػػػػالي تحقيػػػػػػػػؽ نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػف كاألمػػػػػػػػاف كالسػػػػػػػػتقرار لمجبيػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػة )المصػػػػػػػػدر السػػػػػػػػابؽ، 

 (.629، ص: 2014

كتػػػػػػرل النظريػػػػػػات اإلعالميػػػػػػة الحديثػػػػػػة المكضػػػػػػكعة فػػػػػػي كقتنػػػػػػا الحػػػػػػالي أف نظريػػػػػػة القذيفػػػػػػة السػػػػػػحرية 
ف كانػػػػت تبػػػػدك بسػػػػيطة إل أف ىنػػػػ اؾ الكثيػػػػر مػػػػف النقػػػػاط اليامػػػػة فػػػػي افتراضػػػػاتيا تتعمػػػػؽ بمػػػػا يػػػػدكر كا 

بػػػػػيف الفػػػػػرد كالرسػػػػػالة اإلعالميػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار عمػػػػػـ نفػػػػػس الفػػػػػرد )سػػػػػيككلكجية الشخصػػػػػية( كافتراضػػػػػاتيا 
مػػػػػ خكذة مػػػػػف النظريػػػػػات الدقيقػػػػػة الخاصػػػػػة بطبيعػػػػػة اإلنسػػػػػاف كأيضػػػػػان مػػػػػف طبيعػػػػػة النظػػػػػاـ الجتمػػػػػاعي 

يف المػػػػػػػػؤمنيف بقػػػػػػػػكة تػػػػػػػػ ثير كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ ) مػػػػػػػػراد، ف ىػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػات كّجيػػػػػػػػت تفكيػػػػػػػػر البػػػػػػػػاحثأك 
 (.235، ص:2011
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 وسائل الحرب النفسية 

 

النظريػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػمطات كالقيػػػػػػادات ككسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ مػػػػػػا زالػػػػػػت تسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذه  أف ككمػػػػػػا نالحػػػػػػظ
جميػػػػع العمػػػػـك  إلػػػػى تطكيرىػػػػا كجعميػػػػا تجػػػػارميتجػػػػو البػػػػاحثكف بشػػػػكؿ مسػػػػتمر الػػػػرغـ مػػػػف قػػػػدميا، بػػػػؿ 

كالظػػػػػػػػػػكاىر الحديثػػػػػػػػػػة ألىميتيػػػػػػػػػػا كلسػػػػػػػػػػتكحائيا المبػػػػػػػػػػادئ مػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػـ اإلنسػػػػػػػػػػاف كتركيبتػػػػػػػػػػو النفسػػػػػػػػػػية 
 كالجتماعية.

عديػػػػػد مػػػػػف الحػػػػػركب قائمػػػػػة أك بعػػػػػض بػػػػػؤر النػػػػػزاع تػػػػػزداد سػػػػػخكنة مػػػػػا ال مػػػػػا زاؿكفػػػػػي العقػػػػػكد األخيػػػػػرة 
ربيػػػػػػة" ك مػػػػػػا يسػػػػػػمى "بالدعايػػػػػػة الحينػػػػػػذر بقػػػػػػرب انػػػػػػدلع حػػػػػػركب جديػػػػػػدة، كىػػػػػػذا يمفػػػػػػت النظػػػػػػر إلػػػػػػى 

"الحػػػػرب النفسػػػػية"، المتػػػػيف بػػػػدأتا فػػػػي أخػػػػذ الطػػػػابع الكاضػػػػع ليمػػػػا مػػػػع بدايػػػػة الحػػػػرب العالميػػػػة األكلػػػػى 
، كاسػػػػػتمرار الحػػػػػركب حتػػػػػى الكقػػػػػت المعاصػػػػػر، فالدعايػػػػػة السياسػػػػػية كاقترانيػػػػػا فػػػػػي إطػػػػػار 1914عػػػػػاـ 

الحػػػػػػػرب النفسػػػػػػػي تيػػػػػػػدؼ لتغييػػػػػػػر المكاقػػػػػػػؼ سػػػػػػػكاء عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل األفػػػػػػػراد أك الجماعػػػػػػػات أك الػػػػػػػدكؿ 
عػػػػػاطؼ مظيػػػػػر لح اتجػػػػػاه معػػػػػيف يريػػػػػد تحقيقػػػػػو مػػػػػف يقػػػػػـك بالدعايػػػػػة كيرعػػػػػى الحػػػػػرب النفسػػػػػية، فالتلصػػػػػا

ظيػػػػار المخالػػػػب كالقػػػػكة كالترىيػػػػب ىػػػػك أيضػػػػا مظيػػػػر آخػػػػر كيسػػػػتخدـ  مػػػػف مظػػػػاىر الحػػػػرب النفسػػػػي كا 
مكانيػػػػاتيـ  فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف بػػػػؤر النػػػػزاع، كفػػػػي المقابػػػػؿ بػػػػث الخػػػػذلف بقػػػػكة الخصػػػػكـ كتػػػػذليؿ قػػػػدراتيـ كا 

 (.257، ص: 2004سعد، حيـ المعنكية )مف أجؿ إضعاؼ رك 

كلػػػػيس مػػػػػف المحػػػػػتـ أف تجنػػػػي الدعايػػػػػة كالحػػػػػرب النفسػػػػية نتػػػػػائ  ايجابيػػػػػة فػػػػي كػػػػػؿ األحيػػػػػاف كاألكقػػػػػات 
دراكيػػػػػػـ  نمػػػػػػا يتكقػػػػػػؼ انتشػػػػػػارىا كت ثيرىػػػػػػا فػػػػػػي السػػػػػػمكؾ عمػػػػػػى األفػػػػػػراد كمسػػػػػػتكل كعػػػػػػييـ كتنشػػػػػػئتيـ كا  كا 

ى مػػػػدل انسػػػػجاـ الرسػػػػائؿ التػػػػي ل حػػػػداث ككػػػػذلؾ عمػػػػى الزمػػػػاف كالمكػػػػاف ليػػػػا، كمػػػػف الميػػػػـ النظػػػػر عمػػػػ
تبثيػػػػػا كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ مػػػػػع الجميػػػػػكر كمغتػػػػػو كعاداتػػػػػو كتقاليػػػػػده كثقافتػػػػػو... الػػػػػخ، فكػػػػػؿ ذلػػػػػؾ عكامػػػػػؿ 
تحػػػػػدد مسػػػػػتكل كدرجػػػػػات التػػػػػ ثير كنكعػػػػػو إف كػػػػػاف مباشػػػػػران أك ربمػػػػػا يكػػػػػكف غيػػػػػر مباشػػػػػر  يػػػػػؤثر فػػػػػي 

ى الجميػػػػكر فتزيػػػػػد السػػػػمكؾ عمػػػػى المػػػػدل البعيػػػػد، كقػػػػػد تػػػػؤدل الدعايػػػػة السياسػػػػية تػػػػػ ثيرات عكسػػػػية عمػػػػ
(. كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا قػػػػػػػد يفسػػػػػػػر الفرضػػػػػػػية الثانيػػػػػػػة 648، ص: 2004مػػػػػػػف قكتػػػػػػػو كردعػػػػػػػو لمعػػػػػػػدك )شػػػػػػػكامرة، 

لمدراسػػػػػة كالتػػػػػي تػػػػػرل بػػػػػ ف اآلثػػػػػار المعرفيػػػػػة كالسػػػػػمككية لإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة العربيػػػػػػة 
 ليس ت ثير قميؿ جدان ليس كما ىك متخيؿ لدل الغالبية.
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 ة استراتيجيات الحرب النفسي

 

النفسػػػػية كتنطبػػػػػؽ بشػػػػكؿ كاضػػػػح عمػػػػى السياسػػػػة السػػػػرائيمية خػػػػػالؿ  لمحػػػػربىنػػػػاؾ عػػػػّدة اسػػػػتراتيجيات 
 حركبيا:

 استراتيجية، والحرب النفسية استراتيجية الحرب النفسية ك أوال:

لمتفريػػػػؽ  ةىنػػػػا عػػػػف مسػػػػتكييف مػػػػف اسػػػػتراتيجيات الحػػػػرب النفسػػػػية، كنضػػػػعيا فػػػػي بكتقػػػػة كاحػػػػدنتحػػػػدث 
نيػػػػػػا تػػػػػػ تي فػػػػػػي مرحمػػػػػػة مبكػػػػػػرة مػػػػػػف النػػػػػػزاع، رب النفسػػػػػػية كاسػػػػػػتراتيجية أبينيمػػػػػػا، كالقصػػػػػػد مػػػػػػف الحػػػػػػ

كمظاىرىػػػػػػػا غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػرة ترمػػػػػػػي لمتػػػػػػػ ثير النفسػػػػػػػي غيػػػػػػػر المباشػػػػػػػر عمػػػػػػػى الجميػػػػػػػكر المعػػػػػػػادم فػػػػػػػي 
ىميػػػػة ىػػػػذه السػػػػتراتيجية انيػػػػا تبػػػػدأ فػػػػي خمػػػػؽ انطبػػػػاع فػػػػي عقميػػػػة المراحػػػػؿ الكلػػػػى لبدايػػػػة الصػػػػراع، كأ

ك جعػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػراع ي خػػػػػػػػذ اشػػػػػػػػكال متقدمػػػػػػػػة كالحتػػػػػػػػداـ أالعػػػػػػػػدك، انطبػػػػػػػػاع تحػػػػػػػػذيرم لعػػػػػػػػدـ القتػػػػػػػػراب 
كمتعمقػػػػػة مػػػػػع الطػػػػػرؼ الػػػػػذم يقػػػػػكـ بممارسػػػػػة ىػػػػػذه السػػػػػتراتيجية، كمظػػػػػاىر ىػػػػػذه السػػػػػتراتيجية ىػػػػػدفيا 

نػػػػػو سيخسػػػػػر، كربمػػػػػا كػػػػػؿ مػػػػػا سػػػػػيقكـ بػػػػػو جي بعػػػػػدـ خػػػػػكض حػػػػػرب، كاييػػػػػاـ العػػػػػدك ب التػػػػػ ثير السػػػػػيككلك 
أجػػػػؿ احػػػػداث ضػػػػغط مػػػػدني عمػػػػى  ك شػػػػعبية...الخ، مػػػػفككف بػػػػال جػػػػدكل سػػػػكاء مقاكمػػػػة منظمػػػػة أسػػػػي

 (.21-18، ص: 2004القيادة السياسية بالتراجع )سميسـ، 

كثرػػػػػػ ل تقتصػػػػػػر عمػػػػػى منػػػػػػع النػػػػػزاع كانمػػػػػػا تحػػػػػػاكؿ تيجية الحػػػػػرب النفسػػػػػػية فيػػػػػي شػػػػػػمكلية أامػػػػػا اسػػػػػػترا
الحػػػػرب، كبالتػػػػالي تكػػػػكف شػػػػاممة لكافػػػػة المسػػػػتكيات كتكػػػػكف  سػػػػكؼ يخسػػػػرايصػػػػاؿ رسػػػػالة لمعػػػػدك ب نػػػػو 

 ممتػػػػػػدة لجميػػػػػػػع منػػػػػػػاطؽ تكاجػػػػػػػد جميػػػػػػػكر العػػػػػػػدك العسػػػػػػػكرم كالمػػػػػػػدني، كتسػػػػػػػتغؿ النكسػػػػػػػات العسػػػػػػػكرية
فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػكاد الغذائيػػػػػػػػػػػة  ،اسػػػػػػػػػػػي كالجتمػػػػػػػػػػػاعي كالقتصػػػػػػػػػػػادم كالعجػػػػػػػػػػػزكالنحطػػػػػػػػػػػاط السي السػػػػػػػػػػػابقة

فػػػػػي ىػػػػػذه السػػػػػتراتيجية يػػػػػ تي فػػػػػي  المقاكمػػػػػة كتكسػػػػػرىا، كىنػػػػػا يتضػػػػػح اف العمػػػػػؿ لتيػػػػػزكالسػػػػػتيالكية 
، 2004مرحمػػػػػة متقدمػػػػػة مػػػػػف احتػػػػػداـ الصػػػػػراع، أم مػػػػػا قبػػػػػؿ الصػػػػػداـ المباشػػػػػر بفتػػػػػرة قميمػػػػػة )سميسػػػػػـ، 

 (.23ص: 
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 استراتيجية الحرب النفسية التكتيكة ثانيًا:

يػػػػػ تي العمػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذه السػػػػػتراتيجية حػػػػػاؿ كقػػػػػكع الصػػػػػداـ المباشػػػػػر كالخػػػػػكض فػػػػػي الحػػػػػرب، كلػػػػػذلؾ 
ة ضػػػػػػػمف ىػػػػػػػذه السػػػػػػػتراتيجية مكجيػػػػػػػة ضػػػػػػػد جيػػػػػػػكش العػػػػػػػدك مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ اضػػػػػػػعاؼ الرسػػػػػػػالة الساسػػػػػػػي

يضػػػػػػان الرسػػػػػػائؿ الثانكيػػػػػػة ـ باليزيمػػػػػػة كتطالػػػػػػب بالستسػػػػػػالـ، ككػػػػػػذلؾ أرسػػػػػػائؿ تػػػػػػكى، كتكجيػػػػػػو المقاكمػػػػػػة
بشػػػػكؿ  كتدفعػػػػوليػػػػذه السػػػػتراتيجية تػػػػ تي لمجميػػػػكر المػػػػدني لجػػػػيش العػػػػدك مػػػػف أجػػػػؿ ارىابػػػػو كتخكيفػػػػو 

سػػػػية لمتيدئػػػػة كالسػػػػالـ كالستسػػػػالـ، مػػػػا تشػػػػمؿ كفػػػػؽ المفيػػػػـك غيػػػػر مباشػػػػر الضػػػػغط عمػػػػى قيادتػػػػو السيا
مػػػػػػػػا تسػػػػػػػػتيدؼ القػػػػػػػػكة العسػػػػػػػػكرية لضػػػػػػػػرب سػػػػػػػػية اسػػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػػكة العسػػػػػػػػكرية فربالحػػػػػػػػديث لمحػػػػػػػػرب النف

الىػػػػػػداؼ المدنيػػػػػػة، كػػػػػػذلؾ قصػػػػػػؼ عسػػػػػػكرم لغػػػػػػرض الزعػػػػػػاج كالقمػػػػػػؽ كالفػػػػػػزع كجػػػػػػزء مػػػػػػف الحػػػػػػرب 
 (.25، ص: 2004النفسية )سميسـ، 

 

 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم : النظرية الثانية

أف قػػػػػكة كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ تكمػػػػػف فػػػػػي سػػػػػيطرتيا عمػػػػػى العتمػػػػػاد عمػػػػػى كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ تػػػػػرل نظريػػػػػة 
مصػػػػػػػػادر المعمكمػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يسػػػػػػػػتقي منيػػػػػػػػا األفػػػػػػػػراد فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع كالجماعػػػػػػػػات السياسػػػػػػػػية كغيرىػػػػػػػػا 
ة معمكمػػػػػػػػاتيـ حػػػػػػػػكؿ أحػػػػػػػػداث تمػػػػػػػػس اىتمػػػػػػػػاميـ كمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدكر حػػػػػػػػكليـ كيمػػػػػػػػس مصػػػػػػػػالحيـ الشخصػػػػػػػػي
م كالحزبيػػػػػػػة كالجماعيػػػػػػػة، كمػػػػػػػا تفسػػػػػػػر النظريػػػػػػػة أسػػػػػػػباب كػػػػػػػكف الكسػػػػػػػيمة اإلعالميػػػػػػػة ذات تػػػػػػػ ثير قػػػػػػػك 

 (.314، ص: 2000)مكاكم، كمباشر عمى األفراد كالجماعات 

 

 نشأة وتطور النظرية

يرجػػػػػػع دراسػػػػػػة تػػػػػػ ثير كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل المعرفػػػػػػي لمجميػػػػػػكر فػػػػػػي عشػػػػػػرينيات القػػػػػػرف 
الميتمػػػػػػػيف فػػػػػػػي دراسػػػػػػػة التػػػػػػػ ثير عمػػػػػػػى أف اخػػػػػػػتالؼ المسػػػػػػػتكل  الماضػػػػػػػي، كيؤكػػػػػػػد بعػػػػػػػض البػػػػػػػاحثيف

المعرفػػػي لمجميػػػكر يعمػػػػؿ عمػػػى تفػػػاكت التػػػػ ثير مػػػف جميػػػكر مػػػػا إلػػػى جميػػػكر آخػػػػر أك حتػػػى مػػػف فػػػػرد 
، 2012معػػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػرد آخػػػػػػػػػر بحسػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػمات العامػػػػػػػػػة لمجميػػػػػػػػػكر كخصائصػػػػػػػػػو )المزاىػػػػػػػػػرة، 

 (.207ص:



21 
 

 

البػػػػػػاحثيف )دم فمػػػػػػكر كسػػػػػػاندرا  كمػػػػػػف ثػػػػػػـ ظيػػػػػػر مفيػػػػػػـك العتمػػػػػػاد عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ
الػػػػػذم خمفػػػػػو نظػػػػػاـ السػػػػػتخدامات كالشػػػػػباعات الػػػػػذم أىمػػػػػؿ التػػػػػ ثير كركػػػػػز  الفػػػػػراغرككتػػػػػيش( لػػػػػيم  

اسػػػػػتعماؿ كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ، كمػػػػػف ىنػػػػػا كضػػػػػعا نمػػػػػكذج لتكضػػػػػيح العالقػػػػػة بػػػػػيف كسػػػػػائؿ  أسػػػػػبابعمػػػػػى 
ع ككسػػػػػػائؿ كىػػػػػػك مػػػػػػا عػػػػػػرؼ بنظريػػػػػػة العتمػػػػػػاد بػػػػػػيف المجتمػػػػػػ األخػػػػػػرلكالقػػػػػػكل الجتماعيػػػػػػة  اإلعػػػػػػالـ
نظػػػػػاـ اجتمػػػػػاعي ذك طبيعػػػػػة تفاعميػػػػػة كتبادليػػػػػة  اإلعالميػػػػػةالكسػػػػػيمة  أفكالجميػػػػػكر، باعتبػػػػػار  اإلعػػػػػالـ

 (.212المكجكدة في المجتمع )المصدر السابؽ، ص : األخرل األنظمةمع 

 

تقػػػػػكـ النظريػػػػػة عمػػػػػى أف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ باسػػػػػتطاعتيا تحقيػػػػػؽ مسػػػػػتكل معػػػػػيف مػػػػػف التػػػػػ ثير المعرفػػػػػي 
كالسػػػػػمككي مػػػػػف خػػػػػالؿ نقػػػػػؿ المعمكمػػػػػات بطريقػػػػػة مكثفػػػػػة كمػػػػػا تسػػػػػتخدـ الكسػػػػػائط المتعػػػػػددة كالعػػػػػاطفي 

فػػػػي نقػػػػؿ الرسػػػػالة اإلعالميػػػػة باسػػػػتخداـ الصػػػػكت كالصػػػػكرة كاأللػػػػكاف التػػػػي تجػػػػذب الجميػػػػكر المتمقػػػػي، 
كمػػػػا أنيػػػػا تفتػػػػرض عمميػػػػة تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات بػػػػيف األنظمػػػػة الجتماعيػػػػة كالقتصػػػػادية كالسياسػػػػية فػػػػي 

-317، ص:مكػػػػػاكمؿ اإلعػػػػػالـ مػػػػػا يجعميػػػػػا تكتسػػػػػب ثقػػػػػة كقػػػػػكة كتػػػػػ ثير أكبػػػػػر )المجتمػػػػػع مػػػػػع كسػػػػػائ
كي  أفكػػػػػػػػارىـ (. كليػػػػػػػػذا السػػػػػػػػبب تتكجػػػػػػػػو الػػػػػػػػدكؿ كالسياسػػػػػػػػييف كالمعمنػػػػػػػػيف كالػػػػػػػػذيف يريػػػػػػػػدكف تػػػػػػػػر 320

 ما يريدكنو إلى الجميكر المستيدؼ. لستخداميا ككسيمة إليصاؿ

 

يػػػػػا البػػػػػارزيف ممفػػػػػيف ديفمػػػػػر ريكمػػػػػا تفتػػػػػرض نظريػػػػػة العتمػػػػػاد عمػػػػػى كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الػػػػػذم مػػػػػف منظّ 
  :ف الت ثير يككف كفؽ ثالثة مجالتكساندرا رككتيشف عمى أ

 

كشػػػػػػؼ الغمػػػػػػكض عػػػػػػف القضػػػػػػايا ؿ اآلثػػػػػػار المعرفيػػػػػػة كفقػػػػػػان لمنظريػػػػػػة، كتشػػػػػػم التــــــأثيرات المعرفيــــــة:* 
المطركحػػػػػػػة كالنػػػػػػػات  عػػػػػػػف نقػػػػػػػص فػػػػػػػي المعمكمػػػػػػػات، تكػػػػػػػكيف التجاىػػػػػػػات نحكىػػػػػػػا، ترتيػػػػػػػب أكلكيػػػػػػػات 

 المعتقدات كالقيـ.الىتماـ كاتساع 
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كىػػػػػػي التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بالمشػػػػػػاعر كاألحاسػػػػػػيس كػػػػػػالخكؼ كالتػػػػػػكتر كالتػػػػػػ ثيرات  التــــــأثيرات الوجدانيــــــة:* 
المعنكيػػػػة كاإلحسػػػػاس بػػػػالغتراب، بحيػػػػث يمكػػػػف التعػػػػرؼ عمػػػػى آثػػػػار كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ عمػػػػى الكجػػػػداف 

 كقياسيا.

ـــــــأثيرات الســـــــموكية:*  مكؾ"، كتبنػػػػػػػى ىػػػػػػػذه كىػػػػػػػي المرحمػػػػػػػة األخيػػػػػػػرة كاألقػػػػػػػكل فػػػػػػػي التػػػػػػػ ثير "السػػػػػػػ الت
 .( 329-326، ص:2000)مكاكم،  الت ثيرات عمى سابقاتيا مف ت ثيرات معرفية ككجدانية

 

 مفيوم نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم

 

ككسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ فػػػػػي أف العالقػػػػػة التػػػػػي تحكميػػػػػا ىػػػػػي عالقػػػػػة  األفػػػػػرادىػػػػػك العتمػػػػػاد المتبػػػػػادؿ بػػػػػيف 
يعتمػػػػد األفػػػػراد فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيـ  إذكالػػػػنظـ الجتماعيػػػػة كالجميػػػػكر،  اإلعػػػػالـاعتمػػػػاد بػػػػيف كسػػػػائؿ 

عمػػػػػى مصػػػػػادر معمكمػػػػػات اإلعػػػػػالـ المنحػػػػػدرة مػػػػػف جمػػػػػع المعمكمػػػػػات كمعالجتيػػػػػا كنشػػػػػرىا، كيبػػػػػيف )دم 
فمػػػػكز كسػػػػاندرا بػػػػكؿ( أف المعمكمػػػػة ىنػػػػا ىػػػػي كػػػػؿ الرسػػػػائؿ اإلعالميػػػػة حتػػػػى الترفيييػػػػة منيػػػػا )مزاىػػػػرة، 

 (.223، ص: 2012

ىػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع ككسػػػػػػػائؿ عناصػػػػػػػر  ثالثػػػػػػػةاد عمػػػػػػػى كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ، يتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف نمػػػػػػػكذج العتمػػػػػػػ
اإلعػػػػالـ كالجميػػػػكر، بحيػػػػػث يعتبػػػػر المجتمػػػػػع كمسػػػػتكل كعيػػػػػو كفكػػػػره كخصائصػػػػػو محػػػػكر مسػػػػػتقؿ ألف 
بعػػػػػػض المجتمعػػػػػػات تمػػػػػػنح كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ قػػػػػػدرة عاليػػػػػػة فػػػػػػي السػػػػػػيطرة عمػػػػػػى الجميػػػػػػكر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

إلعػػػػػػػالـ مػػػػػػػف تمعػػػػػػػات أخػػػػػػػرل تمنػػػػػػػع كسػػػػػػػائؿ امسػػػػػػػتكل كعيػػػػػػػو كخصائصػػػػػػػو التعميميػػػػػػػة كالفكريػػػػػػػة، كمج
كتسػػػػاىـ النظريػػػػة فػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف األسػػػػباب التػػػػي تجعػػػػؿ كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ ليػػػػا السػػػػيطرة عمييػػػػا، كمػػػػا 

تسػػػػػتيدفو، فتسػػػػػجؿ بعػػػػػض الكسػػػػػائؿ  الػػػػػذمسػػػػػطكة كقػػػػػدرة كسػػػػػيطرة عاليػػػػػة عمػػػػػى المجتمػػػػػع كالجميػػػػػكر 
، 2007أبػػػػػػك الحسػػػػػػف، )تػػػػػػ ثيرات كبيػػػػػػرة أحيانػػػػػػا، كأحيانػػػػػػا أخػػػػػػرل يكػػػػػػكف ت ثيرىػػػػػػا ضػػػػػػعيفة نكعػػػػػػان مػػػػػػا 

 (.130-127ص:
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فالنظػػػػػاـ الجتمػػػػػاعي يسػػػػػجؿ تػػػػػ ثيرات كبيػػػػػرة عمػػػػػى األفػػػػػراد كالمجتمعػػػػػات، كالنقػػػػػؿ المعمكمػػػػػاتي المكثػػػػػؼ 
المتكقػػػػػػػػع لإلعػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػع الجميػػػػػػػػكر ببناءاتػػػػػػػػو الجتماعيػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػف أف يقػػػػػػػػكـ التػػػػػػػػ ثير 

الجميػػػػكر يصػػػػبح تػػػػ ثير مرتػػػػد لتغييػػػػر المجتمػػػػع ككسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ، فيصػػػػبح التػػػػ ثير متبػػػػادؿ كمػػػػا ىػػػػك 
 (.209، ص:2009العتماد متبادؿ بيف الجميكر ككسائؿ اإلعالـ )عكاشة، 

اف اعتمػػػػػاد األفػػػػػراد عمػػػػػى كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ فػػػػػي المجتمعػػػػػات الحديثػػػػػة، يفػػػػػكؽ أم اعتمػػػػػاد آخػػػػػر عمػػػػػى 
كتمػػػػػدىـ بالمعمكمػػػػػات كاألخبػػػػػار بكافػػػػػة أشػػػػػكاليا أيػػػػػة مؤسسػػػػػة أخػػػػػرل، فيػػػػػي التػػػػػي تػػػػػزكدىـ بالمعرفػػػػػة 

كأنكاعيػػػػػػػػػا محميػػػػػػػػػان كخارجيػػػػػػػػػان، كىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تكجيػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػمككياتيـ، كتيسػػػػػػػػػير تفػػػػػػػػػاعميـ 
تػػػػي ترسػػػػـ ليػػػػـ الخطػػػػكط العامػػػػة فػػػػي تعػػػػامميـ مػػػػع المكاقػػػػؼ الطارئػػػػة، مػػػػف خػػػػالؿ الجتمػػػػاعي، كىػػػػي ال

مػػػػػػا تقدمػػػػػػو ليػػػػػػـ مػػػػػػف معػػػػػػارؼ كمعمكمػػػػػػات كخبػػػػػػرات، كىػػػػػػي التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تػػػػػػرفيييـ كتسػػػػػػميتيـ، 
بالمعمكمػػػػػات عػػػػػف العػػػػػالـ الجتمػػػػػاعي الخػػػػػارجي، كمػػػػػف ىنػػػػػا تبػػػػػرز أىميػػػػػة دكر  إمػػػػػدادىـككػػػػػذلؾ فػػػػػي 

 كف اعتبار تمؾ النظرية عمى أنيا:، كبالتالي يمفي تشكيؿ معارؼ الجميكر اإلعالـكسائؿ 

 

 نظرية ذات منش  سيسيكلكجي كظيفي.-1

نظريػػػػػػة تعتبػػػػػػر المجتمػػػػػػع تركيػػػػػػب عضػػػػػػكم كتبحػػػػػػث فػػػػػػي كيفيػػػػػػة ارتبػػػػػػاط كافػػػػػػة الػػػػػػنظـ الجتماعيػػػػػػة -2
، ص: 2012)المزاىػػػػػرة،  فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بتمػػػػػؾ العالقػػػػػات األجػػػػػزاءتفسػػػػػر سػػػػػمكؾ  أفببعضػػػػػيا كتحػػػػػاكؿ 

212.) 

 تأثري اإلعالم وفق نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم(  1الشكل رقم )
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ظريػػػػػة عمػػػػػى أساسػػػػػيف ىمػػػػػا المصػػػػػادر كاألىػػػػػداؼ، ف سػػػػػاس المصػػػػػادر بتمثػػػػػؿ فػػػػػي أف كمػػػػػا ترتكػػػػػز الن
األفػػػػػػػراد كالجماعػػػػػػػات تعتبػػػػػػػر أف كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ ىػػػػػػػي مصػػػػػػػدر ميػػػػػػػـ لسػػػػػػػتقاء المعمكمػػػػػػػات حػػػػػػػكؿ 
ظػػػػكاىر أك أحػػػػداث معينػػػػة، كأمػػػػا األىػػػػداؼ فيػػػػي مػػػػا تسػػػػعى الجماعػػػػات لتحقيقػػػػو مػػػػف خػػػػالؿ العتمػػػػاد 

 كىي:، عمى كسائؿ اإلعالـ

 

 مختمفة تحصؿ في المجتمع.في تفسير أحداث كظكاىر يتمثؿ : الفيم -1

: اعتمػػػػاد األفػػػػراد عمػػػػى كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى معمكمػػػػات تكجػػػػو سػػػػمككيـ التوجيــــو -2
 في مكقؼ معيف.

: كيحققيػػػػػػا الفػػػػػػرد فػػػػػػي الحػػػػػػالت التػػػػػػي يتحػػػػػػدث فييػػػػػػا اإلعػػػػػػالـ عػػػػػػف الجمػػػػػػاؿ كالمتعػػػػػػة التســــــمية -3
، ص: 2007)أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػف  اإلعػػػػػػػػالـ المكضػػػػػػػػكعي كالترفيػػػػػػػػة كىػػػػػػػػي كظيفػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف كظػػػػػػػػائؼ

131.) 

 

كبالتػػػػػػالي مػػػػػػثالن الػػػػػػػنظـ السياسػػػػػػية تنشػػػػػػػ  عالقػػػػػػات مػػػػػػػع اإلعػػػػػػالـ كتعتمػػػػػػػد عمييػػػػػػا فػػػػػػػي غػػػػػػرس القػػػػػػػيـ 
كالمعػػػػػػايير السياسػػػػػػية الخاصػػػػػػة بػػػػػػالمجتمع مثػػػػػػؿ الحريػػػػػػة كاحتػػػػػػراـ القػػػػػػانكف.. الػػػػػػخ، ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػي دعػػػػػػـ 

لتتبنػػػػػػػػى األنشػػػػػػػػطة الضػػػػػػػػركرية فػػػػػػػػي  النظػػػػػػػػاـ كسياسػػػػػػػػاتو كالتماسػػػػػػػػؾ الجتمػػػػػػػػاعي كتعبئػػػػػػػػة الجمػػػػػػػػاىير
لكػػػػػػي تحػػػػػػافظ عمػػػػػػى  ة،األىػػػػػػداؼ التػػػػػي تسػػػػػػعى لتحقيقيػػػػػػا الػػػػػػنظـ السياسػػػػػي خػػػػػػالؿ المجتمػػػػػع...الخ مػػػػػػف

 (.208، ص: 2009التماسؾ داخؿ المجتمع ) عكاشة، 

كقػػػػػاـ الباحػػػػػث باختيػػػػػار ىػػػػػذه النظريػػػػػة لمعالجػػػػػة الدراسػػػػػة ألنيػػػػػا تتناسػػػػػب مػػػػػع فرضػػػػػيات الدراسػػػػػة فػػػػػي 
ية لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ العبريػػػػػة المكجيػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة كمكقػػػػػع "عربيػػػػػؿ" كجػػػػػكد آثػػػػػار معرفيػػػػػة كسػػػػػمكك

كبػػػػػرام  التمفزيػػػػػكف اإلسػػػػػرائيمي اإللكتركنػػػػػي، ككػػػػػذلؾ إذاعػػػػػة صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ الناطقػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، 
كالتػػػػػػي تػػػػػػكثر رسػػػػػػائميا اإلعالميػػػػػػة عمػػػػػػى معرفػػػػػػة الجميػػػػػػكر الفمسػػػػػػطيني كاتجاىاتػػػػػػو بالعربيػػػػػػة... الػػػػػػخ، 

 سيتـ استيضاحو لحقان.كفي السمكؾ أيضا كما 
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  الدعائية النفسيةنماذج ألساليب الحرب 

 

 األمريكية النفسية األساليب الدعائية

ة لمحػػػػػػرب النفسػػػػػػية تعتبػػػػػػر اف أسػػػػػػمكب عكلمػػػػػػة الرعػػػػػػب، بعنػػػػػػكاف حػػػػػػرب أمريكػػػػػػا الجديػػػػػػدة، فيػػػػػػذه صػػػػػػكر  -1
ثقػػػػػػػافي سػػػػػػػكؼ يسػػػػػػػكد كػػػػػػػؿ العػػػػػػػالـ كيمغػػػػػػػي  -اقتصػػػػػػػادم –لػػػػػػػدييا مشػػػػػػػركع نظػػػػػػػاـ عػػػػػػػالمي سياسػػػػػػػي 

 لمتخمؼ لمشعكب مف خالؿ كسائؿ حديثة.الماضي ا
إرىػػػػاب الدكلػػػػة األمريكيػػػػة كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتعراض القػػػػكة العسػػػػكرية، كضػػػػخ أمػػػػكاؿ ضػػػػخمة فػػػػي   -2

السػػػػػػتثمار العسػػػػػػػكرم كصػػػػػػػناعة األسػػػػػػػمحة كالطػػػػػػػائرات الحربيػػػػػػػة، بحيػػػػػػػث يػػػػػػػتـ تغريػػػػػػػؽ تمػػػػػػػؾ األخبػػػػػػػار 
 بالعديد مف الشعارات العالمية الزائفة كالجنكنية.

 الحداثية كالعممانية في العالـ السالمي كالعربي.دعـ التكجيات  -3
كفػػػػي الناحيػػػػة القتصػػػػادية تبػػػػرز الحػػػػرب النفسػػػػية فػػػػي السػػػػيطرة عمػػػػى الممتمكػػػػات كالمػػػػكارد كممارسػػػػة   -4

، ص: 2005العقكبػػػػػػػات القتصػػػػػػػادية كالحصػػػػػػػار القتصػػػػػػػادم كتجميػػػػػػػد الرصػػػػػػػدة كغيرىػػػػػػػا )النجػػػػػػػار، 
149-150.) 

 

 مية اإلسرائي النفسية األساليب الدعائية

ف الحػػػػػػػػرب النفسػػػػػػػػية تعتبػػػػػػػر الداة التصػػػػػػػػالية لمدكلػػػػػػػػة المعاصػػػػػػػرة سػػػػػػػػكاء عمػػػػػػػػى أكمػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػا سػػػػػػػابقان 
ك حتػػػػػػى ألػػػػػػى جميػػػػػػكر دكلػػػػػػة معاديػػػػػػة إعالميػػػػػػة إالمسػػػػػػتكل الخػػػػػػارجي الػػػػػػذم يسػػػػػػتمـز تكجيػػػػػػو رسػػػػػػائؿ 

ك محايػػػػػػدة، ككػػػػػػذلؾ عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل الػػػػػػداخمي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تكجيػػػػػػو الػػػػػػرأم العػػػػػػاـ فػػػػػػي خدمػػػػػػة أصػػػػػػديقة 
سياسػػػػػػػػية، كبالتػػػػػػػػالي ىنػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتخدميا الدعايػػػػػػػػػة أىػػػػػػػػداؼ القيػػػػػػػػادة ال
 السرائيمية، أبرزىا:

 

نيػػػػػا تػػػػػنظـ حمػػػػػالت دعائيػػػػػة فػػػػػي تكقيػػػػػت أالتركيػػػػػز عمػػػػػى ىػػػػػدؼ معػػػػػيف فػػػػػي كقػػػػػت معػػػػػيف، كالمقصػػػػػكد  -1
 كاحد مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ.
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 الجميكر.ثارة عكاطؼ إسمكب خمؽ مصادر مختمفة ل خبار كتمفيقيا كاشاعتيا مف أجؿ أ -2
 ك تجاىؿ بعضيا ما يؤدم الى تضميؿ خصميا.أإخفاء األخبار  -3
نمػػػػػػػا تقػػػػػػكـ ببػػػػػػث معمكمػػػػػػة كفقػػػػػػػان لمصػػػػػػادر معينػػػػػػة كبالتػػػػػػالي يمكنيػػػػػػػا إك ت كيػػػػػػده، أعػػػػػػدـ نفػػػػػػي الخبػػػػػػر  -4

 التراجع عف الخبر كنفيو بكؿ سيكلة.
 مػػػػو يشػػػػكؾ فػػػػي ذاتػػػػوشػػػػاعة عػػػػدـ الثقػػػػة بػػػػالنفس كايقػػػػاع الجميػػػػكر المسػػػػتيدؼ فػػػػي تخػػػػبط فكػػػػرم يجعا -5

 (.335، 2004كحضارتو كتاريخو )سميسـ، 
 

الفرقػػػػػػػػة  تػػػػػػػػزرعكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػتكل، فعمػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتكل العربػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػى  ةكتعمػػػػػػػػؿ الدعايػػػػػػػػة السػػػػػػػػرائيمي
كالنقسػػػػػػػاـ بػػػػػػػيف األحػػػػػػػزاب، كتضػػػػػػػخ فػػػػػػػي داخػػػػػػػؿ الجميػػػػػػػكر ركح الضػػػػػػػعؼ كالستسػػػػػػػالـ كالخضػػػػػػػكع، 

اسػػػػػػدة كخائنػػػػػػو، نيػػػػػػا فأككػػػػػػذلؾ زعزعػػػػػػة الثقػػػػػػة بػػػػػػيف المػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػطيني كقيادتػػػػػػو كتصػػػػػػكيرىا عمػػػػػػى 
كجػػػػػػو التخمػػػػػػؼ القتصػػػػػػادم كالجتمػػػػػػاعي كالثقػػػػػػافي العربػػػػػػي، كتشػػػػػػكيؾ أبػػػػػػراز إالحبػػػػػػاط عػػػػػػف طريػػػػػػؽ 

الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني بقػػػػػدرة الجيػػػػػكش العربيػػػػػة عمػػػػػى تحريػػػػػر فمسػػػػػطيف، امػػػػػا عمػػػػػى المسػػػػػتكل السػػػػػرائيمي 
ة ف فمسػػػػػطيف ىػػػػػي نقطػػػػػأف نيػػػػػا تغػػػػػذم شػػػػػعبيا بالتيديػػػػػد المسػػػػػتمر مػػػػػف ناحيػػػػػة العػػػػػرب، كتكػػػػػريس فكػػػػػرة 

ف اسػػػػػػػرائيؿ مزدىػػػػػػػرة كفػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ اقتصػػػػػػػادم أالتقػػػػػػػاء الييػػػػػػػكد مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ العػػػػػػػالـ، كتصػػػػػػػّكر لجميكرىػػػػػػػا 
 (.346- 340، ص: 2004)سميسـ، 
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 الدراسات السابقة 

 

دراسػػػػػػات لمراجعتيػػػػػػا تتشػػػػػػابو فػػػػػػي المكضػػػػػػكع العػػػػػػاـ لمدراسػػػػػػة التػػػػػػي ال مجمكعػػػػػػة مػػػػػػفاختػػػػػػار الباحػػػػػػث 
 في مكضكع البحث كتدعـ فرضياتو.يطرحيا، بحيث تتقاطع تمؾ الدراسات السابقة 

 

د أثــــر اإلعــــالم اإلســــرائيمي عمــــى اتجاىــــات رأد طمبــــة اإلعــــالم فــــي جامعــــة بيرزيــــت "فســــا -1
 ، منشكرة()دراسة لمدكتكر عبد الرحيـ عبد ااالسمطة الفمسطينية... نموذجاً" 

اإلسػػػػػرائيمية يػػػػػؤثر تفسػػػػػير مػػػػػا إذا كػػػػػاف التعػػػػػرض لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ يجػػػػػاد تبحػػػػػث ىػػػػػذه الدراسػػػػػة فػػػػػي ا
عمػػػػى اتجاىػػػػات الػػػػرأم العػػػػاـ لػػػػدل طمبػػػػة اإلعػػػػالـ فػػػػي الجامعػػػػة بمػػػػا يتعمػػػػؽ فػػػػي قضػػػػية فسػػػػاد السػػػػمطة 

كجػػػػػكد عالقػػػػػة ايجابيػػػػػة دالػػػػػة عمػػػػػى درجػػػػػة تعػػػػػرض الطالػػػػػب لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  أثبتػػػػػت الدراسػػػػػةالفمسػػػػػطينية، حيػػػػػث "

% مػػػػف عينػػػػة 96.7بػػػػ ف  حػػػػثالباكيكضػػػػح "، كمػػػػا اإلسػػػػرائيمية كمكقفػػػػة مػػػػف قضػػػػية فسػػػػاد السػػػػمطة الفمسػػػػطينية
دراسػػػػػتو يتػػػػػابعكف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية، ككػػػػػاف صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ بالمغػػػػػة العربيػػػػػة أكثػػػػػر كسػػػػػائؿ 

% مػػػػػػف 30ات فػػػػػػي اليػػػػػػـك لنسػػػػػػبة سػػػػػػاع 4اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية متابعػػػػػػة لػػػػػػدل أفػػػػػػراد العينػػػػػػة بمعػػػػػػدؿ 
 (.189-184، ص:2004العينة )شبيب، 

اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ يعتقػػػػػػدكف فسػػػػػػاد أف مػػػػػػف يتػػػػػػابعكف كسػػػػػػائؿ نتػػػػػػائ  الكجػػػػػػاءت أىػػػػػػـ 
يس السػػػػمطة أكثػػػػر مػػػػف غيػػػػرىـ فػػػػي إشػػػػارة إلػػػػى اإلجابػػػػة بشػػػػكؿ ايجػػػػابي عػػػػف أسػػػػئمة دراسػػػػتو التػػػػي تقػػػػ

متغيػػػػر فسػػػػاد السػػػػمطة الفمسػػػػطينية، كأمػػػػا النتيجػػػػة الثانيػػػػة لمدراسػػػػة أشػػػػارت أف متابعػػػػة كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ 
ألكلكيػػػػػة األكلػػػػػى مػػػػػف أكلكيػػػػػات العمػػػػػؿ الػػػػػكطني صػػػػػالح السػػػػػمطة ااإلسػػػػػرائيمية ل تػػػػػؤثر عمػػػػػى اعتبػػػػػار ا

 (.194)المصدر السابؽ، ص: 
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)دراسػػػػػة لمػػػػػدكتكر . اإلســـــرائيمي... عمميـــــة الســـــور الـــــواقي نموذجـــــاً لغـــــة الخطـــــاب اإلعالمـــــي  -2
 احمد رفيؽ عكض، منشكرة(.

كفػػػػػي دراسػػػػػة لمػػػػػدكتكر أحمػػػػػد رفيػػػػػؽ عػػػػػكض حػػػػػكؿ لغػػػػػة الخطػػػػػاب اإلعالمػػػػػي اإلسػػػػػرائيمي، إذ يصػػػػػؼ 
اإلعػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي ب نػػػػو مجنػػػػػد لصػػػػالح المؤسسػػػػػة السياسػػػػية العسػػػػػكرية فػػػػي إسػػػػػرائيؿ، كبالتػػػػالي فيػػػػػك 

(. 11، ص: 2006)عػػػػػػػػػكض، إعػػػػػػػػػالـ شػػػػػػػػػريؾ فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػراع العربػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػع إسػػػػػػػػػرائيؿ 
الميػػػػػػؿ لمتفػػػػػػريط، مظػػػػػػاىر نجػػػػػػدىا فػػػػػػي الصػػػػػػحافة اإلسػػػػػػرائيمية عنػػػػػػدما "التيكيػػػػػػؿ كعػػػػػػدـ تحػػػػػػرم الدقػػػػػػة ك 

يتعمػػػػؽ األمػػػػر بالصػػػػراع الفمسػػػػطيني اإلسػػػػرائيمي، كىػػػػي مظػػػػاىر لتمػػػػؾ العالقػػػػة الكطيػػػػدة بػػػػيف السياسػػػػة 
كاإلعػػػػػػػالـ، حيػػػػػػػث تصػػػػػػػؼ الباحثػػػػػػػة تمػػػػػػػار ليػػػػػػػبس الصػػػػػػػحافة اإلسػػػػػػػرائيمية ب نيػػػػػػػا محككمػػػػػػػة بالييمنػػػػػػػة 

لمصػػػػػػراع اإلسػػػػػػرائيمي العربػػػػػػي..." )المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، الصػػػػػػييكنية كىػػػػػػي تممػػػػػػي التغطيػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة 
 (.188ص:

كمػػػػػػا أكضػػػػػػح عػػػػػػكض فػػػػػػي دراسػػػػػػتو أف المغػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية مػػػػػػا بػػػػػػيف البراغماتيػػػػػػة ك الحػػػػػػادة 
العنصػػػػػػػرية، كتتضػػػػػػػمف بعػػػػػػػض المصػػػػػػػطمحات الممغكمػػػػػػػة التػػػػػػػي تخػػػػػػػدـ فػػػػػػػي نيايػػػػػػػة المطػػػػػػػاؼ السػػػػػػػقؼ 

 الحشػػػػد كالتعبئػػػة أكثػػػػر مػػػػف إلػػػػىة تيػػػدؼ المحتػػػػؿ، كمػػػا أنيػػػػا لغػػػػ سياسػػػػةالسياسػػػي، كلغػػػػة تتماشػػػػى مػػػع 
كصػػػػػػفيا ل حػػػػػػداث الجاريػػػػػػة عمػػػػػػى األرض لسػػػػػػيما فػػػػػػي فتػػػػػػرات الصػػػػػػراع الحػػػػػػادة، حيػػػػػػث يمعػػػػػػب دكران 

 (.15ص:  عكض. )ىامان كبارزان في تجريـ الجانب الفمسطيني 

 

... 2009-2008اإلعـــــــالم اإلســـــــرائيمي بـــــــين الديمقراطيـــــــة واألمـــــــن أثنـــــــاء حـــــــرب  ـــــــزة  -3
 .)رسالة ماجستير بجامعة القدس، غير منشكرة( نموذجاً  الصحافة المكتوبة

ي دراسػػػػػػػة رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير لمباحػػػػػػػث حسػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد اا بجامعػػػػػػػة القػػػػػػػدس تحػػػػػػػت عنػػػػػػػكاف "اإلعػػػػػػػالـ فػػػػػػػ
الصػػػػػػػػػحافة المكتكبػػػػػػػػػة  2008-2009اإلسػػػػػػػػػرائيمي بػػػػػػػػػيف الديمقراطيػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػف أثنػػػػػػػػػاء حػػػػػػػػػرب غػػػػػػػػػزة 

نمكذجػػػػػػان" حيػػػػػػث تشػػػػػػير الدراسػػػػػػة أف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي كقػػػػػػت األزمػػػػػػة سػػػػػػالحان يػػػػػػكازم أسػػػػػػمحة البػػػػػػر 
كالجػػػػػػػك كالبحػػػػػػػر كيتمتػػػػػػػع فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػار المسػػػػػػػتكل العسػػػػػػػكرم "المراقػػػػػػػب" دكران بػػػػػػػارزان فيمػػػػػػػا ينشػػػػػػػر 

 (.35، ص: 2013لمجميكر كما يمنع نشره )عبد اا، 
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اإلسػػػػػػػرائيمية أيػػػػػػػاـ الحػػػػػػػرب كقفػػػػػػػت إلػػػػػػػى جانػػػػػػػب المؤسسػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية كتشػػػػػػػير الدراسػػػػػػػة أف الصػػػػػػػحافة 
كلعبػػػػػػػت دكران ىامػػػػػػػان فػػػػػػػي التصػػػػػػػدم ل زمػػػػػػػة كفػػػػػػػؽ المصػػػػػػػمحة اإلسػػػػػػػرائيمية حيػػػػػػػث التزمػػػػػػػت بتعميمػػػػػػػات 
المؤسسػػػػػػة السياسػػػػػػية كالعسػػػػػػكرية، كلػػػػػػكحظ أنيػػػػػػا كانػػػػػػت تتجاىػػػػػػؿ قػػػػػػرارات الحصػػػػػػار اإلسػػػػػػرائيمية عمػػػػػػى 

ذاتػػػػػو ركػػػػػزت عمػػػػػى صػػػػػكاريخ المقاكمػػػػػة التػػػػػي غػػػػػزة خػػػػػالؿ األشػػػػػير التػػػػػي سػػػػػبقت الحػػػػػرب كفػػػػػي الكقػػػػػت 
 (.49تطمؽ عمى القرل اإلسرائيمية )المصدر السابؽ، ص: 

 

ــــة السياســــة ال -4 ــــي خدم ــــة ف ــــة الدولي ــــة اإلســــرائيميةالدعاي )دراسػػػػة بحثيػػػػة لمػػػػدكتكر احمػػػػد  خارجي
 بدر، منشكرة(.

سياسػػػػػػتيا  إلسػػػػػػرائيؿ التػػػػػػي تخػػػػػػدـكفػػػػػػي دراسػػػػػػة أخػػػػػػرل لمػػػػػػدكتكر احمػػػػػػد بػػػػػػدر حػػػػػػكؿ الدعايػػػػػػة الدكليػػػػػػة 
، حيػػػػػث يعتبػػػػػر أف الجيػػػػػاز الػػػػػدعائي اإلعالمػػػػػي اإلسػػػػػرائيمي يخػػػػػدـ السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة ليػػػػػا الخارجيػػػػػة

تجػػػػػػػاه الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة، حيػػػػػػػث يعتبػػػػػػػر أف اإلعػػػػػػػالـ المكجػػػػػػػو بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة كأبػػػػػػػرزه مؤسسػػػػػػػة إذاعػػػػػػػة 
صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ الناطقػػػػػة بالعربيػػػػػة أحػػػػػد أىػػػػػـ كسػػػػػائؿ الدعايػػػػػة كالتػػػػػ ثير عمػػػػػى الجميػػػػػكر العربػػػػػي مػػػػػف 

 (.296، ص:1998أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية خارجية )بدر، 

كيػػػػرل الكاتػػػػب أف اإلعػػػػالـ كػػػػ داة فػػػػي يػػػػد الدكلػػػػة يتػػػػكازل نشػػػػاطو مػػػػع النشػػػػاطات األخػػػػرل لمدكلػػػػة إلػػػػى 
جانػػػػػػب النشػػػػػػاط العسػػػػػػكرم كالسياسػػػػػػي كالدبمكماسػػػػػػي، خاصػػػػػػة مػػػػػػع ازديػػػػػػاد أشػػػػػػكاؿ كسػػػػػػائؿ التصػػػػػػاؿ 

مت إسػػػػػػرائيؿ إلػػػػػػى جانػػػػػػب كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ (. فقػػػػػػد اسػػػػػػتخد285كأسػػػػػػاليبيا )المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، ص: 
التقميديػػػػػػػة "الصػػػػػػػحؼ، الراديػػػػػػػك ، التمفزيػػػػػػػكف"، كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ الحديثػػػػػػػة كػػػػػػػ طالؽ مكاقػػػػػػػع إلكتركنيػػػػػػػة 
عبػػػػػػر شػػػػػػبكات النترنػػػػػػت ككػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتخداـ الرسػػػػػػائؿ  القصػػػػػػيرة عبػػػػػػر شػػػػػػبكات التصػػػػػػاؿ كخصكصػػػػػػان 

 في أياـ حرب غزة كاألزمات السياسية كالعسكرية التي تتعرض ليا.
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ـــة  -5 ـــة البني ـــين تعددي ـــي إســـرائيل ب ـــوميالصـــحافة واإلعـــالم ف ـــة الخطـــاب الق  المؤسســـاتية وىيمن
 )دراسة لمدكتكر أمؿ جّماؿ، منشكرة(.

تبحػػػػػث دراسػػػػػة الػػػػػدكتكر أمػػػػػؿ جمػػػػػاؿ فػػػػػي التغيػػػػػر البنيػػػػػكم عمػػػػػى مؤسسػػػػػات اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي مػػػػػع 
صػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػرل التػػػػػػػػي التطػػػػػػػػكر القتصػػػػػػػػادم كبػػػػػػػػركز مجػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػتثمار اإلعالمػػػػػػػػي كمرحمػػػػػػػػة الخصخ

مػػػػػػف القػػػػػػرف الماضػػػػػػي كحتػػػػػػى يكمنػػػػػػا، كلكػػػػػػف تكمػػػػػػف  الثمانينيػػػػػػاتمنػػػػػػذ أكاسػػػػػػط  إسػػػػػػرائيؿدخمػػػػػػت فييػػػػػػا 
الحقػػػػػؿ اإلعالمػػػػػي كممكيتػػػػػو  إلػػػػػىأىميػػػػػة الدراسػػػػػة فػػػػػي أنيػػػػػا تكضػػػػػح أنػػػػػو مػػػػػع دخػػػػػكؿ القطػػػػػاع الخػػػػػاص 

فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ إل أف الخطػػػػػػاب اإلعالمػػػػػػي العػػػػػػاـ شػػػػػػبو مكّحػػػػػػد كيعكػػػػػػس الخطػػػػػػاب الرسػػػػػػمي كالركايػػػػػػة 
 (.19، ص: 2005)جّماؿ، الحككمية 

كمػػػػػػػع أف السػػػػػػػمطة السياسػػػػػػػية خففػػػػػػػت مػػػػػػػف سػػػػػػػطكة ممكيتيػػػػػػػا لمؤسسػػػػػػػات اإلعػػػػػػػالـ إل أنيػػػػػػػا مػػػػػػػا زالػػػػػػػت 
ضػػػػػػػعافيا مػػػػػػػف خػػػػػػػال ؿ إمػػػػػػػدادىا باإلعالنػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية أك تػػػػػػػتحكـ فييػػػػػػػا كفػػػػػػػي سػػػػػػػطكتيا كتقكيتيػػػػػػػا كا 

(، كبالتػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػ ف الرسػػػػػػػػػالة اإلعالميػػػػػػػػػة مرىكنػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاإلعالف 105حرمانيػػػػػػػػػا )المصػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػابؽ، : 
 الرسمي الذم يشترط نشر شيء معيف أك غيره.

 

 (.سامي الشريؼ)دراسة منشكره لمدكتكر قضايا اإلعالم الدولي   -6

ايا فػػػػػي اإلعػػػػػالـ الػػػػػدكلي" يتحػػػػػدث فيػػػػػو عػػػػػف كأمػػػػػا فػػػػػي دراسػػػػػة أخػػػػػرل لمػػػػػدكتكر سػػػػػامي الشػػػػػريؼ "قضػػػػػ
اإلذاعػػػػػات المكجيػػػػػة، كيشػػػػػير إلػػػػػى أف ظيكرىػػػػػا ارتػػػػػبط بتطػػػػػكر ظػػػػػاىرة الصػػػػػراع كبالػػػػػدكؿ السػػػػػتعمارية 
كالحػػػػػتالؿ ككػػػػػذلؾ إدارة األزمػػػػػات حيػػػػػث بػػػػػرز دكرىػػػػػا فػػػػػي الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة كخػػػػػدمت أىػػػػػداؼ 

 (.38-45 ، ص:2007الدكؿ التي أطمقتيا )الشريؼ، 

دكلػػػػػة مػػػػػػف مختمػػػػػؼ قػػػػػػارات العػػػػػػالـ  32دراسػػػػػػة الشػػػػػريؼ إلػػػػػػى أف إسػػػػػرائيؿ تػػػػػػ تي فػػػػػي مقدمػػػػػػة كتشػػػػػير 
تسػػػػػػػتيدؼ المنطقػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ب ذاعاتيػػػػػػػا المكجيػػػػػػػة، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػـك إسػػػػػػػرائيؿ بتكجيػػػػػػػو إذاعتيػػػػػػػا الناطقػػػػػػػة 

كنصػػػػػػؼ سػػػػػػاعة أسػػػػػػبكعيا )المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ(. كتسػػػػػػتخدـ إسػػػػػػرائيؿ إعالميػػػػػػا  129بالعربيػػػػػػة بمعػػػػػػدؿ 
 .1948دارة الصراع كاألزمة مع الدكؿ العربية منذ قياميا عاـ المكجة بالمغة العربية إل
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  ات اإلجرائية لمدراسةتعريفال

 

 اآلثار المعرفية: -1

نػػػػػػػو التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي المعمكمػػػػػػػات المتػػػػػػػكفرة لػػػػػػػدل الفػػػػػػػرد نتيجػػػػػػػة تعرضػػػػػػػو أاألثػػػػػػػر المعرفػػػػػػػي عمػػػػػػػى يعػػػػػػػرؼ 
لممثيػػػػػرات كالمكاقػػػػػؼ كلكػػػػػف بعػػػػػد أف يفكػػػػػر فييػػػػػا كيحمميػػػػػا كيدرسػػػػػيا بالعقػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ مجمكعػػػػػة مػػػػػف 
العمميػػػػػػػػات العقميػػػػػػػػة النشػػػػػػػػطة قبػػػػػػػػؿ أف يسػػػػػػػػتجيب لممػػػػػػػػؤثرات أىميػػػػػػػػا البحػػػػػػػػث كالمقارنػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػترجاع 

 (. 28، ص: 2006لممعمكمات كالتحميؿ ) الرؽ، 

الػػػػػػػذم ىػػػػػػػك كسػػػػػػػيمة المعرفػػػػػػػة، كالمعرفػػػػػػػة ىػػػػػػػي  اإلدراؾكيػػػػػػػ تي فػػػػػػػي إطػػػػػػػار األثػػػػػػػر المعرفػػػػػػػي، مفيػػػػػػػـك 
 فالمعرفػػػػػةعنصػػػػػر ميػػػػػـ يػػػػػؤثر فػػػػػي السػػػػػمكؾ عنػػػػػد كركد المعمكمػػػػػات التػػػػػي تحمػػػػػؿ المػػػػػؤثرات، كبالتػػػػػالي 

 (. 103، ص: 2004)محمد،  خاللو سمكؾ معيف مف يتككفاإلدراؾ، فعمى  مبنية

 

 اآلثار السموكية: -2

مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػتجابات لمثيػػػػرات معينػػػػة يتعػػػػرض عمػػػػى أنػػػػو يصػػػػؼ عمػػػػـ الػػػػنفس األثػػػػر السػػػػمككي 
ليػػػػا اإلنسػػػػاف فػػػػي كقػػػػت معػػػػيف، "مػػػػثالن عنػػػػد تعػػػػرض طفػػػػؿ لمثيػػػػر األلػػػػـ يػػػػؤدم إلػػػػى اسػػػػتجابة البكػػػػاء، 
كعنػػػػد تعرضػػػػػو لمثيػػػػػر الصػػػػكت المرتفػػػػػع يػػػػػؤدم إلػػػػى اسػػػػػتجابة البكػػػػػاء..." كفػػػػي غالبػػػػػو يكػػػػػكف السػػػػػمكؾ 

كتجاربيػػػػػػا كمػػػػػػا يمػػػػػػر بػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي مراحػػػػػػؿ حياتػػػػػػو مػػػػػػف مكاقػػػػػػؼ تكسػػػػػػبو مكتسػػػػػػب مػػػػػػف الحيػػػػػػاة 
 (.24، ص: 2006سمككيات معينة )الزؽ، 

كفػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة نػػػػػػدلؿ بػػػػػػاألثر السػػػػػػمككي عمػػػػػػى السػػػػػػتجابات السػػػػػػمككية التػػػػػػي يكتسػػػػػػبيا الشػػػػػػباب 
 الفمسطيني نتيجة تعرضو كمتابعتو لإلعالـ اإلسرائيمي المكجو بالمغة العربية.

 

 

 



32 
 

 م اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية:اإلعال-3

يقصػػػػد بػػػػاإلعالـ: تزكيػػػػد الجميػػػػكر بالمعمكمػػػػات حػػػػكؿ قضػػػػية معينػػػػة كاليػػػػدؼ مػػػػف نشػػػػرىا ىػػػػك تشػػػػكيؿ 
درجػػػػػة مػػػػػف الػػػػػكعي لػػػػػدل الجميػػػػػكر كالفئػػػػػػات الجتماعيػػػػػة األخػػػػػرل، كالكصػػػػػكؿ إلػػػػػى اتجاىػػػػػات عمػػػػػػى 

ايا التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بيػػػػػػا مسػػػػػػتكيات مختمفػػػػػػة سػػػػػػكاء مػػػػػػف المعرفػػػػػػة أك العاطفػػػػػػة أك السػػػػػػمكؾ اتجػػػػػػاه القضػػػػػػ
 (.23، ص:2007المعمكمات المنشكرة )الحسف، 

المكتػػػػػػػػكب كالمرئػػػػػػػػي كالمسػػػػػػػػمكع كاللكتركنػػػػػػػػي  اإلعػػػػػػػػالـ كاإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك
بيػػػػػدؼ تشػػػػػكيؿ اتجاىػػػػػات لػػػػػدل  المكجػػػػػو مػػػػػف داخػػػػػؿ إسػػػػػرائيؿ، تشػػػػػرؼ عميػػػػػو السػػػػػمطات اإلسػػػػػرائيمية،

 .تضمف مكاد إعالمية بالمغة العربيةالفئة التي يستيدفيا كىي الجميكر الفمسطيني، بحيث ي

 

 اإلعالم الموجو: -4

مفيػػػػػـك اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو كتطػػػػػكره بتطػػػػػكر ظػػػػػاىرة الصػػػػػراع بػػػػػيف األمػػػػػـ كالشػػػػػعكب مػػػػػف جانػػػػػب،  يػػػػػرتبط
ا فيػػػػػك تعبيػػػػػر كاضػػػػػح كمباشػػػػػر عػػػػػف كتطػػػػػكر مفيػػػػػـك التصػػػػػاؿ كتكنكلكجياتػػػػػو مػػػػػف جانػػػػػب آخػػػػػر، كلػػػػػذ

رم... الػػػػػخ، كييػػػػػدؼ إلػػػػػى الصػػػػػراع كأقطابػػػػػو سػػػػػكاء كػػػػػاف صػػػػػراع سياسػػػػػي اك ثقػػػػػافي اك دينػػػػػي أك تجػػػػػا
مسػػػػاعدة فػػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي تسػػػػعى الجماعػػػػات صػػػػاحبة اإلعػػػػالـ المكجػػػػو إلييػػػػا تحقيػػػػؽ أك لم
 (.40-39، ص:2007)الشريؼ، 

 

 الشباب الفمسطيني: -4

الشػػػػباب مػػػػف الناحيػػػػة العمريػػػػة كآخػػػػركف يحػػػػددكف تمػػػػؾ المرحمػػػػة مػػػػف حيػػػػاة ىنػػػػاؾ مػػػػف يتنػػػػاكؿ مفيػػػػـك 
نػػػػػػػو سػػػػػػػاطتو إل أاإلنسػػػػػػػاف مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ المعيػػػػػػػار الجتمػػػػػػػاعي أك النفسػػػػػػػي، كالمعيػػػػػػػار العمػػػػػػػرم مػػػػػػػع ب

تػػػػراكح بينػػػػو فئػػػػة الشػػػػباب مػػػػف كافػػػػة المجتمعػػػػات ، تيصػػػػعب التفػػػػاؽ عمػػػػى تحديػػػػد سػػػػف عمػػػػرم معػػػػيف
، كآخػػػػػركف 30كحتػػػػػى  15الشػػػػػباب تبػػػػػدأ مػػػػػف سػػػػػف  نظػػػػػران لعكامػػػػػؿ عديػػػػػدة، فػػػػػالبعض يػػػػػرل أف مرحمػػػػػة

 (.437، ص: 1993الجكىرم، عامان ) 60كحتى  18يركف أنيا مف عمر 
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 32-19يحػػػػػدد الشػػػػػباب بالمرحمػػػػػة العمريػػػػػة مػػػػػف  سػػػػػتخدـ الباحػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة تعريفػػػػػان إجرائيػػػػػان كا
 عامان. 

 

 عمى قطاع  زة 2014و 2012 يعام حربا -5

المقصػػػػكد بػػػػػالحرب أم النػػػػػزاع المسػػػػػمح أك العنػػػػػؼ المػػػػػنظـ التػػػػػي تشػػػػػنو دكلػػػػػة عمػػػػػى جماعػػػػػة معينػػػػػة أك 
عسػػػػػػػكرم أك سياسػػػػػػػي أك اقتصػػػػػػػادم، كيخمػػػػػػػؼ كمػػػػػػػان مػػػػػػػف الخسػػػػػػػائر الماديػػػػػػػة  ليػػػػػػػدؼدكلػػػػػػػة أخػػػػػػػرل، 

شػػػػػػػػػنتيما  2014ك 2012(، كيشػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػى حربػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ 17، ص:1999كالبشػػػػػػػػػرية )أبػػػػػػػػػك خػػػػػػػػػزاـ، 
 .2014كفي حزيراف  2012في ديسمبر قطاع غزة  عمى الشعب الفمسطيني في إسرائيؿ 

 

 الرأد العام -6

آراء مجمكعػػػػػػة بشػػػػػػرية تجػػػػػػاه مشػػػػػػكمة أك ظػػػػػػاىرة معينػػػػػػة، بحيػػػػػػث يتميػػػػػػز ىػػػػػػذا الػػػػػػرأم بالثبػػػػػػات لكقػػػػػػت 
يكفػػػػي لرصػػػػده كتحديػػػػده، كيمكػػػػف قياسػػػػو، كأف يعمػػػػؿ ىػػػػذا الػػػػرأم عمػػػػى تغييػػػػر الكاقػػػػع مػػػػف خػػػػالؿ اتخػػػػاذ 

 قرار بش ف الظاىرة أك المشكمة.
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 تمييد 

 

اسػػػػػػتخدـ الحػػػػػػتالؿ كالسػػػػػػتعمار اإلعػػػػػػالـ أداة ميمػػػػػػة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ أىدافػػػػػػو، ففػػػػػػي بدايػػػػػػة السػػػػػػتعمار 
بمفيكمػػػػػػو التقميػػػػػػدم المعػػػػػػركؼ بالسػػػػػػتعمار العسػػػػػػكرم كالسياسػػػػػػي، بػػػػػػرز مفيػػػػػػكـ "اإلعػػػػػػالـ المكجػػػػػػو" 

(. كيشػػػػػػير إلػػػػػػى اإلعػػػػػالـ الػػػػػػذم يخػػػػػػدـ مصػػػػػالح السػػػػػػتعمار السياسػػػػػػي، 40، ص:2007)الشػػػػػريؼ، 
 كؿ في تحقيؽ أىدافيا الخارجية كتطبيؽ سياساتيا تجاه الدكؿ األخرل.ككذلؾ استخدمتو الد

يعتبػػػػػػر اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػة بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة أداة مػػػػػػف أدكات المشػػػػػػركع الصػػػػػػييكني ل تقػػػػػػؿ 
أىميػػػػػة عػػػػػف البندقيػػػػػة بػػػػػؿ يمكػػػػػف أف نصػػػػػؼ دكرىػػػػػا بػػػػػاألعمؽ كاألكثػػػػػر أثػػػػػران عمػػػػػى المسػػػػػتكل البعيػػػػػد، 
كل شػػػػؾ أف ىػػػػذا اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي كالدعايػػػػة الصػػػػييكنية التػػػػي سػػػػبقتو بػػػػ عكاـ كثيػػػػرة قبػػػػؿ إعػػػػالف 

، مػػػػػا ىػػػػػك إل محاكلػػػػػة لختػػػػػراؽ العقػػػػػؿ العربػػػػػي كخمػػػػػؽ اسػػػػػتجابة فكريػػػػػة 1948إسػػػػػرائيؿ عػػػػػاـ  دكلػػػػػة
كسػػػػػػػمككية تجعمػػػػػػػو يتقبػػػػػػػؿ األفكػػػػػػػار التػػػػػػػي تطرحيػػػػػػػا القيػػػػػػػادة اإلسػػػػػػػرائيمية مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ بنػػػػػػػاء المشػػػػػػػركع 

، ص: 1989الصػػػػػييكني عمػػػػػى مسػػػػػتكيات الجميػػػػػكر كمسػػػػػتكيات القػػػػػادة السياسػػػػػييف )عبػػػػػد الكػػػػػريـ، 
55 .) 

عػػػػػالف كيتضػػػػػح أف القيػػػػػادة  اإلسػػػػػرائيمية اىتمػػػػػت بػػػػػاإلعالـ المكجػػػػػو إلػػػػػى العػػػػػرب منػػػػػذ عػػػػػاـ النكبػػػػػة كا 
، كخصصػػػػػػت بػػػػػػرام  ضػػػػػػمف اإلذاعػػػػػػة كضػػػػػػمف التمفزيػػػػػػكف اإلسػػػػػػرائيمي 1948دكلػػػػػػة إسػػػػػػرائيؿ عػػػػػػاـ 

 بالمغة العربية، كما اىتمت ب صدار صحؼ بالمغة العربية.

كافػػػػػة قػػػػػارات العػػػػػالـ، كمػػػػػا تعتبػػػػػر المنطقػػػػػة العربيػػػػػة سػػػػػكقان خصػػػػػبان لمنتجػػػػػات اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو مػػػػػف 
حيػػػػػث تسػػػػػتقبؿ دكليػػػػػا مػػػػػا يقػػػػػارب ألفػػػػػا كخمسػػػػػا كأربعػػػػػيف سػػػػػاعة كربػػػػػع السػػػػػاعة مػػػػػف البػػػػػث اإلذاعػػػػػي 
أسػػػػػػبكعيان، قائمػػػػػػة عميػػػػػػو دكؿ كمنظمػػػػػػات غيػػػػػػر عربيػػػػػػة تسػػػػػػعى لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ متعػػػػػػددة )الشػػػػػػريؼ، 

 (.62، ص:2007

صػػػػػػػو كنسػػػػػػػتعرض فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ مراحػػػػػػػؿ نشػػػػػػػ ة كتطػػػػػػػكر اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػػو كخصائ
كدكرة اإلعالمػػػػػػػي خػػػػػػػالؿ سػػػػػػػنكات الحػػػػػػػتالؿ، حيػػػػػػػث ظيػػػػػػػرت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ بقيػػػػػػػت 

 بعضيا كأثبتت كجكدىا كت ثيرىا كمازالت حتى المحظة، كمنيا ما انتيت كاندثر. 



41 
 

كمػػػػػػػا يعػػػػػػػرض المبحػػػػػػػث الثػػػػػػػاني مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف القيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية فػػػػػػػي إسػػػػػػػرائيؿ 
سػػػػػمطة البػػػػػث كآليػػػػػة تعيػػػػػيف المسػػػػػئكليف عػػػػػف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  ككسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  مػػػػػف خػػػػػالؿ قػػػػػكانيف

 كاألىداؼ التي تضعيا القيادة السياسية لمصحفييف كمف يعممكف في المجاؿ اإلعالمي.
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 وسائل اإلعالم اإلسرائيمية الموجية بالمغة العربيةأوال: 

 

 أ. النشأة والتطور

عممػػػػػت الحركػػػػػػة الصػػػػػييكنية كىػػػػػػي الحركػػػػػػة الفكريػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػادت إنشػػػػػػاء كطػػػػػػف قػػػػػكمي لمييػػػػػػكد فػػػػػػي 
فمسػػػػطيف، عمػػػػى اسػػػػتخداـ كػػػػؿ الطػػػػرؽ كاألسػػػػاليب مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ىػػػػدفيا الرئيسػػػػي كىػػػػك مػػػػا حػػػػدث 

مػػػػػف إعػػػػػالف لدكلػػػػػة إسػػػػػرائيؿ، كمػػػػػف ضػػػػػمف ىػػػػػذه األسػػػػػاليب التػػػػػي ركػػػػػزت عمييػػػػػا  1948فػػػػػي عػػػػػاـ 
لمحككمػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػرائيمية فيمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػي أسػػػػػػػػمكب الدعايػػػػػػػػة الحركػػػػػػػػة الصػػػػػػػػييكنية كبقيػػػػػػػػت منيجػػػػػػػػان 

كاإلعػػػػػالـ المكجػػػػػػو الػػػػػػذم تريػػػػػد مػػػػػػف خاللػػػػػػو خمػػػػػؽ كاقػػػػػػع يعتػػػػػػرؼ بالدكلػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية كيعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى 
تدعيػػػػػو لمييػػػػػكد عمػػػػػى  الػػػػػذمخمػػػػػؽ ركايػػػػػة جديػػػػػد لمتػػػػػاريخ يجعػػػػػؿ الجميػػػػػع مػػػػػف خالليػػػػػا يصػػػػػدؽ الحػػػػػؽ 

 (.39، ص: 2011أرض فمسطيف ) كميؿ كآخركف، 

قبػػػػػػؿ قيػػػػػػاـ مػػػػػػا كاإلعػػػػػػالـ مػػػػػػف المؤسسػػػػػػات التػػػػػػي عمػػػػػػؿ مجتمػػػػػػع المسػػػػػػتكطنيف "الييشػػػػػػكؼ" أم فتػػػػػػرة 
الدكلػػػػة عمػػػػى بمكرتيػػػػا كالىتمػػػػاـ بيػػػػا حتػػػػى أصػػػػبح اإلعػػػػالـ العبػػػػرم كاحػػػػدان مػػػػف أىػػػػـ أدكات مسػػػػاندة 

نشػػػػػػػػػ ة اإلعػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػرائيمي باألىػػػػػػػػػداؼ القكميػػػػػػػػػة  تالحركػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدل إعػػػػػػػػػالف الدكلػػػػػػػػػة، لػػػػػػػػػذا ارتبطػػػػػػػػػ
، كحػػػػػػدد 1948ددىا قػػػػػػانكف الكنيسػػػػػػت المعػػػػػػد بشػػػػػػ ف النشػػػػػػر اإلعالمػػػػػػي عػػػػػػاـ اإلسػػػػػػرائيمية التػػػػػػي حػػػػػػ

لإلعػػػػػػالـ ميػػػػػػاـ نشػػػػػػر مػػػػػػكاد تتعمػػػػػػؽ بالسياسػػػػػػية كالجتمػػػػػػاع كالتسػػػػػػمية كغيرىػػػػػػا باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى نشػػػػػػر 
مضػػػػػمكف إعالمػػػػػي كبػػػػػرام  بالمغػػػػػة العربيػػػػػة تخػػػػػدـ الجميػػػػػكر العربػػػػػي تمييػػػػػدان لتشػػػػػكيؿ أرضػػػػػية تفػػػػػاىـ 

 (.5-8، ص:2012مستقبمي نتيجة الصراع )أبك عامر، 

عػػػػػػالف إسػػػػػػرائيؿ عػػػػػػاـ  تكجيػػػػػػو إعػػػػػػالـ مكجػػػػػػو  1948كسػػػػػػبؽ حػػػػػػرب النكبػػػػػػة كتيجيػػػػػػر الفمسػػػػػػطينييف كا 
لمفمسػػػػػػطينييف كالعػػػػػػرب سػػػػػػكاء فػػػػػػي الصػػػػػػحؼ العربيػػػػػػة التػػػػػػي كانػػػػػػت تصػػػػػػدر فػػػػػػي العكاصػػػػػػـ العربيػػػػػػة 
كبشػػػػػكؿ سػػػػػرم، أك بشػػػػػكؿ عمنػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ سػػػػػمطة النتػػػػػداب البريطػػػػػاني، ففػػػػػي الثالػػػػػث عشػػػػػر مػػػػػف 

أت إذاعػػػػػػة صػػػػػػكت إسػػػػػػرائيؿ تبػػػػػػث بالمغػػػػػػة العبريػػػػػػة ك ذاعػػػػػػة صػػػػػػييكنية تريػػػػػػد بػػػػػػد 1940آذار لعػػػػػػاـ 
إحػػػػػػػداث تػػػػػػػػكازف إعالمػػػػػػػػي مقابػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػكت القػػػػػػػػدس البريطػػػػػػػػاني الػػػػػػػػذم أطمقػػػػػػػػو النتػػػػػػػػداب ) جّمػػػػػػػػاؿ، 

 (.129، ص:2005
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الػػػػدكر الػػػػداخمي فػػػػي عمميػػػػة ب القيػػػػاـكأىػػػػتـ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي فػػػػي بداياتػػػػو بػػػػالتركيز عمػػػػى ضػػػػركرة 
منػػػػػػذ أربعينيػػػػػػات القػػػػػػرف الماضػػػػػػي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ التغمػػػػػػب عمػػػػػػى القكميػػػػػػات دمػػػػػػ  الميػػػػػػاجريف القػػػػػػدامى 

كاليكيػػػػػات كالمصػػػػػػالح الفرديػػػػػػة كالحزبيػػػػػػة كدمجيػػػػػا فػػػػػػي مجتمػػػػػػع كاحػػػػػػد تحػػػػػت مظمػػػػػػة الدكلػػػػػػة العبريػػػػػػة 
خفػػػػاء الختالفػػػػات كالخالفػػػػات بػػػػيف الميػػػػاجريف، كىػػػػذا الػػػػدكر سػػػػاىـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي قطػػػػع شػػػػكط  كا 

 (.18، ص:2013اإلسرائيمييف )عبد اا، عمى الدكلة في إنتاج الجيؿ األكؿ مف الييكد 

كمػػػػػػف المفتػػػػػػرض أف يقػػػػػػدـ اإلعػػػػػػالـ المكجػػػػػػو غػػػػػػرض ميػػػػػػـ خػػػػػػالؿ األزمػػػػػػة كالصػػػػػػراع، كيكػػػػػػكف دكره 
فرعػػػػػػي مسػػػػػػاعد إلػػػػػػى جانػػػػػػب مصػػػػػػادر القػػػػػػكة األخػػػػػػرل أىميػػػػػػا القػػػػػػكة العسػػػػػػكرية كالقتصػػػػػػادية، حيػػػػػػث 

كتحكيمػػػػو مػػػػف فشػػػػؿ يػػػػ تي دكر اإلعػػػػالـ فػػػػي تضػػػػخيـ النجػػػػاح كالقػػػػكة مػػػػف ناحيػػػػة كفػػػػي تقػػػػزيـ الفشػػػػؿ 
كبيػػػػػػر إلػػػػػػى صػػػػػػغير أك مػػػػػػف فشػػػػػػؿ كمػػػػػػي إلػػػػػػى فشػػػػػػؿ جزئػػػػػػي، كلكػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ كحػػػػػػدة لػػػػػػيس كفػػػػػػيالن 
نمػػػػػػػػا دكره يكػػػػػػػػكف محػػػػػػػػكرم فػػػػػػػػي التالعػػػػػػػػب بمػػػػػػػػدل النجػػػػػػػػاح  ب كسػػػػػػػػاب المعركػػػػػػػػة لصػػػػػػػػالح طرفػػػػػػػػو، كا 

 (.57، ص: 1989كاإلخفاؽ )عبد الكريـ، 
 

الجميػػػػػػػكر الػػػػػػػذم بالتػػػػػػػالي فػػػػػػػاف اإلعػػػػػػػالـ المكجػػػػػػػو مػػػػػػػف الضػػػػػػػركرم أف يكػػػػػػػكف تغمغػػػػػػػؿ فػػػػػػػي دراسػػػػػػػة 
يسػػػػػػتيدفو مػػػػػػف ناحيػػػػػػة طريقػػػػػػة تفكيػػػػػػره كعاداتػػػػػػو كطرائػػػػػػؽ حياتػػػػػػو الجتماعيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية إضػػػػػػافة إلػػػػػػى 
سػػػػػػمككو كمعتقداتػػػػػػو كمسػػػػػػتكل تعميمػػػػػػو ... الػػػػػػخ، حتػػػػػػى يسػػػػػػتطيع أف يجعػػػػػػؿ رسػػػػػػالتو مؤثرة،ػػػػػػػ أيضػػػػػػا 
اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو بحاجػػػػػة لستقصػػػػػاء جميػػػػػكره حػػػػػكؿ القػػػػػائميف بالتصػػػػػاؿ لديػػػػػو، ىػػػػػؿ المػػػػػذيع الػػػػػذم 

األخبػػػػػػػار ىػػػػػػػك محػػػػػػػؿ ثقػػػػػػػة لػػػػػػػدل الجميػػػػػػػكر؟ إلػػػػػػػى أم مػػػػػػػدل يمكػػػػػػػف العتمػػػػػػػاد عميػػػػػػػو كمػػػػػػػدل  يقػػػػػػػدـ
مصػػػػػػػداقيتو؟؟ ككػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ لكػػػػػػػي يعطػػػػػػػي الكسػػػػػػػيمة تخطػػػػػػػيط مسػػػػػػػتقبمي لتنفيػػػػػػػذ الدعايػػػػػػػة اإلعالميػػػػػػػة 

 (.48ص: ، 2007كالتخطيط لصناعة إعالـ مكجو مؤثر في نفس الكقت )الشريؼ، 
 

نفسػػػػػػو بتطػػػػػػكر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ كالتصػػػػػػاؿ فػػػػػػي فالدعايػػػػػػة كاإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي يتطػػػػػػكر كيحػػػػػػدث 
 .لو ب حدث التقنيات التكنكلكجية العالـ كيعمؿ عمى تجنيد أفراده كأجيزة اإلعالـ التابعة
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ككمػػػػػا يػػػػػرل الػػػػػدكتكر محمػػػػػد عمػػػػػي حػػػػػكات فػػػػػ ف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ تنحصػػػػػر 
 أىدافو في أمريف، ىما: 

 
شػػػػػػؾ فػػػػػي معتقداتػػػػػػو كفكػػػػػػره كتاريخػػػػػو السػػػػػػابؽ كالمعاصػػػػػػر الجميػػػػػػع يأف تجعػػػػػؿ إسػػػػػػرائيؿ  تحػػػػػاكؿ -1

لتضػػػػع نفسػػػػيا فػػػػي بكتقػػػػة القػػػػامكس العػػػػالمي مػػػػف خػػػػالؿ نفػػػػي مػػػػا كػػػػاف كخمػػػػؽ ركايػػػػة جديػػػػدة يصػػػػدقيا 
 الجميع.

 
العػػػػػرب أك غيػػػػػرىـ تجػػػػػاه تحقيػػػػػؽ ىػػػػػدفيا عمػػػػػى  كأشػػػػػحف عكاطػػػػػؼ الجميػػػػػع سػػػػػكاء الفمسػػػػػطينييف  -2

، 2006لصػػػػػػػػػراع )حػػػػػػػػػكات، أرض فمسػػػػػػػػطيف كمػػػػػػػػػا يخدمػػػػػػػػػو مػػػػػػػػف قضػػػػػػػػػايا جاريػػػػػػػػػة طػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػنكات ا
 (.39ص:

 
 

 اإلعالم اإلسرائيمية الموجية بالمغة العربية وسائلنماذج من 
 

 أ.  صوت إسرائيل 
يعتبػػػػر صػػػػكت إسػػػػرائيؿ مػػػػف أقػػػػدـ كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمية كالتػػػػي نشػػػػ ت قبػػػػؿ قيػػػػاـ الدكلػػػػة، أم 
خػػػػػػالؿ فتػػػػػػرة الييشػػػػػػكؼ الصػػػػػػييكني )المجتمػػػػػػع الصػػػػػػييكني قبػػػػػػؿ قيػػػػػػاـ إسػػػػػػرائيؿ( كبػػػػػػدأ يبػػػػػػث مػػػػػػكاده 
المكجيػػػػػػة لمييػػػػػػكد بالمغػػػػػػة العبريػػػػػػة، إذ أنشػػػػػػ تو الحركػػػػػػة الصػػػػػػييكنية كمقابػػػػػػؿ لصػػػػػػكت القػػػػػػدس الػػػػػػذم 

البريطػػػػػػاني ككػػػػػػاف يبػػػػػػث بػػػػػػالمغتيف العبريػػػػػػة كالعربيػػػػػػة، كحػػػػػػاكؿ صػػػػػػكت إسػػػػػػرائيؿ أف  أطمقػػػػػػو النتػػػػػػداب
ينتػػػػػزع كعػػػػػكد بريطانيػػػػػػا لمييػػػػػكد فػػػػػي فمسػػػػػػطيف كالتػػػػػي لػػػػػػـ تسػػػػػتطيع أف تنفػػػػػذه لمييػػػػػػكد خػػػػػالؿ الحػػػػػػرب 

، 1945العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة فتكقػػػػػػؼ البػػػػػػث نتيجػػػػػػة الحػػػػػػرب كالضػػػػػػغكط البريطانيػػػػػػة كعػػػػػػاد ليبػػػػػػث عػػػػػػاـ 
انضػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػكتاف "صػػػػػػػػػكت  1948ة دكلػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػرائيؿ عػػػػػػػػػاـ كمػػػػػػػػػا أف أعمنػػػػػػػػػت القيػػػػػػػػػادة الصػػػػػػػػػييكني

إسػػػػػرائيؿ" ك "صػػػػػكت القػػػػػدس" فػػػػػي إذاعػػػػػة كاحػػػػػدة كىػػػػػي "صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ" كأصػػػػػبح مكظفػػػػػك اإلذاعػػػػػة 
زمػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػداب البريطػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػكظفيف تػػػػػػػػػابعيف لػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػرائيمية مػػػػػػػػػع إجػػػػػػػػػراء كافػػػػػػػػػة 

تػػػػػالي أصػػػػػبحت اإلذاعػػػػػة تابعػػػػػة التعػػػػػديالت اإلداريػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػمف ممكيتيػػػػػا كتبعيتيػػػػػا إلسػػػػػرائيؿ كبال
 (.129 ص: ،2005لسمطة الحككمة كتخدـ مصالحيا السياسية كاأليديكلكجية )جّماؿ، 
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أصػػػػػبحت إذاعػػػػػة "صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ" النػػػػػاطؽ الرسػػػػػمي باسػػػػػـ الدكلػػػػػة كيشػػػػػرؼ عمييػػػػػا بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر 
مكتػػػػػػػب رئػػػػػػػيس الحككمػػػػػػػة، فباتػػػػػػػت تػػػػػػػركج المكقػػػػػػػؼ الرسػػػػػػػمي دائمػػػػػػػا كبالتحديػػػػػػػد فػػػػػػػي أكقػػػػػػػات النػػػػػػػزاع 

تفاضػػػػػػتيف األكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ حمػػػػػػؿ الركايػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية الرسػػػػػػمية كطغيانيػػػػػػا عمػػػػػػى كالن
كافػػػػػة المضػػػػػاميف ككػػػػػذلؾ تػػػػػ طير المكاضػػػػػيع السياسػػػػػية كاألمنيػػػػػة كمػػػػػا يريػػػػػد السياسػػػػػيكف كالعسػػػػػكريكف 

 (.132في إسرائيؿ )المصدر السابؽ، ص: 
 

جيػػػػػػا لمػػػػػػدة سػػػػػػبع سػػػػػػاعات يقػػػػػػع مقػػػػػػر اإلذاعػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية فػػػػػػي مدينػػػػػػة القػػػػػػدس، ككانػػػػػػت تبػػػػػػث برامو
ا كحتػػػػى الثانيػػػػة  18يكميػػػػا، ثػػػػـ أصػػػػبحت سػػػػاعات البػػػػث  سػػػػاعة يكمينػػػػا، مػػػػف السػػػػاعة السادسػػػػة صػػػػباحن

بالمغػػػػة العربيػػػػة  نشػػػػرة إخباريػػػػة كثػػػػالث بػػػػرام  إخباريػػػػة مطكلػػػػة 15تتضػػػػمف برامجيػػػػا   عشػػػػر لػػػػيالن.
 (.2014)المركز المعمكمات الكطني الفمسطيني، 
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لجمػػػػػع المعمكمػػػػػات كتجنيػػػػػد العمػػػػػالء، مػػػػػف خػػػػػالؿ بػػػػػرام  تبػػػػػدك بريئػػػػػة كمصػػػػػدر تسػػػػػتغميا اسػػػػػرائيؿ  -7
نسػػػػػػانية مثػػػػػػؿ: برنػػػػػػام  "سػػػػػػالمات، "كبرنػػػػػػام  "أسػػػػػػتكديك رقػػػػػػـ كاحػػػػػػد"، ك "بػػػػػػيف السػػػػػػائؿ كالمجيػػػػػػب"   كا 
حيػػػػػػػث أف ىػػػػػػػذه البػػػػػػػرام  كانػػػػػػػت مكصػػػػػػػكلة مباشػػػػػػػػرة مػػػػػػػع المخػػػػػػػابرات اإلسػػػػػػػرائيمية  فقػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخدمتيا 

فمسػػػػػػطينييف كالعػػػػػػرب كدفعيػػػػػػـ لمعمػػػػػػؿ لصػػػػػػالح سػػػػػػمطات "الشػػػػػػاباؾ" ك"المكسػػػػػػاد" فػػػػػػي إسػػػػػػقاط العديػػػػػػد ال
  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ )المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ(.

 

 شبكة "د" في صوت إسرائيل
 

كىػػػػػػي صػػػػػػكت إسػػػػػػرائيؿ بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة  1958 ؽ عػػػػػػف صػػػػػػكت إسػػػػػػرائيؿ شػػػػػػبكة "د" فػػػػػػي عػػػػػػاـانبثػػػػػػ
كالتػػػػػي يػػػػػتـ تكجيييػػػػػا إلػػػػػى الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ كفػػػػػي الػػػػػكطف العربػػػػػي بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ، 
كىػػػػػػػػي األداة األساسػػػػػػػػية لمحككمػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيمية فػػػػػػػػي التعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػع الجميػػػػػػػػكر العربػػػػػػػػي كتركيضػػػػػػػػو 

ثقػػػػػػة بػػػػػػيف الجميػػػػػػكر كتييئتػػػػػػو لمركايػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية الجديػػػػػػدة، كىػػػػػػدفت شػػػػػػبكة "د" لتعزيػػػػػػز العالقػػػػػػة كال
سػػػػػػػرائيؿ، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى الػػػػػػػرد عمػػػػػػػى ركايػػػػػػػة اإلذاعػػػػػػػات العربيػػػػػػػة كبػػػػػػػث ركايػػػػػػػة حككمػػػػػػػة  العربػػػػػػػي كا 
الحػػػػػتالؿ اإلسػػػػػرائيمي كركايػػػػػة بديمػػػػػة عمػػػػػا تقكلػػػػػو اإلذاعػػػػػات العربيػػػػػة كفػػػػػي كقتيػػػػػا كانػػػػػت نسػػػػػبة مػػػػػف 

 % ، كبقيػػػػػػت شػػػػػػبكة "د" الشػػػػػػبكة األكثػػػػػػر اسػػػػػػتماعان 50يسػػػػػػتمع إلييػػػػػػا مػػػػػػف الجميػػػػػػكر العربػػػػػػي قرابػػػػػػة 
بػػػػػيف الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كقطػػػػػاع غػػػػػزة كحظيػػػػػت باإلذاعػػػػػة األكثػػػػػر مصػػػػػداقية 
فػػػػػػي اسػػػػػػتطالعات الػػػػػػرأم، كبعػػػػػػد مجػػػػػػيء السػػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية كتشػػػػػػكيؿ ىيئػػػػػػة اإلذاعػػػػػػة كالتمفزيػػػػػػكف 

، ص: 2005كظيػػػػػػكر إذاعػػػػػػات فمسػػػػػػطينية بديمػػػػػػة عنيػػػػػػا انخفضػػػػػػت نسػػػػػػبة السػػػػػػتماع ليػػػػػػا )جمػػػػػػاؿ، 
134.) 

 
"د" بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة بعػػػػػػػض العكامػػػػػػػؿ أىميػػػػػػػا كجػػػػػػػكد إذاعػػػػػػػات بالمغػػػػػػػة كتراجػػػػػػػع دكر شػػػػػػػبكة 

العربيػػػػػػػة بديمػػػػػػػة عنيػػػػػػػا كىػػػػػػػي اإلذاعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية كالعربيػػػػػػػة ككػػػػػػػذلؾ اإلذاعػػػػػػػات العربيػػػػػػػة داخػػػػػػػؿ 
إسػػػػػرائيؿ، إضػػػػػافة لػػػػػذلؾ فػػػػػ ف الػػػػػكعي السياسػػػػػي لممجتمػػػػػع العربػػػػػي أدل إلػػػػػى تراجػػػػػع نسػػػػػبة السػػػػػتماع 

لعػػػػػرب فػػػػػي صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ، ككػػػػػؿ ذلػػػػػؾ أدل إلػػػػػى قمػػػػػة ليػػػػػا، كنقػػػػػص الكفػػػػػاءات مػػػػػف الصػػػػػحافييف ا
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، 2005نسػػػػػػبة السػػػػػػتماع ليػػػػػػا كدخكليػػػػػػا فػػػػػػي صػػػػػػعكبات عمػػػػػػى الناحيػػػػػػة المينيػػػػػػة كالماديػػػػػػة )جّمػػػػػػاؿ، 
136.) 

 
 
 التمفزيون اإلسرائيمي -ب

مػػػػػػع تقػػػػػػدـ المسػػػػػػتكل التقنػػػػػػي كاألداء اإلعالمػػػػػػي العربػػػػػػي كالفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي نقػػػػػػؿ األحػػػػػػداث بالصػػػػػػكت 
تفاضػػػػػػػة األقصػػػػػػػى  ت سسػػػػػػػت الفضػػػػػػػائية اإلسػػػػػػػرائيمية  لمػػػػػػػدفاع عػػػػػػػف كالصػػػػػػػكرة، خاصػػػػػػػة بعػػػػػػػد بػػػػػػػدء ان

سياسػػػػػػة إسػػػػػػرائيؿ العدكانيػػػػػػة تحػػػػػػت مبػػػػػػرر "ضػػػػػػركرة تحتميػػػػػػا مصػػػػػػمحة إسػػػػػػرائيؿ العميػػػػػػا". كقػػػػػػد أنشػػػػػػئت 
، ككانػػػػػت تبػػػػػث برامجيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ عمػػػػػى 2001بقػػػػػرار مػػػػػف سػػػػػمطة البػػػػػث الرسػػػػػمي فػػػػػي بدايػػػػػة عػػػػػاـ 

مميػػػػػكف شػػػػػيقؿ، عمػػػػػى نفقػػػػػة الحككمػػػػػة  25، بتكمفػػػػة 2002 \6 \18بػػػػػدأت بثيػػػػػا فػػػػػي   القمػػػػر األكربػػػػػي.
خفػػػػػػاء السياسػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية العدكانيػػػػػػة   اإلسػػػػػػرائيمية. كىػػػػػػدفت إلػػػػػػى إبػػػػػػراؽ رسػػػػػػائؿ يكميػػػػػػة لمعػػػػػػرب، كا 

بالتمكيػػػػػػو كالخػػػػػػداع، كرسػػػػػػـ رسػػػػػػالة إعالميػػػػػػة مخالفػػػػػػة لحقيقػػػػػػة األكضػػػػػػاع، ككصػػػػػػؿ بثيػػػػػػا كافػػػػػػة بمػػػػػػداف 
ة يكميػػػػػان )المركػػػػػز الػػػػػكطني سػػػػػاع 12الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط كشػػػػػماؿ إفريقيػػػػػا كالخمػػػػػي  العربػػػػػي، عمػػػػػى مػػػػػدل 

 (2014الفمسطيني لممعمكمات، 

سػػػػػاعات فػػػػػي اليػػػػػـك ككػػػػػاف  3، تػػػػػـ إنشػػػػػاء محطػػػػػة تمفزيكنيػػػػػة إسػػػػرائيمية تبػػػػػث لمػػػػػدة 1968فػػػػي العػػػػػاـ 
معظػػػػػـ بثيػػػػػا بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، كلػػػػػذات اليػػػػػدؼ الػػػػػذم أنشػػػػػ  لػػػػػو الراديػػػػػك اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة 

ي كتكجييػػػػو، كمػػػػا أف بعػػػػض البػػػػرام  التػػػػي كانػػػػت كىػػػػك تكجيػػػػو رسػػػػائؿ لمجميػػػػكر الفمسػػػػطيني كالعربػػػػ
تبػػػػػػث بالمغػػػػػػة العبريػػػػػػة يضػػػػػػاؼ إلييػػػػػػا ترجمػػػػػػة إلػػػػػػى المغػػػػػػة العربيػػػػػػة حتػػػػػػى يتسػػػػػػنى لممشػػػػػػاىد العربػػػػػػي 
معرفػػػػػة كفيػػػػػـ البػػػػػرام  الترفيييػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت تبػػػػػث بالعبريػػػػػة، كبالتػػػػػالي كانػػػػػت الغايػػػػػة منػػػػػو سياسػػػػػية 

طنييػػػػػػا كتيػػػػػػتـ بنشػػػػػػر المعمكمػػػػػػات دبمكماسػػػػػػية أكثػػػػػػر مػػػػػػف ككنػػػػػػو كسػػػػػػيمة إعالميػػػػػػة لمدكلػػػػػػة تخػػػػػػدـ مكا
كالتثقيػػػػػػؼ، كأصػػػػػػبح التمفزيػػػػػػكف لمػػػػػػدة طكيمػػػػػػة كحتػػػػػػى التسػػػػػػعينيات المصػػػػػػدر األكؿ لممعمكمػػػػػػات، كمػػػػػػا 

، ص: 2005أف المصػػػػػػػػداقية كثقػػػػػػػػة الجميػػػػػػػػكر بالمعمكمػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يقػػػػػػػػدميا عاليػػػػػػػػة جػػػػػػػػدان )جّمػػػػػػػػاؿ، 
141.) 
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ميػػػػػػػػو كخضػػػػػػػػػكعو كبمػػػػػػػػا أف التمفزيػػػػػػػػكف كػػػػػػػػػاف المصػػػػػػػػدر األكؿ كمصػػػػػػػػػداقيتو عاليػػػػػػػػة فػػػػػػػػ ف الرقابػػػػػػػػػة ع
لممؤسسػػػػة السياسػػػػية كػػػػاف أمػػػػران كاقعػػػػػان بشػػػػكؿ مباشػػػػر كغيػػػػر مباشػػػػػر، فػػػػالحزب الحػػػػاكـ كػػػػاف يمػػػػػارس 
الرقابػػػػػػػػة كيعػػػػػػػػيف المػػػػػػػػدراء كالمػػػػػػػػكظفيف كمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى الميزانيػػػػػػػػة المخصصػػػػػػػػة لػػػػػػػػو ) جّمػػػػػػػػاؿ، 

 (.145، ص: 2005
 

 من أىم البرامج التي تبث بالمغة العربية والتي تستيدف تحقيق أىداف االحتالل:

 

 برنام  "حصاد األسبكع" عمى القناة الثانية. -1

برنػػػػػام  "لتقريػػػػػب البعيػػػػػد" الػػػػػذم تبثػػػػػو إذاعػػػػػة المسػػػػػتكطنيف عمػػػػػى القنػػػػػاة السػػػػػابعة  بػػػػػزعـ تحقيػػػػػؽ   -2
ا المتدينيف.  التعاكف بيف الييكد كالعرب، كخصكصن

 ة )المصدر السابؽ(.برنام  "يا ىال" الذم تقدمو القناة العاشر  -3

 

 متابعة الفمسطينيين لوسائل اإلعالم الموجية بالمغة العربية 

 

لإلعػػػػػػالـ العبػػػػػػرم عاليػػػػػػة، سػػػػػػكاء لإلعػػػػػػالـ المكجػػػػػػو  الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطينييظيػػػػػػر أف نسػػػػػػبة متابعػػػػػػة 
بالمغػػػػػة العربيػػػػػة أك اإلعػػػػػالـ بالمغػػػػػة العبريػػػػػة، كيتبػػػػػيف مػػػػػف دراسػػػػػة شػػػػػبيب بػػػػػ ف نسػػػػػبة متابعػػػػػة طػػػػػالب 

، 2004% )شػػػػػػبيب، 96.7اإلعػػػػػػالـ العبريػػػػػػة نسػػػػػػبة جامعػػػػػػة بيرزيػػػػػػت مػػػػػػف فئػػػػػػة الشػػػػػػباب لكسػػػػػػائؿ 
كىػػػػػػي نسػػػػػػبة عاليػػػػػػة جػػػػػػدان تشػػػػػػير أف معػػػػػػدلت احتماليػػػػػػة التػػػػػػ ثير تصػػػػػػؿ إلػػػػػػى الغالبيػػػػػػة   ،(184ص

 العظمى مف الجميكر الفمسطيني.

كبخصػػػػػػكص معػػػػػػدلت مشػػػػػػاىدة التمفزيػػػػػػكف اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة فقػػػػػػد بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة المشػػػػػػاىدة 
% يكميػػػػان  83سػػػػاعات يكميػػػػان، بينمػػػػا يتابعيػػػػا نحػػػػك  4% بكاقػػػػع  17لػػػػى نحػػػػك إكفػػػػؽ دراسػػػػة شػػػػبيب 
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سػػػػػاعات بشػػػػػكؿ يػػػػػكمي، كبخصػػػػػكص جريػػػػػدة يػػػػػديعكت أحركنػػػػػكت بالمغػػػػػة  ثػػػػػالثمػػػػػف صػػػػػفر كحتػػػػػى 
% منػػػػػو، "كحػػػػػدد  20سػػػػػاعات يكميػػػػػان كبنسػػػػػبة  7-9العربيػػػػػة فيشػػػػػاىدىا الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني بكاقػػػػػع 

% أنيػػػػػػـ يتابعكنػػػػػػو مػػػػػػف 76.7 سػػػػػػاعة يكميػػػػػػان، فيمػػػػػػا أجػػػػػػاب 11% فتػػػػػػرة متابعتػػػػػػو بػػػػػػ كثر مػػػػػػف 3.3
 (.188ساعات يكميان". )المصدر السابؽ، ص  ثالثصفر إلى 

 

 خصائص وأسس اإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية 

 

عنػػػػػد الحػػػػػديث عػػػػػف اإلذاعػػػػػػات اإلسػػػػػرائيمية التػػػػػي تسػػػػػتيدؼ الجميػػػػػػكر العربػػػػػي فػػػػػ ف الحػػػػػديث يػػػػػػدكر 
 عف شكميا كمضمكنيا كاألسس التي تنبني عمييا:

لجميػػػػػكر المسػػػػػتيدؼ: يعتبػػػػػر الجميػػػػػكر العربػػػػػي بالنسػػػػػبة لإلسػػػػػرائيمييف جميػػػػػكر غريػػػػػب أجنبػػػػػي ا -1
لػػػػػػذا تػػػػػػكلي اإلذاعػػػػػػػات اإلسػػػػػػرائيمية ضػػػػػػػركرة لدراسػػػػػػة المجتمعػػػػػػػات العربيػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ  كالمجتمػػػػػػػع 
الفمسػػػػطيني بشػػػػكؿ خػػػػاص مػػػػف أجػػػػؿ معرفػػػػة التغيػػػػرات التػػػػي تتطػػػػكر فػػػػي الجميػػػػكر كالػػػػنشء كأخػػػػذىا 

 لمادة اإلعالمية المكجية ليـ.في العتبار عند إنتاج ا

تحديػػػػد المغػػػػة التػػػػي سػػػػيتـ مػػػػف خالليػػػػا البػػػػث: تشػػػػكؿ المغػػػػة عائقػػػػان أمػػػػاـ أم إذاعػػػػة مكجيػػػػة ألنػػػػو  -2
يتكجػػػػػػػب أف تكػػػػػػػكف بمغػػػػػػػة الجميػػػػػػػكر كىنػػػػػػػا المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ىػػػػػػػي لغػػػػػػػة كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمية 
المكجيػػػػػػة لمجميػػػػػػكر العربػػػػػػي، كمػػػػػػا أف اسػػػػػػتخداـ ليجػػػػػػة معينػػػػػػة مػػػػػػف المغػػػػػػة يقػػػػػػّرب كيحبػػػػػػب كيجػػػػػػذب 

مػػػػػف الكسػػػػػط العربػػػػػي مػػػػػذيعكف كصػػػػػحفيكف ـ، كمػػػػػا يسػػػػػتخدـ اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو الجميػػػػػكر كيػػػػػؤثر بيػػػػػ
 في إسرائيؿ ليككنكا أقدر عمى إيصاؿ الرسالة كمضمكنيا

تحديػػػػػػػػد مضػػػػػػػػمكف البػػػػػػػػرام : يعتبػػػػػػػػر اختيػػػػػػػػار البػػػػػػػػرام  كمضػػػػػػػػمكنيا مػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػر األسػػػػػػػػس دقػػػػػػػػة  -3
كاقػػػػػػػػو كأىميػػػػػػػػة، اذ تتطمػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػة إعػػػػػػػػدادىا دراسػػػػػػػػة مستفيضػػػػػػػػة لمجميػػػػػػػػكر المسػػػػػػػػتمع كألفكػػػػػػػػاره كأذ

كمفػػػػػػاتيح إقناعػػػػػػو، كيضػػػػػػاؼ إلػػػػػػى مضػػػػػػمكف البػػػػػػرام  اختيػػػػػػار سػػػػػػاعات البػػػػػػث المالئمػػػػػػة لمبرنػػػػػػام ، 
المكجيػػػػة انعكػػػػاس فػػػػي مضػػػػمكف برامجيػػػػا فيػػػػي تشػػػػدد عمػػػػى  ةكتعتبػػػػر أىػػػػداؼ اإلذاعػػػػات اإلسػػػػرائيمي
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تػػػػػركي  الركايػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية كالمكاقػػػػػؼ الحككميػػػػػة فػػػػػي كافػػػػػة البػػػػػرام  كمػػػػػا تػػػػػذكر الجميػػػػػكر بيػػػػػا فػػػػػي 
 (.50-46البرنام  كب ساليب متنكعة )الشريؼ، ص: كؿ جزئية مف

كتبػػػػػث كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ المكجيػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة معظػػػػػـ برامجيػػػػػا أخبػػػػػار كأنبػػػػػاء حػػػػػكؿ األحػػػػػداث، 
كيشػػػػير الػػػػنص اإلخبػػػػارم إلػػػػى انػػػػو "سمسػػػػمة مػػػػف العمميػػػػات الجتماعيػػػػة كالمعرفيػػػػة التػػػػي تػػػػنعكس فػػػػي 

خبػػػػػار كتػػػػػداكليا"، كيكصػػػػػؼ الػػػػػنص سمسػػػػػمة مػػػػػف السػػػػػياقات األساسػػػػػية التػػػػػي تػػػػػدخؿ فػػػػػي صػػػػػناعة األ
، 2009اإلخبػػػػػػارم عمػػػػػػى أنػػػػػػو نػػػػػػكع مػػػػػػف الخطػػػػػػاب السياسػػػػػػي يعكػػػػػػس سياسػػػػػػات الحككمػػػػػػة )جبػػػػػػارة، 

 (.489ص:

 

 التأثير عمى الجميور الفمسطيني  محاور

 

عمػػػػػػى صػػػػػػعيد تػػػػػػػ ثير اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػػة عمػػػػػػى الجمػػػػػػػاىير فػػػػػػي الػػػػػػػكطف 
العربػػػػػػػي ىنػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الظػػػػػػػكاىر النفسػػػػػػػية كالجتماعيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية مػػػػػػػا يشػػػػػػػير إلػػػػػػػى كجػػػػػػػكد 
اسػػػػتجابة لمحػػػػرب اإلعالميػػػػػة التػػػػي تمارسػػػػػيا إسػػػػرائيمي تتصػػػػػدرىا حالػػػػة اإلحبػػػػػاط كاليػػػػ س كالالمبػػػػػالة 

ينقميػػػػا اإلعػػػػالـ ليػػػػـ كالتػػػػي تثيػػػػر لػػػػدييـ تخكفػػػػات عمػػػػى مصػػػػيرىـ مػػػػف إسػػػػرائيؿ  تجػػػػاه أحػػػػداث جسػػػػاـ
 (.115، ص:1987المدعكمة مف القكل كالمنظمات كالدكؿ الغربية كالكبرل )السعدم، 

اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي الثقػػػػػة بػػػػػيف الجمػػػػػاىير العربيػػػػػة كقياداتيػػػػػا السياسػػػػػية كىػػػػػك أمػػػػػر مممػػػػػكس زعػػػػػزع 
عػػػػػزز الخالفػػػػػات كالنشػػػػػقاقات كعّمػػػػػؽ الصػػػػػراعات الطائفيػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػارع العربػػػػػي، عػػػػػالكة عمػػػػػى أنػػػػػو 

كالحزبيػػػػػة فػػػػػي األقطػػػػػار العربيػػػػػة مثػػػػػؿ الحػػػػػرب األىميػػػػػة فػػػػػي لبنػػػػػاف، كمػػػػػا كأسػػػػػيـ فػػػػػي ضػػػػػعؼ الثقػػػػػة 
بػػػػالقكة العسػػػػكرية كىيػػػػ  لمجمػػػػاىير بػػػػ ف إسػػػػرائيؿ الدكلػػػػة التػػػػي تمتمػػػػؾ القػػػػكة العسػػػػكرية كحػػػػدىا األقػػػػكل 

رؼ عربػػػػػي فػػػػػ ف نتػػػػػائ  الصػػػػػراع محسػػػػػكمة فػػػػػي الشػػػػػرؽ األكسػػػػػط كاف أم حػػػػػرب قادمػػػػػة مػػػػػع أم طػػػػػ
مسػػػػػبقان إلسػػػػػرائيؿ، كأضػػػػػفى تركيجػػػػػان لػػػػػبعض المصػػػػػطمحات ليصػػػػػبح اسػػػػػتخداميا فػػػػػي الشػػػػػارع العربػػػػػي 
أمػػػػػػػران عاديػػػػػػػان بعػػػػػػػد أف كػػػػػػػاف محرمػػػػػػػا مثػػػػػػػؿ إسػػػػػػػرائيؿ بػػػػػػػدؿ الكيػػػػػػػاف الصػػػػػػػييكني )المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، 

 (.116، ص:1987
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حريػػػػػر كالميػػػػػؿ لمتفػػػػػريط فػػػػػي تفاصػػػػػيؿ كيمػػػػػارس اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم التيكيػػػػػؿ ل حػػػػػداث كعػػػػػدـ الدقػػػػػة كالت
كمظػػػػػاىر الحػػػػػدث كىػػػػػي مظػػػػػاىر تؤكػػػػػد العالقػػػػػة القكيػػػػػة بػػػػػيف اإلعػػػػػالـ كالسياسػػػػػية، "تصػػػػػؼ الباحثػػػػػة 
تمػػػػػػػار ليػػػػػػػبس الصػػػػػػػحافة اإلسػػػػػػػرائيمية ب نيػػػػػػػا محككمػػػػػػػة بالييمنػػػػػػػة الصػػػػػػػييكنية كىػػػػػػػي تممػػػػػػػي التغطيػػػػػػػة 

غطيػػػػػػة لالنتفاضػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة لمصػػػػػػراع اإلسػػػػػػرائيمي العربػػػػػػي، كيؤكػػػػػػد الباحثػػػػػػاف ركعيػػػػػػو كنبػػػػػػر أف الت
 (.188، ص:2006اإلسرائيمي كالفمسطيني..." )عكض، ميزت بيف شخصيتيف... 

حػػػػػداث كػػػػػػاف يسػػػػػػقط بشػػػػػػكؿ شػػػػػػبو يػػػػػػكمي شػػػػػػيداء األتػػػػػػكالي كمػػػػػػع كفػػػػػي تغطيتػػػػػػو لالنتفاضػػػػػػة الثانيػػػػػػة 
كمعظػػػػػػػـ المصػػػػػػػابيف مػػػػػػػػف األطفػػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػػاء كتكتفػػػػػػػػي  2005-2000فمسػػػػػػػطينيكف بػػػػػػػيف األعػػػػػػػػكاـ 

عػػػػػدد القتمػػػػػى كالجرحػػػػػى ككافػػػػػة الضػػػػػحايا تسػػػػػقط خػػػػػالؿ مكاجيػػػػػات  كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ العبريػػػػػة بنشػػػػػر
مػػػػػػع الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػرائيمي كيمقػػػػػػكف حجػػػػػػارة بينمػػػػػػا يقػػػػػػـك الجػػػػػػيش بالػػػػػػدفاع عػػػػػػف نفسػػػػػػو، كفػػػػػػي المقابػػػػػػؿ 
ينشػػػػػر اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم تفاصػػػػػيؿ كافيػػػػػة عػػػػػف العمميػػػػػات التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا الفمسػػػػػطينيكف فػػػػػي الكسػػػػػط 

تزكيػػػػػػػد تفاصػػػػػػػيؿ ذات عالقػػػػػػػة بالضػػػػػػػحايا  اإلسػػػػػػػرائيمي كيسػػػػػػػيب فػػػػػػػي التغطيػػػػػػػة كمػػػػػػػان كنكعػػػػػػػان، كيػػػػػػػتـ
اإلسػػػػػػرائيمييف حػػػػػػكؿ األسػػػػػػماء كاألعمػػػػػػار كأمػػػػػػاكف سػػػػػػكناىـ كمعمكمػػػػػػات تغيػػػػػػب عنػػػػػػد الحػػػػػػديث عػػػػػػف 

 (.23 ، ص2012الضحايا الفمسطينييف )أبك عامر، 

كمػػػػارس اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي أيضػػػػػا محػػػػػاكلت امتصػػػػػاص الرتبػػػػػاؾ عمػػػػػى مسػػػػػتكل الجميػػػػػكر بشػػػػػكؿ 
الفدائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية، كيحػػػػػػاكؿ إزاحػػػػػػة المسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي الجػػػػػػرائـ عػػػػػػاـ كبقػػػػػػي يبػػػػػػث صػػػػػػكر لمعمميػػػػػػات 

كالقتػػػػؿ عػػػػف الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي لدرجػػػػة أنػػػػو قػػػػاؿ بػػػػ ف الطفػػػػؿ الشػػػػييد محمػػػػد الػػػػدرة سػػػػقط فػػػػي غػػػػػزة 
 (.65برصاص فمسطيني )المصدر السابؽ، ص: 

كمػػػػػػا يحػػػػػػرض ضػػػػػػد الفمسػػػػػػطينييف أمػػػػػػاـ الساسػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمييف، كىػػػػػػي ليسػػػػػػت سياسػػػػػػة جديػػػػػػدة فقػػػػػػد 
شػػػػية اجتيػػػػاح لبنػػػػاف مػػػػف خػػػػالؿ قيامػػػػو "حممػػػػة تشػػػػكيؾ كاسػػػػعة ضػػػػد دعػػػػكات كزيػػػػر الػػػػدفاع مارسػػػػيا ع

اريئيػػػػؿ شػػػػاركف كرئػػػػيس األركػػػػاف رفائيػػػػؿ ايتػػػػاف ضػػػػركرة القيػػػػاـ بعمػػػػؿ عسػػػػكرم إلمػػػػالء نظػػػػاـ جديػػػػد 
فػػػػي لبنػػػػاف"، كعػػػػاد اإلعػػػػالـ العبػػػػرم يمػػػػارس التحػػػػريض خػػػػالؿ النتفاضػػػػة الثانيػػػػة، كلعػػػػؿ أبػػػػرز تمػػػػؾ 

العنصػػػػػػرية التحريضػػػػػػية ضػػػػػػد الفمسػػػػػػطينييف دكف أخػػػػػػد مكقػػػػػػؼ إنسػػػػػػاني المظػػػػػػاىر نقػػػػػػؿ التصػػػػػػريحات 
الػػػػذم قػػػػاؿ أف الػػػػرب ي سػػػػؼ عمػػػػى  2001ضػػػػدىا، كمنيػػػػا تصػػػػريحات عكفاديػػػػا يكسػػػػؼ فػػػػي نيسػػػػاف 

خمػػػػػػؽ العػػػػػػرب ألنيػػػػػػـ أفػػػػػػاعي كقػػػػػػاؿ أيضػػػػػػا يجػػػػػػب إرسػػػػػػاؿ القػػػػػػذائؼ عمػػػػػػييـ كالقضػػػػػػاء عمػػػػػػييـ إنيػػػػػػـ 
ف الػػػػػػذم قػػػػػػاؿ أف الخطػػػػػػر شػػػػػػريركف كممعكنػػػػػػكف، ككػػػػػػذلؾ تصػػػػػػريحات رئػػػػػػيس األركػػػػػػاف مكشػػػػػػيو يعمػػػػػػك 
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الفمسػػػػػػػطيني عمػػػػػػػى إسػػػػػػػرائيؿ ىػػػػػػػك خطػػػػػػػر بمقػػػػػػػاييس كمميػػػػػػػزات سػػػػػػػرطانية، مثػػػػػػػؿ السػػػػػػػرطاف الخطيػػػػػػػر 
 (.17كبالذات ألنو يمكف رؤيتو بالعيف المجردة )المصدر السابؽ، ص: 

كيرسػػػػػػػػػخ اإلعػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػرائيمي دكمػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػكرة يؤكػػػػػػػػػد فييػػػػػػػػػا لمجميػػػػػػػػػكر الفمسػػػػػػػػػطيني بػػػػػػػػػ ف السػػػػػػػػػمطة 
مميػػػػػػػا فػػػػػػػي إطػػػػػػػار التفاقيػػػػػػػات كالمفاكضػػػػػػػات غيػػػػػػػر جػػػػػػػاد، كمػػػػػػػف يتػػػػػػػابع الفمسػػػػػػػطينية فاسػػػػػػػدة، كاف تعا

صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ بالمغػػػػػة العربيػػػػػة يعتقػػػػػد أف السػػػػػمطة فاسػػػػػدة كأنيػػػػػا بحاجػػػػػة ماسػػػػػة لإلصػػػػػالح اإلدارم 
 (.193، ص:2004كالمالي )شبيب، 

كمػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػي العػػػػػػػادة المػػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػػطيني عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو المخػػػػػػػؿ بالنظػػػػػػػاـ 
جميػػػػػع الفمسػػػػػطينييف ينتمػػػػػكف لتنظيمػػػػػات تنفػػػػػذ عمميػػػػػات إرىابيػػػػػة ضػػػػػد اإلسػػػػػرائيمييف،  كاإلرىػػػػػابي كأف

كمػػػػػا أف الػػػػػكزراء الفمسػػػػػطينييف ىػػػػػـ يرأسػػػػػكف ممفػػػػػات ليػػػػػؤلء اإلرىػػػػػابييف كيحرضػػػػػكنيـ بشػػػػػكؿ مسػػػػػتمر 
عمػػػػػػػى اليجمػػػػػػػات ضػػػػػػػد اإلسػػػػػػػرائيمييف، كمػػػػػػػا يصػػػػػػػّكر المكاجيػػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػػدث بػػػػػػػيف الفمسػػػػػػػطينييف 

ارؾ ضػػػػارية فػػػػي إشػػػػارة إلػػػػى أف الفمسػػػػطيني يمتمػػػػؾ سػػػػالح كعتػػػػاد كالجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى أنػػػػو معػػػػ
كيشػػػػػكؿ خطػػػػػكرة حقيقيػػػػػة عمػػػػػى حيػػػػػاة اإلسػػػػػرائيمييف كفػػػػػي كصػػػػػفو لممكاجيػػػػػات كػػػػػ ف القػػػػػارئ لمػػػػػا يػػػػػرد 

ة كالعتػػػػػػػػاد )عػػػػػػػػكض، فػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي يسػػػػػػػػتكحي لػػػػػػػػو أف الطػػػػػػػػرفيف متسػػػػػػػػاكييف فػػػػػػػػي العػػػػػػػػدّ 
 (.163، ص: 2006

 

 مصطمحات وترويجيا السياسة إنتاج 

 

تتبػػػػػػع كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة سياسػػػػػػة إنتػػػػػػاج مصػػػػػػطمحات جديػػػػػػدة لمجميػػػػػػكر 
الفمسػػػػػطيني أك مصػػػػػطمحات بديمػػػػػة يسػػػػػتخدميا فػػػػػي النقػػػػػاش كفػػػػػي حياتػػػػػو اليكميػػػػػة، لتكػػػػػكف أقػػػػػؿ حػػػػػّدة 
مػػػػػف المصػػػػػطمحات الكطنيػػػػػة، كتيػػػػػدؼ مػػػػػف كراء ذلػػػػػؾ الػػػػػى التخفيػػػػػؼ مػػػػػف حػػػػػّدة المصػػػػػطمحات التػػػػػي 

مكؾ كالمكاقػػػػػػؼ كالتجاىػػػػػػات نحػػػػػػك القضػػػػػػايا كاألحػػػػػػداث عمػػػػػػى السػػػػػػاحة تػػػػػػؤثر عمػػػػػػى مسػػػػػػتكيات السػػػػػػ
الميدانيػػػػػة، ككممػػػػػا احتػػػػػدمت أزمػػػػػة اإلسػػػػػرائيمييف زاد التصػػػػػعيد مػػػػػف تكليػػػػػد المصػػػػػطمحات التػػػػػي تخفػػػػػي 

 (.243، ص: 2003كراءىا تصكرات ادراكية كمعرفية مختمفة ) المسيرم، 
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 من أبرز المصطمحات اإلسرائيمية

 

 اإلرىاب: -1

اسػػػػػػػتخدـ مصػػػػػػػطمح اإلرىػػػػػػػاب مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ اسػػػػػػػرائيؿ ككػػػػػػػذلؾ حميفتيػػػػػػػا الكليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ 
تصػػػػػكير المقاكمػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية عمػػػػػػى أنيػػػػػا إرىػػػػػػاب مجنػػػػػػكف نػػػػػػابع عػػػػػف جػػػػػػزء كمكػػػػػػكف أساسػػػػػػي فػػػػػػي 

لػػػػى الييػػػػكد الػػػػذيف يريػػػػدكف العػػػػيش بسػػػػالـ كأمػػػػاف، كمػػػػا يرادفػػػػو إالنفػػػػكس العربيػػػػة كىػػػػك فطػػػػرم مكجػػػػو 
)معػػػػػاداة السػػػػػامية(، كيقػػػػػـك ىػػػػػذا المصػػػػػطمح عمػػػػػى أسػػػػػاس أف الكجػػػػػكد فػػػػػي الثقافػػػػػة الغربيػػػػػة مصػػػػػطمح 

لػػػػػى إدارة األزمػػػػػة إالسػػػػػرائيمي فػػػػػي فمسػػػػػطيف كجػػػػػكد شػػػػػرعي كيتخطػػػػػى بػػػػػذلؾ مسػػػػػ لة الحػػػػػتالؿ ليقفػػػػػز 
 (.234كالصراع )المصدر السابؽ، ص:

كربمػػػػػا ىػػػػػذا المصػػػػػطمح يتصػػػػػاعد اسػػػػػتخدامو فػػػػػي مرحمػػػػػة معينػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػؿ األزمػػػػػة كقػػػػػد يتالشػػػػػى 
مراحػػػػػػؿ أخػػػػػػرل بقصػػػػػػد أك غيػػػػػػر قصػػػػػػد، فيػػػػػػدرؾ الصػػػػػػياينة حينيػػػػػػا أنيػػػػػػـ قػػػػػػامكا  بشػػػػػػكؿ كامػػػػػػؿ فػػػػػػي

باغتصػػػػػػاب األرض الم ىكلػػػػػػة بالشػػػػػػعب الفمسػػػػػػطيني كل بػػػػػػد مػػػػػػف الشػػػػػػتباؾ مػػػػػػع أىميػػػػػػا، فمنػػػػػػذ زمػػػػػػف 
قاليػػػػػا بػػػػػف غكريػػػػػكف اف الحركػػػػػة  1938بعيػػػػػد نسػػػػػبيان مػػػػػف الف كقبػػػػػؿ قيػػػػػاـ دكلػػػػػة اسػػػػػرائيؿ فػػػػػي عػػػػػاـ 

ان قكميػػػػػػة بػػػػػػيف الحركػػػػػػة كالعػػػػػػرب كمػػػػػػا اإلرىػػػػػػاب إل إحػػػػػػدل الصػػػػػػييكنية ل تجابػػػػػػو ارىابػػػػػػان كانمػػػػػػا حربػػػػػػ
 (.244كسائؿ ىذه الحرب )المصدر السابؽ، ص: 

نيػػػػػا أرض الميعػػػػػاد أعمػػػػػى الػػػػػرغـ أف السػػػػػرائيمييف يجمعػػػػػكف عمػػػػػى ضػػػػػركرة كجػػػػػكدىـ فػػػػػي فمسػػػػػطيف ك 
التػػػػي عػػػػادكا الييػػػػا، كيتكجػػػػب أف تكػػػػكف كطنػػػػان قكميػػػػان لكػػػػؿ ييػػػػكد العػػػػالـ ال أف ىػػػػذا التصػػػػكر يشػػػػكبو 
العديػػػػػد مػػػػػف العػػػػػراؾ الػػػػػداخمي بػػػػػيف التكجيػػػػػات السػػػػػرائيمية المتعػػػػػددة إلدارة ىػػػػػذه األزمػػػػػة، فمػػػػػنيـ مػػػػػف 

أنيػػػػػـ عػػػػػػدك يتبنػػػػػى نظريػػػػػة السػػػػػػالـ كاألمػػػػػاف كالبتعػػػػػاد عػػػػػػف الرىػػػػػاب كعػػػػػػدـ كصػػػػػؼ العػػػػػرب عمػػػػػػى 
يضػػػػػا نظريػػػػػػة القػػػػػكة فػػػػػػي أالتعػػػػػػايش فػػػػػي المنطقػػػػػػة، كىنػػػػػاؾ  إلمكانيػػػػػةكىػػػػػذه مػػػػػف النظريػػػػػػات القديمػػػػػة 

لػػػػػى الفػػػػػراط فػػػػػي القػػػػػكة إالتعامػػػػػؿ مػػػػػع الفمسػػػػػطينييف التػػػػػي كػػػػػاف مػػػػػف ركادىػػػػػا بػػػػػف غكريػػػػػكف كتػػػػػدعك 
كردع العػػػػػرب، كقػػػػػد تراخػػػػػى العمػػػػػؿ بيػػػػػا الػػػػػى نظريػػػػػة ثالثػػػػػة بعػػػػػد ىزيمػػػػػة اسػػػػػرائيؿ فػػػػػي حػػػػػرب اكتػػػػػكبر 

لػػػػػى نظريػػػػػة العػػػػػدكؿ عػػػػػف القػػػػػكة كعقػػػػػد اتفاقيػػػػػات السػػػػػالـ، لّكػػػػػف مػػػػػا زالػػػػػت إ 1973اـ مػػػػػع مصػػػػػر عػػػػػ
النظريػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػثالث فػػػػػػػػػي احتمػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػتخداـ حسػػػػػػػػػب المرحمػػػػػػػػػة، كبالتػػػػػػػػػالي فمصػػػػػػػػػطمحات عػػػػػػػػػدـ 
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السػػػػػتقرار كشػػػػػدة كصػػػػػؼ الفمسػػػػػطينييف بػػػػػ نيـ العػػػػػدك قػػػػػد يظيػػػػػر فػػػػػي مرحمػػػػػة معينػػػػػة كيتراجػػػػػع فػػػػػي 
 (.211، ص: 2000يسيف، مرحمة أخرل )

التقمػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػرائيمي فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ اسػػػػػػػػتراتيجيات معاديػػػػػػػػة كقاسػػػػػػػػية جػػػػػػػػدان فػػػػػػػػي أكقػػػػػػػػات،  كنتيجػػػػػػػػة
كاسػػػػتخداـ نظريػػػػػات التعػػػػػايش السػػػػممي كمػػػػػا يعكػػػػػس تمػػػػػؾ النظػػػػريتيف ىػػػػػك المصػػػػػطمحات المسػػػػػتخدمة، 
كالتػػػػػػي ليػػػػػػا تػػػػػػ ثير نفسػػػػػػي كادراكػػػػػػي كسػػػػػػمككي كبيػػػػػػر عمػػػػػػى الفمسػػػػػػطينييف فػػػػػػ نيـ يظنػػػػػػكف فػػػػػػي أنيػػػػػػـ 

لػػػػى سػػػػالـ فػػػػي مرحمػػػػة مػػػػا، كفػػػػي إالفػػػػؽ كاسػػػػتحالة التكصػػػػؿ يعيشػػػػكف فػػػػي مرحمػػػػة الحػػػػرب كانسػػػػداد 
مرحمػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل يشػػػػػػػػعركف ربمػػػػػػػػا بالرتيػػػػػػػػاح كالنػػػػػػػػدماج مػػػػػػػػع التصػػػػػػػػريحات كالخطػػػػػػػػاب اإلسػػػػػػػػرائيمي 
الرسػػػػػػػمي، ككػػػػػػػذلؾ العالمػػػػػػػي نتيجػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ مصػػػػػػػطمحات الكجػػػػػػػو اآلخػػػػػػػر )المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، 

 (.224ص: 

 

 أعمال شغب وأعمال عنف  -2

ىػػػػػذه المصػػػػػطمحات، كذلػػػػػؾ ألف اإلسػػػػػرائيمييف رفضػػػػػكا فػػػػػي  1987انتجػػػػػت النتفاضػػػػػة األكلػػػػػى عػػػػػاـ 
اسػػػػػػتخداـ كممػػػػػػة انتفاضػػػػػػة، كاليػػػػػػدؼ مػػػػػف كراء ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػك انكػػػػػػار حػػػػػػؽ مػػػػػػف حقػػػػػػكؽ بدايػػػػػة األحػػػػػػداث 

النسػػػػػػاف كحقػػػػػػكؽ الشػػػػػػعكب المحتمػػػػػػة كىػػػػػػي المقاكمػػػػػػة، فاسػػػػػػتخدمكا ىػػػػػػذه المصػػػػػػطمحات التػػػػػػي تػػػػػػدؿ 
لػػػػػة، ىػػػػػذا المصػػػػػطمح اسػػػػػتخدمتو زمػػػػػة داخميػػػػػة بػػػػػيف قيػػػػػادة سياسػػػػػية كأقميػػػػػة معارضػػػػػة فػػػػػي الدك أعمػػػػػى 

سػػػػػػرائيؿ، كىنػػػػػػاؾ مصػػػػػػطمح آخػػػػػػر مكمػػػػػػؿ لػػػػػػو كاسػػػػػػتخدمتو اإلدارة األمريكيػػػػػػة كىػػػػػػك كقػػػػػػؼ العنػػػػػػؼ، إ
لػػػػى الطػػػػرفيف إسػػػػرائيؿ المقاكمػػػػة عمػػػػى أنيػػػػا عنػػػػؼ عمػػػػى الػػػػرغـ أنػػػػو يكجػػػػو إبنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا كصػػػػفت 

سػػػػػػػػػكاء الطػػػػػػػػػرؼ الفمسػػػػػػػػػطيني أك الطػػػػػػػػػرؼ اإلسػػػػػػػػػرائيمي، كحتّػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ اعتبػػػػػػػػػار أف الطػػػػػػػػػرفيف 
 (.247، ص: 2003فئيف في القكة السياسية كالعسكرية )المسيرم، متكا

 

 تو ل وصدامات -3

لػػػػى الحركػػػػة فػػػػي المشػػػػاعر، كيسػػػػتخدميا إىػػػػذه مػػػػف المصػػػػطمحات التػػػػي تػػػػدؿ عمػػػػى السػػػػمكؾ، كتػػػػدفع 
العػػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػػػػو بالمغػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػتمر، فمعنػػػػػػػػػى التكغػػػػػػػػػؿ أف القػػػػػػػػػػكات 
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كػػػػاف معػػػػيف، كفػػػػي ذلػػػػؾ ىجػػػػـك عمػػػػى الممتمكػػػػات كالبشػػػػر كاغتيػػػػاؿ السػػػػرائيمية تريػػػػد اعػػػػادة احػػػػتالؿ م
لػػػػبعض األفػػػػػراد، فتكقػػػػػع خسػػػػائر بشػػػػػرية كماديػػػػػة فػػػػي نفػػػػػس الكقػػػػػت، أمػػػػا مصػػػػػطمح الصػػػػػدامات فيػػػػػي 
تخفيػػػػػػؼ لحػػػػػػػّدة كممػػػػػػػة مكاجيػػػػػػات فيػػػػػػػك يصػػػػػػػكر صػػػػػػداـ بػػػػػػػيف طػػػػػػػرفيف متعػػػػػػادليف فػػػػػػػي القػػػػػػػكة كلػػػػػػػيس 

 (.256مكاجية شعب محتؿ لقكة عسكرية تغتصبو )المصدر السابؽ، ص: 

 

 أرض الميعاد -4

 لسػػػػػػتمالة يليػػػػػػذا المصػػػػػػطمح دللػػػػػػة دينيػػػػػػة عنػػػػػػد الييػػػػػػكد، فيػػػػػػـ يسػػػػػػتخدمكنو فػػػػػػي اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيم
ىػػػػػػك مصػػػػػػطمح ميػػػػػػـ لكسػػػػػػب الصػػػػػػراع مػػػػػػع الفمسػػػػػػطينييف، ككػػػػػػذلؾ الييػػػػػػكد فػػػػػػي العػػػػػػالـ كجػػػػػػذبيـ كدع

يػػػػرّكج لمركايػػػػة اإلسػػػػرائيمية الدينيػػػػة التػػػػي اسػػػػتخدمتيا حجػػػػة اساسػػػػية فػػػػي إقنػػػػاع الػػػػرأم العػػػػاـ العػػػػالمي 
بػػػػػػػاحتالؿ فمسػػػػػػػطيف، كيعتبػػػػػػػر اسػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػذا المصػػػػػػػطمح عمػػػػػػػى كجػػػػػػػو التحديػػػػػػػد ركيػػػػػػػزة ميمػػػػػػػة فػػػػػػػي 
اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو إلقنػػػػػاع الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني كالعربػػػػػي بفكػػػػػرة التعػػػػػايش القائمػػػػػة عمػػػػػى 
رفػػػػػض الفصػػػػػؿ بػػػػػيف الييػػػػػكد كبػػػػػيف أرض الميعػػػػػاد، كلتبريػػػػػر شػػػػػرعية اغتصػػػػػاب فمسػػػػػطيف كمػػػػػا يتبعػػػػػو 

كغيرىػػػػػا مػػػػػف السياسػػػػػيات الجػػػػػائرة بحػػػػػؽ مػػػػػف سياسػػػػػات تكسػػػػػع اسػػػػػتيطاني كاسػػػػػتيالء عمػػػػػى األراضػػػػػي 
 (.19، ص: 2013)عبد اا،  الفمسطينييف

لػػػػى اسػػػػتعطاؼ إؼ كمػػػػا يعػػػػزز اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي مصػػػػطمحات كثيػػػػرة مػػػػف ذات القبيػػػػؿ كالتػػػػي تيػػػػد
الػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ العػػػػػػػالمي ب سػػػػػػػمكب التبػػػػػػػاكي لكسػػػػػػػؼ العكاطػػػػػػػؼ كالت ييػػػػػػػد، كمػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػز ىػػػػػػػذا 
األسػػػػػػمكب يسػػػػػػتغؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي الجانػػػػػػب الم سػػػػػػاكم لمييػػػػػػكد فػػػػػػي تػػػػػػاريخيـ خصكصػػػػػػان فػػػػػػي 
أكركبػػػػػػا كأبرزىػػػػػػا المحرقػػػػػػة النازيػػػػػػة )اليكلكككسػػػػػػت(، كمحػػػػػػاكـ التفتػػػػػػيش اإلسػػػػػػبانية،  كػػػػػػذلؾ كاقعيػػػػػػـ 

 (.98، ص: 2006سيا كاضطيادىـ كمالحقتيـ )حّكات، في رك 

 

 أرض متنازع عمييا  -5

مػػػػػػف أخطػػػػػػر المصػػػػػػطمحات التػػػػػػي يسػػػػػػتخدميا اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي، كالػػػػػػذم يجػػػػػػّرد ممكيػػػػػػة الشػػػػػػػعب 
الفمسػػػػػطيني لػػػػػػكطنيـ فػػػػػػي المحافػػػػػػؿ الدكليػػػػػػة، فيػػػػػػك مصػػػػػطمح يفتػػػػػػرض النديػػػػػػة بػػػػػػيف طرفػػػػػػي الصػػػػػػراع 
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كيفتػػػػػػرض أف حػػػػػػؿ اإلشػػػػػػكاليات ل بػػػػػػد اف تخضػػػػػػع لمتفػػػػػػاكض بحيػػػػػػث يمكػػػػػػف تقسػػػػػػيـ األرض عمػػػػػػى 
 (.257، ص: 2003أقؿ اعتبار، كتحت رعاية كسيط دكلي ) المسيرم، 

 

لػػػػػى المجتمػػػػػع الفمسػػػػػطيني كالمجتمػػػػػع الػػػػػدكلي عمػػػػػى حػػػػػد إاسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه المصػػػػػطمحات يتسػػػػػمؿ تػػػػػ ثير 
كعػػػػدـ السػػػػتقرار ؿ يعػػػػيش مرحمػػػػة الحػػػػرب تجعػػػػؿ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني يشػػػػعر أنػػػػو مػػػػا زاسػػػػكاء، فيػػػػي 

كالضػػػػطراب تػػػػارة، كتشػػػػعره أنػػػػو قريػػػػب مػػػػف الحػػػػؿ النيػػػػائي كالسػػػػالـ تػػػػارة أخػػػػرل، فيمػػػػا يػػػػ تي ت ثيرىػػػػا 
عمػػػػػػػى العػػػػػػػالـ بتكػػػػػػػريس فكػػػػػػػر يقػػػػػػػكؿ أف ىنػػػػػػػاؾ جػػػػػػػدؿ حقيقػػػػػػػي فػػػػػػػي أحقيػػػػػػػة الممكيػػػػػػػة لػػػػػػػ رض بػػػػػػػيف 

مختمفػػػػػػة دكف رقيػػػػػػب الفمسػػػػػػطينييف كالسػػػػػػرائيمييف، كتعطػػػػػػي الشػػػػػػرعية لالحػػػػػػتالؿ بممارسػػػػػػة سياسػػػػػػات 
 أك حسيب، أم أنيا تبرر أفعالو مسبقان.

 

 اإلعالم الموجو في الغزو الثقافيدور 

 

المػػػػذيعكف الجمػػػػػاىير، كتحميػػػػػؿ المحادثػػػػة نحػػػػػك بنػػػػػاء  ةخاطبػػػػػيػػػػة مكيشػػػػار فػػػػػي ىػػػػذا اإلطػػػػػار إلػػػػػى كيف
المعػػػػػاني كالقػػػػػيـ كالعالقػػػػػات الجتماعيػػػػػة كالػػػػػربط بػػػػػيف التغيػػػػػرات التػػػػػي تحػػػػػدث عمػػػػػى المجتمػػػػػع نتيجػػػػػة 
كجػػػػػكد مػػػػػادة اعالميػػػػػة جديػػػػػدة تحمػػػػػؿ منتجػػػػػات ثقافيػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف مكجػػػػػكدة فػػػػػي المجتمػػػػػع مػػػػػف قبػػػػػؿ، 

الجميػػػػػػػكر المسػػػػػػػتيدؼ، كيشػػػػػػػمؿ  كيحػػػػػػػاكؿ اإلعػػػػػػػالـ غرسػػػػػػػيا كتنميتيػػػػػػػا كالتػػػػػػػركي  ليػػػػػػػا فػػػػػػػي أكسػػػػػػػاط
 (.73، ص:2007انساؽ العالقات كانماط الحياة )شكماف، 

نمػػػػػػا يمتػػػػػػد  كل يمػػػػػػارس اإلعػػػػػػالـ المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة التػػػػػػ ثير فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ السياسػػػػػػي فحسػػػػػػب كا 
كخاصػػػػػة كنحػػػػػف فػػػػػي حالػػػػػة الحػػػػػتالؿ إلػػػػػى التػػػػػ ثير الثقػػػػػافي، عمػػػػػى مسػػػػػتكل األفكػػػػػار كنشػػػػػر المغػػػػػػة 

ني التػػػػػي تبػػػػػث مػػػػػف كقػػػػػت آلخػػػػػر، كعػػػػػف طريػػػػػؽ نشػػػػػر قػػػػػيـ جديػػػػػدة تحػػػػػدد العبريػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ األغػػػػػا
سػػػػػمكؾ األفػػػػػراد عمػػػػػى مسػػػػػتكل المبػػػػػاس كاألكػػػػػؿ كغيرىػػػػػا، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى تػػػػػركي  أنمػػػػػاط جديػػػػػدة مػػػػػف 
الحيػػػػػاة الغربيػػػػػة بمػػػػػا أف التكجػػػػػو العػػػػػاـ لمعػػػػػيش فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ يشػػػػػير أنيػػػػػا ت خػػػػػذ الطػػػػػابع الغربػػػػػي كاف 

 (.2011الكممة، كانت تتكاجد جغرافيان في الشرؽ األكسط ) 
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كمػػػػع التطػػػػكر التكنكلػػػػكجي بالصػػػػكرة كالصػػػػكت كالبػػػػث الرقمػػػػي المباشػػػػر كبػػػػث النترنػػػػت أصػػػػبح نقػػػػؿ 
القػػػػػيـ الغربيػػػػػة جػػػػػزء ميػػػػػـ فػػػػػي الغػػػػػزك الثقػػػػػافي الػػػػػذم يسػػػػػعى عمػػػػػى تعميػػػػػؽ كترسػػػػػيخ كتكحيػػػػػد العػػػػػالـ 
عمػػػػػى القػػػػػػيـ الجتماعيػػػػػة الغربيػػػػػػة، كيعتبػػػػػػر ىػػػػػذا اإلجػػػػػػراء مػػػػػف أىػػػػػػـ كأبػػػػػػرز األىػػػػػداؼ فػػػػػػي اإلعػػػػػػالـ 
المكجػػػػػػو إلػػػػػػى جانػػػػػػب تحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ تجاريػػػػػػة كاقتصػػػػػػادية كالتقميػػػػػػؿ مػػػػػػف حػػػػػػّدة العػػػػػػداء كالمقاطعػػػػػػة 

 .(2011لممنتجات اإلسرائيمية )المصدر السابؽ، 
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 ثانيًا: عالقة وسائل اإلعالم بالنظام السياسي اإلسرائيمي

 
الحػػػػػديث عػػػػػف نظػػػػػاـ الحكػػػػػـ فػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ يػػػػػرتبط بمفيػػػػػـك النظػػػػػاـ البرلمػػػػػاني الػػػػػديمقراطي، كالنظػػػػػػاـ 
الػػػػػذم فيػػػػػو السػػػػػمطات منفصػػػػػمة ككػػػػػؿ كاحػػػػػد تعمػػػػػؿ بشػػػػػكؿ مسػػػػػتقؿ كل تػػػػػؤثر إحػػػػػداىا عمػػػػػى األخػػػػػرل، 
كمػػػػػػا أف الخطػػػػػػاب السػػػػػػائد فػػػػػػي ىػػػػػػذا الصػػػػػػدد أف النظػػػػػػاـ اإلسػػػػػػرائيمي يعتبػػػػػػر نظػػػػػػاـ حكػػػػػػـ ديمقراطػػػػػػي 

الخطػػػػػاب العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات األكاديميػػػػػة كالسػػػػػتقراءات البحثيػػػػػة )عبػػػػػد غربػػػػػي حيػػػػػث يشػػػػػجع ذاؾ 
 (.22، ص: 2013اا، 

 
كلكػػػػف يؤكػػػػد الباحثػػػػاف يكسػػػػؼ جبػػػػاريف كمينػػػػد مصػػػػطفى أف نظػػػػاـ الحكػػػػـ فػػػػي إسػػػػرائيؿ بالنسػػػػبة إلػػػػى 

بينمػػػػػا عمػػػػػى السػػػػػكاف الييػػػػػكد، اإلسػػػػػرائيمييف الييػػػػػكد فقػػػػػط ىػػػػػك برلمػػػػػاني رئاسػػػػػي، يمػػػػػارس الديمقراطيػػػػػة 
بػػػػالتمييز ضػػػػد السػػػػكاف العرب،ػػػػػ كمػػػػا أنػػػػو أبقػػػػاىـ فتػػػػرة طكيمػػػػة تحػػػػت الحكػػػػـ العسػػػػكرم كأنظمػػػػة يقػػػػـك 

نػػػػػػػػو ل يػػػػػػػػزاؿ يمػػػػػػػػارس عمػػػػػػػػييـ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف مظػػػػػػػػاىر التفرقػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية كالقتصػػػػػػػػادية أالطػػػػػػػػكارئ ك 
السػػػػػمطات إل أف العديػػػػػد  ؿكالجتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة، كمػػػػػع أف القػػػػػانكف اإلسػػػػػرائيمي يػػػػػنص عمػػػػػى فصػػػػػ

 (.64، ص:2011قراطية تتفرع عنيا كتحكـ كما تشاء )كميؿ كآخركف، مف األنظمة البيرك 
 

لجنػػػػػة يتكػػػػػكف منيػػػػػا الكنيسػػػػػت تقػػػػػـك بدراسػػػػػة مشػػػػػاريع القػػػػػكانيف  17إلػػػػػى جانػػػػػب ذلػػػػػؾ، ىنػػػػػاؾ نحػػػػػك 
كالقػػػػػرارات المقدمػػػػػػة مػػػػػػف النػػػػػػكاب كالػػػػػػكزراء فػػػػػػي الحككمػػػػػة لكػػػػػػي يػػػػػػتـ التشػػػػػػريع فييػػػػػػا أك نفييػػػػػػا، كمػػػػػػف 

كنيسػػػػػت عمػػػػػى مشػػػػػاريع القػػػػػرارات ىػػػػػك الػػػػػذم يحػػػػػدد األخػػػػػذ الناحيػػػػػة المنطقيػػػػػة أف تصػػػػػكيت أعضػػػػػاء ال
بالمشػػػػركع كقػػػػانكف أك عػػػػدـ المكافقػػػػػة عميػػػػو، كلكػػػػف مػػػػا يحػػػػػدث أف لتمػػػػؾ المجػػػػاف كخصكصػػػػا الثالثػػػػػة 
األكلػػػػى كىػػػػي: لجنػػػػة الكنيسػػػػت، لجنػػػػة الخارجيػػػػة كاألمػػػػف، المجنػػػػة الماليػػػػة، تػػػػ ثير كبيػػػػر عمػػػػى عمػػػػؿ 

التنفيذيػػػػػػة"، كبالتػػػػػػالي يمكػػػػػػف القػػػػػػكؿ أف  دائمػػػػػػان أعضػػػػػػاء مػػػػػػف الحككمػػػػػػة "السػػػػػػمطة كيرأسػػػػػػياالكنيسػػػػػػت 
السػػػػػمطتيف التنفيذيػػػػػة كالتشػػػػػريعية ليسػػػػػت منفصػػػػػمتاف كىنػػػػػاؾ تػػػػػداخؿ كتػػػػػ ثير فػػػػػي عمميػػػػػا كىػػػػػي شػػػػػكؿ 
مػػػػػف أشػػػػػكاؿ البيركقراطيػػػػػة التػػػػػي تتبعيػػػػػا مؤسسػػػػػات إسػػػػػرائيؿ فػػػػػي تحييػػػػػد الديمقراطيػػػػػة عنػػػػػدما تشػػػػػاء 

 (.67)المصدر السابؽ، ص: 
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يمثػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػاس الشػػػػػػػػريعي كالقػػػػػػػػانكني لكسػػػػػػػػائؿ  1990قػػػػػػػػانكف البػػػػػػػػث لإلذاعػػػػػػػػة كالتمفزيػػػػػػػػكف عػػػػػػػػاـ 
 اإلعالـ اإلسرائيمية التي تبث عف طريؽ األثير اإلذاعي أك اإلشارات التمفزيكنية، 

 
(  أف سػػػػػػػمطة كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ تابعػػػػػػػة لمنظػػػػػػػاـ 1965يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف سػػػػػػػمطة البػػػػػػػث العػػػػػػػاـ )

ف مػػػػػف يعػػػػػيف الييئػػػػػة السياسػػػػػي كىػػػػػك الميػػػػػيمف عمييػػػػػا، فمػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذا القػػػػػانكف حػػػػػددت الحككمػػػػػة أ
عضػػػػػػكان ككاحػػػػػػدان بتكصػػػػػػية  30عضػػػػػػكان، تعػػػػػػيف الحككمػػػػػػة  31العامػػػػػػة لسػػػػػػمطة البػػػػػػث كالمكنكنػػػػػػة مػػػػػػف 

 (.126، ص: 2005مف الككالة الييكدية )جّماؿ، 
 

أشػػػػخاص يرأسػػػػيـ مػػػػدير عػػػػاـ كىػػػػك  7كينبثػػػػؽ عػػػػف الييئػػػػة العامػػػػة لمسػػػػمطة، ىيئػػػػة إداريػػػػة مؤلفػػػػة مػػػػف 
ؿ األكؿ عػػػػػف مػػػػػا يػػػػػتـ نشػػػػػره فػػػػػي اإلذاعػػػػػة، كيػػػػػتـ تعيينػػػػػو مػػػػػف قبػػػػػؿ رئػػػػػيس الدكلػػػػػة كبتكصػػػػػية ؤك المسػػػػػ

(، بالتػػػػػػالي فػػػػػػ ف التبعيػػػػػػة لمنظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي كاضػػػػػػحة 125مػػػػػػف الحككمػػػػػػة )المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، ص: 
 مف خالؿ عممية التعييف كتكلي المسؤكلية لمدير السمطة عف ما يتـ نشره في اإلذاعة.

 
حػػػػػػػث عمػػػػػػػى فصػػػػػػػؿ سػػػػػػػمطة  1965خػػػػػػػالؿ قػػػػػػػانكف البػػػػػػػث العػػػػػػػاـ كمػػػػػػػع أف الجانػػػػػػػب القػػػػػػػانكني مػػػػػػػف 

اإلعػػػػػػػالـ عػػػػػػػف سػػػػػػػمطة الحككمػػػػػػػة ك جعميػػػػػػػا مسػػػػػػػتقمة تمػػػػػػػارس أعمميػػػػػػػا بعيػػػػػػػدان عػػػػػػػف سػػػػػػػمطة النظػػػػػػػاـ 
السياسػػػػػػػي، إل أف الحككمػػػػػػػة تسػػػػػػػتطيع أف الػػػػػػػتحكـ فػػػػػػػي عمػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػات اإلعالميػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

التػػػػػػالي يصػػػػػػبح تضػػػػػػييؽ قػػػػػػدرتيا أكل عمػػػػػػى تحديػػػػػػد ميزانيتيػػػػػػا فػػػػػػي الكنيسػػػػػػت مػػػػػػف الناحيػػػػػػة الماليػػػػػػة كب
عمػػػػػػى الميزانيػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػاؿ تخطػػػػػػي الخطػػػػػػكط الحمػػػػػػر التػػػػػػي تمثػػػػػػؿ السياسػػػػػػة العامػػػػػػة لمدكلػػػػػػة، كمػػػػػػف 
ناحيػػػػة أخػػػػرل فالحككمػػػػة تسػػػػتطيع أف تػػػػتحكـ فػػػػي عمػػػػؿ المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ تحكميػػػػا 
فػػػػػي تعيػػػػػيف المػػػػػدراء كمػػػػػدراء األقسػػػػػاـ المختمفػػػػػة، كمػػػػػا يؤكػػػػػد ذلػػػػػؾ، الصػػػػػحافي "نيسػػػػػـ مشػػػػػعؿ" مػػػػػف 

حثػػػػو حيػػػػث يقػػػػكؿ أف سػػػػف تمػػػػؾ القػػػػانكف جػػػػاء لػػػػدكاعي سياسػػػػية كليسػػػػت أيديكلكجيػػػػة خاصػػػػة خػػػػالؿ ب
بػػػػػػػاإلعالـ، فسػػػػػػػف القػػػػػػػانكف جػػػػػػػاء نتيجػػػػػػػة الخالفػػػػػػػات الداخميػػػػػػػة فػػػػػػػي حػػػػػػػزب مبػػػػػػػام كاعتػػػػػػػزاؿ ديفيػػػػػػػد 
بنغكريػػػػػػكف عنػػػػػػو، كبالتػػػػػػالي أرادت القيػػػػػػادة السياسػػػػػػية أف تسػػػػػػف القػػػػػػانكف لمقػػػػػػكؿ بػػػػػػ ف اإلذاعػػػػػػة شػػػػػػيء 

حافييف خكفػػػػان مػػػػف أف يمسػػػػيـ أم ضػػػػرر إذا أحػػػػد مػػػػنيـ جػػػػاء مػػػػع مسػػػػتقؿ لكحػػػػدة كىبػػػػكط رغبػػػػة الصػػػػ
 (.131، 2005طرؼ ضد اآلخر )جّماؿ، 
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إف كراء اعتمػػػػػاد القيػػػػػػادة السياسػػػػػية فػػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ عمػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ سػػػػػكاء المحميػػػػػػة أك الدكليػػػػػػة 
لحككمػػػػػة لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ التػػػػػي تبػػػػػث بالمغػػػػػة العربيػػػػػة يتػػػػػرجـ إلػػػػػى عػػػػػامميف ميمػػػػػيف أكليمػػػػػا ممكيػػػػػة ا

كبالتػػػػالي ىػػػػي تعمػػػػـ أنيػػػػا لػػػػف تتعػػػػرض لبتػػػػزاز سياسػػػػي أك ضػػػػغط مػػػػف طػػػػرؼ آخػػػػر حتػػػػى لػػػػك كػػػػاف 
مالػػػػػػؾ الكسػػػػػػيمة طػػػػػػرؼ إسػػػػػػرائيمي ربمػػػػػػا يعػػػػػػارض سياسػػػػػػة الحككمػػػػػػة فػػػػػػي أكقػػػػػػات معينػػػػػػة، أك عمػػػػػػى 

ككاضػػػػػع كيخػػػػػدـ  رئيسػػػػػيىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف اإلعػػػػػالـ ىدفػػػػػو  يمكػػػػػف اعتبػػػػػار أفك  ، األقػػػػػؿ ىػػػػػذه الكسػػػػػائؿ
 (.47، ص: 2012ليدؼ كاحد )السركر، 

 
أمػػػػػػا العامػػػػػػؿ الثػػػػػػاني الػػػػػػذم يحػػػػػػدد درجػػػػػػة اعتمػػػػػػاد المسػػػػػػتكل السياسػػػػػػي عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ فيػػػػػػك 
حاجػػػػػػة الحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية لممسػػػػػػاندة الخارجيػػػػػػة، بحيػػػػػػث تسػػػػػػتطيع الكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى طػػػػػػرؼ ثالػػػػػػث 

كفػػػػػرض قراراتػػػػػو ب غمبيػػػػػة عالميػػػػػة، ألف كرأم عػػػػػاـ آخػػػػػر يسػػػػػاند الػػػػػرأم اإلسػػػػػرائيمي كيعػػػػػزز مػػػػػف قكتػػػػػو 
حشػػػػػػػػد كتحريػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػاـ يصػػػػػػػػبح عػػػػػػػػامالن حاسػػػػػػػػمان بالنسػػػػػػػػبة لػػػػػػػػبعض السياسػػػػػػػػيات كالقػػػػػػػػرارات، 
ككسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية المكجيػػػػػػػة بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػة لػػػػػػػيس فقػػػػػػػط لسػػػػػػتمالة الػػػػػػػرأم الفمسػػػػػػػطيني 

نمػػػػا يتعػػػػدل ذلػػػػؾ عربيػػػػان بػػػػؿ ككػػػػؿ مػػػػف يسػػػػتطيع أف يسػػػػتكعب الرسػػػػالة بالمغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي العػػػػالـ  كا 
 (.49، ص: 2012)المصدر السابؽ، 

 
يعتبػػػػػر اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة كخصكصػػػػػان ظيػػػػػكره قبػػػػػؿ قيػػػػػاـ أيػػػػػة مؤسسػػػػػات إعالميػػػػػة 
فمسػػػػػػػػطينية أك مؤسسػػػػػػػػات بديمػػػػػػػػة يسػػػػػػػػتقي منيػػػػػػػػا المػػػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػػػطيني معمكماتػػػػػػػػو، ىػػػػػػػػك نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف 

خبػػػػػػارىـ بمػػػػػػا يصػػػػػاؿ معمكمػػػػػػات لمجميػػػػػكر ذاااإلعػػػػػالـ السياسػػػػػػي الػػػػػذم يعنػػػػػػي  ت مػػػػػػدلكؿ سياسػػػػػي كا 
يجػػػػرل مػػػػف أحػػػػػداث كتػػػػداعياتيا فػػػػػي السػػػػاحة السياسػػػػية، كبالتػػػػػالي فػػػػ ف اعتبػػػػػار اإلعػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي 
بالمغػػػػة العربيػػػػة إعالمػػػػان سياسػػػػيان يترتػػػػب عميػػػػو القيػػػػاـ بعػػػػّدة كظػػػػائؼ مػػػػف شػػػػ نيا التػػػػ ثير فػػػػي المعرفػػػػة 

 كاإلدراؾ كالسمكؾ لمفرد المتمقي، حيث تتمخص كظائفو في:
 

أكلن: التنشػػػػػػػػئة السياسػػػػػػػػية ل فػػػػػػػػراد، بحيػػػػػػػػث تكسػػػػػػػػب المػػػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػػػطيني المعتقػػػػػػػػدات كالتجاىػػػػػػػػات 
كالقػػػػػػيـ األساسػػػػػػية كالمػػػػػػدركات السياسػػػػػػية كنمػػػػػػاذج السػػػػػػمكؾ السياسػػػػػػي الػػػػػػذم يػػػػػػرتبط ببيئػػػػػػة األحػػػػػػداث 
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كمػػػػػا يػػػػػدكر بحسػػػػػب مػػػػػا تقتضػػػػػيو األىػػػػػداؼ السياسػػػػػية لػػػػػدل القيػػػػػادة، ف شػػػػػعاؿ األحػػػػػداث يػػػػػ تي مػػػػػف 
التػػػػػي تبثيػػػػػا الكسػػػػػائؿ اإلسػػػػػرائيمية العربيػػػػػة فػػػػػي مرحمػػػػػة مػػػػػا، كقػػػػػيـ السػػػػػالـ كالعدالػػػػػة القػػػػػيـ السػػػػػمككية 

 كاألمف كغيرىا في أكقات تقتضي التيدئة كفؽ ما يرل المستكل السياسي. 
 

ثانيػػػػان: التثقيػػػػؼ السياسػػػػي، كتمػػػػارس تمػػػػؾ الكظيفػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ تزكيػػػػد األفػػػػراد بجرعػػػػات مػػػػف الػػػػػكعي 
 تاريخية اإلسرائيمية التي تسكقيا كتركجيا.المكجو كفؽ ما يتماشى مع الركاية ال

 
ثالثػػػػػان: التطػػػػػكير السياسػػػػػي ل فػػػػػراد، بمثابػػػػػة أف اإلعػػػػػالـ يمتمػػػػػؾ الكػػػػػـ األكبػػػػػر مػػػػػف المعمكمػػػػػات فيػػػػػك 
األكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى التػػػػ ثير لػػػػدل مػػػػف يسػػػػتطيعكف فيػػػػـ مجريػػػػات األحػػػػداث كىػػػػي فػػػػي الغالػػػػب الطبقػػػػة 

المعمػػػػػـ كالمكجػػػػػو، فيػػػػػي بػػػػػذلؾ تسػػػػػتطيع المثقفػػػػػة أم النخبػػػػػة مػػػػػف المجتمػػػػػع، كىػػػػػي بػػػػػذلؾ تكػػػػػكف دكر 
تقػػػػػديـ األفكػػػػػار كفػػػػػؽ مػػػػػا تمتمػػػػػؾ مػػػػػف معمكمػػػػػات، كتمػػػػػارس دكر تكسػػػػػيع أفػػػػػؽ الجمػػػػػاىير المسػػػػػتيدفة 
مػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػائميا بمعمكمػػػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػػدة كأفػػػػػػػػػػؽ جديػػػػػػػػػػد كرؤيػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػدة لمػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػى األرض 

 (.124، ص:  2004)عبده،
 

 دور  اإلعالميين اإلسرائيميين 

 

ميكف دكران خطيػػػػػػران فػػػػػػي المعركػػػػػػة اإلعالميػػػػػػة التػػػػػػي تخكضػػػػػػيا إسػػػػػػرائيؿ يمعػػػػػػب اإلعالميػػػػػػكف اإلسػػػػػػرائي
أثنػػػػػاء النتفاضػػػػػة فػػػػػي أنيػػػػػـ يعتمػػػػػدكف عمػػػػػى المصػػػػػادر العسػػػػػكرية فػػػػػي الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيمي لتػػػػػكفير 
معمكمػػػػػػػػاتيـ، "كيحػػػػػػػػاكلكف فػػػػػػػػي ذات الكقػػػػػػػػػت إقنػػػػػػػػاع الػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػػاـ ل سػػػػػػػػيما الفمسػػػػػػػػطيني بحياديػػػػػػػػػة 

لمحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية بمختمػػػػػػؼ أجيزتيػػػػػػا"، كفػػػػػػي ىػػػػػػذا  تقػػػػػػاريرىـ كأنيػػػػػػـ ل يمثمػػػػػػكف الػػػػػػذارع الػػػػػػدعائي
إشػػػػػارة إلػػػػػى الشػػػػػراكة كالتسػػػػػاكؽ مػػػػػا بػػػػػيف المؤسسػػػػػة العسػػػػػكرية كاإلعالميػػػػػة فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ )عبػػػػػد اا، 

 (.45، ص:2013

لػػػػػذا يػػػػػرل الساسػػػػػة فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ ضػػػػػركرة تربيػػػػػة اإلعػػػػػالـ كاإلعالميػػػػػيف عمػػػػػى الشػػػػػراكة مػػػػػع المؤسسػػػػػة 
سػػػػػػكرية كسياسػػػػػػية إلسػػػػػػرائيؿ أثنػػػػػػاء الحػػػػػػرب التػػػػػػي يجػػػػػػب العسػػػػػػكرية كالتػػػػػػي تحقػػػػػػؽ مصػػػػػػالح عميػػػػػػا ع
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عمييػػػػا لعػػػػب دكر فػػػػي احتػػػػكاء الػػػػرأم العػػػػاـ ىػػػػذا مػػػػف جانػػػػب، مػػػػف جانػػػػب آخػػػػر يعتبػػػػر الساسػػػػة فػػػػي 
إسػػػػػرائيؿ أف اإلعػػػػػالـ الحيػػػػػادم كالػػػػػذم ل يمعػػػػػب دكر انحيػػػػػاز فػػػػػي كقػػػػػت األزمػػػػػة ىػػػػػك إعػػػػػالـ خػػػػػارج 

ي صػػػػػػحيفة معػػػػػػاريؼ عػػػػػػف الصػػػػػػؼ الػػػػػػكطني، كتػػػػػػدلؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ رسػػػػػػالة نائػػػػػػب مػػػػػػدير التسػػػػػػكيؽ فػػػػػػ
لمصػػػػػحافييف خػػػػػالؿ الحػػػػػرب الثانيػػػػػة عمػػػػػى لبنػػػػػاف، "أثبتػػػػػت معػػػػػاريؼ مجػػػػػددان عمػػػػػى مػػػػػدار أيػػػػػاـ حػػػػػرب 
لبنػػػػػاف الثانيػػػػػػة أنيػػػػػا الصػػػػػػحيفة األكثػػػػػػر كطنيػػػػػة مػػػػػػف بػػػػػيف الصػػػػػػحؼ الػػػػػػثالث الكبػػػػػرل كعمػػػػػػى عكػػػػػػس 
يػػػػػديعكت احركنػػػػػكت كىػػػػػارتس التػػػػػيف تصػػػػػرفتا أثنػػػػػاء الحػػػػػرب كمػػػػػا فػػػػػي سػػػػػائر أيػػػػػاـ العػػػػػاـ كلػػػػػـ تبمػػػػػكر 

 (.47حريريان كاضحان" )المصدر السابؽ، ص: خطان ت

 

 تأثير اإلعالم عمى حراك القيادة السياسية في إسرائيل

 

عالقػػػػػة المؤسسػػػػػة السياسػػػػػية بكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية تحػػػػػددىا تكجيػػػػػات المرحمػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػيش 
فييػػػػا الدكلػػػػة كمػػػػا تعكسػػػػو عمػػػػى طبيعػػػػة تعامػػػػؿ المؤسسػػػػات مػػػػع تمػػػػؾ المرحمػػػػة، كباإلشػػػػارة إلػػػػى فتػػػػرة 
مػػػػػا قبػػػػػؿ إعػػػػػالف الدكلػػػػػة كػػػػػاف الجػػػػػدؿ محتػػػػػدـ بػػػػػيف الصػػػػػحؼ انعكػػػػػاس لمجػػػػػدؿ القػػػػػائـ بػػػػػيف األحػػػػػزاب 

المرحمػػػػػػػة الصػػػػػػػحفية مسػػػػػػػتمرة بيػػػػػػػذا الػػػػػػػني  إلػػػػػػػى أف غّيػػػػػػػر شػػػػػػػكؿ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف  السياسػػػػػػػية كبقيػػػػػػػت
فػػػػػاف كافػػػػػة التكجيػػػػػات السياسػػػػػية ركػػػػػزت فػػػػػي خطابيػػػػػا  1967السياسػػػػػييف كاإلعالميػػػػػيف حػػػػػرب عػػػػػاـ 

عمػػػػػى النصػػػػػر الػػػػػذم حققػػػػػو الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيمي كانعكػػػػػس ذلػػػػػؾ عمػػػػػى الصػػػػػحؼ ككسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ، 
عػػػػػػػالـ مػػػػػػػع العمػػػػػػػـ أف اليػػػػػػػدؼ يبقػػػػػػػى كاحػػػػػػػدان فالمرحمػػػػػػػة السياسػػػػػػػية تحػػػػػػػدد العالقػػػػػػػة مػػػػػػػع كسػػػػػػػائؿ اإل

 (.31، ص: 2006كاألدكار بيف األطراؼ تتكامؿ غالبان رغـ الصراع )عكض، 

كتمعػػػػػب الصػػػػػحافة فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ دكران مركزيػػػػػان فػػػػػي التػػػػػ ثير عمػػػػػى الحػػػػػراؾ السياسػػػػػي لمقيػػػػػادة، "تمعػػػػػب 
اإلسػػػػػػرائيمييف:  دكران فػػػػػػي التػػػػػػ ثير باعتبارىػػػػػػا مركػػػػػػز ثقػػػػػػؿ كبيػػػػػػر إلػػػػػػى درجػػػػػػة أف يقػػػػػػكؿ احػػػػػػد البػػػػػػاحثيف

إننػػػػػػا نخطػػػػػػػك بصػػػػػػػكرة تدريجيػػػػػػػة كلكػػػػػػػف منيجيػػػػػػػة نحػػػػػػك حكػػػػػػػـ ناشػػػػػػػرم الصػػػػػػػحؼ فػػػػػػػي الػػػػػػػبالد، إذ أف 
أصػػػػػػػػحاب اإلعػػػػػػػػالـ... يجعمػػػػػػػػكف صػػػػػػػػحفيـ كسػػػػػػػػائؿ مسػػػػػػػػاعدة فػػػػػػػػي دفػػػػػػػػع مصػػػػػػػػالحيـ القتصػػػػػػػػادية 
كالسياسػػػػية كبيػػػػػذا يصػػػػبحكف جيػػػػػة حاكمػػػػة لػػػػػيس أقػػػػؿ قػػػػػكة مػػػػف سػػػػػمطة الحكػػػػـ الرسػػػػػمية" ) المصػػػػػدر 

 (.37السابؽ، ص:
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ؿ أجيػػػػزة اإلعػػػػالـ كالدعايػػػػة اإلسػػػػرائيمي الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة جنبػػػػان إلػػػػى جنػػػػب مػػػػع القيػػػػادة كمػػػػا تعمػػػػ
السياسػػػػية نتيجػػػػة لكضػػػػػكح اإلسػػػػتراتيجية العامػػػػػة لإلعػػػػالـ كخصكصػػػػػان عمػػػػى الصػػػػػعيد الخػػػػارجي ألنػػػػػو 
عطػػػػػػػػاءه الشػػػػػػػػرعية فػػػػػػػػي البقػػػػػػػػاء كنجػػػػػػػػاح  يمثػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػمانة القكيػػػػػػػػة كالمتينػػػػػػػػة لمكجػػػػػػػػكد اإلسػػػػػػػػرائيمي كا 

منػػػػػػذ البػػػػػػدايات، فالتمسػػػػػػؾ اإلسػػػػػػرائيمي بالضػػػػػػمانة الدكليػػػػػػة التػػػػػػي تمثػػػػػػؿ الػػػػػػدعـ  المشػػػػػػركع الصػػػػػػييكني
الخػػػػارجي مرىػػػػكف بقػػػػكة اإلعػػػػالـ كالدعايػػػػة التػػػػي تػػػػركج الركايػػػػة التاريخيػػػػة كتسػػػػتمر فػػػػي تػػػػذكير العػػػػالـ 

 (.293، ص:1998بالتاريخ الييكدم المتخيؿ )بدر، 

دمػػػػػػػػو اإلذاعػػػػػػػػات خػػػػػػػػاص تخضػػػػػػػػع اإلذاعػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػيطرة المباشػػػػػػػػرة لحككمتيػػػػػػػػا، ألف مػػػػػػػػا تق
بػػػػػػالجميكر األجنبػػػػػػي الخػػػػػػػارجي كبالتػػػػػػالي يمكػػػػػػف أف يػػػػػػػؤثر عمػػػػػػى العالقػػػػػػات الخارجيػػػػػػػة مػػػػػػع الػػػػػػػدكؿ 
األخػػػػػرل، فالحككمػػػػػة ىػػػػػي التػػػػػي تختػػػػػار المغػػػػػات المسػػػػػتخدمة كطريقػػػػػة عػػػػػرض المضػػػػػمكف كمعالجػػػػػة 

 (.46، ص: 2008األحداث كقكلبتيا )الحمكاني، 

 

 أوقات الصراعالعالقة بين المؤسسات اإلعالمية والقيادة في 

 

تتبمػػػػكر العالقػػػػة بػػػػيف المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة كبػػػػيف القيػػػػادة السياسػػػػية فػػػػي أكقػػػػات الصػػػػراع كالحػػػػركب 
عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس العمػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػترؾ، كل يتكقػػػػػػػػؼ دكر اإلعػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػى نقػػػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػػػات كاألحػػػػػػػػداث 
لمجميػػػػػػكر كالقيػػػػػػادة السياسػػػػػػية، بػػػػػػؿ يتطػػػػػػكر دكره ليػػػػػػؤثر عمػػػػػػى اتجاىػػػػػػات األفػػػػػػراد كيشػػػػػػكؿ رأم عػػػػػػاـ 

السياسػػػػي، "كىػػػػك مػػػػا عبػػػػر عنػػػػو نػػػػابميكف بكنػػػػابرت بػػػػالقكؿ: إف أربػػػػع جرائػػػػد يػػػػدعـ مكقػػػػؼ المسػػػػتكل 
معاديػػػػة تحػػػػدث ضػػػػرران يفػػػػكؽ الضػػػػرر الػػػػذم يحدثػػػػو مائػػػػة ألػػػػؼ جنػػػػدم فػػػػي حممػػػػة عسػػػػكرية" )لمجػػػػد، 

 (.28، ص: 2013

ففػػػػػػي أكقػػػػػػات األزمػػػػػػة تنشػػػػػػط السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة لمػػػػػػدكؿ باسػػػػػػتخداـ أدكاتيػػػػػػا حيػػػػػػث يعتبػػػػػػر اإلعػػػػػػالـ 
سػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة، بحيػػػػػػػث يكػػػػػػػكف أحػػػػػػػد العناصػػػػػػػر العسػػػػػػػكرية كالقتصػػػػػػػادية الػػػػػػػدكلي أحػػػػػػػد أدكات السيا

كالدبمكماسػػػػػية التػػػػػي تتفاعػػػػػؿ مػػػػػف أجػػػػػؿ تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ العميػػػػػا لمصػػػػػراع، كيركػػػػػز اإلعػػػػػالـ الػػػػػدكلي 
عمػػػػػى الجانػػػػػب النفسػػػػػي لجيػػػػػكش العػػػػػدك كلجمػػػػػػاىير شػػػػػعبو، يكػػػػػكف أداة الدكلػػػػػة فػػػػػي اسػػػػػترخاء الثقػػػػػػة 
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عالمػػػػػػػػي كاألفكػػػػػػػػار الكىميػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر الحقيقيػػػػػػػػة لػػػػػػػػدييـ كفػػػػػػػػي حسػػػػػػػػـ المعركػػػػػػػػة مسػػػػػػػػبقان بالحػػػػػػػػديث اإل
 (. 66، ص:1999)األقطش،

 

 االعالم االسرائيمي خالل انتفاضة األقصى 

 

بالمغػػػػػة العربيػػػػػة أك العبريػػػػػة كػػػػػانكا  ثمعظػػػػػـ الصػػػػػحفييف فػػػػػي كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية التػػػػػي تبػػػػػ
مجنػػػػديف خػػػػالؿ النتفاضػػػػة الثانيػػػػة )األقصػػػػى(، بدايػػػػة مػػػػف رصػػػػد األحػػػػداث كنقميػػػػا بعػػػػد قكلبتيػػػػا فػػػػي 
شػػػػػكؿ يخػػػػػدـ كيكجػػػػػو الػػػػػرأم العػػػػػاـ السػػػػػرائيمي كالفمسػػػػػطيني ايضػػػػػان، ككػػػػػذلؾ تعػػػػػدت أدكار الصػػػػػحفييف 

الػػػػػذيف كػػػػػانكا يستضػػػػػيفكنيـ فػػػػػي اإلسػػػػػرائيمييف تمػػػػػؾ الخطػػػػػكات الػػػػػى مجابيػػػػػة السياسػػػػػييف الفمسػػػػػطينييف 
، 2001المقػػػػػابالت، كمػػػػػنيـ مقابمػػػػػػة الػػػػػدكتكر الشػػػػػييد زيػػػػػػاد ابػػػػػك عػػػػػيف فػػػػػػي بدايػػػػػة النتفاضػػػػػة عػػػػػػاـ 

حينمػػػػػا استضػػػػػافو الصػػػػػحفي ارييػػػػػو جػػػػػكلف عمػػػػػى اثيػػػػػر الذاعػػػػػة السػػػػػرائيمية الثانيػػػػػة )ريشػػػػػت بيػػػػػت(، 
كعنػػػػػدما تحػػػػػدث ابػػػػػك عػػػػػيف عػػػػػف السػػػػػبب فػػػػػي انػػػػػدلع النتفاضػػػػػة أثػػػػػار غضػػػػػب جػػػػػكلف ممػػػػػا دفعػػػػػو 

نػػػػو كبػػػػالرغـ مػػػػف قبػػػػكؿ الفمسػػػػطينييف لمحػػػػرب فميػػػػـ ذلػػػػؾ كأف اسػػػػرائيؿ ىػػػػي دكلػػػػة قكيػػػػة، فػػػػرد ألمقػػػػكؿ 
الفمسػػػػػػطينييف ل يريػػػػػػدكف غيػػػػػػر السػػػػػػالـ كلكػػػػػػف السػػػػػػرائيميكف ل يريػػػػػػدكف دفػػػػػػع بػػػػػػك عػػػػػػيف أف أعميػػػػػػو 

 (49، ص: 2001ثمف تمؾ السالـ ) ناطكر، 

عالمػػػػػي مكجػػػػػو كيتبػػػػػع سياسػػػػػة التحػػػػػريض إفمنػػػػػذ األيػػػػػاـ األكلػػػػػى لبدايػػػػػة النتفاضػػػػػة شػػػػػيدت انفػػػػػالت 
ت نػػػػػػو اختػػػػػػرؽ ادبيػػػػػػات كاخالقيػػػػػػاإالمفػػػػػػرط ضػػػػػػد الفمسػػػػػػطينييف فػػػػػػي جميػػػػػػع امػػػػػػاكف تكاجػػػػػػدىـ، حتػػػػػػى 

العػػػػػالـ فػػػػػي النظػػػػػاـ السػػػػػرائيمي الػػػػػذم يػػػػػدعي نفسػػػػػو ديمقراطيػػػػػان، فمػػػػػف المفتػػػػػرض أف قػػػػػاـ متسػػػػػاكم 
لكجيػػػػػػات النظػػػػػػر، كلكنػػػػػػو ركػػػػػػّز عمػػػػػػى الجانػػػػػػب السػػػػػػرائيمي كتػػػػػػرؾ المعانػػػػػػاة الفمسػػػػػػطينية رغػػػػػػـ النقػػػػػػد 
المكجػػػػػػػػو لػػػػػػػػو كالعتػػػػػػػػراؼ الصػػػػػػػػريح مػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض الصػػػػػػػػحفييف بعػػػػػػػػد الحيػػػػػػػػاد كالمكضػػػػػػػػكعية ) فػػػػػػػػرح، 

 (.135، ص:2001

الكاضػػػػػػػػػح أف الػػػػػػػػػكعي الفمسػػػػػػػػػطيني لمتحػػػػػػػػػريض السػػػػػػػػػرائيمي كلمتضػػػػػػػػػميؿ العالمػػػػػػػػػي كالتعتػػػػػػػػػيـ كمػػػػػػػػػف 
لػػػػػػى عػػػػػػزكؼ الجميػػػػػػكر الفمسػػػػػػطيني عػػػػػػف مشػػػػػػاىدة كمتابعػػػػػػة إالممػػػػػػني  عمػػػػػػى بعػػػػػػض القضػػػػػػايا أدل 

لػػػػػػػػى عػػػػػػػػزكؼ إالقنػػػػػػػػكات السػػػػػػػػرائيمي كخصكصػػػػػػػػان التمفزيػػػػػػػػكف السػػػػػػػػرائيمي، فػػػػػػػػاألداء العالمػػػػػػػػي أدل 
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ئيا مػػػػػػػػػف الجانػػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػػرائيمي، حتػػػػػػػػػى أف المجمػػػػػػػػػس الجميػػػػػػػػػكر عػػػػػػػػػف متابعػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػداث كاسػػػػػػػػػتقا
السػػػػػػػػػرائيمي لمراقبػػػػػػػػػة مشػػػػػػػػػاىدة التمفزيػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػكج  بيبػػػػػػػػػكط نسػػػػػػػػػبة المشػػػػػػػػػاىديف العػػػػػػػػػرب لمتمفزيػػػػػػػػػكف 
السػػػػػػػػرائيمي ف كصػػػػػػػػى بالىتمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػالمكاطنيف  الفمسػػػػػػػػطينييف، كبعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػاء قػػػػػػػػرار الحككمػػػػػػػػة 

يػػػػػػة الػػػػػػى الجميػػػػػػكر العربػػػػػػي السػػػػػػرائيمية باسػػػػػػتغالؿ كػػػػػػؿ البػػػػػػث العربػػػػػػي فػػػػػػي التمفزيػػػػػػكف برسػػػػػػائؿ دعائ
 (.136ب سره )المصدر السابؽ، ص: 

 

انػػػػػػتي  اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي خػػػػػػالؿ النتفاضػػػػػػة أسػػػػػػمكب تغييػػػػػػب الفمسػػػػػػطيني كمعاناتػػػػػػو، فمػػػػػػـ يكػػػػػػف 
ف كػػػػػػػاف يخػػػػػػػدـ القيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية فػػػػػػػي  اإلعػػػػػػػالـ طرفػػػػػػػان محايػػػػػػػدان كلػػػػػػػـ يكػػػػػػػف مكضػػػػػػػكعيان، فحتػػػػػػػى كا 

ماليػػػػػيف  3الفمسػػػػػطينييف كحصػػػػػار اكثػػػػػر مػػػػػف إسػػػػػرائيؿ، فػػػػػ ف تغييػػػػػب جيػػػػػاز اعالمػػػػػي كامػػػػػؿ لمعانػػػػػاة 
فمسػػػػػػطيني فػػػػػػػي مػػػػػػدنيـ كقػػػػػػػراىـ، كارتقػػػػػػاء عشػػػػػػػرات الشػػػػػػيداء مػػػػػػػنيـ يكميػػػػػػان لػػػػػػػيس لػػػػػػو أم مبػػػػػػػرر أف 

ف يكػػػػكف مكضػػػػكعيان أيتجاىػػػػؿ اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي بشػػػػكؿ تػػػػاـ كػػػػؿ ذلػػػػؾ، فيػػػػك لػػػػيس مطمػػػػكب منػػػػو 
اؤلت فػػػػػي إسػػػػػػرائيؿ كشػػػػػفافان، كانمػػػػػا جػػػػػػزء قميػػػػػؿ مػػػػػف المينيػػػػػػة، لدرجػػػػػة أف تمػػػػػػؾ التغطيػػػػػة تثيػػػػػر التسػػػػػػ

 (.51، ص: 2001حكؿ مينية العالـ )ناطكر، 
 

كخػػػػػالؿ سػػػػػنكات النتفاضػػػػػة كػػػػػاف الصػػػػػحفيكف السػػػػػرائيميكف كالمحممػػػػػكف لمشػػػػػؤكف العربيػػػػػة كالنػػػػػاطقكف 
بطػػػػػاؿ الصػػػػحافة، كجميػػػػع كممػػػػاتيـ تحريضػػػػية كتنفػػػػي مػػػػػا أباسػػػػـ الحككمػػػػة السػػػػرائيمية كالجػػػػيش ىػػػػـ 

باسػػػػػػتمرار أف الجنػػػػػػدم اإلسػػػػػػرائيمي ىػػػػػػك ىػػػػػػدؼ كػػػػػػؿ  نمػػػػػػا يصػػػػػػكركفا  يجػػػػػػرم لمشػػػػػػعب الفمسػػػػػػطيني، ك 
فمسػػػػػطيني، ككػػػػػذلؾ فػػػػػي بدايػػػػػة النتفاضػػػػػة أف الػػػػػرئيس الفمسػػػػػطيني الشػػػػػييد ياسػػػػػر عرفػػػػػات لػػػػػـ يعػػػػػد 
شػػػػريؾ السػػػػالـ، بػػػػؿ عػػػػاد ليمػػػػارس )الرىػػػػاب( كخاصػػػػة بعػػػػد أف اعمػػػػف اييػػػػكد بػػػػاراؾ أف عرفػػػػات لػػػػـ 

النتفاضػػػػػة بنفػػػػػي الفمسػػػػػطيني يعػػػػػد شػػػػػريؾ لمسػػػػػالـ، ككػػػػػذلؾ اتسػػػػػـ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي خػػػػػالؿ فتػػػػػرة 
كعػػػػػدـ المكازنػػػػػة فػػػػػي اخػػػػػذ ردكد الفعػػػػػؿ الفمسػػػػػطينية كاإلسػػػػػرائيمية، كمػػػػػا أف التمفزيػػػػػكف اإلسػػػػػرائيمي كػػػػػاف 
ي خػػػػػػذ بعػػػػػػض الصػػػػػػكر لمقصػػػػػػؼ مػػػػػػف التمفزيػػػػػػكف الفمسػػػػػػطيني كيعرضػػػػػػيا عمػػػػػػى أنيػػػػػػا دعائيػػػػػػة كممفقػػػػػػة 

 (.56، ص: 2001دانة اسرائيؿ فقط )المصدر السابؽ، إكتريد 
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 آليات اإلعالم اإلسرائيمي في تغطية األزمات العسكرية   
 
عػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػرائيمي لممػػػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػػػطيني، فقػػػػػػػػد تميػػػػػػػػؿ األغمبيػػػػػػػػة العظمػػػػػػػػى مػػػػػػػػف تغييػػػػػػػػب اإل  -1

لػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػرض إالتقػػػػػػػػػارير الخباريػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػػب ردكد فعػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػؤكليف الفمسػػػػػػػػػطينييف، اضػػػػػػػػػافة 
ي لمنظػػػػػاـ الجتمػػػػػاعي الييػػػػػكدم الفمسػػػػػطيني فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ عمػػػػػى انػػػػػو مجػػػػػـر كعنصػػػػػر تيديػػػػػد أساسػػػػػ

 كالدكلة.
 
اسػػػػػتقاء غالبيػػػػػة المعمكمػػػػػػات فػػػػػي التقػػػػػارير الخباريػػػػػػة مػػػػػف المصػػػػػادر العسػػػػػػكرية، فالنسػػػػػبة تبمػػػػػػ   -2

% مػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدثت عػػػػػػػػف الفمسػػػػػػػػطينييف كانػػػػػػػػت مصػػػػػػػػدرىا األكؿ جيػػػػػػػػات األمػػػػػػػػف 62
إلسػػػػػػػرائيمييف اإلسػػػػػػرائيمية ككػػػػػػػذلؾ الجػػػػػػيش كجيػػػػػػػات عسػػػػػػػكرية، كيفسػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ عمػػػػػػى أف الصػػػػػػػحفييف ا

يعممػػػػكف عمػػػػى إعػػػػادة تكجيػػػػػو تقػػػػارير المؤسسػػػػة العسػػػػػكرية فقػػػػط، كالتػػػػي تيػػػػػدؼ الػػػػى ضػػػػبط انسػػػػػياب 
 المعمكمات كما تريد كمان كنكعان.

 
دان لمدكلػػػػػػة كسياسػػػػػػتيا، فقػػػػػػد بمغػػػػػػت النسػػػػػػبة جػػػػػػانتقػػػػػػاء الصػػػػػػحفييف الػػػػػػذيف يتمتعػػػػػػكف بػػػػػػكلء عػػػػػػاٍؿ  -3

لييػػػػػكد السػػػػػرائيمييف بالمقارنػػػػػة % مػػػػػف الصػػػػػحفييف الػػػػػذيف غطّػػػػػكا انتفاضػػػػػة األقصػػػػػى، ىػػػػػـ مػػػػػف ا92
 % فقط مف العرب.9مع 
 
انتيػػػػػػػػاج اسػػػػػػػػتراتيجية "لػػػػػػػػـك الضػػػػػػػػحية" مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تبريػػػػػػػػر السػػػػػػػػتخداـ المفػػػػػػػػرط لمعنػػػػػػػػؼ، ففػػػػػػػػي  -4

عمميػػػػػػػػات القصػػػػػػػػؼ المفػػػػػػػػرط مػػػػػػػػف القػػػػػػػػذائؼ كالصػػػػػػػػكاريخ عمػػػػػػػػى التجمعػػػػػػػػات السػػػػػػػػكانية الفمسػػػػػػػػطينية 
اطقكف باسػػػػػػػػـ الحككمػػػػػػػػة ككػػػػػػػذلؾ اسػػػػػػػػتيداؼ األطفػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػنيـ الطفػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػد الػػػػػػػّدرة، اسػػػػػػػػتخدـ النػػػػػػػ

السػػػػػػػػرائيمية المػػػػػػػػـك الكبيػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى القيػػػػػػػػادة الفمسػػػػػػػػطينية كالمػػػػػػػػكاطف الفمسػػػػػػػػطيني كلػػػػػػػػكميـ كاتيػػػػػػػػاميـ 
 (.70، ص: 2002ب شعاؿ العنؼ مف أجؿ تبرير عدد الضحايا )ريناكم، 
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 الحرب االسرائيمية الدعائية والنفسية خالل الحرب عمى  زة
 

 أ. الحرب الدعائية 
خيػػػػػرة عمػػػػػى قطػػػػػاع غػػػػػزة دكران بػػػػػارزان إلػػػػػى جانػػػػػب القػػػػػكة اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي الحػػػػػركب األلعػػػػػب اإلعػػػػػالـ 

المسػػػػػػػػػػتخدمة كحشػػػػػػػػػػد المكانيػػػػػػػػػػات العسػػػػػػػػػػكرية كاألمنيػػػػػػػػػػة، ككػػػػػػػػػػاف اإلعػػػػػػػػػػالـ أداة الحػػػػػػػػػػرب النفسػػػػػػػػػػية 
 برزىا:أكالمعنكية حيث طّبؽ العديد مف مظاىر الحرب بالدعاية العالمية، ككاف 

 
التحضػػػػػػػػػير اإلعالمػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػبؽ: حشػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػيش اعالمػػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػػر كتدريبػػػػػػػػػو، كحسػػػػػػػػػبما يقػػػػػػػػػكؿ  -1

البركفيسػػػػػكر )دكؼ شػػػػػنعار( المحاضػػػػػر فػػػػػي جامعػػػػػة بػػػػػف غكريػػػػػكف ببئػػػػػر السػػػػػبع أف اسػػػػػرائيؿ تعممػػػػػت 
مػػػػػػػف تجاربيػػػػػػػا السػػػػػػػابقة اسػػػػػػػتخداـ العالقػػػػػػػات العامػػػػػػػة ككسػػػػػػػائؿ التصػػػػػػػالت المكجيػػػػػػػة لمدبمكماسػػػػػػػييف 

 اب الحمالت العسكرية.سبأكالجميكر كتعريؼ العالـ عف 
أسػػػػػػػػػػمكب السػػػػػػػػػػيطرة اإلعالميػػػػػػػػػػة: التبريػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػبؽ لمجػػػػػػػػػػرائـ الفظيعػػػػػػػػػػة، كجػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى كافػػػػػػػػػػة  -2

المسػػػػػػػػتكيات العالميػػػػػػػػة حتػػػػػػػػى أف كزارة الخارجيػػػػػػػػة كّزعػػػػػػػػت كػػػػػػػػراس مكتػػػػػػػػكب فيػػػػػػػػو جمػػػػػػػػاّل معينػػػػػػػػة، 
 ليسمعيا الجميكر كؿ يـك كفي مجمؿ مضمكنيا تحميؿ حركة حماس المسئكلية الكاممة.

لتعتػػػػػػػيـ اإلعالمػػػػػػػي: الشػػػػػػػراكة بػػػػػػػيف الصػػػػػػػحفييف كالمراسػػػػػػػميف كبػػػػػػػيف القيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية سػػػػػػػمكب اأ -3
ككػػػػذلؾ العسػػػػكرية فػػػػي الميػػػػداف حػػػػكؿ ماىيػػػػة كنكعيػػػػة المعمكمػػػػات التػػػػي يجػػػػب التصػػػػريح بيػػػػا كحػػػػكؿ 

 (.2013خرل التعتيـ عمييا كنفييا اك تجاىميا )شقير، أاألخبار التي يجب تضميميا ك 
 

 ب. الحرب النفسية 
ب النفسػػػػػية مػػػػػف أخطػػػػػر أنػػػػػكع الحػػػػػرب فػػػػػي أضػػػػػعاؼ معنكيػػػػػات الطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر، كتقػػػػػـك تعتبػػػػػر الحػػػػػر 

إسػػػػػػرائيؿ فػػػػػػي حركبيػػػػػػا ضػػػػػػد الشػػػػػػعب الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف 
 التطبيقات النفسية، أبرزىا:

 
ف  الخػػػػػداع كالتمكيػػػػػو، فقػػػػػد مػػػػػارس اإلعػػػػػالـ فػػػػػي ىػػػػػذه الزاكيػػػػػة دكر فػػػػػي طم نػػػػػة الفمسػػػػػطينييف بػػػػػ -1

تخػػػػكض الحػػػػرب فػػػػي مرحمػػػػة مبكػػػػرة، كاف طبػػػػكؿ الحػػػػرب لػػػػـ تػػػػدؽ بعػػػػد، كفػػػػي الحقيقػػػػة اسػػػػرائيؿ لػػػػف 
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اف إسػػػػػػرائيؿ مػػػػػػف كراء ذلػػػػػػؾ كانػػػػػػت تريػػػػػػد تحقيػػػػػػؽ عنصػػػػػػر المفاجػػػػػػ ة كمبػػػػػػدأ لنظريتيػػػػػػا فػػػػػػي الحػػػػػػرب 
 )نظرية الحرب الخاطفة(.

سػػػػػػػػػيككلكجية األسػػػػػػػػػػماء كالمصػػػػػػػػػػطمحات، حيػػػػػػػػػػث رّكج اإلعػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػرائيمي اسػػػػػػػػػػتخدـ أسػػػػػػػػػػماء  -2
 تارىا خبراء نفسيكف مثؿ : "عامكد السحاب" أك "الرصاص المصبكب".لمحركب، كالتي اخ

المسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػي تضػػػػػػػخيـ الخسػػػػػػػائر البشػػػػػػػرية فػػػػػػػي صػػػػػػػفكؼ المػػػػػػػدنييف الفمسػػػػػػػطينييف مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ  -3
التػػػػػػػػ ثير فػػػػػػػػي المػػػػػػػػدنييف كالمقػػػػػػػػاكميف، كالػػػػػػػػذم بػػػػػػػػدكره يشػػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػػغطان اخالقيػػػػػػػػان لكقػػػػػػػػؼ المعركػػػػػػػػة ) 

 (.2013المصدر السابؽ، 
 
% مػػػػػف 83ككفقػػػػػّا ل رقػػػػػاـ التػػػػػي تػػػػػـ نشػػػػػرىا فػػػػػاف الخسػػػػػائر البشػػػػػرية فػػػػػي صػػػػػفكؼ المػػػػػدنييف بمغػػػػػت  

مجمػػػػػػػػؿ الخسػػػػػػػػائر، فقػػػػػػػػد رصػػػػػػػػدت كزارة الصػػػػػػػػحة الفمسػػػػػػػػطينية كالمرصػػػػػػػػد الكركمتكسػػػػػػػػطي لحقػػػػػػػػكؽ 
مػػػػػػػػػدنيان، كالبقيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف العسػػػػػػػػػكرييف بنسػػػػػػػػػبة  1147فمسػػػػػػػػػطينيان، مػػػػػػػػػنيـ  2174النسػػػػػػػػػاف استشػػػػػػػػػياد 

شػػػػػكالن ضػػػػػغطان كبيػػػػػران عمػػػػػى المقاكمػػػػػة، كىػػػػػذا مػػػػػا يتكافػػػػػؽ مػػػػػع مػػػػػا %، كمػػػػػا أف العػػػػػبء النسػػػػػاني 13
ذكػػػػػػر سػػػػػػابقان بػػػػػػ ف السياسػػػػػػة السػػػػػػتراتيجية ضػػػػػػمف نظريػػػػػػة الحػػػػػػرب الخاطفػػػػػػة تحػػػػػػاكؿ اسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكة 
المفرطػػػػة كايقػػػػاع اكبػػػػر قػػػػدر ممكػػػػف مػػػػف الخسػػػػائر البشػػػػرية التػػػػي مػػػػف شػػػػ نيا تشػػػػكيؿ ضػػػػغط اخالقػػػػي 

 (.93، ص: 2014عمى المقاكمة لكقؼ القتاؿ )الطاىر، 
 

 دور الرقابة العسكرية االسرائيمية عمى االداء اإلعالمي
 

لػػػػػػى ضػػػػػػبط العالقػػػػػػة مػػػػػػا بػػػػػػيف اإلعػػػػػػالـ كالقضػػػػػػايا األمنيػػػػػػة، لػػػػػػذا تعتبػػػػػػر المصػػػػػػمحة إالرقابػػػػػػة تيػػػػػػدؼ 
األمنيػػػػػػة ىػػػػػػي معيػػػػػػار الرقابػػػػػػة العسػػػػػػكرية عمػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي، حيػػػػػػث يتعػػػػػػاكف اإلعػػػػػػالـ مػػػػػػع 

سػػػػػػػراران عسػػػػػػػكرية أك أمنيػػػػػػػة أمكمػػػػػػػات التػػػػػػػي تعتبػػػػػػػر القيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية فػػػػػػػي عػػػػػػػدـ نشػػػػػػػر بعػػػػػػػض المع
 (.142: ، ص2005إلسرائيؿ )دبكؽ، 

 
تعتبػػػػػر الرقابػػػػػػة العسػػػػػػكرية مػػػػػػف أشػػػػػػكاؿ العمػػػػػػؿ المشػػػػػػترؾ بػػػػػػيف الصػػػػػػحؼ كالمؤسسػػػػػػة األمنيػػػػػػة، فكػػػػػػؿ 
معمكمػػػػػػة تمثػػػػػػؿ مكسػػػػػػب لمخصػػػػػػـ يجػػػػػػب اف يػػػػػػتـ عرضػػػػػػيا عمػػػػػػى الرقيػػػػػػب العسػػػػػػكرم كيقػػػػػػـك بالبػػػػػػت 
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كبالتػػػػػػػالي فػػػػػػػ ف اإلعػػػػػػػالـ يعمػػػػػػػؿ ضػػػػػػػمف اسػػػػػػػتراتيجية عسػػػػػػػكرية بنشػػػػػػػرىا اك الػػػػػػػتحفظ كعػػػػػػػدـ النشػػػػػػػر، 
 (.143تراعي األمف ك كلكية )المصدر السابؽ، ص:

 
كفػػػػػػي إطػػػػػػار العمميػػػػػػة الرقابيػػػػػػة، اسػػػػػػتخدمت كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية عػػػػػػددان مػػػػػػف المصػػػػػػطمحات 
 النتقاليػػػػػة لمدللػػػػػة كالتعبيػػػػػر فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا يتعمػػػػػؽ باألحػػػػػداث التػػػػػي تخػػػػػص إسػػػػػرائيؿ كالييػػػػػكد كالجػػػػػيش
اإلسػػػػػرائيمي كالعالقػػػػػات اإلسػػػػػرائيمية فػػػػػي الخػػػػػارج كغيراىػػػػػا، كفػػػػػي إطػػػػػار عالقػػػػػة منسػػػػػجمة باألىػػػػػداؼ 
مػػػػػا بػػػػػيف اإلعػػػػػالـ كالمؤسسػػػػػة األمنيػػػػػة، مػػػػػؿ مصػػػػػطمح ييػػػػػكدا كالسػػػػػامرا، كعمميػػػػػات إحبػػػػػاط مكضػػػػػعية 

 (.2014)المركز الكطني الفمسطيني لممعمكمات، 
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 خالصة
 

نمػػػػا صػػػػاحب إل يعتبػػػػر الصػػػػحفي اإلسػػػػرائيمي صػػػػاحب قمػػػػـ حػػػػر كمكضػػػػكعي كيقػػػػؼ عمػػػػى الحيػػػػاد، 
بندقيػػػػػة صػػػػػامتو تسػػػػػتيدؼ الػػػػػركح المعنكيػػػػػة كالنفسػػػػػية لمجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني، فػػػػػال يتػػػػػكانى اإلعالمػػػػػي 
السػػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػػى نشػػػػػػػػر معمكمػػػػػػػػة أك خبػػػػػػػػر أك مقػػػػػػػػاؿ دكف أف يغػػػػػػػػرس داخميػػػػػػػػا العامػػػػػػػػؿ السياسػػػػػػػػي 

 الحتالؿ كيراعي الستراتيجية العامة.كاألمني الذم يخدـ حككمة 
 

عالميػػػػػيف كفػػػػػي كبالتػػػػػالي ف ننػػػػػا نجػػػػػد الركايػػػػػة السػػػػػرائيمية تكػػػػػاد تكػػػػػكف مكحػػػػػدة عمػػػػػى لسػػػػػاف كافػػػػػة اإل
شػػػػػكاؿ مختمفػػػػػة كفػػػػػي كسػػػػػائؿ متنكعػػػػػة، كمػػػػػع اف ليػػػػػذا الشػػػػػكؿ فاعميػػػػػة كبيػػػػػرة عمػػػػػى مسػػػػػتكل أقكالػػػػػب ك 
فالصػػػػػػػحفي داخػػػػػػػؿ جيػػػػػػػاز العػػػػػػػالـ  عالمػػػػػػػان حػػػػػػػران كمكضػػػػػػػكعيان كمينيػػػػػػػان،إنػػػػػػػو ل يمثػػػػػػػؿ أل إالتػػػػػػػ ثير 

اإلسػػػػػػرائيمي يعمػػػػػػؿ نػػػػػػاقالن لمخبػػػػػػر لػػػػػػيس منػػػػػػت ، كيقػػػػػػكـ بنقػػػػػػؿ الخبػػػػػػر المكجػػػػػػو كالمسػػػػػػيس مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
 القيادة.
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 تمييد
 

خبػػػػػار كالتقػػػػػارير كالمػػػػػكاد العالميػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ مػػػػػف ئؿ العػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية بترجمػػػػػة األتقػػػػػـك كسػػػػػا
كسػػػػائؿ العػػػػالـ السػػػػرائيمية مػػػػف المغػػػػة العبريػػػػة الػػػػى المغػػػػة العربيػػػػة كبثيػػػػا فػػػػي العػػػػالـ الفمسػػػػطيني 

 ك المسمكع كالمرئي كعبر ككالت النباء اللكتركنية.أسكاء المطبكع 
 

لمعمكمػػػػػػػػات كالمػػػػػػػػكاد سػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي يػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػا كصػػػػػػػػكؿ اتعتبػػػػػػػػر الترجمػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف األ
كبػػػػػػػالرغـ أف الترجمػػػػػػػة مػػػػػػػف العػػػػػػػالـ العبػػػػػػػرم لػػػػػػػى الجميػػػػػػػكر الفمسػػػػػػػطيني، سػػػػػػػرائيمية إعالميػػػػػػػة اإلاإل

ل انيػػػػػػا انتشػػػػػػرت بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر، كأصػػػػػػبحت ظػػػػػػاىرة عنػػػػػػد معظػػػػػػـ كسػػػػػػائؿ إليسػػػػػػت اسػػػػػػمكب جديػػػػػػد، 
 العالـ الفمسطينية كخاصة كقت األزمات كبالتحديد خالؿ الحركب عمى قطاع غزة.

 
ك المحػػػػػرر فػػػػػي كسػػػػػائؿ العػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية بمتابعػػػػػة العػػػػػالـ العبػػػػػرم كترجمػػػػػة مػػػػػا أيقػػػػػـك المػػػػػذيع 
ف أدافيا كسياسػػػػػتيا التحريريػػػػػة، كلشػػػػػؾ ىػػػػػتمامػػػػػات جميػػػػػكر مؤسسػػػػػتو كيتماشػػػػػى مػػػػػع أيػػػػػراه يخػػػػػدـ اى

 ليذه الترجمة ت ثير عمى الجميكر الفمسطيني، كبالتحديد عمى عينة الدراسة.
 

ابقة حػػػػػكؿ تػػػػػ ثير ترجمػػػػػة العػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني ل خبػػػػػار العبريػػػػػة أنيػػػػػا كألننػػػػػي لػػػػػـ أجػػػػػد دراسػػػػػات سػػػػػ
مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف المقػػػػػػػابالت مػػػػػػػع رؤسػػػػػػػاء تحريػػػػػػػر الكسػػػػػػػائؿ  بػػػػػػػ جراءباتػػػػػػػت ظػػػػػػػاىرة حديثػػػػػػػة، قمػػػػػػػت 
بعادىػػػػػا كاسػػػػػبابيا كالحاجػػػػػة لمكقػػػػػكؼ عمػػػػػى ىػػػػػذه الظػػػػػاىرة كمعرفػػػػػة أ العالميػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػـك بالترجمػػػػػة

خالليػػػػػػػا، ككػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػدل ت ثيرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة  المينيػػػػػػػة التػػػػػػػي يحققيػػػػػػػا العػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػطيني مػػػػػػػف
 الدراسة.
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 تأثير الترجمة من المغات األخرل عمى الثقافة العربية 

 

نمػػػػػا  ل يقتصػػػػػر تػػػػػ ثير الترجمػػػػػة مػػػػػف المغػػػػػات األخػػػػػرل لمغػػػػػة العربيػػػػػة عمػػػػػى نقػػػػػؿ األلفػػػػػاظ فحسػػػػػب، كا 
يمتػػػػػد التػػػػػ ثير إلػػػػػى اسػػػػػتحداث منظكمػػػػػات جديػػػػػدة مػػػػػف المصػػػػػطمحات كاأللفػػػػػاظ كالتراكيػػػػػب الجديػػػػػػدة، 
إضػػػػػافة إلػػػػػى التػػػػػ ثير الثقػػػػػافي كالحضػػػػػارم مػػػػػف خػػػػػالؿ نقػػػػػؿ القػػػػػيـ كالعػػػػػادات كطرائػػػػػؽ الحيػػػػػاة الػػػػػذم 

( كىػػػػػػػك أقػػػػػػػكل أنػػػػػػػكاع التػػػػػػػ ثير كفػػػػػػػؽ 23، ص: 2013ثير السػػػػػػػمككي ) إبػػػػػػػراىيـ، يتػػػػػػػرجـ إلػػػػػػػى التػػػػػػػ 
يصػػػػػاليا إلػػػػػى  نظريػػػػػة العتمػػػػػاد عمػػػػػى كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ التػػػػػي يبػػػػػدأ فييػػػػػا التػػػػػ ثير بنقػػػػػؿ المعمكمػػػػػات كا 
ذا مػػػػػػا تفاعػػػػػػؿ الفكػػػػػػر مػػػػػػع ىػػػػػػذه المعمكمػػػػػػات  الجميػػػػػػكر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ كالتصػػػػػػاؿ كا 

نظكمػػػػة تفكيػػػػر األفػػػػراد كربمػػػػا يمتػػػػد التػػػػ ثير إلػػػػى الدرجػػػػة الثانيػػػػة يحػػػػدث تػػػػ ثيران فكريػػػػان كمعرفيػػػػان فػػػػي م
تتمثػػػػػؿ لتػػػػػ ثير كىػػػػػي األقػػػػػكل ا كالدرجػػػػػة الثالثػػػػػة مػػػػػف درجػػػػػاتكىػػػػػي التػػػػػ ثير العػػػػػاطفي بكػػػػػؿ أشػػػػػكالو، 

، ص: 2006اآلخػػػػػر أبػػػػػرز مظػػػػػػاىره ) أبػػػػػك الحسػػػػػػف،  التػػػػػ ثير السػػػػػػمككي الػػػػػذم يعتبػػػػػر تقمػػػػػػصفػػػػػي 
130.) 

الثقػػػػػافي، ككػػػػػذلؾ فػػػػػ ف تػػػػػاريخ اإلنسػػػػػاف كفعمػػػػػو  كمكركثػػػػػوتعبِّػػػػػر المغػػػػػة عػػػػػف اإلنسػػػػػاف كمسػػػػػتكاه كفكػػػػػره 
نتاجػػػػػػو يمكػػػػػػف أف تعكسػػػػػػػو الترجمػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػالؿ تناقػػػػػػػؿ اإلنتػػػػػػاج الحضػػػػػػػارم كالفكػػػػػػرم، فالترجمػػػػػػػة  كا 

عمػػػػػػى أفعػػػػػػاليـ، فتخػػػػػػتمط األفكػػػػػػار كتػػػػػػزداد  كالطػػػػػػالعأسػػػػػػمكب ميػػػػػػـ فػػػػػػي النفتػػػػػػاح عمػػػػػػى اآلخػػػػػػريف 
أفكػػػػػار الػػػػػذات كاليكيػػػػػة الكطنيػػػػػة مػػػػػع أفكػػػػػار اآلخػػػػػريف، لتنػػػػػت  فكػػػػػران جديػػػػػدان خميطػػػػػان  المعرفػػػػػة كتتػػػػػزاكج

كمتينػػػػان، فالػػػػذات ميمػػػػة كاحتكاكيػػػػا بػػػػاآلخر مػػػػف األىميػػػػة بمػػػػا كػػػػاف لكػػػػي تتطػػػػكر، كلكػػػػف ثّمػػػػة حػػػػذر 
ىنػػػػػا مػػػػػف انحػػػػػراؼ مسػػػػػار التحػػػػػّكؿ السػػػػػمبي خػػػػػالؿ عمميػػػػػة تطػػػػػكير الػػػػػذات، فحفػػػػػظ اليكيػػػػػة مػػػػػف فكػػػػػر 

 (.25، ص: 2013اإلنتاج كالحفاظ عمى الكياف )إبراىيـ،  اآلخر يقتضي الستمرار في

ىمػػػػػػا: عنصػػػػػػر اليكيػػػػػػة الذاتيػػػػػػة كعنصػػػػػػر اآلخػػػػػػر، كيكػػػػػػكف  عنصػػػػػػراف ميمػػػػػػاففػػػػػػي معادلػػػػػػة الترجمػػػػػػة 
احػػػػػػدىما أقػػػػػػكل مػػػػػػف اآلخػػػػػػر، فاألضػػػػػػعؼ دائمػػػػػػان مجبػػػػػػران عمػػػػػػى الخضػػػػػػكع بػػػػػػالقكة لاخػػػػػػر، أك ينغمػػػػػػؽ 

ينفػػػػتح ليكاكػػػػب التطػػػػكر كالتفػػػػكؽ،  عمػػػػى نفسػػػػو كل يطػػػػكر فػػػػي ذاتػػػػو لكػػػػي ل يفقػػػػد خصائصػػػػو، كربمػػػػا
كالحػػػػػذر ىنػػػػػا عنػػػػػدما تبػػػػػدك اليكيػػػػػة الكطنيػػػػػة مشػػػػػركع حضػػػػػارم جديػػػػػد تشػػػػػكؿ الترجمػػػػػة فيػػػػػو عصػػػػػبو 

 (.26المركزم )المصدر السابؽ، ص: 
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عػػػػف اآلخػػػػر،  تتػػػػرجـكلمترجمػػػػة أثػػػػر كبيػػػػر فػػػػي المجػػػػاؿ الثقػػػػافي كالعممػػػػي كالفكػػػػرم لممجتمعػػػػات التػػػػي 
عػػػػػف  التػػػػػي نقمػػػػػت المجتمعػػػػػات األجنبيػػػػػةتػػػػػ ثير كبيػػػػػر عمػػػػػى  فالثقافػػػػػة العربيػػػػػة كاإلسػػػػػالمية كػػػػػاف ليػػػػػا

مفكرييػػػػػا العمػػػػػكـ، كفػػػػػي ذات الكقػػػػػت تػػػػػ ثرت فػػػػػي مراحػػػػػؿ متعػػػػػددة مػػػػػف حياتيػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػؽ الترجمػػػػػة 
لسػػػػػيما عػػػػػف الفػػػػػرس كاليكنػػػػػاف كفػػػػػي العصػػػػػكر األمكيػػػػػة كالعباسػػػػػية، حيػػػػػث أضػػػػػفت الترجمػػػػػة تػػػػػ ثير 

خػػػػػػّزاف المركػػػػػػزم الػػػػػػذم يضػػػػػػع فيػػػػػػو كاسػػػػػػع فػػػػػػي الشػػػػػػعر كالفػػػػػػف كاألدب كالنثػػػػػػر، كألف الشػػػػػػعر كػػػػػػاف ال
العػػػػػػػرب مػػػػػػػكركث الحضػػػػػػػارة كالحيػػػػػػػاة الخاصػػػػػػػة بيػػػػػػػـ فػػػػػػػ ف التػػػػػػػ ثير بػػػػػػػات كاضػػػػػػػحان عمػػػػػػػى شػػػػػػػعرائيـ 

تػػػػ ثر العػػػػرب فػػػػي الفكػػػػر فترجمػػػػكا كتػػػػب الفمسػػػػفة كالفكػػػػر كالطػػػػب، كبعػػػػض الخمفػػػػاء تػػػػ ثر ك ، كأدبػػػػاءىـ
، ص: 2009بطريقػػػػػػػػة الحكػػػػػػػػـ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ تتبػػػػػػػػع سػػػػػػػػير حّكػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػعكب األخػػػػػػػػرل ) حمػػػػػػػػركف، 

207.) 

كأبػػػػػػرز مظػػػػػػاىر تػػػػػػ ثر العػػػػػػرب فػػػػػػي العصػػػػػػر العباسػػػػػػي بػػػػػػاآلخريف، تمػػػػػػّكف الحركػػػػػػة الثقافيػػػػػػة بػػػػػػالفرس 
كثيػػػػػػػران، فالشػػػػػػػاعر العتػػػػػػػابي العربػػػػػػػي تثقػػػػػػػؼ الفارسػػػػػػػية كعنػػػػػػػدما سػػػػػػػئؿ عػػػػػػػف كجػػػػػػػكد بعػػػػػػػض المعػػػػػػػاني 
الفارسػػػػػية فػػػػػي شػػػػػعره، كػػػػػاف يجيػػػػػب كىػػػػػؿ المعػػػػػاني إل فػػػػػي لغػػػػػة العجػػػػػـ: المغػػػػػة لنػػػػػا كالمعػػػػػاني ليػػػػػـ، 

شػػػػػعر كػػػػػاف يقتػػػػػبس معانيػػػػػو مػػػػػف ثقافػػػػػة اآلخػػػػػر، ككػػػػػذلؾ مػػػػػف مظػػػػػاىر التػػػػػ ثير كىػػػػػؿ يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ال
ىػػػك ترجمػػػة بعػػػض القصػػػص ككتػػػب كميمػػػة كدمنػػػو كىػػػزار افسػػػانة ىػػػي مػػػف الكتػػػب التػػػي بنػػػت عمييػػػا 
األجيػػػػاؿ الحاليػػػػػة قصصػػػػػيا األدبيػػػػػة كأصػػػػػبحت مػػػػػدارس لمنثػػػػػر فػػػػػي المؤسسػػػػػات العربيػػػػػة، كمػػػػػف آثػػػػػار 

ة فارسػػػػػػية فػػػػػػي العصػػػػػػر العباسػػػػػػي إذ يقػػػػػػكؿ الترجمػػػػػػة أيضػػػػػػان اعتنػػػػػػاؽ بعػػػػػػض العػػػػػػرب عػػػػػػادات دينيػػػػػػ
شػػػػػػكفي ضػػػػػػيؼ أف بعػػػػػػض العػػػػػػرب أصػػػػػػبح ثنكيػػػػػػان مانكيػػػػػػان عمػػػػػػى نحػػػػػػك مػػػػػػا كػػػػػػاف صػػػػػػالح بػػػػػػف عبػػػػػػد 
القػػػػػػػػدكس، ككػػػػػػػػذلؾ إتبػػػػػػػػاع مػػػػػػػػني  المزدكيػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػي العكػػػػػػػػكؼ كالتخمػػػػػػػػؿ الخمقػػػػػػػػي كالمجػػػػػػػػكف 

 (.209كالندفاع في إباحية مسرفة )المصدر السابؽ، ص: 

 

 

 

 

 



78 
 

 لعربية عمى الشعوب األجنبيةأثر الترجمة من المغة ا

 

كلمترجمػػػػػة مػػػػػف الثقافػػػػػة كالفكػػػػػر العربػػػػػي أثػػػػػر كبيػػػػػر فػػػػػي حيػػػػػاة الشػػػػػعكب األجنبيػػػػػة التػػػػػي نقمػػػػػت عػػػػػف 
العممػػػػػػاء العػػػػػػرب مػػػػػػا تكصػػػػػػمكا إليػػػػػػو مػػػػػػف معرفػػػػػػة فػػػػػػي الرياضػػػػػػيات كالفمػػػػػػؾ كمػػػػػػا اشػػػػػػتيركا بػػػػػػو فػػػػػػي 

نشػػػػػطت  الكيميػػػػاء كالطػػػػػب كغيرىػػػػا مػػػػػف العمػػػػػـك األخػػػػرل، خاصػػػػػة فػػػػي عيػػػػػد الخميفػػػػػة المػػػػ مكف الػػػػػذم
فػػػػػي عصػػػػػره الترجمػػػػػة كعمػػػػػؿ عمػػػػػى إنشػػػػػاء معيػػػػػد يضػػػػػـ مصػػػػػادر لمختمػػػػػؼ العمػػػػػكـ، فيػػػػػذا المرصػػػػػد 
ـ  ثمػػػػةن مػػػػف العممػػػػاء الػػػػذيف بػػػػرزكا فػػػػي مجػػػػاؿ عمػػػػـ الفمػػػػؾ كالجغرافيػػػػا كالرياضػػػػيات كالطػػػػب  العممػػػػي ضػػػػ
كالكيميػػػػاء، كنقمػػػػت عػػػػنيـ الشػػػػعكب الغربيػػػػة كاألجنبيػػػػة كاسػػػػتنارت بمػػػػا تكصػػػػمكا إليػػػػو، كأشػػػػتير مػػػػنيـ 

سػػػػماء رّسػػػػخيا التػػػػاريخ، فمػػػػنيـ محمػػػػد بػػػػف مكسػػػػى الخػػػػكارزمي فػػػػي عمػػػػـ الجبػػػػر كالرياضػػػػيات، عػػػػّدة أ
كجػػػػػابر بػػػػػف حّيػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـ الكيميػػػػػاء، يكحنػػػػػا بػػػػػف ماسػػػػػكية فػػػػػي عمػػػػػـ الطػػػػػب كالتشػػػػػريح )المصػػػػػدر 
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 االحتالل مساعدة دور الترجمة في

 

امتػػػػػػػد تػػػػػػػ ثير الترجمػػػػػػػة كتطػػػػػػػّكر مػػػػػػػع تطػػػػػػػّكر الحيػػػػػػػاة كمػػػػػػػا رافقيػػػػػػػا مػػػػػػػف ظػػػػػػػركؼ كظػػػػػػػكاىر سياسػػػػػػػية 
كاجتماعيػػػػػػػة، ففػػػػػػػي حػػػػػػػالت السػػػػػػػتعمار كالحػػػػػػػتالؿ التػػػػػػػي شػػػػػػػيدتيا منػػػػػػػاطؽ مختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف العػػػػػػػالـ، 

فػػػػي التكاصػػػػؿ مػػػػع الشػػػػعكب المحتمػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة كمػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل أداة  ك سػػػػمكببػػػػرزت الترجمػػػػة 
 .كالستعمار الفكرم كالعقمي ليذه الشعكبالمحتؿ في التغمغؿ الثقافي 

كمػػػػػا يؤكػػػػػد اف الترجمػػػػػة صػػػػػاحب الحركػػػػػة السػػػػػتعمارية الحديثػػػػػة كتالزمػػػػػت مػػػػػع الجيػػػػػكد الستشػػػػػراقّية 
ىػػػػك مػػػػا قػػػػاـ بػػػػو نػػػػابميكف بكنػػػػابرت خػػػػالؿ حممتػػػػو عمػػػػى مصػػػػر  مػػػػف ت سػػػػيس لممجمػػػػع العممػػػػي الػػػػذم 

ـّ المفكػػػػػػريف كالبػػػػػػاحثيف مػػػػػػف مختمػػػػػػؼ العمػػػػػػكـ كقػػػػػػاـ فػػػػػػي أساسػػػػػػو عمػػػػػػى  الترجمػػػػػػة مػػػػػػف المغػػػػػػات ضػػػػػػ
األخػػػػػرل ل سػػػػػيما الفرنسػػػػػية، كمػػػػػا جمػػػػػب معػػػػػو المطػػػػػابع المشػػػػػيكرة، فالستشػػػػػراؽ جػػػػػزء ل يتجػػػػػزأ مػػػػػف 
 -الحػػػػػػتالؿ كبحسػػػػػػب إدكرد سػػػػػػعيد فالستشػػػػػػراؽ ك اسػػػػػػمكب مػػػػػػف الفكػػػػػػر قػػػػػػائـ عمػػػػػػى تمييػػػػػػز كجػػػػػػكدم
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، كايجػػػػػاد سػػػػػبيؿ لمتكاصػػػػػؿ بػػػػػيف الطػػػػػرفيف تحػػػػػت اطػػػػػار المصػػػػػمحة انطكلػػػػػكجي بػػػػػيف الشػػػػػرؽ كالغػػػػػرب
 (.54، ص: 2011)جمكعي،  تركة كىك اسمكب مف اساليب السيطرة كفرض النفكذالمش

ف كػػػػاف بيػػػػدؼ فضػػػػح نكايػػػػاه كاىدافػػػػو، كاتاحػػػػة فرصػػػػة لنػػػػا  كبالتػػػػالي فػػػػ ف ترجمػػػػة مػػػػا يقكلػػػػو الخػػػػر كا 
لمعرفػػػػة كيػػػػؼ يفكػػػػر الخػػػػر، مػػػػع ذلػػػػؾ قػػػػد تكػػػػكف نتػػػػائ  الترجمػػػػة عكسػػػػية ألف الترجمػػػػة تغفػػػػؿ أحيانػػػػان 

نتيجػػػػة الكػػػػـ اليائػػػػؿ مػػػػف المعمكمػػػػات فػػػػي كقػػػػت قياسػػػػي كقصػػػػير يقػػػػكـ بػػػػو  نقػػػػد النكايػػػػا بطريقػػػػة قكيػػػػة
العػػػػػالـ، كمػػػػػا اف المػػػػػكاد المترجمػػػػػة تعتبػػػػػر مػػػػػكاد تػػػػػـ اختيارىػػػػػا بقصػػػػػد فػػػػػ ف التػػػػػ ثير يكػػػػػكف انتقػػػػػائي 
يتماشػػػػى مػػػػع أفكػػػػار المتػػػػرجـ كبتػػػػالي يكجػػػػو الجميػػػػكر بطريقػػػػة تتماشػػػػى مػػػػع اىدافػػػػو كرؤيتػػػػو، فػػػػالمكاد 

جػػػػو الفكػػػػرم كضػػػػمنيان نكػػػػكف نشػػػػّجع مػػػػا نقػػػػكـ بترجمتػػػػو ) المصػػػػدر المترجمػػػػة فػػػػي الغالػػػػب تػػػػدعـ التك 
 (.56السابؽ، ص: 

يقػػػػػكؿ الػػػػػدكتكر جمػػػػػار كركػػػػػار المحاضػػػػػر فػػػػػي جامعػػػػػة الجزائػػػػػر كفػػػػػي الحػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػي لمجزائػػػػػر، 
أف الحػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػي لمجزائػػػػػر رافقػػػػػو حركػػػػػة ترجمػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف الجانػػػػػب الفرنسػػػػػي الػػػػػذم اسػػػػػتقطب 
العشػػػػرات مػػػػف المتػػػػرجميف لمغػػػػات العربيػػػػة كالفرنسػػػػية، حيػػػػث قػػػػامكا بنقػػػػؿ المػػػػكركث الثقػػػػافي كالفكػػػػرم 

عمػػػػػػى ترجمػػػػػػة الفكػػػػػػر الفرنسػػػػػػي كالنظػػػػػػاـ السياسػػػػػػي الجزائػػػػػػرم الػػػػػػى الفرنسػػػػػػية كالعكػػػػػػس بػػػػػػ نيـ عممػػػػػػكا 
ىػػػػـ مػػػػف الفرنسػػػػييف كمػػػػف العػػػػرب عمػػػػى حػػػػد  كالمترجمػػػػكفكنظػػػػاـ الحكػػػػـ لفرنسػػػػا الػػػػى المغػػػػة العربيػػػػة، 

 (.250، ص: 1979سكاء )كركار، 

كاىػػػػػتـ المترجمػػػػػكف الجزائريػػػػػكف بترجمػػػػػة الكتػػػػػب الفرنسػػػػػية لسػػػػػيما كتػػػػػب الفقػػػػػو فػػػػػي الحكػػػػػـ كالقػػػػػانكف 
لمترجمػػػػػكف الجزائريػػػػػكف يعتبػػػػػركف أف ىػػػػػذه الترجمػػػػػة تفيػػػػػد الشػػػػػعب كتعرفػػػػػو المػػػػػدني الفرنسػػػػػي، ككػػػػػاف ا

بالفرنسػػػػػييف المحتمػػػػػيف كقػػػػػكانينيـ المدنيػػػػػة كالسياسػػػػػية، كلّعػػػػػؿ ابػػػػػرز أخطػػػػػاءىـ انيػػػػػـ بػػػػػالغكا فػػػػػي مػػػػػدح 
القػػػػػػػانكف الفرنسػػػػػػػي، كأنيػػػػػػػـ كػػػػػػػانكا يبػػػػػػػرركف أخطػػػػػػػاءه، كانتشػػػػػػػرت ىػػػػػػػذه الظػػػػػػػاىرة فػػػػػػػي الجزائػػػػػػػر بعػػػػػػػد 

كتػػػػػػب الفقػػػػػػو السػػػػػػالمي كاخضػػػػػػاع كػػػػػػؿ المحػػػػػػاكـ  لمعظػػػػػػـييف الحركػػػػػػة النشػػػػػػطة فػػػػػػي ترجمػػػػػػة الفرنسػػػػػػ
كالقضػػػػػاة الػػػػػػى الفقػػػػػػو الفرنسػػػػػػي بالمغػػػػػػة الفرنسػػػػػػية فػػػػػي كػػػػػػؿ تفاصػػػػػػيؿ الحيػػػػػػاة كاألحكػػػػػػاـ حتّػػػػػػى أحكػػػػػػاـ 

فاصػػػػػيؿ الدقيقػػػػػة فػػػػػي النظػػػػػاـ القضػػػػػائي )المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، ص: الػػػػػزكاج كالطػػػػػالؽ كغيرىػػػػػا مػػػػػف الت
255.) 
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ى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى كافػػػػػة القػػػػػكانيف التػػػػػي تحكػػػػػـ كاىتمػػػػػت سػػػػػمطة الحػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػي فػػػػػي الجزائػػػػػر الػػػػػ
القبائػػػػػؿ فػػػػػي كافػػػػػة أنحػػػػػاء الػػػػػبالد كبالتػػػػػالي عمػػػػػدت عمػػػػػى ضػػػػػركرة ترجمتيػػػػػا الػػػػػى الفرنسػػػػػية لدراسػػػػػتيا 

عيا لمتغييػػػػر بطريقػػػػة تخػػػػدـ مصػػػػالحيـ، كبعػػػػد التغييػػػػر يػػػػتـ تعميميػػػػا بالفرنسػػػػية األمػػػػر الػػػػذم كاخضػػػػا
الجزائػػػػػرييف الػػػػػى المغػػػػػة العربيػػػػػة  يضػػػػػطر الػػػػػى اعػػػػػادة تحكيميػػػػػا الػػػػػى العربيػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ المتػػػػػرجميف

أك النػػػػػدفاع الػػػػػى تعمّػػػػػـ المغػػػػػة الفرنسػػػػػية كالتعػػػػػرؼ عمػػػػػى قػػػػػكانيف حكػػػػػـ الحػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػي المعمػػػػػكؿ 
بيػػػػا فػػػػي المحػػػػاكـ المدنيػػػػة كالعسػػػػكرية التػػػػي تسػػػػيطر عمييػػػػا السػػػػمطات الفرنسػػػػية )المصػػػػدر السػػػػابؽ، 

 (.257ص: 

 

 الترجمة من اإلعالم اإلسرائيمي

 

خػػػػرل سػػػػكاء استعرضػػػػناه فػػػػي السػػػػابؽ مػػػػف إطػػػػار نظػػػػرم لتػػػػ ثير الترجمػػػػة مػػػػف الشػػػػعكب األككفقػػػػان لمػػػػا 
عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل المعرفػػػػػػػة لمعمػػػػػػػـك اك الفكػػػػػػػر كالفمسػػػػػػػفة كالشػػػػػػػعر كالتػػػػػػػراث كاألدب، اك عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكل 
السػػػػمكؾ الػػػػذم يػػػػدفع الػػػػى تعمّػػػػـ المغػػػػات اك ادخػػػػاؿ بعػػػػض المصػػػػطمحات الػػػػى الحيػػػػاة اليكميػػػػة اكراىػػػػان 

عػػػػػػان فػػػػػػي حػػػػػػالت النتػػػػػػاج األدبػػػػػػي كالفكػػػػػػرم... سػػػػػػنحاكؿ فيػػػػػػـ تػػػػػػ ثير فػػػػػػي حػػػػػػالت الحػػػػػػتالؿ اك طك 
الترجمػػػػػة مػػػػػف المغػػػػػة العبريػػػػػة فػػػػػي اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي الػػػػػى المغػػػػػة العربيػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ الصػػػػػحفييف 

 الفمسطينييف كالمترجميف كالمحمميف السياسييف.

 

 أىمية اإلعالم العبرد بالنسبة لمحكومة اإلسرائيمية

 

اإلسػػػػػرائيمي بالنسػػػػػبة لمحككمػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية يصػػػػػؼ رئػػػػػيس تحريػػػػػر شػػػػػبكة معػػػػػان حػػػػػكؿ أىميػػػػػة اإلعػػػػػالـ 
اإلخباريػػػػػػة الػػػػػػدكتكر ناصػػػػػػر المحػػػػػػاـ بػػػػػػ ف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي مكػػػػػػكف أساسػػػػػػي مػػػػػػف مككنػػػػػػات دكلػػػػػػة 
إسػػػػػرائيؿ، كيمحػػػػػؽ كممػػػػػة اإلعػػػػػالـ بكممػػػػػة التحػػػػػريض، أم أنػػػػػو اإلعػػػػػالـ بمفيكمػػػػػو التحريضػػػػػي كلػػػػػيس 

 المكضكع.
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اإلسػػػػػرائيمي كقػػػػػت الحػػػػػرب يصػػػػػبح جنػػػػػدم مجنػػػػػد عنػػػػػد المؤسسػػػػػة األمنيػػػػػة كيقػػػػكؿ المحػػػػػاـ أف اإلعػػػػػالـ 
كالعسػػػػػػػكرية، كل يمكػػػػػػػف إلسػػػػػػػرائيؿ أف تسػػػػػػػمح ألم كسػػػػػػػيمة إعػػػػػػػالـ أف تشػػػػػػػذ عػػػػػػػف إسػػػػػػػتراتيجيتيا فػػػػػػػي 
كقػػػػػػػت األزمػػػػػػػات... كدللػػػػػػػة األىميػػػػػػػة بالنسػػػػػػػبة لكسػػػػػػػائؿ التصػػػػػػػاؿ كاإلعػػػػػػػالـ أف إسػػػػػػػرائيؿ حاربػػػػػػػت 

  التكاصػػػػؿ اللكتركنػػػػي كقػػػػت الحػػػػرب مثػػػػؿ الػػػػكاتس اسػػػػتخداـ أفػػػػراد الجػػػػيش لميكاتػػػػؼ النقالػػػػة كلبػػػػرام
 أب كالفيسبكؾ.

كبالتػػػػػػػالي يؤكػػػػػػػد انػػػػػػػو لػػػػػػػيس بالصػػػػػػػدفة أف يقػػػػػػػرر الكنيسػػػػػػػت اإلسػػػػػػػرائيمي ل بمنػػػػػػػع بيػػػػػػػع أم مؤسسػػػػػػػة 
عنػػػػػػػدما كػػػػػػػادت صػػػػػػػحيفة  2013إعالميػػػػػػػة لغيػػػػػػػر الييػػػػػػػكد، كىػػػػػػػذا كػػػػػػػاف شػػػػػػػيء مفصػػػػػػػمي فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 
نيسػػػػػػت منػػػػػػع أف يكػػػػػػكف اإلعػػػػػػالـ معػػػػػػاريؼ أف تفمػػػػػػس كحػػػػػػاكؿ بعػػػػػػض األمريكػػػػػػاف شػػػػػػراؤىا، إل أف الك

 إل لييكدم كحتى لك كاف إسرائيميا. 

مػػػػػػا يقكلػػػػػػو المحػػػػػػاـ بػػػػػػ ف  PNNرئػػػػػػيس تحريػػػػػػر شػػػػػػبكة فمسػػػػػػطيف اإلخباريػػػػػػة  –كيػػػػػػدعـ منجػػػػػػد جػػػػػػادك 
اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي تحريضػػػػي كىػػػػك لػػػػيس بػػػػرئ فػػػػي الصػػػػراع العربػػػػي اإلسػػػػرائيمي، سػػػػكاء كػػػػاف يتبػػػػع 
الحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية أك يتبػػػػػػع األحػػػػػػزاب اليسػػػػػػارية أك اليمينيػػػػػػة، كيقػػػػػػكؿ أنػػػػػػو إعػػػػػػالـ ُمسػػػػػػّيس، لكنػػػػػػو 

ة أخػػػػػرل تيػػػػػتـ يفػػػػػرؽ بػػػػػيف مػػػػػا تقدمػػػػػو كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية مػػػػػف مػػػػػادة تخػػػػػص الصػػػػػراع كمػػػػػاد
بالقضػػػػػػايا اإلسػػػػػػرائيمي الداخميػػػػػػة، حيػػػػػػث يصػػػػػػؼ اإلعػػػػػػالـ الػػػػػػذم ينػػػػػػاقش الشػػػػػػ ف الػػػػػػداخمي أنػػػػػػو حػػػػػػر 
كنزيػػػػػو كمكضػػػػػكعي، بينمػػػػػا الػػػػػذم يعػػػػػال  قضػػػػػايا الصػػػػػراع مػػػػػع الفمسػػػػػطينييف فيػػػػػك لػػػػػيس مكضػػػػػكعي 

 كيخضع لمقكلبة كيمارس التحريض.

كؿ قضػػػػػػايا الصػػػػػػراع مػػػػػػع كيػػػػػػرل أف مػػػػػػف يتػػػػػػابع الصػػػػػػحافة اإلسػػػػػػرائيمية يػػػػػػدرؾ أف المػػػػػػادة التػػػػػػي تتنػػػػػػا
الفمسػػػػػطينييف مضػػػػػبكطة بشػػػػػركط حككميػػػػػة، كعمييػػػػػا رقابػػػػػة صػػػػػارمة، كيتجمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػي المالحظػػػػػة 
عمػػػػػى المػػػػػادة بػػػػػ ف السػػػػػمطات سػػػػػمحت لإلعػػػػػالـ بالنشػػػػػر مػػػػػا يػػػػػدلؿ أف ىنػػػػػاؾ ضػػػػػكابط مػػػػػف الحككمػػػػػة 
كقيػػػػػػػادة األمػػػػػػػف، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػـك الجيػػػػػػػات المختصػػػػػػػة بمالحظػػػػػػػة كاحتجػػػػػػػاز الصػػػػػػػحفييف اإلسػػػػػػػرائيمييف 

 اكزكف ىذه الضكابط.الذيف يتج

كيقػػػػػكؿ المتػػػػػرجـ محمػػػػػد أبػػػػػك عػػػػػالف انػػػػػو يتػػػػػابع اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المقػػػػػركء كالمكتػػػػػكب كالمسػػػػػمكع 
بشػػػػػػػكؿ يػػػػػػػكمي، كأف حجػػػػػػػـ متابعتػػػػػػػو تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى األحػػػػػػػداث التػػػػػػػي تخػػػػػػػص الصػػػػػػػراع الفمسػػػػػػػطيني 
اإلسػػػػػػرائيمي، فمػػػػػػثالن أكقػػػػػػات  األزمػػػػػػات كػػػػػػالحركب عمػػػػػػى غػػػػػػزة، كاألحػػػػػػداث التػػػػػػي تقػػػػػػع فػػػػػػي القػػػػػػدس، 
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المتابعػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػدار السػػػػػاعة، كفػػػػػي األيػػػػػاـ العاديػػػػػة تكػػػػػكف متابعتػػػػػو اعتياديػػػػػة تقتصػػػػػر عمػػػػػى  تكػػػػػكف
التصػػػػػفح كترجمػػػػػػة الميػػػػػـ مػػػػػػف األخبػػػػػار، كبػػػػػػالطبع يػػػػػػرتبط حجػػػػػـ الترجمػػػػػػة بحجػػػػػـ األحػػػػػػداث، كلكػػػػػػف 
بػػػػػالطبع ل يمػػػػػر يػػػػػـك كاحػػػػػد دكف كجػػػػػكد مػػػػػكاد يػػػػػتـ ترجمتيػػػػػا مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، كليػػػػػذا قػػػػػاـ أبػػػػػك 

 ية اسميا إسرائيميات، يقـك بنشر ما يترجمو عمييا.عالف بت سيس إلكتركن

يػػػػػرل الػػػػػدكتكر ناصػػػػػر المحػػػػػاـ أف تػػػػػاريخ الترجمػػػػػة مػػػػػف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي يػػػػػرتبط ب حػػػػػداث 
الصػػػػػػراع العربػػػػػػي اإلسػػػػػػرائيمي، حيػػػػػػث اىتمػػػػػػت منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر بفػػػػػػتح دائػػػػػػرة لمترجمػػػػػػة كمػػػػػػا يقػػػػػػكؿ 

ياسػػػػػي لممنظمػػػػػة، كبعػػػػػد أف جػػػػػاءت المحػػػػػاـ فػػػػػي بيػػػػػركت، ثػػػػػـ فػػػػػي قبػػػػػرص تماشػػػػػيان مػػػػػع الكضػػػػػع الس
 السمطة الفمسطينية جاءت ىذه الدائرة مع منظمة التحرير كأصبحت دائرة حككمية.

كيقػػػػػػكؿ المحػػػػػػاـ أف الصػػػػػػحفي ريمكنػػػػػػدا الطكيػػػػػػؿ أكؿ مػػػػػػف أسػػػػػػس دائػػػػػػرة فػػػػػػي نقابػػػػػػة الصػػػػػػحفييف مػػػػػػف 
 أجػػػػػؿ الترجمػػػػػة مػػػػػف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية، كاسػػػػػتمميا مػػػػػف بعػػػػػده رضػػػػػكاف عيػػػػػاش كنقميػػػػػا إلػػػػػى

 ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف.

 

 أىداف الترجمة من اإلعالم العبرد

 

يػػػػػرل المتػػػػػرجـ محمػػػػػد أبػػػػػك عػػػػػالف أف األىػػػػػداؼ العامػػػػػة لمترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم تػػػػػرتبط فػػػػػي 
معرفػػػػػػػػػة التكجيػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػػػرائيمي تجػػػػػػػػػاه مختمػػػػػػػػػؼ القضػػػػػػػػػايا السياسػػػػػػػػػية 

يػػػػػؼ المجتمػػػػع الفمسػػػػػطيني فيمػػػػػا ُيكتػػػػب فػػػػػي اإلعػػػػػالـ كالجتماعيػػػػة كالقتصػػػػػادية، باإلضػػػػافة إلػػػػػى تعر 
 العبرم في األمكر المتعمقة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.

كمػػػػػف األىػػػػػداؼ أيضػػػػػا، يػػػػػرل أف تكػػػػػذيب الركايػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية جػػػػػزء مػػػػػرتبط بالترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ 
 العبػػػػػػػػرم، كمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ الترجمػػػػػػػػة يػػػػػػػػتـ تكضػػػػػػػػيح أكاذيػػػػػػػػب الركايػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػرائيمية كتقػػػػػػػػديميا لجيػػػػػػػػات

 الختصاص مف أجؿ تفنيدىا، كنشر الركاية الفمسطينية في اإلعالـ لتكاجو ركاية الحتالؿ.

كيقػػػػػػكؿ المحػػػػػػاـ أف امػػػػػػتالؾ المغػػػػػػة سػػػػػػالح، كأف الصػػػػػػحفي الفمسػػػػػػطيني الػػػػػػذم يعػػػػػػرؼ المغػػػػػػة العبريػػػػػػة 
يمتمػػػػػؾ سػػػػػالح ككػػػػػذلؾ الصػػػػػحفي اإلسػػػػػرائيمي الػػػػػذم يعػػػػػرؼ العربيػػػػػة ىػػػػػك أيضػػػػػان يمتمػػػػػؾ سػػػػػالح كمػػػػػف 
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إلسػػػػػرائيمييف ىػػػػػـ الػػػػػذيف يعرفػػػػػكف العربيػػػػػة، كاليػػػػػدؼ مػػػػػف الترجمػػػػػة أف الخبػػػػػر فػػػػػي أشػػػػػير الصػػػػػحفييف ا
فمسػػػػػطيف يتكػػػػػكف مػػػػػف شػػػػػقيف األكؿ فػػػػػي فمسػػػػػطيف كاآلخػػػػػر فػػػػػي إسػػػػػرائيؿ أك العكػػػػػس كيكػػػػػكف مثابػػػػػة 
الفعػػػػػػؿ كرد الفعػػػػػػؿ، كبالتػػػػػػػالي الترجمػػػػػػة ميمػػػػػػػة لمصػػػػػػحفي الفمسػػػػػػػطيني الػػػػػػذم يمتمػػػػػػػؾ المغػػػػػػة العبريػػػػػػػة 

 عؿ مف الداخؿ اإلسرائيمي.كيستطيع أف يتابع الفعؿ أك رد الف

كيعقّػػػػػػب المحػػػػػػاـ عمػػػػػػى كثػػػػػػرة الترجمػػػػػػػات فػػػػػػي كػػػػػػؿ كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ كانتشػػػػػػارىا عمػػػػػػى نحػػػػػػك يمكػػػػػػػف 
كصػػػػفيا بالظػػػػاىرة، بػػػػ ف الترجمػػػػة فػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي أصػػػػبحت مكضػػػػة أكثػػػػر مػػػػف أنيػػػػا ضػػػػركرة أك 
أىميػػػػػة مينيػػػػػة ألف ىنػػػػػاؾ مبالغػػػػػة كميػػػػػة كليسػػػػػت نكعيػػػػػة فػػػػػي الترجمػػػػػة، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى خمكىػػػػػا مػػػػػف 

 الفكر كالكعي كالرؤية السياسية.

كيػػػػػرل منجػػػػػد جػػػػػادك أنػػػػػو مػػػػػف الميػػػػػـ لػػػػػدل المػػػػػكاطف كالمسػػػػػؤكؿ الفمسػػػػػطيني أف يعػػػػػرؼ كيػػػػػؼ يفكػػػػػر 
الطػػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػػر، كلكػػػػػػػف كاجػػػػػػػب المينيػػػػػػػة أف تكػػػػػػػكف الترجمػػػػػػػة قكيػػػػػػػة كمتينػػػػػػػة كفػػػػػػػي إطػػػػػػػار يخػػػػػػػدـ 

افة إلػػػػى األىػػػػداؼ الكطنيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ المراقبػػػػة كالمتابعػػػػة لمػػػػا ينشػػػػر فػػػػي اإلعػػػػالـ العبػػػػرم، باإلضػػػػ
 امتالؾ المترجـ لفكر ككعي سياسي.

 

 خطر الترجمة دون وعي سياسي

 

كحػػػػكؿ أىميػػػػة كجػػػػكد فكػػػػر ككعػػػػي سياسػػػػي لػػػػدل المتػػػػرجـ الفمسػػػػطيني، قػػػػاؿ الػػػػدكتكر ناصػػػػر المحػػػػاـ 
أف الترجمػػػػػة دكف كجػػػػػكد الفكػػػػػر السياسػػػػػي تتحػػػػػكؿ ل إراديػػػػػان بػػػػػكؽ لمعػػػػػدك دكف أف نشػػػػػعر بيػػػػػا، فيػػػػػي 

مػػػػػػػف سػػػػػػػقؼ التكقعػػػػػػػات، كبالتػػػػػػػالي تخضػػػػػػػع  خاطئػػػػػػػةبطريقػػػػػػػة قػػػػػػػد تحػػػػػػػبط الجمػػػػػػػاىير أك قػػػػػػػد ترفػػػػػػػع 
 لمسؤكلية شخصية أك مجتمعية أك األفضؿ أف تككف مسؤكلية مؤسساتية.

كأضػػػػػػاؼ أف مػػػػػػا يتيحػػػػػػو اإلعػػػػػػالـ العبػػػػػػرم ىػػػػػػك اطػػػػػػالع المػػػػػػكاطف بشػػػػػػكؿ أكبػػػػػػر عمػػػػػػا يحػػػػػػدث فػػػػػػي 
المجتمػػػػػػع اإلسػػػػػػرائيمي ألف الحاجػػػػػػة اليكميػػػػػػة ضػػػػػػاغطة ككبيػػػػػػرة، كيحتػػػػػػاج المػػػػػػكاطف أف يعػػػػػػرؼ مػػػػػػف 

 الذم اعتقميـ الجيش في الميمة، كما إذا كانت الحكاجز مفتكحة كالطرؽ مغمقة أك مفتكحة.
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كيػػػػرل المتػػػػرجـ محمػػػػد أبػػػػك عػػػػالف أف كجػػػػكد ترجمػػػػة مػػػػف اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي كنشػػػػرىا فػػػػي اإلعػػػػالـ 
نمػػػػػا يػػػػػرتبط باليػػػػػدؼ  الفمسػػػػػطيني أمػػػػػر غيػػػػػر مػػػػػرتبط ب ىميػػػػػة مينيػػػػػة بالنسػػػػػبة لإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني، كا 

ؼ بعػػػػػػػدـ صػػػػػػػحة الركايػػػػػػػة اإلسػػػػػػػرائيمية، ففػػػػػػػي الحػػػػػػػركب عمػػػػػػػى غػػػػػػػزة يكػػػػػػػكف اإلعػػػػػػػالـ كىػػػػػػػك التعريػػػػػػػ
 اإلسرائيمي خاضع لمرقابة العسكرية كما ىك الحاؿ في مختمؼ المكاضيع األمنية.

فالترجمػػػػػة تكشػػػػػؼ ىػػػػػذا الكػػػػػذب، كمػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ العمميػػػػػة الفدائيػػػػػة فػػػػػي معسػػػػػكر "زكيػػػػػيـ"، 
عػػػػكز"، كالػػػػذم كانػػػػت الركايػػػػة اإلسػػػػرائيمي مختمفػػػػة، كبعػػػػد كالعمميػػػػة العسػػػػكرية فػػػػي مسػػػػتكطنة "ناحػػػػؿ 

نشػػػػػر اضػػػػػطر النػػػػػاطؽ العسػػػػػكرم باسػػػػػـ جػػػػػيش الحػػػػػتالؿ اإلسػػػػػرائيمي لمتراجػػػػػع عػػػػػف ركايتػػػػػو، خاصػػػػػة 
 في عممية "ناحؿ عكز".

كيعتبػػػػػر جػػػػػادك أف خطػػػػػكرة عػػػػػدـ كجػػػػػكد فكػػػػػر سياسػػػػػي عنػػػػػد المتػػػػػرجـ الفمسػػػػػطيني، يسػػػػػمح إلسػػػػػرائيؿ 
الترجمػػػػػػػة إلػػػػػػػى الجميػػػػػػػكر الفمسػػػػػػػطيني دكف كجػػػػػػػكد الحػػػػػػػس تمريػػػػػػػر أجنػػػػػػػداتيا كممفاتيػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

الفكػػػػػػرم لػػػػػػدل المتػػػػػػرجـ، ألف إسػػػػػػرائيؿ تسػػػػػػتغؿ كػػػػػػؿ مػػػػػػا ىػػػػػػك متػػػػػػكفر لػػػػػػدييا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ مصػػػػػػالحيا 
كبالتػػػػػػالي خطػػػػػػكرة تمريػػػػػػر بعػػػػػػض الخالفػػػػػػات كالقضػػػػػػايا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اإلعػػػػػػالـ أك التكػػػػػػتـ عمػػػػػػى نقػػػػػػاط 

الـ، كل يكػػػػػكف ذلػػػػػؾ معينػػػػػة مػػػػػثالن فػػػػػي ممػػػػػؼ عمميػػػػػة السػػػػػالـ كالمفاكضػػػػػات يػػػػػ تي مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلعػػػػػ
حرصػػػػان مػػػػف القيػػػػادة اإلسػػػػرائيمية لطػػػػالع اإلعػػػػالـ عمػػػػى كػػػػؿ القضػػػػايا بقػػػػدر مػػػػا يكػػػػكف حػػػػرض عمػػػػى 

 تمرير األجندة كتشكيو صكرة بعض المسؤكليف الفمسطينييف، كغيرىا مف األىداؼ.

كخػػػػػالؿ الترجمػػػػػة، يؤكػػػػػد منجػػػػػد جػػػػػادك أف المحػػػػػرر يقػػػػػـك بشػػػػػطب بعػػػػػض المصػػػػػطمحات كاسػػػػػتبداليا 
ائـ الرؤيػػػػػة كاألىػػػػػداؼ الفمسػػػػػطينية، كبػػػػػنفس الكقػػػػػت يحػػػػػافظ المحػػػػػرر عمػػػػػى تكصػػػػػيؿ بمصػػػػػطمحات تػػػػػك 

الفكػػػػػرة كالرسػػػػػالة لمجميػػػػػكر كتبيػػػػػاف اليػػػػػدؼ منيػػػػػا، فمػػػػػثالن عنػػػػػدما يحمػػػػػؿ الخبػػػػػر ادعػػػػػاءات إسػػػػػرائيمية 
ليسػػػػت صػػػػػادقة يػػػػػتـ التنكيػػػػػو لمجميػػػػػكر بػػػػػ ف ىػػػػذه ادعػػػػػاءات كيػػػػػتـ تكضػػػػػيح اليػػػػػدؼ منيػػػػػا باستضػػػػػافة 

 اء الشؤكف اإلسرائيمية.محمؿ سياسي أك بتعقيبات خبر 

يؤكػػػػػػد جػػػػػػادك أف لمترجمػػػػػػة تػػػػػػ ثيرات عمػػػػػػى الشػػػػػػارع الفمسػػػػػػطيني، كبنػػػػػػاء عمػػػػػػى نشػػػػػػر معمكمػػػػػػات مػػػػػػف 
اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف الحػػػػػالت يكػػػػػكف انعكاسػػػػػان سػػػػػمبيان ليػػػػػو فػػػػػي الشػػػػػارع الفمسػػػػػطيني، 
كيقػػػػػػػكؿ أف معظػػػػػػػـ التػػػػػػػ ثيرات تكػػػػػػػكف سػػػػػػػمبية، خصكصػػػػػػػان كاف الشػػػػػػػارع الفمسػػػػػػػطيني يعػػػػػػػيش عصػػػػػػػر 
المصػػػػػػالح كالتنػػػػػػافس داخػػػػػػؿ األحػػػػػػزاب السياسػػػػػػية، فمػػػػػػف الػػػػػػكارد أف تعتمػػػػػػد أحػػػػػػزاب فمسػػػػػػطيني عمػػػػػػى 
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تصػػػػػػريحات اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني لتبريػػػػػػر خالفػػػػػػاتيـ أك اتيػػػػػػاـ مسػػػػػػؤكليف فػػػػػػي األحػػػػػػزاب الفمسػػػػػػطينية 
 األخرل.

كيتحػػػػػػدث عػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، حيػػػػػػث يقػػػػػػكؿ أف جػػػػػػزء أساسػػػػػػي مػػػػػػف 
الميػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية مثػػػػػػؿ المكاقػػػػػػع اللكتركنيػػػػػػة كاإلذاعػػػػػػات تقػػػػػػـك ببػػػػػػث مػػػػػػكاد إعالميػػػػػػة األدكات اإلع

بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ترسػػػػػػيخ تػػػػػػ ثير عمػػػػػػى الجميػػػػػػكر الفمسػػػػػػطيني كلجعػػػػػػؿ الرؤيػػػػػػة السياسػػػػػػية 
الفمسػػػػػػػطينية التػػػػػػػي يحمميػػػػػػػا اإلعػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػطيني ضػػػػػػػعيفة كحقػػػػػػػنيـ بركايػػػػػػػة إسػػػػػػػرائيمية مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

 ع الجميكر الفمسطيني بالمغة العربية. كصكليـ كتكاصميـ مباشرة م

التمفزيػػػػكف الرسػػػػمي الحكػػػػكمي أنػػػػو يػػػػتـ  -يقػػػػكؿ أنػػػػس أبػػػػك عرقػػػػكب، كىػػػػك متػػػػرجـ تمفزيػػػػكف فمسػػػػطيف 
التعػػػػػاطي مػػػػػع اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي لػػػػػدل الػػػػػبعض بشػػػػػيء مػػػػػف النبيػػػػػار، خصكصػػػػػان عنػػػػػدما يكػػػػػكف 

سػػػػػػطينية، كىػػػػػػذه سػػػػػػائؿ إعػػػػػػالـ فمالمصػػػػػػدر األكؿ لخبػػػػػػر محمػػػػػػي مػػػػػػف المفتػػػػػػرض أف تبػػػػػػادر لنشػػػػػػره ك 
ة ل تسػػػػرل عمػػػػى الجميػػػػع، كلكػػػػف بمػػػػا أف الحػػػػديث يػػػػدكر عػػػػف إعػػػػالـ يسػػػػتخدـ لغػػػػة ل يتقنيػػػػا الحالػػػػ

غالبيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينيكف فػػػػػػ ف كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطينية متعػػػػػػددة، تحمػػػػػػؿ فػػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػػف األحيػػػػػػاف 
أخالقيػػػػػات مينػػػػػة الترجمػػػػػة لتخػػػػػرج الػػػػػنص كفقػػػػػان ألىػػػػػكاء الجيػػػػػات التػػػػػي تمػػػػػكؿ تمػػػػػؾ الكسػػػػػيمة أك تمػػػػػؾ 

 التي تسعى لمحصكؿ عمى تمكيؿ منيا.

كيػػػػػػرل أف ىػػػػػػذه األىػػػػػػكاء فػػػػػػي الترجمػػػػػػة ىػػػػػػي "خيانػػػػػػة ل مانػػػػػػة"، كأف مػػػػػػف يمػػػػػػارس ىػػػػػػذا الػػػػػػدكر فػػػػػػي 
الغالػػػػػػب القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص كمػػػػػػا يقػػػػػػكؿ، أك عػػػػػػائالت ثريػػػػػػة أك شػػػػػػركات كبػػػػػػرل تريػػػػػػد الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى 

 عالقاتيا مع الشركة في المستكطنات.

كالصػػػػػػػحفييف اإلسػػػػػػػرائيمييف المتخصصػػػػػػػيف بالشػػػػػػػ ف كأضػػػػػػػاؼ أبػػػػػػػك عرقػػػػػػػكب أف غالبيػػػػػػػة اإلعالميػػػػػػػيف 
الفمسػػػػػػطيني أتقنػػػػػػكا المغػػػػػػة العربيػػػػػػة، كحصػػػػػػمكا عمػػػػػػى معػػػػػػارفيـ حػػػػػػكؿ المجتمػػػػػػع الفمسػػػػػػطيني كتياراتػػػػػػو، 
كخػػػػػػالؿ خػػػػػػدمتيـ فػػػػػػي أجيػػػػػػزة السػػػػػػتخبارات اإلسػػػػػػرائيمية المتعػػػػػػددة، فغػػػػػػالبيتيـ تككنػػػػػػت لػػػػػػدييـ نفػػػػػػس 

المعمكمػػػػػػات كغالبػػػػػػان مػػػػػػا تكػػػػػػكف  النطباعػػػػػػات عػػػػػػف الفمسػػػػػػطينييف كقضػػػػػػيتيـ، كلػػػػػػدييـ نفػػػػػػس مصػػػػػػادر
مػػػػػػػف األجيػػػػػػػزة السػػػػػػػتخباراتية، كمػػػػػػػف يغػػػػػػػرد خػػػػػػػارج السػػػػػػػرب لػػػػػػػف يكػػػػػػػكف بمقدرتػػػػػػػو الحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى 

 المعمكمات، كيستبعد أف أحدان مف الصحفييف اإلسرائيمييف يفكر أف يغرد خارج السرب.
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كيسػػػػػتنت  انػػػػػو مػػػػػف ىنػػػػػا ينبػػػػػع التشػػػػػابو القػػػػػائـ عمػػػػػى تقػػػػػديـ الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى أنػػػػػو شػػػػػخص إرىػػػػػابي 
متػػػػػػػػكحش كمتعصػػػػػػػػػب دينيػػػػػػػػػان، أك انتيػػػػػػػػػازم مسػػػػػػػػػتعد لخيانػػػػػػػػة كطنػػػػػػػػػو، كثمػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػكرة بػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػاتيف 
الصػػػػػػػكرتيف ترسػػػػػػػميا صػػػػػػػحيفة ىػػػػػػػررتس تظيػػػػػػػر فييػػػػػػػا الفمسػػػػػػػطيني بػػػػػػػدكر الضػػػػػػػحية مسػػػػػػػمكبة اإلرادة، 

 لكسب كد الفمسطينييف كلتجميؿ صكرة إسرائيؿ.

 

 الحاجات التي تمبييا الترجمة وسبب المجوء إلييا

 

ف الترجمػػػػػػة مػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي أحيانػػػػػػان تكػػػػػػكف مرتبطػػػػػػة بعػػػػػػدـ قػػػػػػدرة يػػػػػػرل المتػػػػػػرجـ أبػػػػػػك عػػػػػػال
الصػػػػػحفي الفمسػػػػػطيني لمكصػػػػػكؿ إلػػػػػى المعمكمػػػػػة التػػػػػي يكػػػػػكف مصػػػػػدرىا إسػػػػػرائيمي، ناىيػػػػػؾ أف ىنػػػػػاؾ 
العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػؤكليف الفمسػػػػػػػػطينييف يعطػػػػػػػػكف المعمكمػػػػػػػػة لإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي قبػػػػػػػػؿ إعطائيػػػػػػػػا 

عطػػػػػى المعمكمػػػػػة لإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني نيائيػػػػػان، كيقػػػػػكؿ لإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني، كفػػػػػي أحيػػػػػاف أخػػػػػرل ل ت
أنػػػػػػػو فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الجزئيػػػػػػػة كانػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ شػػػػػػػكاكل كثيػػػػػػػرة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الصػػػػػػػحفييف الفمسػػػػػػػطينييف بعػػػػػػػدـ 

 حصكليـ عمى المعمكمة الميمة مف المسؤكؿ الفمسطيني.

 

كيقػػػكؿ أنػػػػو مػػػػف أىػػػـ الشػػػػكاىد عمػػػػى ىػػػذه الجزئيػػػػة ىػػػػك عػػػف الفتػػػػرة التػػػػي سػػػبقت العػػػػكدة لممفاكضػػػػات، 
ع شػػػػػػركط العػػػػػػكدة لممفاكضػػػػػػات كانػػػػػػت مػػػػػػف مصػػػػػػادر إعػػػػػػالـ عبريػػػػػػة عمػػػػػػى لسػػػػػػاف مسػػػػػػؤكليف فجميػػػػػػ

 فمسطينييف.

لػػػػـ يكافػػػػؽ الػػػػدكتكر ناصػػػػر المحػػػػاـ عمػػػػى أف ذلػػػػؾ قصػػػػكر فػػػػي اإلعػػػػالـ الفمسػػػػطيني، كلكػػػػف اإلعػػػػالـ 
اإلسػػػػػػػرائيمي يقػػػػػػػكـ بتقػػػػػػػدير األحػػػػػػػداث بشػػػػػػػكؿ أكبػػػػػػػر، فمػػػػػػػثالن عنػػػػػػػدما يستشػػػػػػػيد طفػػػػػػػؿ تقػػػػػػػكـ صػػػػػػػحؼ 

طفػػػػػػؿ أك الشػػػػػػييد، فػػػػػػي حػػػػػػيف أننػػػػػػا مػػػػػػف الممكػػػػػػف أف ل نجػػػػػػد صػػػػػػكرة إسػػػػػػرائيؿ بنشػػػػػػر صػػػػػػكرة عػػػػػػف ال
الطفػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى الصػػػػػػػفحة الرئيسػػػػػػػية فػػػػػػػي الصػػػػػػػحؼ الفمسػػػػػػػطينية أك أف تػػػػػػػكلي كالقنػػػػػػػكات كاإلذاعػػػػػػػات 
الفمسػػػػػػطينية معالجػػػػػػة قكيػػػػػػة لمحػػػػػػدث، كىػػػػػػذا يقكدنػػػػػػا إلػػػػػػى أف إدارات التحريػػػػػػر فػػػػػػي كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ 
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معمكمػػػػػػػة كػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػتـ يشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػاط ، الفمسػػػػػػػطينية خاطئػػػػػػػة كليسػػػػػػػت ذات كفػػػػػػػاءة، كعمميػػػػػػػة نقػػػػػػػؿ ال
 كالتنسيؽ بيف اإلعالـ كالجيات األمنية الفمسطينية ليست بالمطمكب.

كيػػػػػرل أيضػػػػػان أف المػػػػػكاطنيف ل يمتمكػػػػػكف كعػػػػػي كبيػػػػػر لمتكاصػػػػػؿ مػػػػػع كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ، كيقػػػػػكؿ أنػػػػػو 
إذا لػػػػـ يقػػػػـ بفػػػػتح إذاعػػػػة الجػػػػيش فػػػػي كػػػػؿ صػػػػباح ل يتػػػػكفر لديػػػػو معمكمػػػػات حػػػػكؿ المػػػػكاطنيف الػػػػذيف 

 يـ الجيش في الميمة.اعتقم

كيقػػػػكؿ أنػػػػس أبػػػػك عرقػػػػكب أف الككػػػػالت المحميػػػػة الفمسػػػػطينية التػػػػي تتػػػػرجـ عػػػػف اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي 
كتمتمػػػػػػؾ محػػػػػػرريف يتقنػػػػػػكف المغػػػػػػة العبريػػػػػػة محػػػػػػدكدة كتكػػػػػػاد تعػػػػػػد عمػػػػػػى أصػػػػػػابع يػػػػػػد كاحػػػػػػدة، كتقػػػػػػـك 

إلػػػػػى بترجمػػػػػة األخبػػػػػار دكف ذكػػػػػر مصػػػػػدرىا لخدمػػػػػة مصػػػػػالحيا، كمػػػػػف ىنػػػػػا تمجػػػػػ  غالبيػػػػػة الككػػػػػالت 
عمميػػػػػػػة "القػػػػػػػص كالمصػػػػػػػؽ" عػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ الككالػػػػػػػة، أك بػػػػػػػاألخرل السػػػػػػػرقة دكف ذكػػػػػػػر المصػػػػػػػدر، فمػػػػػػػف 
جانػػػػب تخػػػػدـ أىػػػػداؼ الككالػػػػة التػػػػي ترجمػػػػت التقريػػػػر كلػػػػـ تػػػػذكر مصػػػػدره، كمػػػػف جانػػػػب آخػػػػر تقتػػػػرؼ 

 ىي األخرل جريمة أخالقية في سرقة األخبار.

فػػػػػي مكاقػػػػػع المسػػػػػؤكلية كفػػػػػي ذلػػػػػؾ حسػػػػػبما يػػػػػرل جػػػػػادك، أف ثقافػػػػػة المجتمػػػػػع اإلسػػػػػرائيمي كمػػػػػف ىػػػػػـ 
نحػػػػػػك اإلعػػػػػػالـ كأىميػػػػػػة الصػػػػػػحافييف مختمفػػػػػػة، حيػػػػػػث أنيػػػػػػـ يعتبػػػػػػركف جيػػػػػػاز اإلعػػػػػػالـ ميػػػػػػـ كيجػػػػػػب 
دعمػػػػػو كتغذيتػػػػػو، كفػػػػػي فمسػػػػػطيف نحػػػػػف لػػػػػـ نصػػػػػؿ إلػػػػػى ىػػػػػذه المرحمػػػػػة.  كيعقػػػػػب عمػػػػػى ىػػػػػذا الجانػػػػػب 

عنػػػػػػػػػدما يحػػػػػػػػػاكلكف أخػػػػػػػػػذ ردكد أفعػػػػػػػػػاؿ أك تعقيبػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػؤكليف  PNNبػػػػػػػػػالقكؿ أف صػػػػػػػػػحفيي 
لػػػػػؾ ل يػػػػػتـ بسػػػػػيكلة، دائمػػػػػان المسػػػػؤكؿ مشػػػػػغكؿ كلػػػػػيس فاضػػػػػي لمتحػػػػػدث لإلعػػػػػالـ، فمسػػػػطينييف فػػػػػ ف ذ

بينمػػػػػا عنػػػػػدما يتصػػػػػؿ بػػػػػو صػػػػػحفي إسػػػػػرائيمي يػػػػػرد عميػػػػػو كنجػػػػػد ردكد األفعػػػػػاؿ عمػػػػػى نفػػػػػس المكضػػػػػكع 
 منشكرة في اإلعالـ العبرم.

كيضػػػػػيؼ، ربمػػػػػا اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم يشػػػػػكه ردكد األفعػػػػػاؿ كنحػػػػػف ن خػػػػػذىا كمػػػػػا ىػػػػػي كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ نجػػػػػد 
لفمسػػػػػطينييف يتصػػػػػمكف بنػػػػػا ليصػػػػػححكا مػػػػػا أخػػػػػذناه عػػػػػف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي، كبػػػػػالطبع المسػػػػػؤكليف ا

ىػػػػػػػذا يعكػػػػػػػس قصػػػػػػػكر عمػػػػػػػى اإلعػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػطيني، كيجعمنػػػػػػػا كصػػػػػػػحفييف فمسػػػػػػػطينييف نبحػػػػػػػث عػػػػػػػف 
 مصادر أخرل.
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 اإلعالم العبرد موضوعي في طرح الشؤون الداخمية 

 

العبريػػػػػػػة لػػػػػػػيس مكضػػػػػػػكعي كغيػػػػػػػر يػػػػػػػرل الػػػػػػػدكتكر ناصػػػػػػػر المحػػػػػػػاـ أف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػة 
متػػػػكازف كيجػػػػب إخضػػػػاعو لمبحػػػػث، كأف إسػػػػرائيؿ تكػػػػذب فػػػػي األرقػػػػاـ أثنػػػػاء الحػػػػرب عمػػػػى غػػػػزة لتقػػػػـك 
بترىيػػػػػػب الفمسػػػػػػطينييف مػػػػػػف جيػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ تكجيػػػػػػو الجبيػػػػػػة الداخميػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية مػػػػػػف جيػػػػػػة ثانيػػػػػػة، 

ترجمػػػػة كبالتػػػػالي ىػػػػك إعػػػػالـ مصػػػػنكع كلػػػػيس مكضػػػػكعي، كمػػػػف المفتػػػػرض أف يبتعػػػػد المتػػػػرجـ عػػػػف ال
الحرفيػػػػػػة، كيقػػػػػػكؿ أنػػػػػػو كناصػػػػػػر المحػػػػػػاـ اذا مػػػػػػا أراد اف يقػػػػػػـك بترجمػػػػػػة حرفيػػػػػػة ف نػػػػػػو سػػػػػػيككف قاسػػػػػػي 
كثيػػػػػػران، لكجػػػػػػكد العديػػػػػػد مػػػػػػف المغالطػػػػػػات، عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ يقػػػػػػكؿ اإلعػػػػػػالـ العبػػػػػػرم أف الجػػػػػػيش 
اإلسػػػػػػػرائيمي يحطػػػػػػػـ البيانػػػػػػػات فػػػػػػػي الشػػػػػػػجاعية لكجػػػػػػػكد مسػػػػػػػمحيف فييػػػػػػػا مػػػػػػػف كتائػػػػػػػب القسػػػػػػػاـ، كفػػػػػػػي 

يشػػػػػار إلػػػػػى أف الكابينػػػػت قػػػػػرر ىػػػػػدـ المبػػػػػاني، ألنػػػػػو إذا قمػػػػت كمػػػػػا يقكلػػػػػكف فػػػػػ ف ابػػػػػف الترجمػػػػة أقػػػػػكؿ 
الشػػػػجاعية سػػػػيقكؿ لػػػػك أف القسػػػػاـ لػػػػـ يػػػػ تي عنػػػػدم لمػػػػا انيػػػػدـ بيتػػػػي، ككػػػػالـ اإلعػػػػالـ العبػػػػرم لػػػػيس 

 صحيحان ألنو قرار اليدـ جاء مف الكابينت كالدليؿ عمى ذلؾ ىدـ أبراج ب كمميا.

يمكػػػػػػف كصػػػػػػؼ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بػػػػػػاإلعالـ المكضػػػػػػكعي كيػػػػػػدعـ ذلػػػػػػؾ أبػػػػػػك عػػػػػػالف بػػػػػػالقكؿ أنػػػػػػو 
كالصػػػػػادؽ عنػػػػػدما يتنػػػػػاكؿ قضػػػػػايا فػػػػػي الشػػػػػ ف الػػػػػداخمي اإلسػػػػػرائيمي ف نػػػػػو يتمتػػػػػع بحريػػػػػة مطمقػػػػػة كمػػػػػا 
قػػػػػاؿ، كيمكػػػػػػف التػػػػػػدليؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػؾ بالعديػػػػػػد مػػػػػػف قضػػػػػػايا الفسػػػػػاد التػػػػػػي كشػػػػػػفيا اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي 

رارات منػػػػػػػع النشػػػػػػػر فػػػػػػػي القضػػػػػػػايا ككػػػػػػػاف متػػػػػػػكرط فييػػػػػػػا شخصػػػػػػػيات سياسػػػػػػػية رفيعػػػػػػػة المسػػػػػػػتكل، كقػػػػػػػ
الداخميػػػػة يكػػػػكف فقػػػػط فػػػػي القضػػػػايا التػػػػي يكػػػػكف منػػػػع النشػػػػر حكليػػػػا مػػػػرتبط بقػػػػرار قضػػػػائي، كػػػػي ل 

 يؤثر النشر عمى مجريات التحقيؽ.

 

 ي روايتو اإلعالم اإلسرائيمي يضطر لنف

 

خػػػػػالؿ الحػػػػػرب يقػػػػػكؿ المحػػػػػاـ انػػػػػو كتػػػػػب فػػػػػي ككالػػػػػة معػػػػػان أف تػػػػػؿ أبيػػػػػب مدينػػػػػة أشػػػػػباح، كرد عمينػػػػػا 
النػػػػاطؽ بمسػػػػاف الجػػػػيش أف بعػػػػض الحػػػػالميف كاإلرىػػػػابييف يقكلػػػػكف أف تػػػػؿ أبيػػػػب مدينػػػػة أشػػػػباح كىػػػػذا 
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لػػػػيس دقيقػػػػان، كفػػػػي اليػػػػكـ الخػػػػامس بػػػػث التمفزيػػػػكف اإلسػػػػرائيمي فيػػػػديك لتػػػػؿ أبيػػػػب كقػػػػاؿ بنفسػػػػو كبػػػػذات 
مدينػػػػػػة أشػػػػػػباح، لػػػػػػذا فػػػػػػالمترجـ يكػػػػػػكف أيضػػػػػػان فػػػػػػي حالػػػػػػة صػػػػػػراع كتحػػػػػػدم مػػػػػػع الطػػػػػػرؼ  المفػػػػػػظ أنيػػػػػػا

 اآلخر مف جية، كبيف قكميتو كمينيتو مف جية ثانية.

يػػػػػػػركم قصػػػػػػػة زيػػػػػػػارة مكظفػػػػػػػة مػػػػػػػف الخارجيػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة لػػػػػػػو فػػػػػػػي مكتبػػػػػػػو خػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػرب، كحػػػػػػػكؿ 
يتػػػػػػؾ مكضػػػػػػكع الترجمػػػػػػة قالػػػػػػت لػػػػػػو إلػػػػػػى متػػػػػػى ستصػػػػػػمد ألنػػػػػػؾ فػػػػػػي النيايػػػػػػة لـز تختػػػػػػار بػػػػػػيف مين

كقكميتػػػػؾ، كيقػػػػكؿ أنػػػػو رد عمييػػػػا عنػػػػدما تػػػػ تي ىػػػػذه المحظػػػػة سػػػػيختار قكميتػػػػو، ألف مينيتػػػػو يسػػػػتطيع 
 استردادىا أما القكمية فال يمكف أف ترد.

كأردؼ يقػػػػػكؿ أف الصػػػػػحفي ىػػػػػك مػػػػػف يقػػػػػرر إذا كنػػػػػت الترجمػػػػػة نعمػػػػػة أـ نقمػػػػػو عمػػػػػى شػػػػػعبو، كيمػػػػػـز 
جمػػػػة، فمػػػػثالن يقػػػػكؿ انػػػػو كشػػػػخص لػػػػـ ذلػػػػؾ أف إسػػػػتراتيجية لممشػػػػركع الػػػػكطني كلػػػػيس إسػػػػتراتيجية لمتر 

يسػػػػػبؽ كانتقػػػػػد المقاكمػػػػػة الفمسػػػػػطينية، عمػػػػػى الػػػػػرغـ أف قنػػػػػاة األقصػػػػػى بثػػػػػت مػػػػػكاد إعالميػػػػػة ضػػػػػده إل 
أنيػػػػػػـ خػػػػػػالؿ الحػػػػػػرب بثػػػػػػكا برنػػػػػػام  الترجمػػػػػػة الػػػػػػذم يقدمػػػػػػو، كىػػػػػػذا ل يعنػػػػػػي تنػػػػػػازؿ لمشػػػػػػخص، إنمػػػػػػا 

ضػػػػػافة لػػػػػذلؾ فالترجمػػػػػة تحتػػػػػاج رصػػػػػانة كمتا نػػػػػة عنػػػػػد المتػػػػػرجـ فػػػػػي تنػػػػػازؿ لإلسػػػػػتراتيجية الكطنيػػػػػة. كا 
 لغتو األـ، فالمغة العربية ميمة جدان عند المترجـ قبؿ أف يبدأ في ترجمتو.

كبحسػػػػػب كجيػػػػػة نظػػػػػر جػػػػػػادك  فػػػػػ ف الحاجػػػػػات التػػػػػي تشػػػػػػبعيا الترجمػػػػػة لػػػػػدل الجميػػػػػكر الفمسػػػػػػطيني 
تػػػػػتمخص فػػػػػي سػػػػػرعة المعمكمػػػػػة التػػػػػي يمبييػػػػػا اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، حيػػػػػث أنيػػػػػـ يقكمػػػػػكف بتقػػػػػديـ سػػػػػبؽ 

ى كفػػػػػرة كبيػػػػػرة مػػػػػف المعمكمػػػػػات حػػػػػكؿ المكضػػػػػكعات عمػػػػػى الػػػػػرقـ مػػػػػف الحجػػػػػب صػػػػػحفي، إضػػػػػافة إلػػػػػ
 كالرقابة عمى اإلعالـ مف قبؿ القيادة كالدكلة كىيئات األمف.

مػػػػػف الحاجػػػػػات أيضػػػػػان امػػػػػتالؾ اإلمكانيػػػػػات الكبيػػػػػرة مػػػػػف النػػػػػكاحي الماليػػػػػة كالتكنكلكجيػػػػػة، مػػػػػا يػػػػػنعكس 
اإلسػػػػػػرائيمي متفػػػػػػكؽ عمػػػػػػى  عمػػػػػػى جػػػػػػكدة الخبػػػػػػر كتفاصػػػػػػيمو، كىػػػػػػذه اإلمكانيػػػػػػات تجعػػػػػػؿ مػػػػػػف الخبػػػػػػر

 اإلعالـ الفمسطيني.
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 توجيو إعالم فمسطيني بالمغة العبرية لإلسرائيميين تجربة فاشمة 

 

يعتقػػػػػػد المحػػػػػػاـ أف تكجيػػػػػػو إعػػػػػػالـ فمسػػػػػػطيني بالمغػػػػػػة العبريػػػػػػة لمجميػػػػػػكر اإلسػػػػػػرائيمي، لسػػػػػػيما خػػػػػػالؿ 
اإلسػػػػػػرائيمي حتػػػػػػى الحػػػػػػرب كاألزمػػػػػػات خطػػػػػػكة فاشػػػػػػمة كلػػػػػػف تػػػػػػنجح، ألف اإلسػػػػػػرائيمي ل يسػػػػػػمع لغيػػػػػػر 

فػػػػػي نشػػػػػرة الطقػػػػػس كاألرصػػػػػاد الجكيػػػػػة، ألف ثقػػػػػافتيـ كنيجيػػػػػـ كبنيػػػػػتيـ ت سسػػػػػت عمػػػػػى نفػػػػػي اآلخػػػػػر 
قصائو.  كا 

يعتقػػػػد منجػػػػػد جػػػػػادك أف التربيػػػػػة اإلسػػػػرائيمية الداخميػػػػػة عمػػػػػى ثقافػػػػػة عػػػػػدـ الثقػػػػة فػػػػػي الغيػػػػػر كنفػػػػػي كػػػػػؿ 
خطػػػػكة نسػػػػبة  مػػػا ىػػػػك غيػػػػر ييػػػكدم كغيػػػػر إسػػػػرائيمي تجعػػػؿ مػػػػف خطػػػػكة تكجيػػػو إعػػػػالـ بالمغػػػػة العربيػػػة

نجاحيػػػػػػػا بسػػػػػػػيط جػػػػػػػدان، كيػػػػػػػدلؿ عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ بالعديػػػػػػػد مػػػػػػػف التجػػػػػػػارب لمػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة كلككالػػػػػػػة معػػػػػػػان 
 اإلخبارية المحمية كالتي لـ يكتب ليذه التجارب نجاح مممكس.

يقػػػػػكؿ ابػػػػػك عػػػػػالف أف اىتمامػػػػػو كمتػػػػػرجـ مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، أف ترجمتػػػػػو لممكاضػػػػػيع اإلسػػػػػرائيمية 
اث كالختراعػػػػػػػات اإلسػػػػػػػرائيمي، ككػػػػػػػذلؾ الفنػػػػػػػكف كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف غيػػػػػػػر السياسػػػػػػػية مثػػػػػػػؿ أخبػػػػػػػار األبحػػػػػػػ

 الشؤكف الداخمية، نادران جدان، كربما يمر عمييا كيقرأىا مف باب المعرفة الشخصية.

 

 تجربة إذاعة الحرية في الترجمة خالل الحرب 

 

إذاعػػػػػػة منبػػػػػػر الحريػػػػػػة فػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، إحػػػػػػدل المؤسسػػػػػػات التػػػػػػي تقػػػػػػـك بالترجمػػػػػػة مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ 
اإلسػػػػػرائيمية بشػػػػػكؿ يػػػػػكمي فػػػػػي برامجيػػػػػا، باإلضػػػػػافة إلػػػػػى أنيػػػػػا تضػػػػػاعؼ المػػػػػادة المترجمػػػػػة  اإلعػػػػػالـ

. عػػػػػػػال القكاسػػػػػػػمي، مػػػػػػػدير عػػػػػػػاـ اإلذاعػػػػػػػة 2014ك  2012خػػػػػػػالؿ األزمػػػػػػػات لسػػػػػػػيما حربػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 
تقػػػػػكؿ أف إذاعتيػػػػػا ل تيػػػػػتـ بمتابعػػػػػة كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية التػػػػػي تبػػػػػث بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، كذلػػػػػؾ 

يػػػػة كليػػػػا أىػػػػداؼ معينػػػػة كل تكػػػػكف رسػػػػائميا مبنيػػػػة بشػػػػكؿ صػػػػحيح كسػػػػميـ، ألف رسػػػػائميا تكػػػػكف مكج
كلػػػػػػذا يعتمػػػػػػد محػػػػػػررك اإلذاعػػػػػػة عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية بالمغػػػػػػة العبػػػػػػرم ألف معمكمػػػػػػاتيـ 
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تكػػػػػكف صػػػػػحيحة كصػػػػػادقة  ألف اإلسػػػػػرائيمييف يخػػػػػاطبكا شػػػػػعبيـ بالمغػػػػػة العبريػػػػػة كيعطػػػػػكىـ معمكمػػػػػات 
 جميكر الفمسطيني.تختمؼ عّما يبث بالمغة العربية لم

رائػػػػػد الشػػػػػريؼ، أحػػػػػد اإلعالميػػػػػيف فػػػػػي اإلذاعػػػػػة يقػػػػػكؿ أنػػػػػو يسػػػػػتطيع اسػػػػػتقاء بعػػػػػض المعمكمػػػػػات مػػػػػف 
اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي كلكػػػػػف يعمػػػػػؿ عمػػػػػى تغييػػػػػر المصػػػػػطمحات السياسػػػػػية التػػػػػي تخػػػػػدـ كجيػػػػػة النظػػػػػر 
 اإلسػػػػػرائيمي مثػػػػػؿ: اسػػػػػتخدـ كصػػػػػؼ مخػػػػػرب لمفػػػػػدائي أك عمميػػػػػة انتحاريػػػػػة كصػػػػػفان لمعمميػػػػػات الفدائيػػػػػة

 كالستشيادية.

كيضػػػػػػػػيؼ أف دكر المتػػػػػػػػرجـ فػػػػػػػػي كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػػطينية يكػػػػػػػػكف بمثابػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكر التحفيػػػػػػػػزم 
لمجميػػػػػػػكر الفمسػػػػػػػطيني، كيعطيػػػػػػػو القػػػػػػػكة كاإلرادة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػا يقكلػػػػػػػو اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي عػػػػػػػف 
الفمسػػػػطينييف فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة بػػػػ نيـ صػػػػبكركف كيتحممػػػػكف الحػػػػرب كأنيػػػػـ يصػػػػمدكف، كبالتػػػػالي كفػػػػؽ 

 رائد أف الفمسطيني أصبح يتمتع بالقكة كليس اإلسرائيمييف. ما يرل

كيػػػػػدعي أف اإلسػػػػػرائيمييف يتػػػػػابعكف اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني أكثػػػػػر مػػػػػف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي ألنػػػػػو يتبنػػػػػى 
كجيػػػػػة نظػػػػػػر متكازنػػػػػة كصػػػػػػحيحة بينمػػػػػػا اإلسػػػػػرائيمي ييػػػػػػّكؿ فػػػػػي األحػػػػػػداث، حيػػػػػػث يسػػػػػتند رائػػػػػػد فػػػػػػي 

ة كػػػػاف قػػػػد أجػػػػرل معػػػػو لقػػػػاءان إذاعيػػػػان، ككفػػػػؽ ذلػػػػؾ يػػػػرل قكلػػػػو لتحميػػػػؿ خبيػػػػر فػػػػي الشػػػػؤكف اإلسػػػػرائيمي
 أف تكجيو إعالـ فمسطيني بالمغة العبرية يمكف أف يغّير في الرأم اإلعالـ اإلسرائيمي.

تقػػػػػكؿ عػػػػػال القكاسػػػػػػمي مػػػػػدير إذاعػػػػػة الحريػػػػػػة أف عػػػػػدـ مقػػػػػدرة كصػػػػػػكؿ مراسػػػػػميف اإلذاعػػػػػة ل حػػػػػػداث 
خػػػػػػذ المعمكمػػػػػػات، مػػػػػػثالن عنػػػػػػدما تقػػػػػػع يػػػػػػدفع المحػػػػػػرريف لالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػػي أ

عمميػػػػػة فدائيػػػػػة فػػػػػي القػػػػػدس ل يسػػػػػتطيع المراسػػػػػؿ الفمسػػػػػطيني الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى مكػػػػػاف العمميػػػػػة كنقػػػػػـك 
باسػػػػػػػتقاء المعمكمػػػػػػػات مػػػػػػػف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي مػػػػػػػع ذكػػػػػػػر المصػػػػػػػدر كعػػػػػػػدـ تبنػػػػػػػى المعمكمػػػػػػػة بػػػػػػػؿ 

 الكتفاء بذكرىا فقط.

يفكػػػػػػر كمػػػػػػاذا يقػػػػػػكؿ العػػػػػػدك.  كيضػػػػػػيؼ رائػػػػػػد أف مػػػػػػف أىػػػػػػـ أىػػػػػػداؼ الترجمػػػػػػة ىػػػػػػي أف نعػػػػػػرؼ كيػػػػػػؼ
كيستشػػػػيد بقػػػػكؿ الرسػػػػكؿ عميػػػػو السػػػػالـ :" مػػػػف تعمػػػػـ لغػػػػة قػػػػـك أمػػػػف شػػػػرىـ"، كيقػػػػكؿ نحػػػػف مػػػػف بػػػػاب 
أننػػػػا نعػػػػرؼ كيػػػػؼ يفكػػػػر عػػػػدكنا ككػػػػذلؾ منػػػػع انتشػػػػار حقػػػػائؽ زائفػػػػة ككاذبػػػػة كدكر الترجمػػػػة يػػػػ تي فػػػػي 

كنػػػػػػو أف تصػػػػػػحيح الصػػػػػػكرة كالمعمكمػػػػػػة، كيقػػػػػػكؿ أيضػػػػػػا انػػػػػػو كػػػػػػ عالمي فمسػػػػػػطيف ل يجػػػػػػكز لػػػػػػو كل يم
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يكػػػػػػكف محايػػػػػػدان بػػػػػػؿ يجػػػػػػب عميػػػػػػو أف يقمػػػػػػب الطاكلػػػػػػة عمػػػػػػى رأس الجانػػػػػػب اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػػي طرحػػػػػػو 
 ل حداث.

تقػػػػػػكؿ عػػػػػػال أف صػػػػػػفحة أفيخػػػػػػام أدرعػػػػػػي عمػػػػػػى مكقػػػػػػع التكاصػػػػػػؿ الجتمػػػػػػاعي الفيسػػػػػػبكؾ ل يمكػػػػػػف 
إلذاعتيػػػػا العتمػػػػاد عمػػػػى معمكمػػػػات يقػػػػـك بنشػػػػرىا المتحػػػػدث باسػػػػـ الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي كلكػػػػف يمكػػػػف 

 يقرأ منيا بيدؼ كشؼ زيؼ المعمكمات التي يطرحيا كيتفكه بو. لممذيع أف

بعػػػػػض اإلعالميػػػػػيف ي خػػػػػذكف معمكمػػػػػاتيـ مػػػػػف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي كيقكمػػػػػكف ببنػػػػػاء مػػػػػادة إعالميػػػػػة 
جديػػػػدة تسػػػػػتند إلػػػػى معمكمػػػػػات إسػػػػرائيمية، كيػػػػػؼ أنكػػػػػـ ت خػػػػذكف المعمكمػػػػػات مػػػػف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي 

 تنتجكف مادة إعالمية مبنية عميو؟  كما ىي مع أنكـ ل تثقكف بو، كـ أنكـ

تػػػػػرد عػػػػػال بػػػػػ ف مػػػػػا يمكػػػػػف إضػػػػػافتو عمػػػػػى المعمكمػػػػػات ىػػػػػي استضػػػػػافة محممػػػػػيف سياسػػػػػييف كعسػػػػػكرييف 
ليػػػػـ خبػػػػرة فػػػػي الكيفيػػػػة التػػػػي يفكػػػػر بيػػػػا العقػػػػؿ اإلسػػػػرائيمي، كيضػػػػيؼ رائػػػػد أف العتمػػػػاد يكػػػػكف أيضػػػػا 

ي قػػػػاؿ بػػػػ ف عػػػػدد القتمػػػػى عمػػػػى مصػػػػادر فمسػػػػطينية، كيػػػػدلؿ مػػػػثالن: خػػػػالؿ الحػػػػرب اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيم
، فنقػػػػػـك بتبنػػػػػي مػػػػػا قالػػػػػو المصػػػػػدر 7، بينمػػػػػا كتائػػػػػب القسػػػػػاـ قالػػػػػت 3فػػػػي عمميػػػػػة مكقػػػػػع زييكػػػػػيـ بمػػػػػ  

 الفمسطيني كاستخدامو في التعتيـ اإلسرائيمي.

كبعيػػػػػدان عػػػػػف السياسػػػػػة يمكػػػػػف لإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني أف يتػػػػػرجـ أخبػػػػػاران أك تقػػػػػارير إعالميػػػػػة إسػػػػػرائيمية 
عمػػػػػػـك الحياتيػػػػػػة كاإلنسػػػػػػانية األخػػػػػػرل، عمػػػػػػى أسػػػػػػاس أف اإلسػػػػػػرائيمييف ت خػػػػػػذ منػػػػػػاحي معرفيػػػػػػة فػػػػػػي ال

 متطكركف في المجاؿ العممي كثيران كيدعمكف اإلنتاج العممي كالبحثي.

أيػػػػاـ قمػػػػت بقػػػػراءة خبػػػػر متػػػػرجـ مػػػػف اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي كتصػػػػنيفو تكنكلػػػػكجي،  3كيقػػػػكؿ رائػػػػد قبػػػػؿ 
ىنػػػػػاؾ طػػػػػاقـ مخػػػػػتص بالترجمػػػػػة  ألننػػػػػي رأيػػػػػت أنػػػػػو يخػػػػػدـ الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني، كتضػػػػػيؼ عػػػػػال أف

كيقػػػػػـك بتحضػػػػػير المػػػػػكاد اإلعالميػػػػػة التػػػػػي يػػػػػرل أف الجميػػػػػكر يمكنػػػػػو السػػػػػتفادة منيػػػػػا سػػػػػكاء سياسػػػػػية 
 أك غير ذلؾ.

كتؤكػػػػػد مػػػػػدير عػػػػػاـ اإلذاعػػػػػة أف الجميػػػػػكر لديػػػػػو رغبػػػػػة دائمػػػػػة فػػػػػي متابعػػػػػة األخبػػػػػار المترجمػػػػػة مػػػػػف 
نمػػػػػػػا تفػػػػػػػكؽ ا إلسػػػػػػػرائيمييف فػػػػػػػي النػػػػػػػكاحي اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي، لػػػػػػػيس فقػػػػػػػط فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ السياسػػػػػػػة كا 

 العممية يحتـ عمينا مثالن متابعة أخبار األرصاد الجكية اإلسرائيمية.
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كحػػػػػكؿ حجػػػػػـ المػػػػػكاد المترجمػػػػػة تقػػػػػكؿ عػػػػػال القكاسػػػػػمي أنػػػػػو فػػػػػي األيػػػػػاـ العاديػػػػػة تكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ زكايػػػػػا 
متخصصػػػػػػة بالشػػػػػػ ف اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػػي بعػػػػػػض البػػػػػػرام  كتصػػػػػػؿ مػػػػػػدتيا يكميػػػػػػان نصػػػػػػؼ سػػػػػػاعة، كفػػػػػػي 

 كاألزمات تككف حسب األحداث كفي العادة ل تقؿ عف ساعتيف يكميان.أكقات الحرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 مصادر ومراجع الفصل الثالث 

 

 الكتب

 

. دار أساســــيات عمــــم االجتمــــاع اإلعالمــــي: النظريــــات والوظــــائف والتــــأثيراتأبػػػػك الحسػػػػف، منػػػػاؿ. 
 . 2006النشر لمجامعات. القاىرة. 

 

 المجالت

 

ــــة إبػػػػراىيـ، عمػػػػي نجيػػػػب. أثػػػػر الترجمػػػػة فػػػػي تطػػػػكر المغػػػػة العربيػػػػة.  ــــين لمدراســــات الثقافي ــــة تب مجم
. المركػػػػػػز العربػػػػػػي ل بحػػػػػػاث كدراسػػػػػػة السياسػػػػػػات. بيػػػػػػركت. خريػػػػػػؼ 6والفكــــــر والفمســــــفة، العــــــدد 

2013. 

حمػػػػػركف، شػػػػػابحة. أثػػػػػر الترجمػػػػػة فػػػػػي الحركػػػػػة الثقافيػػػػػة كالعمميػػػػػة: فػػػػػي العيػػػػػديف األمػػػػػكم كالعباسػػػػػي 
. جامعػػػػػػة قاصػػػػػػدم مربػػػػػػاح، كرقمػػػػػػة. مجمــــــة اآلداب والمغــــــات، العــــــدد الثــــــامنالمػػػػػػ مكف. إلػػػػػى أيػػػػػػاـ 
 .2009الجزائر. 

ــــــدد جمػػػػػػكعي، سػػػػػػعدم. الترجمػػػػػػة انحيػػػػػػاز ثقػػػػػػافي كحركػػػػػػة تبشػػػػػػير باألفكػػػػػػار.  ــــــارف، الع ــــــة مع مجم
 .2011. المركز الجامعي، البكيرة. الجزائر. العاشر

مجمــــــة لحػػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػػي نمكذجػػػػػػان. كركػػػػػػار، جمػػػػػػاؿ. ترجمػػػػػػة المستشػػػػػػرقيف لمػػػػػػنص الػػػػػػديني: فتػػػػػػرة ا
 .2009. المركز الجامعي، البكيرة. الجزائر. معارف، العدد السادس
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 المقابالت

 

 .5/1/2015/ بتاريخ  رئيس تحرير شبكة معًا االخبارية ناصر المحاممقابمة لمباحث مع 

/ بتػػػػػاريخ  منجـــــد جـــــادو PNNفمســـــطين االخباريـــــة رئـــــيس تحريـــــر شـــــبكة مقابمػػػػػة لمباحػػػػػث مػػػػػع 
6/1/2015. 

مقػػػػدـ برنػػػػام  أضػػػػكاء عمػػػػى - متــــرجم تمفزيــــون فمســــطين أنــــس أبــــو عرقــــوبمقابمػػػػة لمباحػػػػث مػػػػع 
 .5/1/2015اإلعالـ اإلسرائيمي / بتاريخ 

 .28/12/2014/ بتاريخ  مدير اذاعة منبر الحرية عال القواسميمقابمة لمباحث مع 

ـــو عـــالن مقابمػػػة لمباحػػػث مػػػع  ـــار  مـــن ال-الصـــحفي محمـــد اب ـــرجم األخب ـــةمت ـــة العبري / بتػػػاريخ  مغ
20/1/2015. 
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 الفصل الرابع

 

 ثار المعرفية والسموكية لإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية اآل

 )نتائج الدراسة الميدانية(                    

 

 

 تمييد  -

 خصائص عينة الدراسة الميدانية. -

 النتائ  العامة لمدراسة الميدانية. -

 كنقاش النتائ  العامة لمدراسة.عرض  -

 التكصيات -
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 تمييد

 

ضػػػػػكء أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة كتسػػػػػاؤلتيا كفركضػػػػػيا، يقػػػػػـك الباحػػػػػث بكتابػػػػػة مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػو نتػػػػػائ   عمػػػػػى
عمػػػػػى مجتمػػػػػع البحػػػػػث، فػػػػػي جميػػػػػكر محافظػػػػػات الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كالقػػػػػدس، كىػػػػػي:  الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة

، نػػػػػػػابمس، سػػػػػػػمفيت، طكبػػػػػػػاس، راـ اا، اريحػػػػػػػا كالغػػػػػػػكار، القػػػػػػػدس، بيػػػػػػػت  جنػػػػػػػيف، قمقيميػػػػػػػة، طػػػػػػػكلكـر
عامػػػػان، حيػػػػث تػػػػـ جمػػػػع بيانػػػػات الدراسػػػػة  32حتػػػػى  19لحػػػػـ، الخميػػػػؿ، كذلػػػػؾ فػػػػي الفئػػػػة العمريػػػػة مػػػػف 

صػػػػػػػاء بالمقابمػػػػػػػة، كقػػػػػػػد اعتمػػػػػػػد الباحػػػػػػػث عمػػػػػػػى اسػػػػػػػمكب العينػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ اسػػػػػػػتمارة الستق
الطبقيػػػػة العشػػػػكائية لمجميػػػػػكر، بحيػػػػث تػػػػـ تقسػػػػػيـ عػػػػدد العينػػػػػة عمػػػػى المحافظػػػػات بالتناسػػػػػب مػػػػع عػػػػػدد 
المجتمػػػػػػع الصػػػػػػمي لمفئػػػػػػة فػػػػػػي تمػػػػػػؾ المنػػػػػػاطؽ، كفػػػػػػي داخػػػػػػؿ كػػػػػػؿ محافظػػػػػػة تػػػػػػـ تكزيػػػػػػع السػػػػػػتمارات 

 كتشابييا مع مجتمع الدراسة األصمي. بطريقة عشكائية، كذلؾ لضماف الّدقة في تمثيؿ العينة

مبحػػػػػكث مػػػػػف الجميػػػػػكر، كقػػػػػد تػػػػػـ تحميػػػػػؿ إجابػػػػػات عينػػػػػة الدراسػػػػػة عمػػػػػى  1000كتبمػػػػػ  عينػػػػػة الدراسػػػػػة 
 أسئمة صحيفة الستقصاء مف خالؿ المحاكر التالية:

 

 أواًل: خصائص عينة الدراسة الميدانية 

 المستكل التعميمي         -العمر -نكع الجنس           -

 الكظيفة  -مكاف السكف                     -المحافظة -

 

 ثانيًا: النتائج العامة لمدراسة الميدانية 

متابعػػػػػػة كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية التػػػػػػي تبػػػػػػث بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، كدكافػػػػػػع  معػػػػػػدؿ األول:المحــــــور 
 المشاىدة.

 .2014ك  2013العالـ اإلسرائيمية األكثر متابعة خالؿ حربي  كسائؿ الثاني:المحور 
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ـــــث: تػػػػػ ثيرات التعػػػػػرض لإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة عمػػػػػى المسػػػػػتكل المعرفػػػػػي  المحـــــور الثال
 لمشباب.

تػػػػػػ ثيرات التعػػػػػػرض لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل  المحــــــور الرابــــــع:
 السمككي.

 المغة العربية.أسباب عدـ متابعة اإلعالـ اإلسرائيمي المكجو بالمحور الخامس: 

متابعػػػػػػة العينػػػػػػة لممػػػػػػكاد المترجمػػػػػػة مػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ العبػػػػػػرم كالمنشػػػػػػكرة فػػػػػػي  مػػػػػػدل الســــــادس:المحــــــور 
 اإلعالـ الفمسطيني، كالمكقؼ مف الترجمة.

 الترجمة مف اإلعالـ العبرم عمى الشباب الفمسطيني. ت ثير السابع:المحور 
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 أواًل: خصائص عينة الدراسة

 

 النوع:متغير  -1

 

 

 

 

 

( إلػػػػػػػى أف عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة بمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبتيا مػػػػػػػف الػػػػػػػذككر  2 تشػػػػػػػير بيانػػػػػػػات الشػػػػػػػكؿ رقػػػػػػػـ )
%، كىػػػػذا التقػػػػػارب ىػػػػك صػػػػػدفة كقػػػػع خػػػػػالؿ الدراسػػػػة لػػػػػـ 49.5%، بينمػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػبة اإلنػػػػػاث 50.5

 الحصائي، فيك ل يؤثر سمبان كل ايجابان عمى نتائ  الدراسة.يكف مقصكدان، كبحسب المحمؿ 

 

 متغير العمر -2

 

 

 

 

 

 

ىػػػػػي األكبػػػػػر نصػػػػػيب  22كحتػػػػػى  19(  إلػػػػػى أف الفئػػػػػة العمريػػػػػة مػػػػػف  3تشػػػػير بيانػػػػػات الشػػػػػكؿ رقػػػػػـ ) 
%، كىػػػػػػي األكثػػػػػػر بحسػػػػػػب جيػػػػػػاز الحصػػػػػػاء المركػػػػػػزم 61.4مػػػػػػف العينػػػػػػة العشػػػػػػكائية، حيػػػػػػث بمغػػػػػػت 

 ذكر % 50.4

 أنثى % 49.6

61.4 % (19-

24% (23-27) 

14.6 % (28-32) 

 توزيع عينة الدراسة وفقاً للنوع    ( 2الشكل رقم ) 

 توزيع عينة الدراسة وفقاً ملتغري العمر     ( 3الشكل رقم ) 
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حػػػػد مػػػػا مػػػػع المجتمػػػػع  إلػػػػىالفمسػػػػطيني فػػػػي المجتمػػػػع، مػػػػف حيػػػػث العػػػػدد، كبالتػػػػالي فػػػػ ف ذلػػػػؾ يتشػػػػابو 
( 32-28%، كبػػػػػػيف )24( كانػػػػػػت 27-23عمػػػػػػارىـ بػػػػػػيف )أاألصػػػػػػمي لمدراسػػػػػػة، بينمػػػػػػا نسػػػػػػبة الػػػػػػذيف 

 %.14.6نسبتيـ 

 

 متغير المستول التعميمي  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

% مػػػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػػػة يحصػػػػػػػػػػػمكف 81.8 تبمػػػػػػػػػػػ  ( إلػػػػػػػػػػػى أف نسػػػػػػػػػػػبة عاليػػػػػػػػػػػة 4يشػػػػػػػػػػػير الشػػػػػػػػػػػكؿ رقػػػػػػػػػػػـ ) 
عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػيادة جامعيػػػػػػػػة، فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف كانػػػػػػػػت النسػػػػػػػػبة أقػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػف يحصػػػػػػػػمكف عمػػػػػػػػى تعمػػػػػػػػيـ متكسػػػػػػػػط 

لػػػػػػػػػػى إ%، كىػػػػػػػػػػذا يشػػػػػػػػػػير 13كالمقصػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا دكف الثانكيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػبة 
 تفػػػػػػػػاكت كبيػػػػػػػػر بػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػذه الفئػػػػػػػػة كبػػػػػػػػيف الحاصػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػيادة جامعيػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػير الشػػػػػػػػكؿ

% مػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة. كتػػػػػػػػػدؿ 5.2راسػػػػػػػػػات عميػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػبتيـ أف نسػػػػػػػػػبة الحاصػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػى د إلػػػػػػػػػى
ىػػػػػػػػػذه المؤشػػػػػػػػػرات عمػػػػػػػػػى أف الشػػػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػال الجنسػػػػػػػػػيف يمتحقػػػػػػػػػكف كبنسػػػػػػػػػبة عاليػػػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػػات، كالكميػػػػػػػػػػػات، كالمؤسسػػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا تؤكػػػػػػػػػػػده دراسػػػػػػػػػػػات احصػػػػػػػػػػػاء 

 الجياز المركزم الفمسطيني.

 

 

 تعلٌمجامعً % 81.8

 دراساتعلٌا % 5.2 
 دراساتعلٌا  % 5.2

 تعلٌمجامعً % 81.8

 تعلٌممتوسط % 13

 توزيع عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي     ( 4الشكل رقم )   توزيع عينة الدراسة وفقاً للمستوى التعليمي     ( 4الشكل رقم )  
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 متغير مكان السكن -4

 

 

 

 

 

 

( إلى أف تكزيع عينة الدراسة، كفقان لمكاف السكف قد أظير أف النسبة األكبر  5تشير بيانات الجدكؿ رقـ ) 
 تي في المرتبة الثانية سكاف المدف كالحضر، كفي يمف عينة الدراسة مف مكاف القرل أك األرياؼ، ثـ 

 األخير كاألقؿ نسبة سكاف المخيمات في محافظات الضفة الغربية.الدرجة 

 

 متغير الوظيفة -5

 

 

 

 

 

( الػػػػػى أف تكزيػػػػػع عينػػػػػة الدراسػػػػػة كفقػػػػػان لممينػػػػػة، حمػػػػػؿ ت كيػػػػػد عمػػػػػى نتيجػػػػػة  6تشػػػػػير بيانػػػػػات الشػػػػػكؿ ) 
مسػػػػػػبقة كىػػػػػػي فػػػػػػي متغيػػػػػػر المسػػػػػػتكل التعميمػػػػػػي الػػػػػػذم يشػػػػػػير إلػػػػػػى أف غالبيػػػػػػة العينػػػػػػة مسػػػػػػتكاىـ مػػػػػػف 
التعمػػػػيـ الجػػػػامعي، كىنػػػػا يبػػػػيف متغيػػػػر المينػػػػة أف غالبيػػػػة العينػػػػة مػػػػف الطػػػػالب، حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبتيـ 

يػػػػػـ مػػػػػكظفيف القطػػػػػاع الخػػػػػاص، ثػػػػػـ القطػػػػػاع الحكػػػػػكمي كأخيػػػػػران %، امػػػػػا فػػػػػي الدرجػػػػػة الثانيػػػػػة ف61.30
 العاطميف عمى العمؿ كانت نسبتيـ مف بيف العينة قميمة.

41.5 % مدٌنة  

 مخٌم % 13.1

 قرٌة % 45.4
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الاعملموظفحكومًموظفخاصطالب

 ( توزيع العينة وفقاً ملتغري مكان السكن 5الشكل رقم )  

 ( توزيع العينة وفقاً ملتغري الوظيفة  6الشكل رقم ) 
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 متغير المحافظة  -6

 

 

 

 

 

لػػػػػػى أف العينػػػػػػة تػػػػػػـ تكزيعيػػػػػػا عمػػػػػػى محافظػػػػػػات الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة إ(  7تشػػػػػػير بيانػػػػػػات الشػػػػػػكؿ رقػػػػػػـ ) 
لػػػػى حػػػػد كبيػػػػر فػػػػي مماثمػػػػة كتشػػػػابو إبالنسػػػػبة لعػػػػدد المجتمػػػػع األصػػػػمي لفئػػػػة الدراسػػػػة، كىػػػػك مػػػػا يػػػػنعكس 

العينػػػػػػة لممجتمػػػػػػع األصػػػػػػمي لمدراسػػػػػػة، كتصػػػػػػدرت الخميػػػػػػؿ أكلػػػػػػى المحافظػػػػػػات فػػػػػػي أكبػػػػػػر حصػػػػػػة مػػػػػػف 
 العينة.
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 ( توزيع العينة وفقاً ملتغري احملافظة  7الشكل رقم ) 



113 
 

 ثانيا: النتائج العامة لمدراسة الميدانية 

 

 المحور األول: معدل متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيمية التي تبث بالمغة العربية، ودوافع المشاىدة 

  أ. معدل المتابعة 

 (1جدكؿ رقـ )

 معدؿ متابعة عينة الدراسة لكسائؿ اإلعالـ التي تبث بالعربية

معدؿ 
 المشاىدة

 النحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي % التكرار

  8.5 85 دائمان 
 

2.25 

 
 

98.33 
 39.2 392 أحيانان 
 21.2 212 نادران 
 31.1 311 ل

 100 1000 المجمكع
 

%( مػػػػػف عينػػػػػة الدراسػػػػػة تتػػػػػابع كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ  68.9( إلػػػػػى أف ) 1 )تشػػػػػير بيانػػػػػات الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ 
اإلسػػػػػػرائيمية التػػػػػػي تبػػػػػػث بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، إل أف المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي يشػػػػػػير إلػػػػػػى أف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة 

 .2.25حسابي %(، كمتكسط 21.2اإلعالـ اإلسرائيمي بالمغة العربية بنسبة )نادران ما تشاىد 

اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة ل  كيػػػػػػدؿ ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى أف متابعػػػػػػة الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني لإلعػػػػػػالـ
تتمتػػػػع بنسػػػػبة عاليػػػػة فػػػػي المتابعػػػػة، لكجػػػػكد إعػػػػالـ بالمغػػػػة العربيػػػػة، تػػػػابع لجيػػػػات فمسػػػػطينية كعربيػػػػة، 
كاإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي يخػػػػػػدـ األجنػػػػػػدة اإلسػػػػػػرائيمية حسػػػػػػب مػػػػػػا يعتقػػػػػػد الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني، كبالتػػػػػػالي 

لىتمػػػػػاـ بمتابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو مػػػػػف ىنػػػػػاؾ تحفػػػػػظ كبيػػػػػر مػػػػػف قبػػػػػؿ العينػػػػػة لحظيػػػػػا الباحػػػػػث مػػػػػف ا
المؤسسػػػػػػػات اإلسػػػػػػػرائيمية، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى أف ىنػػػػػػػاؾ بػػػػػػػدائؿ إعالميػػػػػػػة فمسػػػػػػػطينية سػػػػػػػكاء الرسػػػػػػػمية أك 

 الحزبية أك المؤسسات اإلعالمية المستقمة.
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 ب. عدد األيام التي يتابع فييا عينة الدراسة لإلعالم اإلسرائيمي بالمغة العربية أسبوعيا

 

 

اإلسػػػػػػػرائيمي % مػػػػػػػف الػػػػػػػذيف يتػػػػػػػابعكف اإلعػػػػػػػالـ 66.61(، إلػػػػػػػى أف  8 تشػػػػػػػير بيانػػػػػػػات الشػػػػػػػكؿ رقػػػػػػػـ )
أيػػػػاـ شػػػػيريان، فيمػػػػا يتابعيػػػػا  4فقػػػػط خػػػػالؿ األسػػػػبكع، أم بكاقػػػػع  بالمغػػػػة العربيػػػػة، يتابعكنيػػػػا يكمػػػػان كاحػػػػدان 

 .% مف العينة بعض األياـ أسبكعيان، أم بكاقع يكميف إلى خمسة أياـ بشكؿ أسبكعي29.06

ىػػػػػذه األرقػػػػػاـ % مػػػػػف العينػػػػػة، كتشػػػػػير 4.36بينمػػػػػا يتػػػػػابع اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بشػػػػػكؿ يػػػػػكمي حػػػػػكالي 
إلػػػػػى أف مػػػػػف يتػػػػػابعكف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة بشػػػػػكؿ يػػػػػكمي نسػػػػػبتيـ قميمػػػػػة، كأف نسػػػػػبة 
عاليػػػػػة نسػػػػػبيان مػػػػػف العينػػػػػة تتػػػػػابع اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي يكمػػػػػان كاحػػػػػد كػػػػػؿ أسػػػػػبكع ربمػػػػػا إلشػػػػػباع دكافػػػػػع 

الػػػػػذم ينػػػػػكم  معينػػػػػة ل تتعمػػػػػؽ بعكامػػػػػؿ زمنيػػػػػة، ربمػػػػػا تتعمػػػػػؽ بمعرفػػػػػة كيػػػػػؼ يفكػػػػػر اإلسػػػػػرائيميكف، كمػػػػػا
 فعمو الطرؼ األقكل مستقبالن، سكاء عمى المستكل القريب أك البعيد.
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 يومياً  بعض األيام يوم واحد معدل املشاهدة
 30 200 459 التكرار

 %4.360 %29.06 %66.61 النسبة املئوية
 

 أسبوع خالل كل ( عدد أيام مشاهدة العينة لإلعالم اإلسرائيلي باللغة العربية 8 الشكل رقم )
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 ج. دوافع مشاىدة اإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية 

 

 

 

(، إلػػػػى أسػػػػباب كدكافػػػػع متابعػػػػة اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي بالمغػػػػة العربيػػػػة،  9 تشػػػػير بيانػػػػات الشػػػػكؿ رقػػػػـ )
عطػػػػػائيـ فرصػػػػػة الختيػػػػػار أكثػػػػػر مػػػػػف بػػػػػديؿ، كبالتػػػػػالي  حيػػػػػث تػػػػػـ كضػػػػػع عػػػػػّدة خيػػػػػارات لممبحػػػػػكثيف، كا 

تناسػػػػب حاجػػػػاتيـ ىػػػػي معرفػػػػة كيػػػػؼ يفكػػػػر اإلسػػػػرائيميكف،  المبحكثػػػػكففػػػػ ف أكثػػػػر الػػػػدكافع التػػػػي يراىػػػػا 
%، تالىػػػػػا سػػػػػػرعة نقػػػػػؿ األخبػػػػػار بنسػػػػػػبة 65.02الخيػػػػػار ككانػػػػػت نسػػػػػبة مػػػػػف كضػػػػػػع يػػػػػده عمػػػػػى ىػػػػػػذا 

مبحػػػػكث عمػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ، كتبمػػػػ  نسػػػػبتيـ مػػػػف العينػػػػة التػػػػي تتػػػػابع  45، بينمػػػػا لػػػػـ يجيػػػػب % 12.9
6.5 .% 

جػػػػػػػاءت أعػػػػػػػداد المبحػػػػػػػكثيف الػػػػػػػذيف يػػػػػػػركف أف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة يقػػػػػػػدـ تحمػػػػػػػيالت  
، بينمػػػػػا لػػػػػـ تتجػػػػػاكز نسػػػػػبة مػػػػػف يصػػػػػدقكف اإلعػػػػػالـ % 12.60 معمقػػػػػة ل حػػػػػداث كمتابعػػػػػة التػػػػػداعيات

 %.2.90اإلسرائيمي 

تتكافػػػػؽ نتيجػػػػة محػػػػكر مػػػػدل متابعػػػػة الشػػػػباب الفمسػػػػطيني لإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي المكجػػػػو بالمغػػػػة العربيػػػػة 
مػػػػػع دراسػػػػػة لمػػػػػدكتكر عبػػػػػد الػػػػػرحيـ عبػػػػػد اا، كالتػػػػػي أكضػػػػػحت أف نسػػػػػبة متابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي 
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 كيف يفكر اآلخر معلومات صادقة تحليالت عميقة سرعة نقل األخبار الدوافع 
 448 20 87 89 التكرار

% 12.9% 12.60% 2.90% 65.02% 
 

 عالم اإلسرائيلي باللغة العربيةعينة الدراسة لإل ( دوافع متابعة 9الشكل ) 
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سػػػػبتيا قميمػػػػة، فالفضػػػػائية اإلسػػػػرائيمية فػػػػي دراسػػػػتو كػػػػاف معػػػػدؿ مشػػػػاىدتيا بالمغػػػػة العربيػػػػة ىػػػػي متابعػػػػة ن
 (.2004% )عبد اا، 16

متابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػو بالمغػػػػػة العربيػػػػػة ىػػػػػي متابعػػػػػة نسػػػػػبتيا منخفضػػػػػة إلػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا، 
كالفئػػػػػة القميمػػػػػة التػػػػػي تتػػػػػابع كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ المكجػػػػػو ترغػػػػػب فػػػػػي معرفػػػػػة كيػػػػػؼ يفكػػػػػر اإلسػػػػػرائيميكف، 

ىػػػػاجس مقمػػػػؽ يتعمػػػػؽ بطبيعػػػػة الطػػػػرؼ األضػػػػعؼ، كالػػػػذم يريػػػػد الىتمػػػػاـ دائمػػػػا بكػػػػؿ مػػػػا يصػػػػدر كىػػػػك 
 عف الطرؼ القكم، كيتكيف بسيناريكىات قادمة كمجيكلة بالنسبة لو.

 

 المحور الثاني: ما ىي الوسائل اإلسرائيمية بالمغة العربية األكثر متابعة خالل الحروب 

 

 

 

(  إلػػػػػى أف إذاعػػػػػة صػػػػػكت إسػػػػػرائيؿ الناطقػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة ىػػػػػي األكثػػػػػر 10تشػػػػػير بيانػػػػػات الشػػػػػكؿ )
عمػػػى قطػػػاع غػػػزة حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة المتػػػابعيف ليػػػا 2014 ك  2012متابعػػػة خػػػالؿ حربػػػي عػػػاـ 

%، ككسػػػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػػالـ 28.2% مػػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة، كالفضػػػػػػػػػػػائية اإلسػػػػػػػػػػػرائيمية بنسػػػػػػػػػػػبة 30.3

صوتإسرائٌل

الفضائٌةاإلسرائٌلٌة

المصدر

افٌخاي

عربٌل

 I24قناة

 I24 عربيل أفيخاي املصدر الفضائية اإلسرائيلية صوت إسرائيل الوسيلة
 12 26 60 106 141 150 ت
% 30.3% 28.2% 21.4% 12.1% 5.2% 2.4% 
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%، كصػػػػػػفحة النػػػػػػاطؽ باسػػػػػػـ الجػػػػػػيش 21.4اإللكتركنيػػػػػػة أبرزىػػػػػػا مكقػػػػػػع المصػػػػػػدر اإللكتركنػػػػػػي بنسػػػػػػبة 
%، 12.1اإلسػػػػػػرائيمي لإلعػػػػػػالـ العربػػػػػػي أفيخػػػػػػام أدرعػػػػػػي نسػػػػػػبة المتػػػػػػابعيف ليػػػػػػا مػػػػػػف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة 

 %.2.4بنسبة  I24%، كأخيرا قناة 5.2أما مكقع عربيؿ اإللكتركني اإلخبارم 

% مػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػرل أف متابعػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػالـ 75.18كأشػػػػػػػػػارت نتػػػػػػػػػائ  الدراسػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى أف 
سػػػػػػرائيمية بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة تػػػػػػزداد بنسػػػػػػبة عاليػػػػػػة خػػػػػػالؿ الحػػػػػػرب عمػػػػػػى قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، ككمػػػػػػا أشػػػػػػارت اإل

نػػػػػػو لمعرفػػػػػػة إإجابػػػػػػات المبحػػػػػػكثيف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ لقػػػػػػاءاتيـ عمػػػػػػى سػػػػػػبب زيػػػػػػادة المشػػػػػػاىدة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ، 
حيثيػػػػات العتػػػػداء عمػػػػى الشػػػػعب فػػػػي غػػػػزة ككميػػػػة الضػػػػحايا كمقارنتيػػػػا مػػػػع مػػػػا ينشػػػػره اإلعػػػػالـ العربػػػػي 

ذلؾ عمػػػػػػى الضػػػػػػحايا فػػػػػػي الجانػػػػػػب اإلسػػػػػػرائيمي، كحتػػػػػػى يػػػػػػتـ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى كجيػػػػػػة كالفمسطيني،ػػػػػػػ ككػػػػػػ
نظػػػػػر المػػػػػكاطنيف اإلسػػػػػرائيمييف مػػػػػف الحػػػػػرب، ىػػػػػؿ يؤيػػػػػدكنيا أـ يعارضػػػػػكف، كلمعرفػػػػػة مكاقػػػػػع العمميػػػػػات 

 معارؾ البرية الدائرة عمى األرض.العسكرية كال

فػػػػػػي األكقػػػػػػات  % مػػػػػػف العينػػػػػػة أف نسػػػػػػبة المتابعػػػػػػة تبقػػػػػػى كمػػػػػػا ىػػػػػػي24.81بينمػػػػػػا تػػػػػػرل مػػػػػػا نسػػػػػػبتيـ 
العاديػػػػػة، كذلػػػػػؾ بحسػػػػػب إجابػػػػػاتيـ لكجػػػػػكد إعػػػػػالـ عربػػػػػي يقػػػػػدـ المعمكمػػػػػات بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، كبالتػػػػػالي 
ل يكجػػػػد داعػػػػي لمتابعتيػػػػػا، ككػػػػذلؾ ألف األخبػػػػار اإلسػػػػػرائيمية يػػػػتـ ترجمتيػػػػا فػػػػػي اإلعػػػػالـ الفمسػػػػػطيني، 

ل آخػػػػػػركف أف كمػػػػػا أف كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية غيػػػػػر صػػػػػػادقة كأخبارىػػػػػا غيػػػػػر دقيقػػػػػػة، بينمػػػػػا يػػػػػر 
تغطيتيػػػػػػا كتفسػػػػػػيراتيا لمحػػػػػػرب كمجرياتيػػػػػػا كمػػػػػػا كانػػػػػػت فػػػػػػي الحػػػػػػركب السػػػػػػابقة، كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أف 

 كسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ل تضيؼ ليـ شيء في أكقات األزمات عف األكقات العادية.
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 المحور الثالث: تأثيرات التعرض لإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية عمى المستول المعرفي 

 

بالمغػػػػػػة ( إلػػػػػػى أف التػػػػػػ ثير المعرفػػػػػػي لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو  2 تشػػػػػػير بيانػػػػػػات الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
العربيػػػػة يتركػػػػز فػػػػػي اسػػػػتقاء الشػػػػػباب الفمسػػػػطيني لممعمكمػػػػات التػػػػػي تخػػػػص خسػػػػػائر المقاكمػػػػة، كيعتقػػػػػد 
الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني أف اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي يقػػػػػـك بتضػػػػػخيـ خسػػػػػائر المقاكمػػػػػة، كبالتػػػػػالي فػػػػػ ف ذلػػػػػؾ 

 يؤدم إلى زعزعة الركح المعنكية لدل الشباب خالؿ الحرب.

لمعبػػػػارات، أف الجميػػػػكر الفمسػػػػطيني لديػػػػو كعػػػػي كبيػػػػر حػػػػكؿ  كيتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ المتكسػػػػط الحسػػػػابي
أداء اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي الػػػػػذم يقػػػػػـك بتضػػػػػخيـ خسػػػػػائر المقاكمػػػػػة، بدرجػػػػػة عاليػػػػػة كصػػػػػؿ متكسػػػػػطيا 

 .4.12الحسابي إلى 

إف أسػػػػػػػمكب السػػػػػػػيطرة اإلعالميػػػػػػػة التػػػػػػػي تتبعػػػػػػػو السػػػػػػػتراتيجية العالميػػػػػػػة السػػػػػػػرائيمية كالقػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى 
كالحكػػػػػـ المسػػػػػبؽ لمػػػػػا يحػػػػػدث مػػػػػف خسػػػػػائر فػػػػػي صػػػػػفكؼ المقاكمػػػػػة، يػػػػػدلؿ  التبريػػػػػر المسػػػػػبؽ لمجػػػػػرائـ

عمػػػػػػػى قػػػػػػػكة التػػػػػػػ ثير المعرفػػػػػػػي الػػػػػػػذم تبثػػػػػػػو كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمية خػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػرب )شػػػػػػػقير، 

 الرأد
 العبارة 

بدرجة  موافق  موافق جداً 
 متوسطة

المتوسط  معارض جداً  معارض
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارد

 % ك % ك % ك % ك % ك
استقي منيا معمكمات كافية عف 

 الحرب
56 9.39 137 23 249 41 106 17.7 48 8.05 3.13 1.042 

أتابع الحدث نفسو أكثر مف مرة 
 في األخبار

132 21 246 39 178 28 60 9.50 15 2.37 3.66 0.986 

أطمع عمى خسائر الجيش 
 خالليااإلسرائيمي مف 

149 23.6 184 27.9 129 20 103 16.3 64 10 3.40 1.285 

اعتقد أف اإلعالـ اإلسرائيمي يقـك 
 بتضخيـ خسائر المقاكمة 

308 47 170 27 88 14 38 6 21 3 4.12 1.087 

أثؽ بالتحميالت كالتكقعات المقدمة 
 بش ف الحرب

36 5.77 81 13 225 36 172 27.6 109 17.4 2.62 1.091 

استشعر الخالفات داخؿ الحككمة 
 اإلسرائيمية بش ف الحرب

136 21.4 258 40.6 166 26 59 9.3 15 2.3 3.69 0.983 

اإلعالـ اإلسرائيمي يدفع المدنييف 
 بغزة لمضغط عمى المقاكمة 

89 14.5 134 20.2 144 21 128 22.8 136 21.5 2.86 1.350 

 ( التأثريات املعرفية لإلعالم اإلسرائيلي املوجه باللغة العربية على الشباب2جدول )
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(، كىػػػػػذا ينسػػػػػجـ مػػػػػع دعػػػػػائـ كركػػػػػائز نظريػػػػػة الحػػػػػرب النفسػػػػػية التػػػػػي يسػػػػػتخدميا السػػػػػرائيميكف 2013
 في حركبيـ عمى قطاع غزة.

أىػػػػـ أسػػػػاليبيا ىػػػػك أسػػػػمكب التبريػػػػر الػػػػذم يعمػػػػؿ السػػػػمكؾ اليمجػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ  فػػػػالحرب النفسػػػػية مػػػػف
اقنػػػػػػاع جميػػػػػػكر الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني ب سػػػػػػباب اليجمػػػػػػات ككقػػػػػػكع الضػػػػػػحايا ب سػػػػػػباب تبػػػػػػدك كك نيػػػػػػا 
منطقيػػػػة كمبػػػػرره، مػػػػف أجػػػػؿ أف تحػػػػافظ الماكينػػػػة العالميػػػػة السػػػػرائيمية عمػػػػى صػػػػكرتيا لمػػػػرأم العػػػػاـ 

جي مػػػػف جيػػػػة، كاحػػػػداث نػػػػكع مػػػػف الحبػػػػاط كالقمػػػػؽ لمػػػػرأم العػػػػاـ المحمػػػػي السػػػػرائيمي كالػػػػدكلي الخػػػػار 
 (.2005الفمسطيني مف جية أخرل )حجاب، 

كينحػػػػػػػدر التػػػػػػػ ثير إلػػػػػػػى معرفػػػػػػػة الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني لمخالفػػػػػػػات اإلسػػػػػػػرائيمية داخػػػػػػػؿ الحككمػػػػػػػة بشػػػػػػػ ف 
، كيشػػػػػػػير ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى أف خالفػػػػػػػػات كانػػػػػػػت داخػػػػػػػؿ حككمػػػػػػػػة 3.69الحػػػػػػػرب، بمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي بمػػػػػػػػ  

، كلكػػػػػػف اعتقػػػػػػد أف ذلػػػػػػؾ بمثابػػػػػػة التنفػػػػػػيس عػػػػػػف الغضػػػػػػب 2014ك  2012ي الحػػػػػػتالؿ خػػػػػػالؿ حربػػػػػػ
يجػػػػػاد أفػػػػػؽ لنتيػػػػػاء األزمػػػػػة، افػػػػػي أكسػػػػػاط الشػػػػػباب، ألف متابعػػػػػة الخالفػػػػػات فػػػػػي الخصػػػػػـ يػػػػػراد منيػػػػػا 

 باإلضافة إلى إظيار جانب ديمقراطي لحككمة الحتالؿ.

كيتفػػػػػػؽ مكقػػػػػػؼ عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػع عبػػػػػػارة متابعػػػػػػة الحػػػػػػدث نفسػػػػػػو عمػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة 
العربيػػػػة ألكثػػػػر مػػػػف مػػػػرة فػػػػي األخبػػػػار، كبطػػػػرؽ متعػػػػددة، كقكالػػػػب صػػػػحفية متنكعػػػػة، كىػػػػذا يؤكػػػػد قػػػػدرة 
اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي عمػػػػػػى ترسػػػػػػيخ المعمكمػػػػػػة فػػػػػػي عقػػػػػػكؿ الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني، كمعالجػػػػػػة األحػػػػػػداث 

 .3.66عمى المستكل اإلعالمي، كبم  المتكسط الحسابي ليذا الت ثير بطرؽ متعددة 

كيتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ أف متابعػػػػػػػة اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة عنػػػػػػػد الشػػػػػػػباب يػػػػػػػراد منيػػػػػػػا 
التعػػػػػرؼ عمػػػػػى خسػػػػػائر الجػػػػػيش اإلسػػػػػرائيمي، لكػػػػػف بنسػػػػػبة جػػػػػاءت أقػػػػػؿ مػػػػػف متػػػػػابعتيـ لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى 

كػػػػكف مبػػػػال  فييػػػػا، كىػػػػذا يشػػػػير إلػػػػى أف اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي خسػػػػائر المقاكمػػػػة كالػػػػذم يعتقػػػػدكف ب نيػػػػا ت
بالمغػػػػػة الغربيػػػػػة يعػػػػػرض خسػػػػػائر المقاكمػػػػػة كخسػػػػػائر الجػػػػػيش كلكػػػػػف بتضػػػػػخيـ األكلػػػػػى لضػػػػػرب الػػػػػركح 
المعنكيػػػػػػة، كتخفػػػػػػيض خسػػػػػػائر الجػػػػػػيش مػػػػػػف أجػػػػػػؿ التػػػػػػدليؿ عمػػػػػػى قػػػػػػكة الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػرائيمي كالحفػػػػػػاظ 

كم، ل يمكػػػػف ىزيمتػػػػو، كيمتمػػػػؾ قػػػػكة عمػػػػى شخصػػػػيتو التػػػػي يرسػػػػميا فػػػػي أذىػػػػاف الشػػػػباب، انػػػػو جػػػػيش قػػػػ
 عسكرية ل تضاىييا قكة أخرل في الشرؽ األكسط.
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ل يتفػػػػؽ مكقػػػػؼ عينػػػػة الدراسػػػػة كثيػػػػران مػػػػع عبػػػػارة اسػػػػتقاء معمكمػػػػات كافيػػػػة عػػػػف الحػػػػرب، فيػػػػذا يشػػػػير 
إلػػػػػى أف تغطيتػػػػػو تكػػػػػكف غامضػػػػػة إلػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا، نتيجػػػػػة الرقابػػػػػة العسػػػػػكرية اإلسػػػػػرائيمية عمػػػػػى النشػػػػػر، 

ر كػػػػؿ مػػػػا يحػػػػدث، كحػػػػاؿ تكافػػػػؽ النشػػػػر ففػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف دكف تفاصػػػػيؿ دقيقػػػػة كالتػػػػي ل تتػػػػيح نشػػػػ
 عنيا.

يعػػػػػػارض مكقػػػػػػؼ العينػػػػػػة العبػػػػػػارة التػػػػػػي تقػػػػػػكؿ أف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي يػػػػػػدفع المػػػػػػدنييف بغػػػػػػزة لمضػػػػػػغط 
عمػػػػػى المقاكمػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػؿ التراجػػػػػػع أمػػػػػاـ الخسػػػػػػائر البشػػػػػرية كالماديػػػػػػة الكبيػػػػػرة التػػػػػػي يكقعيػػػػػا الجػػػػػػيش 

ف خػػػػػالؿ القػػػػػكة المفرطػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتخدميا، كىػػػػػذا بػػػػػات كاضػػػػػحان فػػػػػي الحػػػػػرب اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي غػػػػػزة مػػػػػ
 األخيرة، ب ف كافة األطياؼ دعمت المقاكمة ككقفت معيا، كلـ تضغط عمييا.

ل تثػػػػػػػؽ عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة بػػػػػػػالتحميالت التػػػػػػػي تقػػػػػػػدميا كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمية بشػػػػػػػ ف التكقعػػػػػػػات 
تػػػػػػػ ثير المعرفػػػػػػػي فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػار قميػػػػػػػػؿ، المسػػػػػػػتقبمية ألحػػػػػػػداث الحػػػػػػػرب، كىػػػػػػػذا يشػػػػػػػير إلػػػػػػػػى أف ال

 كليف فييا.في حككمة الحتالؿ كتصريحات المسؤ كينعكس مف عدـ الثقة 

فػػػػي ضػػػػكء مػػػػا سػػػػبؽ، يػػػػؤثر اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي عمػػػػى الناحيػػػػة المعرفيػػػػة لمشػػػػباب الفمسػػػػطيني، بنسػػػػبة 
يقدمػػػػو قميمػػػػة، فمػػػػا تشػػػػير إليػػػػو النتػػػػائ  يكضػػػػح بػػػػ ف الشػػػػباب لػػػػدييـ كعػػػػي كػػػػافي حػػػػكؿ مػػػػا يمكػػػػف أف 

بػػػػراز الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي  اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي مػػػػف مبالغػػػػة فػػػػي حجػػػػـ الخسػػػػائر لصػػػػفكؼ المقاكمػػػػة، كا 
، باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى إبػػػػػػراز الخالفػػػػػػات داخػػػػػػؿ الحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمي فػػػػػػي  أنػػػػػػو قػػػػػػكم كمتماسػػػػػػؾ كل ييػػػػػػـز

 إشارة إلى الديمقراطية.

 

 

 

 

 

 



111 
 

 المحور الرابع: تأثيرات التعرض لإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية عمى المستول السموكي 

 

أف التػػػػػػػ ثير السػػػػػػػمككي لإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػػو بالمغػػػػػػػة (، إلػػػػػػػى 3تشػػػػػػػير نتػػػػػػػائ  الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )
مشػػػػػاعر الشػػػػػباب الفمسػػػػطيني بػػػػػالعنؼ كدفعيػػػػػـ لالحتجاجػػػػات، كىػػػػػذا يتفػػػػػؽ العربيػػػػة يتركػػػػػز فػػػػػي شػػػػحف 

مػػػػػػع النتيجػػػػػػة السػػػػػػابقة كالتػػػػػػي تشػػػػػػير إلػػػػػػى أف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي يقػػػػػػـك بتضػػػػػػخيـ خسػػػػػػائر المقاكمػػػػػػة 
بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر، كىػػػػػذا مػػػػػا يشػػػػػحف مشػػػػػاعر الشػػػػػباب، كيػػػػػدفعيـ لمتظػػػػػاىر ضػػػػػد الحػػػػػرب كالعػػػػػدكاف عمػػػػػى 

 غزة.

عػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي يشػػػػػػعرىـ بحجػػػػػػـ الخسػػػػػػائر المتكقعػػػػػػة فػػػػػػي كيتفػػػػػػؽ مكقػػػػػػؼ العينػػػػػػة مػػػػػػع عبػػػػػػارة أف اإل
صػػػػػػفكؼ سػػػػػػكاف قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، مػػػػػػف خػػػػػػالؿ األسػػػػػػماء التػػػػػػي يصػػػػػػمميا لمحػػػػػػرب، عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ: 
الرصػػػػػاص المصػػػػػبكب، عػػػػػامكد السػػػػػحاب كغيرىػػػػػا، كىػػػػػذه األسػػػػػماء يػػػػػتـ اسػػػػػتخداميا مػػػػػف أجػػػػػؿ تعزيػػػػػز 

 الحرب النفسية كتحطيـ الركح المعنكية.

 الرأد
 العبارة 

المتوسط  معارض جداً  معارض بدرجة متوسطة موافق  موافق جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعيارد

يشحف مشاعرم بالعنؼ 
 بالحتجاجاتكيدفع لممشاركة 

155 24.5 192 30.3 118 18.6 77 12.1 90 14.2 3.38 1.352 

يقنع ب ف قصؼ إسرائيؿ 
لممستشفيات مشركع لتحصف 

 العسكرييف فييا

39 6.22 72 11.4 98 15.6 138 22 280 44.6 2.12 1.265 

يشعر بحجـ الخسائر مف 
خالؿ أسماء الحركب مثؿ 

 )عامكد السحاب(

51 8.14 162 25.8 219 34.9 133 21.2 61 9.7 3.01 1.088 

يجعمني استكحي مصطمحات 
 خالؿ نقاشاتي مع اآلخريف 

38 6.08 91 9.76 148 23.7 172
  

27.5 176 28.2 2.43 1.212 

يقنعني بعبثية صكاريخ 
 المقاكمة 

35 5.7 56 9 94 14.2 163 26 280 44.6 2.05 1.202 

جعمني أخذ مكقفا سمبيا مف 
السبب في المقاكمة كأنيا 
 الحرب

37 6 49 30.8 56 8.9 111 17.6 376 59.7 1.82 1.22 

 لإلعالم اإلسرائيلي املوجه باللغة العربية على الشباب السلوكية( التأثريات 3جدول )
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كيمعػػػػػب اإلعالميػػػػػكف اإلسػػػػػرائيميكف دكران خطيػػػػػران فػػػػػي نقػػػػػؿ المعمكمػػػػػات، اذ يعتمػػػػػدكف عمػػػػػى المصػػػػػادر 
العسػػػػػػكرية فػػػػػػي الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػرائيمي لتػػػػػػكفير معمكمػػػػػػاتيـ، كيحػػػػػػاكلكف فػػػػػػي ذات الكقػػػػػػت إقنػػػػػػاع الػػػػػػرأم 
العػػػػػػاـ ل سػػػػػػيما الفمسػػػػػػطيني بحياديػػػػػػة مػػػػػػكادىـ اإلعالميػػػػػػة كأخبػػػػػػارىـ، كفػػػػػػي المقابػػػػػػؿ يشػػػػػػدد الساسػػػػػػة 

مييف عمػػػػػػى ضػػػػػػركرة تربيػػػػػػة العالميػػػػػػيف عمػػػػػػى الشػػػػػػراكة الدائمػػػػػػة مػػػػػػع المؤسسػػػػػػة العسػػػػػػكرية السػػػػػػرائي
 (.2013لتحقيؽ المصالح العميا إلسرائيؿ )عبد اا، 

جػػػػػػػادك أف لإلعػػػػػػػالـ منجػػػػػػػد  PNNكينسػػػػػػػجـ مكقػػػػػػػؼ العينػػػػػػػة مػػػػػػػع مػػػػػػػا قالػػػػػػػو رئػػػػػػػيس تحريػػػػػػػر شػػػػػػػبكة 
كثيػػػػر مػػػػف الحػػػػالت  اإلسػػػػرائيمي تػػػػ ثيرات عمػػػػى الشػػػػارع الفمسػػػػطيني، بنػػػػاء عمػػػػى نشػػػػر معمكمػػػػات فػػػػي

يكػػػػػكف انعكاسػػػػػان سػػػػػمبيان، كيقػػػػػكؿ أف معظػػػػػـ التػػػػػ ثيرات تكػػػػػكف سػػػػػمبية تتمثػػػػػؿ فػػػػػي حػػػػػراؾ شػػػػػبابي عمػػػػػى 
األرض، تيػػػػػػدؼ مػػػػػػف جيػػػػػػة لجػػػػػػر الشػػػػػػباب الػػػػػػى مربػػػػػػع العنػػػػػػؼ مػػػػػػع جػػػػػػيش الحػػػػػػتالؿ، كمػػػػػػف جيػػػػػػة 
أخػػػػػػػػرل بعضػػػػػػػػيا ييػػػػػػػػدؼ لضػػػػػػػػرب الفمسػػػػػػػػطينييف مػػػػػػػػع بعضػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػبعص، خصكصػػػػػػػػان كاف الشػػػػػػػػارع 

مصػػػػػػػالح كالتنػػػػػػػافس داخػػػػػػػؿ األحػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػية )مقابمػػػػػػػة مػػػػػػػع منجػػػػػػػد الفمسػػػػػػػطيني يعػػػػػػػيش عصػػػػػػػر ال
 جادك(.

اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي  يتعػػػػػارض مكقػػػػػؼ العينػػػػػة مػػػػػع عبػػػػػارة أنيػػػػػـ يسػػػػػتقكف مصػػػػػطمحات مسػػػػػتكحاة مػػػػػف
بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، كىػػػػػذا يتعػػػػػارض كػػػػػذلؾ مػػػػػع التكجػػػػػو العػػػػػاـ لمدراسػػػػػة، كالدراسػػػػػات السػػػػػابقة، كذلػػػػػؾ ألف 

كف أف يػػػػػدرؾ التغييػػػػػر ممػػػػػكاطف العػػػػػادم، فيػػػػػك يتغيػػػػػر كيتػػػػػ ثر دتػػػػػ ثير المصػػػػػطمحات ل يكػػػػػكف ظػػػػػاىران ل
فػػػػػػي المصػػػػػػطمحات، ينبنػػػػػػي التػػػػػػ ثير السػػػػػػمككي عمػػػػػػى تػػػػػػ ثير معرفػػػػػػي يسػػػػػػبقو، فعنػػػػػػدما يقػػػػػػدـ اإلعػػػػػػالـ 
اإلسػػػػػرائيمي مصػػػػػطمحات جديػػػػػدة ل يػػػػػدرؾ عكاقبيػػػػػا جميػػػػػكر الشػػػػػباب كيسػػػػػتخدميا فػػػػػي حياتػػػػػو اليكميػػػػػة 

ة الثانيػػػػة مػػػػف التػػػػ ثير )التػػػػ ثير السػػػػمككي(، دكف كفػػػػي نقاشػػػػاتو، ىػػػػذا السػػػػتخداـ بحػػػػد ذاتػػػػو ىػػػػك الدرجػػػػ
 .أف يدرؾ أنو مت ثر

يتعػػػػػػػارض مكقػػػػػػػؼ العينػػػػػػػة مػػػػػػػع عبػػػػػػػارة أف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي يسػػػػػػػتطيع إقنػػػػػػػاعيـ بتبريػػػػػػػر قصػػػػػػػؼ 
طػػػػػائرات الحػػػػػتالؿ لممستشػػػػػفيات المدينػػػػػة، ألف العسػػػػػكرييف يتكاجػػػػػدكف داخميػػػػػا كفػػػػػؽ مػػػػػا يػػػػػدعي القػػػػػادة 

 اإلسرائيمييف.

ة عبػػػػػػػارة أف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة يسػػػػػػػتطيع إقنػػػػػػػاعيـ بػػػػػػػ ف كيتعػػػػػػػارض مكقػػػػػػػؼ العينػػػػػػػ
صػػػػػػػكاريخ المقاكمػػػػػػػة عبثيػػػػػػػة، كل تسػػػػػػػتطيع أف تحقػػػػػػػؽ أىػػػػػػػداؼ فػػػػػػػي صػػػػػػػفكؼ العػػػػػػػدك، كبالتػػػػػػػالي فيػػػػػػػي 
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عػػػػػبء عمػػػػػى الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني فػػػػػي غػػػػػزة كالمفتػػػػػرض التكقػػػػػؼ عنيػػػػػا، كيتفػػػػػؽ ىػػػػػذا التعػػػػػارض مػػػػػع 
طيع دفػػػػػػػع المػػػػػػػدنييف فػػػػػػػي غػػػػػػػزة بالضػػػػػػػغط عمػػػػػػػى نتيجػػػػػػػة سػػػػػػػابقة، بػػػػػػػ ف اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي ل يسػػػػػػػت

المقاكمػػػػة لكقػػػػؼ نشػػػػاطيا، كمػػػػا ل يػػػػدفع الفمسػػػػطينييف لتخػػػػاذ مكاقػػػػؼ سػػػػمبية مػػػػف المقاكمػػػػة كالعتقػػػػاد 
 ب نيا ىي السبب في إشعاؿ فتيؿ الحرب.

فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكء مػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ، ينحصػػػػػػػػر تػػػػػػػػ ثير اإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػػى الناحيػػػػػػػػة السػػػػػػػػمككية لمشػػػػػػػػباب 
الفمسػػػػػػػػطيني، فػػػػػػػػي شػػػػػػػػحف مشػػػػػػػػاعرىـ ألنػػػػػػػػو يقػػػػػػػػدـ معمكمػػػػػػػػات تتعمػػػػػػػػؽ بخسػػػػػػػػائر المقاكمػػػػػػػػة، كيػػػػػػػػدفعيـ 
لالحتجاجػػػػػات، فيػػػػػك يجػػػػػرىـ إلػػػػػى مربػػػػػع العنػػػػػؼ بػػػػػاإلعالـ، كيظيػػػػػر عمػػػػػى السػػػػػاحة الميدانيػػػػػة أف مػػػػػف 

 ف. يبدأ الحتجاج ىـ الفمسطينيك 

يكػػػػػػكف تػػػػػػ ثير اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة نسػػػػػػبتو قميمػػػػػػة عمػػػػػػى مػػػػػػف يعتقػػػػػػدكف أف صػػػػػػكاريخ 
المقاكمػػػػػػة سػػػػػػبب فػػػػػػي إشػػػػػػعاؿ الحػػػػػػرب، كػػػػػػذلؾ عمػػػػػػى مػػػػػػف يعتقػػػػػػدكف أف قصػػػػػػؼ المستشػػػػػػفيات يػػػػػػ تي 

 نتيجة تحصف العسكرييف فييا.

 

 ية المحور الرابع: أسباب عدم متابعة اإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العرب
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 ( أسباب عدم متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  11الشكل رقم ) 
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( سػػػػػبب عػػػػػدـ متابعػػػػػة عينػػػػػة الدراسػػػػػة لإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، 11يكضػػػػػح الشػػػػػكؿ رقػػػػػـ )
% مػػػػػػف عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة أف كجػػػػػػكد إعػػػػػػالـ فمسػػػػػػطيني كعربػػػػػػي يغنػػػػػػي عػػػػػػف متابعػػػػػػة 26.3حيػػػػػػث يػػػػػػرل 

% مػػػػػػػػػف العينػػػػػػػػػة أف عػػػػػػػػػدـ الثقػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػا يقدمػػػػػػػػػو اإلعػػػػػػػػػالـ 43.2اإلعػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػرائيمي، بينمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرل 
 اإلسرائيمي ىك السبب في عدـ متابعتو، كلمكىمة األكلى ألنو يمثؿ صكت العدك.

حيػػػػػث أنيػػػػػـ يػػػػركف فػػػػػي متابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ % مػػػػػف العينػػػػػة إلػػػػى حػػػػػد مػػػػػا مػػػػػع عػػػػدـ الثقػػػػػة، 30.5كيتفػػػػؽ 
 اإلسرائيمي إرباؾ لمركح المعنكية لدل الشباب.

% مػػػػف العينػػػػة انػػػػو ىنػػػػاؾ حاجػػػػة 19.9كفػػػػي سػػػػؤاؿ ت ييػػػػد العينػػػػة لمتابعػػػػة اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي، يػػػػرل 
% 20.1لػػػػػػدل الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي متابعػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، بنمػػػػػػا رفػػػػػػض 

لمتابعػػػػػة، كتحفػػػػػظ البػػػػػاقكف عػػػػػف إبػػػػػداء مكقػػػػػؼ مؤيػػػػػد أك معػػػػػارض، كاكتفػػػػػكا بت ييػػػػػد مػػػػػف العينػػػػػة ىػػػػػذه ا
 المتابعة إلى حد ما.

 

 المحور الخامس: مدل متابعة العينة لممواد المترجمة من اإلعالم العبرد في اإلعالم الفمسطيني...

 

 

( مػػػػػػدل حجػػػػػػـ متابعػػػػػػة عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة لممػػػػػػكاد اإلعالميػػػػػػة المترجمػػػػػػة مػػػػػػف 12يكضػػػػػػح الشػػػػػػكؿ رقػػػػػػـ )
 كسائؿ اإلعالـ العبرية كالتي تنتشر بالمغة العربية في كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية.
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% مػػػػػف العينػػػػػة أنيػػػػػـ يتػػػػػابعكف مػػػػػا يػػػػػتـ ترجمتػػػػػو مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، كىػػػػػذه نسػػػػػبة عاليػػػػػة 72يشػػػػػير 
% مػػػػػا يػػػػػتـ ترجمتػػػػػو، كل بػػػػػد أف لمترجمػػػػػة تػػػػػ ثير 28لمتػػػػػابعي المػػػػػكاد المترجمػػػػػة، بينمػػػػػا ل يتػػػػػابع نسػػػػػبة 

عمػػػػى الشػػػػباب الفمسػػػػطيني الػػػػذم يتابعيػػػػا، كيتكقػػػػؼ التػػػػ ثير فػػػػي الترجمػػػػة عنػػػػد آليػػػػة كطريقػػػػة كأسػػػػمكب 
 كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية. الترجمة في

كتقػػػػػـك كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية بترجمػػػػػة األخبػػػػػار كمػػػػػاف ىػػػػػي مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، كىػػػػػذا مػػػػػا 
أكػػػػػده المترجمػػػػػكف كرؤسػػػػػاء تحريػػػػػر كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية التػػػػػي تيػػػػػتـ بالترجمػػػػػة، كبالتػػػػػالي فػػػػػ ف 

أف يتػػػػػػابع كسػػػػػػائؿ المعمكمػػػػػػة تصػػػػػػؿ إلػػػػػػى الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني عػػػػػػف طريػػػػػػؽ الترجمػػػػػػة كل داعػػػػػػي لػػػػػػو 
إعػػػػػػالـ إسػػػػػػرائيمية بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، فػػػػػػاإلعالـ الفمسػػػػػػطيني يقػػػػػػـك بترجمػػػػػػة اإلنتػػػػػػاج اإلعالمػػػػػػي الخػػػػػػاص 

 بالقضية الفمسطينية.

 

 المحور السادس: تأثير الترجمة عمى الشباب 

 الرأد
 العبارة 

المتوسط  معارض جداً  معارض بدرجة متوسطة موافق  موافق جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعيارد

تكضح النقاط الغامضة التي 
يصعب عمى اإلعالـ 
 الفمسطيني التكصؿ إلييا

135 15.9 315 32.9 302 31.5 130 13.5 57 5.9 3.39 1.09 

تعتبر ترجمة األخبار مف 
المغة العبرية جانب ميـ في 

 المعرفة 

266 27.7 423 44.2 217 22.6 37 3.8 14 1.4 3.96 1.31 

اإلعالـ الفمسطيني يترجـ 
األخبار كما ىي مف المغة 

 العبرية 

202 21 349 36.4 315 32.8 78 8.1 14 1.4 3.68 0.94 

الترجمة تضعؼ دكر اإلعالـ 
 الفمسطيني كتكجو أداءه  

106 11 155 16.2 250 26.1 317 33.1 127 13.2 2.79 1.19 

 

( إلػػػػػػػى أف مكقػػػػػػػؼ عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف ترجمػػػػػػػة كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ 4تشػػػػػػػير بيانػػػػػػػات الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )
الفمسػػػػػطينية لممػػػػػكاد اإلعالميػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، حيػػػػػث تتصػػػػػدر أقػػػػػكل العبػػػػػارات التػػػػػي يكافػػػػػؽ 

بػػػػارة أف ترجمػػػػة األخبػػػػار مػػػػف المغػػػػة العبريػػػػة جانػػػػب ميػػػػـ فػػػػي المعرفػػػػة، كيتضػػػػح عمييػػػػا الجميػػػػكر ع

 تأثري املواد اإلعالمية املرتمجة من اللغة العربية واملنشورة يف اإلعالم الفلسطيين  ( 4جدول )
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مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ بػػػػػػ ف مػػػػػػا يترجمػػػػػػو اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني مػػػػػػف العبػػػػػػرم يسػػػػػػتخدمو الشػػػػػػباب فػػػػػػي المعرفػػػػػػة 
 % مف العينة.71.4كيعتبره جانب ميـ لدييـ، كيكافؽ عمى ىذه العبارة 

قػػػػػػـك بترجمػػػػػة المػػػػػكاد اإلعالميػػػػػة مػػػػػػف كيتكافػػػػػؽ مكقػػػػػؼ العينػػػػػة مػػػػػػع عبػػػػػارة أف اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني ي
المغػػػػػػػة العبريػػػػػػػة كمػػػػػػػا ىػػػػػػػي دكف أم تزكيػػػػػػػر أك تغييػػػػػػػر فػػػػػػػي المعمكمػػػػػػػات، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا يؤكػػػػػػػده رؤسػػػػػػػاء 

قػػػػػاـ الباحػػػػػث بمقػػػػػابمتيـ، كبالتػػػػػالي فػػػػػ ف التػػػػػ ثير المعرفػػػػػي لمترجمػػػػػة يكػػػػػكف قػػػػػكم  كصػػػػػحفيكفتحريػػػػػر 
مػػػػػا يؤكػػػػػده رئػػػػػيس %، كىػػػػػذا 57.4عمػػػػػى الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، كنسػػػػػبة الػػػػػذيف يكافقػػػػػكف تمػػػػػؾ العبػػػػػارة 

منجػػػػػد جػػػػػادك فػػػػػي مقابمػػػػػة الباحػػػػػث معػػػػػو، حيػػػػػث قػػػػػاؿ أف اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني  PNNتحريػػػػػر شػػػػػبكة 
التحريػػػػر فػػػػي المصػػػػطمحات الفمسػػػػطينية )مقابمػػػػة رئػػػػيس يقػػػػـك بترجمػػػػة األخبػػػػار كمػػػػا ىػػػػي مػػػػع فػػػػارؽ 

 ( .PNNتحرير 

مكقػػػػػؼ العينػػػػػة مػػػػػف عبػػػػػارة المػػػػػكاد المترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ  ككمػػػػػا يتضػػػػػح فػػػػػي الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ أف
العبػػػػػػرم تسػػػػػػتطيع تكضػػػػػػيح النقػػػػػػاط الغامضػػػػػػة التػػػػػػي يصػػػػػػعب عمػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني التكصػػػػػػؿ 

%، كىػػػػػػذا مػػػػػػا يؤكػػػػػػده مػػػػػػدير عػػػػػػاـ صػػػػػػكت الحريػػػػػػة عػػػػػػال 48.8 المكافقػػػػػػة عمييػػػػػػا نسػػػػػػبةتبمػػػػػػ  إلييػػػػػػا 
 القكاسمي في مقابمة مع الباحث. 

أف الترجمػػػػة مػػػػف اإلعػػػػالـ العبػػػػرم تػػػػؤدم إلػػػػى إضػػػػعاؼ دكر اإلعػػػػالـ  ينمػػػػا ل تعتقػػػػد عينػػػػة الدراسػػػػة
 الفمسطيني،ػ أك تكجو أداءه.

كتتفػػػػػؽ ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة لمػػػػػدكتكر سػػػػػعدم جمػػػػػكعي بػػػػػ ف الترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ المعػػػػػادم 
تعمػػػػػؿ عمػػػػػى تػػػػػدعيـ تكجػػػػػػو فكػػػػػرم يريػػػػػده المرسػػػػػؿ، كفػػػػػػي بعػػػػػض الحيػػػػػاف ل يسػػػػػتطيع المتػػػػػػرجـ أف 

لعػػػػػػػػدك  بسػػػػػػػػبب الكػػػػػػػػـ اليائػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػائؿ اإلعالميػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػة، يجػػػػػػػػد فػػػػػػػػرص فضػػػػػػػػح نكايػػػػػػػػا ا
كخصكصػػػػػػػػان فػػػػػػػػي حػػػػػػػػالت الحػػػػػػػػرب كخػػػػػػػػالؿ األزمػػػػػػػػات السياسػػػػػػػػية العصػػػػػػػػيبة، اضػػػػػػػػافة لػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػ ف 
الػػػػػػدكتكر جمػػػػػػكعي يػػػػػػرم التػػػػػػ ثير بالترجمػػػػػػة يكػػػػػػكف انتقػػػػػػائي بحسػػػػػػب مػػػػػػا يقػػػػػػـك بنقمػػػػػػو المتػػػػػػرجـ كفػػػػػػؽ 

التػػػػػ ثير يتػػػػػرجـ فػػػػػي النيايػػػػػة بطريقػػػػػة  اختيػػػػػار انتقػػػػػائي لممػػػػػكاد المنشػػػػػكرة فػػػػػي اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، كىػػػػػذا
)جمػػػػػكعي، ار المتػػػػػرجـ، كفيػػػػػو تكجيػػػػػو ألفكػػػػػار الجميػػػػػكر بحسػػػػػب رؤيػػػػػة المتػػػػػرجـ تتماشػػػػػى مػػػػػع أفكػػػػػ

. فالتػػػػػ ثير ل يقػػػػػع مػػػػػف الترجمػػػػػة فحسػػػػػب كل يتكقػػػػػؼ عنػػػػػد مػػػػػا ينشػػػػػر فػػػػػي اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، (2011
 ع عمى الجميكر.كانما أيضا لممترجـ دكر كبير في احداث ت ثير كفي نكعية الت ثير الكاق
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يظيػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ أف تػػػػػػ ثير الترجمػػػػػػة مػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ العبػػػػػػرم يكػػػػػػكف لػػػػػػو تػػػػػػ ثير ك 
عمػػػػى الشػػػػباب الفمسػػػػطيني، فاألخبػػػػار يػػػػتـ ترجمتيػػػػا كمػػػػا ىػػػػي حسػػػػب اعتقػػػػاد الجميػػػػكر، كىػػػػذا  سػػػػمبي
حيػػػػػػث انيػػػػػػـ ينقمػػػػػػكف  يؤكػػػػػػده رؤسػػػػػػاء تحريػػػػػػر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطينية الميتمػػػػػػة بالترجمػػػػػػة،مػػػػػػا 

الركايػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية ذاتيػػػػػا مػػػػػع تغييػػػػػر المصػػػػػطمحات التػػػػػي تتماشػػػػػى مػػػػػع الطػػػػػار الػػػػػكطني كالثقافػػػػػة 
بالتػػػػػػالي فػػػػػػ ف اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني يصػػػػػػبح بػػػػػػكؽ ينقػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية كيكصػػػػػػميا  الكطنيػػػػػػة،

 لمشباب الفمسطيني.
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 عرض ونقاش نتائج الدراسة الميدانية

 

 أوال: المتابعة والدوافع 

 

عػػػػػرض ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ نتػػػػػائ  الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة التػػػػػي أجريػػػػػت عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني 
عامػػػػػػان(، كذلػػػػػػؾ بيػػػػػػدؼ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى اآلثػػػػػػار  32-19فػػػػػػي محافظػػػػػػات الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة كالقػػػػػػدس )

 2014ك  2013المعرفيػػػػػة كالسػػػػػػمككية لإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي المكجػػػػػػو بالمغػػػػػػة العربيػػػػػة خػػػػػػالؿ حربػػػػػػي 
 عمى قطاع غزة، ككانت أىـ النتائ  كما يمي:

 

متابعػػػػػػػة الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني لإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي المكجػػػػػػػو بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ضػػػػػػػعيفة، متكسػػػػػػػط  -
 فالشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني لديػػػػػػػو كعػػػػػػػي كػػػػػػػاؼٍ  ( بػػػػػػػيف خيػػػػػػػارم نػػػػػػػادران كأحيانػػػػػػػان،2.25متابعتيػػػػػػػا بمغػػػػػػػت )

تقػػػػػػػؼ كراءه القيػػػػػػػادة السياسػػػػػػػية فػػػػػػػي كاعتقػػػػػػػاد جػػػػػػػاـز بػػػػػػػ ف ىػػػػػػػذا النػػػػػػػكع مػػػػػػػف اإلعػػػػػػػالـ لػػػػػػػيس نزيػػػػػػػو، ك 
إسػػػػػػرائيؿ، كتريػػػػػػد مػػػػػػف كراءه تمريػػػػػػر أجنػػػػػػدات تخػػػػػػدـ الحػػػػػػتالؿ فػػػػػػي األراضػػػػػػي الفمسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة 

% مػػػػػف العينػػػػػػة تتػػػػػػابع اإلعػػػػػػالـ 66.56، كأشػػػػػػارت بيانػػػػػػات الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػػة إلػػػػػػى أف 1967عػػػػػاـ 
 اإلسرائيمي يكمان كاحدان فقط.

سػػػػرائيمي بالمغػػػػة العربيػػػػة بشػػػػكؿ قػػػػكم بػػػػ ف ىنػػػػاؾ إعػػػػالـ تتمثػػػػؿ أسػػػػباب عػػػػدـ متابعػػػػة اإلعػػػػالـ اإل -
% مػػػػػػف 43فمسػػػػػػطيني كعربػػػػػػي بػػػػػػديؿ، يكػػػػػػكف محػػػػػػط ثقػػػػػػة أكبػػػػػػر بالنسػػػػػػبة لمشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني، ألف 

عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة تػػػػػػػرل بػػػػػػػاف عػػػػػػػدـ متابعتيػػػػػػػا لإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بسػػػػػػػبب عػػػػػػػدـ ثقتيػػػػػػػا بالمعمكمػػػػػػػات 
 حتالؿ.كالتحميالت التي يقدميا، نظران ألنو مصمـ لخدمة أىداؼ ال

تتػػػػػكازل اتجاىػػػػػات عينػػػػػة الدراسػػػػػة فػػػػػي ت ييػػػػػد كرفػػػػػض متابعػػػػػة اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػة، -
% أف ىنػػػػػػػػاؾ حاجػػػػػػػػة كضػػػػػػػػركرة لػػػػػػػدل الشػػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػػطيني لمتابعػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػالـ 19.9حيػػػػػػػث يػػػػػػػػرل 

% مػػػػػػػف العينػػػػػػػة أنػػػػػػػو ل داعػػػػػػػي 20.1اإلسػػػػػػػرائيمي كالت مػػػػػػػؿ بمػػػػػػػا يقكلػػػػػػػو اإلسػػػػػػػرائيميكف، بينمػػػػػػػا يػػػػػػػرل 
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اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي، كالكتفػػػػػاء بمتابعػػػػػة األحػػػػػداث مػػػػػف خػػػػػالؿ اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني لإلطػػػػػالع عمػػػػػى 
 كالعربي.

تشػػػػػػػػير الدراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى أف الشػػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػػطيني يتػػػػػػػػابعكف اإلعػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة  -
لػػػػػدكافع غيػػػػػر إخباريػػػػػة فػػػػػي الدرجػػػػػة األكلػػػػػى، إنمػػػػػا ىنػػػػػاؾ دكافػػػػػع أخػػػػػرل بعيػػػػػدة عػػػػػف أخػػػػػذ المعمكمػػػػػات 

صػػػػػر الػػػػػدكافع عمػػػػػى النظػػػػػرة التحميميػػػػػة لمشػػػػػباب لمػػػػػا يعرضػػػػػو ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف اإلعػػػػػالـ منػػػػػو، إنمػػػػػا تقت
المكجػػػػػػو، أبرزىػػػػػػا أف يتعػػػػػػرؼ الشػػػػػػباب عمػػػػػػى كيفيػػػػػػة تفكيػػػػػػر المحتػػػػػػؿ، باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى معرفػػػػػػة كيػػػػػػؼ 
سيتصػػػػػػػرؼ الطػػػػػػػرؼ األقػػػػػػػكل فػػػػػػػي الصػػػػػػػراع كالػػػػػػػذم يمثمػػػػػػػو الحػػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػػرائيمي، كيريػػػػػػػد الشػػػػػػػباب 

 ناريكىات قادمة كمجيكلة بالنسبة لو.الفمسطيني مف المتابعة التكيف بسي

متابعػػػػػػة اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة تػػػػػػزداد بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر خػػػػػػالؿ الحػػػػػػركب عمػػػػػػى قطػػػػػػاع  -
غػػػػػػزة، كذلػػػػػػؾ لمقارنػػػػػػة مػػػػػػا يقكلػػػػػػو اإلسػػػػػػرائيميكف كمقارنتػػػػػػو مػػػػػػع مػػػػػػا ينشػػػػػػر فػػػػػػي اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني 

عػػػػال ـ بمػػػػده، كبعػػػػض الشػػػػباب كالعربػػػػي، كىنػػػػا تظيػػػػر أزمػػػػة ثقػػػػة كنقػػػػص بػػػػيف الجميػػػػكر الفمسػػػػطيني كا 
الفمسػػػػػػػػػطيني يقػػػػػػػػػكؿ أنػػػػػػػػػو يضػػػػػػػػػاعؼ متابعتػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػػرب لمعرفػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػػػرائيمي 

 كاتجاىاتو نحك الحرب كخكضيا.

الكسػػػػػػيمة اإلسػػػػػػرائيمية األكثػػػػػػر متابعػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني ىػػػػػػي اإلذاعػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية  -
 ف الكسائؿ األخرل.% مف بي30الناطقة بالعربية )صكت إسرائيؿ( بنسبة بمغت 

 

 ثانيا: التأثير المعرفي

 

يتركػػػػػز تػػػػػ ثير كسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ العبريػػػػػة عمػػػػػى الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني مػػػػػف الناحيػػػػػة المعرفيػػػػػة فػػػػػي  -
بثيػػػػػػا لخسػػػػػػائر المقاكمػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية، كيعتقػػػػػػد الشػػػػػػباب فػػػػػػي نفػػػػػػس الكقػػػػػػت أف اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي 

 . 4.12يقـك بتضخيـ ىذه الخسائر، بمتكسط حسابي بم  

يػػػػػػػؤثر اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػى تكجيػػػػػػػات الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني خػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػرب عنػػػػػػػدما يبػػػػػػػث  -
أخبػػػػػار تتعمػػػػػؽ بالخالفػػػػػات داخػػػػػؿ الحككمػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية بشػػػػػ ف مجريػػػػػات الحػػػػػرب أك قراراتػػػػػو، فػػػػػذلؾ 
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ربمػػػػػا يطمػػػػػئف الشػػػػػباب بػػػػػ ف ىنػػػػػاؾ ضػػػػػعؼ فػػػػػي المكقػػػػػؼ اإلسػػػػػرائيمي، كبالتػػػػػالي فيػػػػػـ ييتمػػػػػكف بيػػػػػذا 
 .3.69ر بشكؿ كبير عمييـ، بمتكسط حسابي بم  النكع مف األخبار كتؤث

كيتعمػػػػػػد اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي عمػػػػػػى تكػػػػػػريس التػػػػػػ ثير المعرفػػػػػػي عمػػػػػػى الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني مػػػػػػف  -
خػػػػػػالؿ إعػػػػػػادة بػػػػػػث المعمكمػػػػػػات كعػػػػػػرض األحػػػػػػداث أكثػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػرة، كب شػػػػػػكاؿ مختمفػػػػػػة، كىػػػػػػذا مػػػػػػا 

 تؤكده عينة الدراسة.

ة عمػػػػػى تكجيػػػػػات كعقائػػػػػد الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني نحػػػػػك ل يػػػػػؤثر اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي بالمغػػػػػة العربيػػػػػ -
طػػػػػالؽ الصػػػػػكاريخ عمػػػػػى األىػػػػػداؼ اإلسػػػػػرائيمي  المقاكمػػػػة، فيػػػػػك ل يعمػػػػػؿ عمػػػػػى معارضػػػػػة المقاكمػػػػة كا 

 .1948في األراضي المحتمة عاـ 

 

 ثالثا: التأثير السموكي

 

 شػػػػحف مشػػػػاعر أمػػػػا عمػػػػى المسػػػػتكل السػػػػمككي فػػػػ ف تػػػػ ثير متابعػػػػة اإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي تتركػػػػز فػػػػي -
الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني كدفعيػػػػػػػـ لالحتجػػػػػػػاج، كىػػػػػػػذا يػػػػػػػرتبط بالتػػػػػػػ ثير المعرفػػػػػػػي األكبػػػػػػػر فػػػػػػػي النتيجػػػػػػػة 
السػػػػػابقة التػػػػػي تشػػػػػير أف التػػػػػ ثير المعرفػػػػػي يتركػػػػػز عنػػػػػد نشػػػػػر أخبػػػػػار خسػػػػػائر المقاكمػػػػػة، كىػػػػػذا مػػػػػف 
الطبيعػػػػػي أف يثيػػػػػر مشػػػػػاعر الشػػػػػػباب الفمسػػػػػطيني كيػػػػػدفعيـ لالحتجػػػػػػاج، كالمقاكمػػػػػة. شػػػػػحف مشػػػػػػاعر 

، كىػػػػػك األعمػػػػػى فػػػػػي 3.38بالحتجػػػػػاج كالعنػػػػػؼ بمػػػػػ  عنػػػػػد المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي  الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني
 مقياس الت ثير السمككي.

كتػػػػػػرتبط ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة بػػػػػػالتي تمييػػػػػػا فػػػػػػي التػػػػػػ ثير السػػػػػػمككي، التػػػػػػي تتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي شػػػػػػعكر الشػػػػػػباب  -
الفمسػػػػػػػطيني بحجػػػػػػػـ الخسػػػػػػػائر المتكقعػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ األسػػػػػػػماء التػػػػػػػي تصػػػػػػػمميا حككمػػػػػػػة الحػػػػػػػتالؿ 

عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػػـ الرصػػػػػػػػاص المصػػػػػػػػبكب، أك عػػػػػػػػامكد السػػػػػػػػحاب،  اإلسػػػػػػػػرائيمي لمحػػػػػػػػرب،
كبالتػػػػػػالي فػػػػػػ ف الحتجػػػػػػاج كالعنػػػػػػؼ كتػػػػػػ ثير سػػػػػػمككي مػػػػػػرتبط بعػػػػػػرض اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي لخسػػػػػػائر 

 المقاكمة الفمسطينية.
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الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني تجػػػػػػاه إطػػػػػػالؽ  سػػػػػػمكؾل يػػػػػػؤثر اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عمػػػػػػى -
عتقػػػػػػدكف أف الصػػػػػػكاريخ ليسػػػػػػت السػػػػػػبب الرئيسػػػػػػي فػػػػػػي إشػػػػػػعاؿ الحػػػػػػرب، صػػػػػػكاريخ المقاكمػػػػػػة، فيػػػػػػـ ي

يػػػػػػػرفض إطػػػػػػػالؽ كبالتػػػػػػػالي ف نػػػػػػػو ل يسػػػػػػػتطيع اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي صػػػػػػػناعة سػػػػػػػمكؾ عنػػػػػػػد الشػػػػػػػباب 
 الصكاريخ، كالحتجاج عمييا.

ل يسػػػػػػػتطيع اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمي بالمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة أف يغفػػػػػػػر لمقيػػػػػػػادة اإلسػػػػػػػرائيمية كقيػػػػػػػادة جػػػػػػػيش  -
لشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني مػػػػػف جػػػػػراء قصػػػػػؼ المستشػػػػػفيات، كل يسػػػػػتطيع إقنػػػػػاع الشػػػػػباب الحػػػػػتالؿ عنػػػػػد ا

 الفمسطيني بمبرراتو ب ف قصفيا ي تي نتيجة تحصف العسكرييف فييا.

 

 رابعا: تأثير الترجمة من اإلعالم العبرد إلى اإلعالم الفمسطيني 

 

يظيػػػػػر تػػػػػ ثير الترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم إلػػػػػى اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني بشػػػػػكؿ أعمػػػػػؽ، حيػػػػػث أف -
لممػػػػػػكاد المترجمػػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػػحؼ ككسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ العبريػػػػػػة جميػػػػػػكر عػػػػػػريض بػػػػػػيف فئػػػػػػة الشػػػػػػباب 

% مػػػػػػػف عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة، المػػػػػػػكاد المترجمػػػػػػػة التػػػػػػػي 72الفمسػػػػػػػطيني، حيػػػػػػػث يتػػػػػػػابع قرابػػػػػػػة 
 سطيني.تنشرىا كسائؿ اإلعالـ الفم

يتكقػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػ ثير الترجمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كيفيػػػػػػػػة كآليػػػػػػػػة الترجمػػػػػػػػة المتبعػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػث أف كسػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػالـ  -
الفمسػػػػػطينية تقػػػػػـك بترجمػػػػػة المػػػػػكاد اإلسػػػػػرائيمية العبريػػػػػة كمػػػػػا ىػػػػػي كتنقميػػػػػا إلػػػػػى الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني، 
كيؤكػػػػػػد ذلػػػػػػؾ رؤسػػػػػػاء تحريػػػػػػر كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ التػػػػػػي قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بػػػػػػ جراء مقػػػػػػابالت معيػػػػػػـ، يؤكػػػػػػد 

أنػػػػو يػػػػتـ نقػػػػؿ المعمكمػػػػات مػػػػف اإلعػػػػالـ العبػػػػرم كمػػػػا ىػػػػي مػػػػع تغييػػػػر بعػػػػض المصػػػػطمحات  غػػػػالبيتيـ
التػػػػي تتماشػػػػى مػػػػع اإلطػػػػار الػػػػكطني الفمسػػػػطيني، مثػػػػؿ: بػػػػدؿ ترجمػػػػة جػػػػيش الػػػػدفاع اإلسػػػػرائيمي يػػػػتـ 
كتابػػػػػػة جػػػػػػيش الحػػػػػػتالؿ اإلسػػػػػػرائيمي، كبػػػػػػدؿ كتابػػػػػػة عمميػػػػػػة إرىابيػػػػػػة يػػػػػػتـ كتابػػػػػػة عمميػػػػػػة فدائيػػػػػػة أك 

 استشيادية.
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ف مػػػػا ينشػػػػر فػػػػي اإلعػػػػالـ العبػػػػرم كمػػػػا يػػػػتـ ترجمتػػػػو ىػػػػك الشػػػػكؿ كلػػػػيس المضػػػػمكف، الخػػػػالؼ بػػػػي -
كتػػػػػػػ ثير المضػػػػػػػمكف ينتقػػػػػػػؿ كربمػػػػػػػا بشػػػػػػػكؿ أعمػػػػػػػؽ إلػػػػػػػى الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني، ألنػػػػػػػو درجػػػػػػػة الثقػػػػػػػة 

 لإلعالـ الفمسطيني أكبر كأعمى منو لإلعالـ اإلسرائيمي الناطؽ بالمغة العربية.

فػػػػػي اعتقػػػػػاد الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني أف الترجمػػػػػة ىػػػػػي  كيرتكػػػػز تػػػػػ ثير الترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم -
جانػػػػب ميػػػػـ فػػػػي المعرفػػػػة، ىػػػػذا بشػػػػكؿ عػػػػاـ كلكػػػػف مػػػػا يقػػػػـك بترجمتػػػػو اإلعػػػػالـ الفمسػػػػطيني ل يتعػػػػدل 
قضػػػػػايا الصػػػػػراع الفمسػػػػػطيني اإلسػػػػػرائيمي، كل ييػػػػػتـ كثيػػػػػران فػػػػػي نقػػػػػؿ المعرفػػػػػة اإلنسػػػػػانية التػػػػػي تتعمػػػػػؽ 

كاألبحػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػالت العمميػػػػػػػػػػة بجكانػػػػػػػػػػب أخػػػػػػػػػػرل كالحقػػػػػػػػػػائؽ كالعمػػػػػػػػػػـك كنتػػػػػػػػػػائ  الدراسػػػػػػػػػػات 
كاإلنسػػػػػػػانية، كبالتػػػػػػػالي فػػػػػػػ ف تػػػػػػػ ثير المعمكمػػػػػػػات التػػػػػػػي يػػػػػػػتـ ترجمتيػػػػػػػا ل تتعػػػػػػػدل قضػػػػػػػايا الصػػػػػػػراع 

 الفمسطيني اإلسرائيمي.

كيعتقػػػػػػد الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني أف اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطيني ينقػػػػػػؿ الحقػػػػػػائؽ كالمعمكمػػػػػػات كاألخبػػػػػػار كمػػػػػػا -
، ىػػػػػذا يعنػػػػػي أف تػػػػػ ثير اإلعػػػػػالـ 3.68بمػػػػػ  ىػػػػػي منشػػػػػكرة فػػػػػي اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم، بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي 

العبػػػػرم ينتقػػػػػؿ كمػػػػا ىػػػػػك، بػػػػؿ يكػػػػػكف ىػػػػػك األشػػػػرس ألنػػػػػو أيضػػػػا يكجػػػػػو الجبيػػػػة الداخميػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية 
 خالؿ الحرب.

ف الترجمػػػػػة مػػػػػف اإلعػػػػػالـ العبػػػػػرم تكضػػػػػح النقػػػػػاط الغامضػػػػػة التػػػػػي كيعتقػػػػػد الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني بػػػػػ  -
التػػػػػالي فػػػػػ ف الشػػػػػباب الفمسػػػػػطيني يتشػػػػػبع كبعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني أف يتكصػػػػػؿ إلييػػػػػا، يصػػػػػعب عمػػػػػى اإل

المػػػػػػكاد المترجمػػػػػػة كيعتبرىػػػػػػا تحميػػػػػػؿ كتكضػػػػػػيح لمػػػػػػا يجػػػػػػرم خػػػػػػالؿ الحػػػػػػرب، كفػػػػػػؽ النظػػػػػػرة كالرؤيػػػػػػة 
 اإلسرائيمية.
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 توصيات الدراسة 

 

الحػػػػػرص عمػػػػػى تكعيػػػػػة الجميػػػػػكر الفمسػػػػػطيني خػػػػػالؿ متابعػػػػػة قنػػػػػكات اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمية التػػػػػي  -1
 تبث بالمغة العربية، كذلؾ عف طريؽ نشرات اعالمية. 

اعتمػػػػػاد اسػػػػػتراتيجية فػػػػػي اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني تسػػػػػاىـ فػػػػػي تفنيػػػػػد ركايػػػػػات اإلعػػػػػالـ اإلسػػػػػرائيمي  -2
 التي تيدؼ الى تضميؿ جميكر الشباب.

لشػػػػػػديد عمػػػػػػى كجػػػػػػكد كعػػػػػػي سياسػػػػػػي كفكػػػػػػر سياسػػػػػػي عنػػػػػػد المتػػػػػػرجميف ل خبػػػػػػار مػػػػػػف الحػػػػػػرص ا -3
المغػػػػػػة العبريػػػػػػة، ككضػػػػػػع أسػػػػػػس لمرقابػػػػػػة عمػػػػػػى كػػػػػػؿ مػػػػػػا ينشػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػكاد مترجمػػػػػػة مػػػػػػف اإلعػػػػػػالـ 

 اإلسرائيمي في قنكات اإلعالـ الفمسطينية.

اسػػػػػػػتحداث مؤسسػػػػػػػة رسػػػػػػػمية مركزيػػػػػػػػة مخصصػػػػػػػة لمترجمػػػػػػػة، قائمػػػػػػػػة عمػػػػػػػى متخصصػػػػػػػيف فػػػػػػػػي  -4
كػػػػػػػػػر سياسػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػراع بػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػانبيف الفمسػػػػػػػػػطيني الترجمػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػدييـ ف

كاإلسػػػػػػػرائيمي، ككػػػػػػػذلؾ يتمتعػػػػػػػكف بثقافػػػػػػػة كاسػػػػػػػعة حػػػػػػػكؿ تركيبػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع اإلسػػػػػػػرائيمي الجتماعيػػػػػػػة 
 كالثقافية، لتككف ىذه المؤسسة بمثابة مرجع لمف يريد متابعة اإلعالـ اإلسرائيمي.

  

 ما تثيره الدراسة من دراسات مستقبمية:

 

ىػػػػذه الدراسػػػػة عمػػػػى البحػػػػث فػػػػي اآلثػػػػار المعرفيػػػػة كالسػػػػمككية لإلعػػػػالـ اإلسػػػػرائيمي المكجػػػػو  اقتصػػػػرت
بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة، كبنػػػػػػاء عمػػػػػػى مػػػػػػا تكصػػػػػػمت إليػػػػػػو الدراسػػػػػػة، يمكػػػػػػف طػػػػػػرح بعػػػػػػض األفكػػػػػػار لتكػػػػػػكف 

 دراسات مستقبمية عف اإلعالـ اإلسرائيمي:

ي إدارة األزمػػػػػػػػػػات دراسػػػػػػػػػػة دكر كسػػػػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػرائيمية المكجيػػػػػػػػػػة بالمغػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػ -1
 السياسية.
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دكر كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػرائيمية فػػػػػػػي تكػػػػػػػكيف اتجاىػػػػػػػات الشػػػػػػػباب الفمسػػػػػػػطيني نحػػػػػػػك  دراسػػػػػػػة -2
 األحزاب السياسية الفمسطينية.

دراسػػػػػػة تػػػػػػ ثير كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ اإلسػػػػػػرائيمية فػػػػػػي تشػػػػػػكيؿ اتجاىػػػػػػات الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني نحػػػػػػك  -3
 لعديد مف المؤسسات الكطنية. القيادة السياسية الفمسطينية كمنظمة التحرير كا
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 .2013رسالة ماجستير. جامعة القدس.  ."الصحافة المكتوبة نموذجاً" 2009
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 (1ممحؽ رقـ )

 استمارة استقصاء الجميكر 
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 ـــــــــامعة القدس جـــــــــــــــــــ

 معيد الدراسات اإلقميمية 

 ـــــــات اإلسرائيمية الدراســــــ

 

اآلثار المعرفية والسموكية لإلعالم اإلسرائيمي الموجو بالمغة العربية عمى الشباب 
 2014و  2012خالل حربي  في الضفة الغربية والقدس الفمسطيني

 استمارة رسالة ماجستير

 

 محمد يكسؼ مكسى مسالمة إعداد الباحث: 

 د/  أحمد رفيؽ عكضإشراف: 

 .لف تستخدـ ال لغرض البحث العمميبيانات ىذه الستمارة سرية ك  *ممحوظة:

 

 ـ  2014/  ق 1436

 

 البيانات الشخصية 
 انثى )   (      -        ذكر )   (               -             الجنس:
 )   ( 32 – 28مف  -)   (              27-23مف  -)   (                22-19مف  -       السن:

 .................................................... المحافظة 
 قرية )   ( -              مخيـ )   (        -                  مدينة    )   (       -   مكان السكن:

 دراسات عميا )   ( -           تعميـ جامعي )   (   -تعميـ متكسط )   (        -   المستول التعميمي:
 ل أعمؿ )   ( -    مكظؼ قطاع خاص )   (   -مكظؼ حككمي )   (     -طالب )   (       -المينة:   
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 وسائل اإلعالم اإلسرائيمية التي تبث بالمغة العربية؟ىل تتابع  -1

 9انتقل إلى السؤال رقم  ل )   (،  -نادران )   (     -أحيانان )   (             -      دائمان )   ( -

 كم يوم في األسبوع تتابع وسائل اإلعالم اإلسرائيمية التي تبث بالمغة العربية ؟  -2

ثالثة أياـ  -يكماف )   (.                                  –(.                          يـك كاحد في األسبكع )  -
                        .)   ( 

كؿ يـك )   –خمسة أياـ )   (.                              -                   بعة أياـ )  (.                 أر  –
.) 

 ك تتابع  وسائل اإلعالم اإلسرائيمية التي تبث بالمغة العربية؟ما أكثر دافع يجعم  -3

 تقدـ األخبار لحظة كقكع الحدث فكران كل تت خر )   (.-

 تقدـ تحميؿ معمؽ ل حداث الجارية )   (. -

 تقدـ معمكمات صادقة )   (.  -

 أريد أف اعرؼ كيؼ يفكر اإلسرائيميكف )   (.  -

 تذكر...........................................أخرل -

 عمى  زة؟ يمكنك اختيار أكثر من بديل...  2014و  2012ما ىي أكثر وسيمة تابعت خالل حروب   -4

              )   (.                                     24Iقناة  -     الفضائية اإلسرائيمية )   (. -       إذاعة صكت إسرائيؿ )   (. -
 مكقع المصدر اإللكتركني )   (. -    مكقع عربيؿ اإللكتركني )   (.  -

 صفحة الناطؽ باسـ الجيش السرائيمي أفيخام أدرعي عمى الفيسبكؾ )   (. -

 أخرل تذكر........................................... -

 عمى  زة؟ 2014و 2012ىل تزداد متابعتك لإلعالم اإلسرائيمي بالمغة العربية خالل حربي  -5

 ل )   ( -نعـ )   (                                     -

 لماذا........................................................................................ .
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من العبارات حول المواد اإلعالمية التي تقدميا وسائل اإلعالم اإلسرائيمية بالمغة العربية خالل  فيما يمي مجموعة -6
 ...  والمطموب منك تحديد موقفك من كل عبارة: 2014و  2012حربي 

 معارض جدان  معارض بدرجة متكسطة مكافؽ مكافؽ جدان  العبارة
      استقي مف خالليا معمكمات كافية عف الحرب كاألحداث  الميدانية 

      اتابع الحدث نفسو أكثر مف مرة في األخبار كبطرؽ متعددة 
      اطمع عمى خسائر الجيش السرائيمي مف خالليا

      اعتقد اف العالـ السرائيمي يقـك بتضخيـ خسائر المقاكمة 
      اثؽ بالتحميالت كالتكقعات المقدمة بش ف الحرب  

استشعر الخالفات في داخؿ الحككمة السرائيمية بشاف الستمرار 
 في الحرب اك ايقافو كسبؿ التكصؿ لتيدئة 

     

اتكقع انو يدفع المدنييف في غزة لمضغط عمى المقاكمة مف أجؿ 
 كقؼ اطالؽ الصكاريخ 

     

 

فيما يمي مجموعة من العبارات، حول المعمومات التي يقدميا اإلعالم اإلسرائيمي بالمغة العربية خالل حربي  -7
  ، والمطموب منك تحديد موقفك من كل عبارة:2014و  2012

 معارض جدان  معارض بدرجة متكسطة مكافؽ مكافؽ جدان  العبارة
يشحف مشاعرم بالعنؼ، كيدفعني لممشاركة في الحتجاجات 

 ضد الحرب عمى غزة 
     

يقنعني ب ف قصؼ اسرائيؿ لممستشفيات في بعض الحياف 
 مشركع نتيجة تحصف العسكرييف فييا   

     

استخداـ اسماء في العالـ السرائيمي لمحركب )عامكد 
 حربالسحاب( يشعرؾ بحجـ الخسائر المتكقعة في ال

     

في نقاشؾ مع الخريف تستخدـ مصطمحات مستكحاة مف 
 العالـ السرائيمي 

     

      العالـ السرائيمي يقنعؾ بعبثية الصكاريخ كالمقاكمة المسمحة 
      يجعمؾ ت خذ مكقفان سمبيان مف المقاكمة، كانيا السبب في الحرب 
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 الحرب، ولم تعرفو اال من خالل وسائل اإلعالم اإلسرائيمية. ما ىو أكثر شيء كنت بحاجة لمعرفتو خالل -8

 (10................................................................ . ) انتقل لمسؤال رقم  -

 لماذا ال تتابع وسائل اإلعالم االسرائيمية التي تبث بالمغة العربية؟ يمكنك اختيار أكثر من بديل  -9

 ىناؾ اعالـ فمسطيني كعربي يقدـ األخبار، كل حاجة لإلعالـ اإلسرائيمي )    (.  -1
 ل أثؽ في األخبار اإلسرائيمية ألنيا تمثؿ العدك )   (. -2
 ألنيا تقـك ب رباؾ الركح المعنكية لممقاكمة في الحرب كل تعرض خسائر الجيش السرائيمي )   (. -3
 ) انتقل لمسؤال التالي(. ............. .أخرل تذكر........................... -4

 

 ىل تؤيد اىتمام الجميور الفمسطيني بمتابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيمية التي تبث بالمغة العربية ؟ -10

 ل اؤيد  )   (. –اؤيد إلى حد ما )   (.                          –اؤيد )   (.                          - -5

ألخبار والبرامج التي يترجميا اإلعالم الفمسطيني في الصحف والقنوات التمفزيونية من المغة العبرية ىل تتابع ا -11
 ؟ 

 ل )   ( -نعـ  )   (                                            -

 ما السبب؟ .....................................................................................

ىذه بعض العبارات الخاصة بالترجمة الفمسطينية من وسائل اإلعالم اإلسرائيمية.. والمطموب تحديد موقفك  – 12
 منيا:

 معارض جدان  معارض بدرجة متكسطة  مكافؽ مكافؽ جدان  العبارة
تكضح النقاط الغامضة التي يصعب عمى اإلعالـ 

 الفمسطيني التكصؿ إلييا
     

تعتبر ترجمة األخبار مف المغة العبرية جانب ميـ في 
 المعرفة 

     

اإلعالـ الفمسطيني يترجـ األخبار كما ىي مف المغة 
 العبرية

     

      تضعؼ دكر اإلعالـ الفمسطينية كتكجو أداءه 
 شكرًا لحسن تعاونكم  /   الباحث 
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 (2ممحؽ رقـ )

 رؤساء التحريرك  المترجميف أسئمة المقابمة مع
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أسػػػػئمة تػػػػـ تكجيييػػػػا لممتػػػػرجميف كلرؤسػػػػاء تحريػػػػر كسػػػػائؿ العػػػػالـ التػػػػي تيػػػػتـ بالترجمػػػػة مػػػػف العػػػػالـ 
 اإلسرائيمي بالمغة العبرية.

 

مػػػػػا مػػػػػدل متابعتػػػػػؾ لكسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ العبريػػػػػة... كمػػػػػا حجػػػػػـ المػػػػػكاد التػػػػػي تترجميػػػػػا خػػػػػالؿ يػػػػػكمي  -1
 أك أسبكعي؟؟

 جمة الخبار العبرية الى المغة العربية؟؟ما اليدؼ مف كراء تر  -2

تكضػػػػح لػػػػػي إف كانػػػػػت ىنػػػػاؾ أىميػػػػػة مينيػػػػػة فػػػػي العػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني كتقتضػػػػي ترجمػػػػػة الخبػػػػػار  -3
 العبرية.

ىػػػػػؿ تنقػػػػػؿ المعمكمػػػػػة مػػػػػف العػػػػػالـ العبػػػػػرم كمػػػػػا ىػػػػػي؟ كمػػػػػا الػػػػػذم يػػػػػتـ تغييػػػػػره فػػػػػي الخبػػػػػر بعػػػػػد  -4
 ترجمتو؟

كمػػػػػػا ىػػػػػػي مػػػػػػع تغييػػػػػػر بعػػػػػػض المصػػػػػػطمحات، كػػػػػػ ف نالحػػػػػػظ اف الركايػػػػػػة السػػػػػػرائيمية يػػػػػػتـ نشػػػػػػرىا  -5
يقػػػػكؿ المتػػػػرجـ بػػػػدؿ جػػػػيش الػػػػدفاع يقػػػػكؿ جػػػػيش الحػػػػتالؿ، كفػػػػي المقابػػػػؿ ينقػػػػؿ الركايػػػػة السػػػػرائيمية... 

 ما تعميقؾ؟ 

إلػػػػػػى أم مػػػػػػدل يػػػػػػؤثر نشػػػػػػر الركايػػػػػػة السػػػػػػرائيمية فػػػػػػي الشػػػػػػباب الفمسػػػػػػطيني... تحػػػػػػدث لػػػػػػي عػػػػػػف  -6
 اك عممت عمى اخماد حراكو ؟بعض الخبار نشرتمكىا كأثارت الشارع الفمسطيني 

برأيػػػػػؾ، ىػػػػػؿ تعتبػػػػػر ترجمػػػػػة الخبػػػػػار السػػػػػرائيمية ناتجػػػػػة عػػػػػف قصػػػػػكر فػػػػػي العػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني  -7
 كعدـ مقدرتو في الكصكؿ الى كافة النقاط كتكضحييا لذا يمج  لمترجمة؟

نالحػػػػػػظ بعػػػػػػض كسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ الفمسػػػػػػطينية تنقػػػػػػؿ كتتػػػػػػرجـ عػػػػػػف العػػػػػػالـ السػػػػػػرائيمي بعػػػػػػػض  -8
سػػػػػػػػؤكليف فمسػػػػػػػػطينييف كتعتبػػػػػػػػر سػػػػػػػػرعة نشػػػػػػػػرىا سػػػػػػػػبؽ صػػػػػػػػحفي، ىػػػػػػػػؿ الكصػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػى تصػػػػػػػػريحات م

 المسؤكؿ الفمسطيني عف طريؽ العالـ الفمسطيني أمران صعبان كمتعبان؟
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لػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا يعرضػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػالـ السػػػػػػػػػرائيمي مػػػػػػػػػرتبط بالكضػػػػػػػػػع السياسػػػػػػػػػي كالصػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػع  -9
ر سياسػػػػػية، عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الفمسػػػػػطينييف... ىػػػػػؿ تقكمػػػػػكف بترجمػػػػػة اخبػػػػػار تيػػػػػتـ بجكانػػػػػب اسػػػػػرائيمية غيػػػػػ

 المثاؿ انتاج عممي اك معرفي؟

العػػػػػػالـ السػػػػػػرائيمي مكضػػػػػػكعي كصػػػػػػادؽ كيكضػػػػػػح المعمكمػػػػػػات بالمغػػػػػػة العبريػػػػػػة لجميػػػػػػكره...   -10
 ما مدل دقة ىذه العبارة؟؟
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 (3ممحؽ رقـ )

 الجداكؿ التفصيمية لمدراسة 
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 الدراسة لكسائؿ اإلعالـ التي تبث بالعربية (  معدؿ متابعة عينة1جدكؿ رقـ )

 

 النحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي % التكرار معدؿ المشاىدة
  8.5 85 دائمان 

 
2.25 

 
 

98.33 
 39.2 392 أحيانان 
 21.2 212 نادران 
 31.1 311 ل

 100 1000 المجمكع

 

 

 المكجو بالمغة العربية عمى الشباب( الت ثيرات المعرفية لإلعالـ اإلسرائيمي 2جدكؿ )

 

 الرأد
 العبارة 

بدرجة  موافق  موافق جداً 
 متوسطة

المتوسط  معارض جداً  معارض
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارد

 % ك % ك % ك % ك % ك
استقي منيا معمكمات كافية عف 

 الحرب
56 9.39 137 23 249 41 106 17.7 48 8.05 3.13 1.042 

أكثر مف مرة  أتابع الحدث نفسو
 في األخبار

132 21 246 39 178 28 60 9.50 15 2.37 3.66 0.986 

أطمع عمى خسائر الجيش 
 اإلسرائيمي مف خالليا

149 23.6 184 27.9 129 20 103 16.3 64 10 3.40 1.285 

اعتقد أف اإلعالـ اإلسرائيمي يقـك 
 بتضخيـ خسائر المقاكمة 

308 47 170 27 88 14 38 6 21 3 4.12 1.087 

أثؽ بالتحميالت كالتكقعات المقدمة 
 بش ف الحرب

36 5.77 81 13 225 36 172 27.6 109 17.4 2.62 1.091 

استشعر الخالفات داخؿ الحككمة 
 اإلسرائيمية بش ف الحرب

136 21.4 258 40.6 166 26 59 9.3 15 2.3 3.69 0.983 

اإلعالـ اإلسرائيمي يدفع المدنييف 
 بغزة لمضغط عمى المقاكمة 

89 14.5 134 20.2 144 21 128 22.8 136 21.5 2.86 1.350 
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 ( الت ثيرات السمككية لإلعالـ اإلسرائيمي المكجو بالمغة العربية عمى الشباب3جدكؿ )

 

 اإلعالـ الفمسطيني(  ت ثير المكاد اإلعالمية المترجمة مف المغة العبرية كالمنشكرة في 4جدكؿ )

 الرأد
 العبارة 

المتوسط  معارض جداً  معارض بدرجة متوسطة موافق  موافق جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعيارد

تكضح النقاط الغامضة التي 
يصعب عمى اإلعالـ 
 الفمسطيني التكصؿ إلييا

135 15.9 315 32.9 302 31.5 130 13.5 57 5.9 3.39 1.09 

تعتبر ترجمة األخبار مف 
المغة العبرية جانب ميـ في 

 المعرفة 

266 27.7 423 44.2 217 22.6 37 3.8 14 1.4 3.96 1.31 

اإلعالـ الفمسطيني يترجـ 
األخبار كما ىي مف المغة 

 العبرية 

202 21 349 36.4 315 32.8 78 8.1 14 1.4 3.68 0.94 

الترجمة تضعؼ دكر اإلعالـ 
 الفمسطيني كتكجو أداءه  

106 11 155 16.2 250 26.1 317 33.1 127 13.2 2.79 1.19 

 

 الرأد
 العبارة 

المتوسط  جداً معارض  معارض بدرجة متوسطة موافق  موافق جداً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعيارد

يشحف مشاعرم بالعنؼ 
 كيدفع لممشاركة بالحتجاجات

155 24.5 192 30.3 118 18.6 77 12.1 90 14.2 3.38 1.352 

يقنع ب ف قصؼ إسرائيؿ 
لممستشفيات مشركع لتحصف 

 العسكرييف فييا

39 6.22 72 11.4 98 15.6 138 22 280 44.6 2.12 1.265 

يشعر بحجـ الخسائر مف 
خالؿ أسماء الحركب مثؿ 

 )عامكد السحاب(

51 8.14 162 25.8 219 34.9 133 21.2 61 9.7 3.01 1.088 

يجعمني استكحي مصطمحات 
 خالؿ نقاشاتي مع اآلخريف 

38 6.08 91 9.76 148 23.7 172
  

27.5 176 28.2 2.43 1.212 

يقنعني بعبثية صكاريخ 
 المقاكمة 

35 5.7 56 9 94 14.2 163 26 280 44.6 2.05 1.202 

جعمني أخذ مكقفا سمبيا مف 
المقاكمة كأنيا السبب في 

 الحرب

37 6 49 30.8 56 8.9 111 17.6 376 59.7 1.82 1.22 

 


