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 ُشكر وتقدير

 

 الحمد هلل رب العالميف الذي ىدانا لنعمة العمـ، وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا اهلل.

لما لحضرتو مف احمد رفيق عوض الدكتور بأسمى آيات الشكر والعرفاف لألستاذ الفاضؿ 
فضؿ باإلصرار عمي بالصبر والكتابة والبحث في ىذا الموضوع، وما بذلو مف جيد، وما 
أوصى بو مف توجييات أخوية، وارشادات عممية كاف ليا أبمغ األثر بتشجيعي في 

 االستمرار والصبر لإلعداد ليذه الرسالة.

معيد الدراسات االقميمية، لدورىا في  مدير –د. آمنة بدراف وأتقدـ بالشكر الجزيؿ الى 
 إعطائي فرصة إلتماـ ىذه الرسالة، وتسييؿ االجراءات الالزمة لتسريع عممية المناقشة.

لى أصدقائي وزمالئي وغيرىـ ممف ساعدوني في كتابة ىذا البحث  فإلى ىؤالء جميعا وا 
عز وجؿ أف يوفقنا وطباعتو وتنقيحو، أقدـ عظيـ تقديري وخالص مودتي، وأسأؿ المولى 

 وكؿ المخمصيف لبناء ىذا الوطف، إنو سميع مجيب.

 

                                                                                                    
 الباحث

 محمد خضر شحاده عمر
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 ممخص ال
 

، 2014قطاع غزة في العاـ  تناولت ىذه الدراسة  تغطية االعالـ االسرائيمي لمحرب عمى
حيث ىدفت الدراسة الى توضيح دور االعالـ االسرائيمي في الحرب عمى غزة عاـ 

وكيفية تغطيتو ليا، وكيؼ كانت ثقة الجميور االسرائيمي بإعالمو؟، وتحميؿ آراء  2014
بعض المحمميف والصحفييف  الفمسطينييف واالسرائيمييف المختصيف الذيف كاف ليـ دور في 

 غطية الحرب.ت

تعتبر الدراسة مف الدراسات الوصفية التي اعتمدت عمى اسموب تحميؿ المضموف في 
تحميؿ المشيد االعالمي االسرائيمي اماـ الرواية الرسمية والعسكرية، واماـ الجميور 
االسرائيمي، وأماـ الحرب وتحدياتيا، باالضافة الى المنيج التاريخي لسرد االحداث 

 ة بتاريخ وتطور الصحافة العبرية، والسياسة التي اتبعتيا منذ نشأتيا.التاريخية الخاص

لمتعرؼ عمى ظروؼ اندالع الحرب االسرائيمية عمى قطاع غزة اىمية الدراسة  جاءتو 
التغيرات التي حدثت أىـ توضيح وقراءة وتحميؿ االىداؼ السياسية االسرائيمية إعالميًا، و 

نموذجًا عمى  2014عمى الفمسطينييف، وحرب غزة  عمى االعالـ االسرائيمي اماـ حروبو
ذلؾ، اضافة لتحميؿ بعض المواقؼ والمشاىد الصحفية واالعالمية االسرائيمية خالؿ 

 الحرب عمى غزة وكيؼ تناولتيا وقامت بتغطيتيا.

تفترض الدراسة اف االعالـ االسرائيمي كسب ثقة جميوره رغـ كذبو وتحريفو لمحقيقة 
، 2014الرسمية، وانو شيد تغييرات جذرية في تغطيتو لمحرب عمى غزة ومجاراتو لمرواية 

حيث تبنى سياسة التابع والمتبوع، وسياسة التحريؼ المحترؼ لنقؿ الصورة كما يرغب بيا 
 االسرائيمي وليست كما مف المفترض اف ُتصَور عمى الواقع.

 



ث  
 

تائج المرجوة، أبرزىا وقد واجو الباحث عدة صعوبات اثناء عممية البحث لموصوؿ الى الن
صعوبة الوصوؿ لمجميور االسرائيمي بشكؿ مباشر وعمؿ استطالع رأي معو حوؿ ثقتو 
بإعالمو والرواية الرسمية االسرائيمية، وصعوبة االوضاع عمى ارض الواقع بيف الطرفيف 

 .الفمسطيني واالسرائيمي

ات في المجاؿ األمني، وتوصمت الدراسة الى خالصة مفادىا اف دور االعالـ االسرائيمي ب
عدا عف تغطيتو ألحداث المواجيات الدائرة مع الفمسطينييف والعرب، يتولى ميمة القاضي 
والحكـ، بحيث يحدد المنتصر والميزوـ، وال يصؼ ما يحدث في ساحة المعركة فقط، بؿ 

 يحدد مالمح الصورة التي سترسخ في وعي الجميور وصانعي القرارات.
  

انيات اليائمة المتاحة لوسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، ومساحات المناورة وبالرغـ مف اإلمك
الشاسعة الممنوحة ليا، نظرًيا عمى األقؿ، إال أنيا تراجعت في أدائيا لمياميا إلى درجة 
صحافة مجندة أحادية الجانب، ولـ تكتِؼ بتزويد متمقييا بمستجدات األمور واألحداث 

 رة، والتستر تارة أخرى.المتالحقة، بؿ لجأت لمتيويؿ تا

اضافة الى اف وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية واجيت مطالبات عديدة بعدـ بّث بعض األخبار 
واألحداث، بحجة أنيا مواد دعائية معادية، ومف ذلؾ، خطابات زعماء المنظمات 
الفمسطينية، ألف ىدفيا بّث الخوؼ واليأس وسط الجميور اإلسرائيمي، وكانت حجة 

 ف أولئؾ الزعامات ىـ "أعداء لنا"، وال يمكف أف نقدـ ليـ منصة لمخطابة.الحكومة أ

وبرغـ كؿ الظروؼ الداخمية تجاه اي موقؼ سياسي او عسكري سواء مؤيد او معارض، 
 .يبقى الجميور معتمدا بشكؿ رئيسي عمى االعالـ االسرائيمي والرواية الرسمية
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Israeli media coverage of the war on Gaza in 2014 

(Analytical study of the reality of the Israeli media and the confidence of 

the Israeli audience with it) 

 

Prepared by: Mohammed Khader Omar 

Supervisor: Dr. Ahmad Rafeeq Awwad 

Abstract 

The study investigated the Israeli media coverage of the war on Gaza Strip in 2014. It 

aimed at shedding light on the role of the Israeli media during the war on Gaza Strip in 

2014, how it was covered in the Israeli media, to what extent Israeli people trust its media 

and analysing attitudes of some Palestinian and Israeli analysts, journalists who had a role 

in covering the war. 

The current study was based on the descriptive approach, and it relied on analysing the 

content in studying the Israeli media coverage according to the political and military 

narration presented to the Israeli audience, and the way it portrayed the war and its 

challenges. The study also used the historical approach to narrate the special historical 

events related to the history and development of the Israeli media and the policy it adopted.  

Significances of the study lied in its attempt to investigate the circumstances that sparked 

the war on Gaza Strip, and in analysing the purposes of the Israeli media policies. 

It also investigated the most important changes happened to the Israeli media coverage 

during the wars against Palestinians. Thus, the war on Gaza was         a model for that. 

Moreover, significances of the study lied in its attempt to analyse some views and events in 

the Israeli media during the war on Gaza and how they had been covered.  

The study assumed that the Israeli media coverage succeeded in acquiring the Israeli 

audience confidence in spite of lies and faking facts to go in line with the official narration. 

Also, It assumed that the Israeli media made radical changes in covering the war on Gaza 

in 2014 such as adopting the policy of the follower and leader and faking facts 

professionally to portray the war view in the way the Israeli people wanted rather than 

what really happened in the field.  

The researcher faced several difficulties during fulfilling the research to achieve the 

hopeful purposes. The most important obstacles were the difficulty to reach to the Israeli 

audience directly to investigate the extent they trust the Israeli media coverage and the 

official narration due to the sensitive situation between Palestinian and Israeli people. 



ح  
 

Findings of the study showed that Israeli media had an important role not only in covering 

the confrontations with Palestinians and Arabs, but also in the security field. It played both 

the role of the judge and the referee who determined the loser and winner. Israeli media 

also did not only narrate what had happened in the battle field, but also played an 

important role in shaping features of the image 

in the mind of the Israeli audience and decision-makers.  

In spite of the huge capabilities of the Israeli mass media and the facilities it owned –at 

least theoretically, it did not work in neutral way. It did not only present the latest sequent 

events to the audience, but also it tried to portray things bigger or simpler than real. 

Israeli mass media faced pressures in order not to forecast some news and events under the 

pretext they worked as a hostile propaganda as the speeches of the Palestinian organisation 

leaders since they aimed to create an atmosphere of fear and desperate among the Israeli 

audience.  The Israeli government claimed that those leaders were "enemies", and it was 

unbelievable to grant them a platform to deliver speeches. Finally, in spite of all the 

internal circumstances towards any political or military standpoint whether it was 

supporter or opponent, Israeli audience relied mainly on the Israeli media and the official 

narration.  
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 تمييد

مثمما ىو حاؿ الدوؿ االستعمارية الكبرى في العالـ التي تجند إعالميا بالكامؿ لصالح مشروعيا 
ي اسرائيؿ التي تحكـ سيطرتيا عمى االعالـ وتفرض الرقابة الدائمة عمى االستعماري واالحتاللي، كذلؾ ى

اىتمت المنظمة الصييونية العالمية منذ تأسيسيا نشر االخبار والمعمومات والحقائؽ، حيث عمميات 
باإلعالـ؛ مف أجؿ الترويج لمصييونية واليجرة إلى فمسطيف؛ حيث قاؿ ىرتسؿ في افتتاحية العدد األوؿ 

: "يجب عمى ىذه الصحيفة أف تكوف 1897\6\3ية الحركة الصييونية "دي وولت"، بتاريخ مف أسبوع
 درًعا لمشعب الييودي، وسالًحا ضد أعداء الشعب". 

؛ عمؿ قادة الحركة الصييونية عمى كافة المستويات التي تمكنيـ مف 1948وقبيؿ تأسيس إسرائيؿ  عاـ  
أىـ ىذه المستويات.  وقد نشطت خالؿ تمؾ الفترة "إذاعة القياـ بوظيفة الدولة، وكاف اإلعالـ  أحد 

إسرائيؿ"، وأربع عشر صحيفة  صييونية منيا أربع صحؼ ناطقة بالعربية، وموجية لمفمسطينييف والغرب 
لتخدـ أغراضًا صييونية؛ ومف أشير ىذه الصحؼ )صحيفة ىآرتس ويديعوت أحرونوت ومعاريؼ 

تحاد العماؿ، وحقيقة األمر.   ودافار( أما الصحؼ الناطقة بالعربية فيي: بريد السالـ، وصحيفة السالـ، وا 
وكانت أىداؼ كؿ تمؾ الوسائؿ  في الدعاية واإلعالـ ىي تثبيت أقداـ الصياينة وترويع وتخويؼ العرب 

 1الفمسطينييف، كذلؾ الدعاية مف أجؿ الترويج لميجرة الصييونية إلى فمسطيف. 

أف وظيفة اإلعالـ اإلسرائيمي، ىو الدفاع عف المشروع الصييوني؛ فقد قاؿ وريوف يعتقد، بف غدافيد وكاف 
في فترة االنتداب البريطاني: "في ىذه الساعة نحف بحاجة إلى رقابة حرة ومخمصة؛ ولكف عمينا الحذر؛ 
يجب عمينا أف نزف أقوالنا وعدـ إعطاء العدو معمومات أو زرع الفتنو والفوضى في شعبنا، وعدـ 

 ـ"؛ مف ثـ أسس، عند إعالف تأسيس إسرائيؿ، ما يسمى "ىيئة رؤساء تحرير الصحؼاالستسال
" التي ضمت كافة رؤساء الصحؼ المستقمة والحزبية، آنذاؾ، وقد اعتبرت مف إحدى أذرع االسرائيمية

ى ، حيث قامت بمياـ الرقابة الُمحكمة عمى اإلعالـ اإلسرائيمي؛ فقد كانت تتمقةاإلسرائيمي مؤسسات االمف
المعمومات مف كبار المسئوليف، كرئيس الحكومة واألجيزة األمنية، حوؿ ما يجب نشره في اإلعالـ.  
ويرى اليوـ بعض اإلعالمييف والساسة أف دور "ىيئة رؤساء تحرير الصحؼ" قد انتيى؛ ألف دورىا كاف 

خفاء أسرار ومعمومات عف العدو؛ واليوـ إسرائيؿ قوي ة؛ ما يسمح ليا تثبيت المشروع الصييوني، وا 
؛ بقي اإلعالـ اإلسرائيمي مقيدا بالسياسة اإلسرائيمية  بالتحرر مف تمؾ القيود بشكؿ أكبر؛ ولكف حتى اليـو

 2الموحدة، وخصوًصا في حاالت الحرب وشف عدواف عمى العرب. 

                                                           

17ص، 2006 ،لغة الخطاب االعالمي االسرائيمي ،د. احمد رفيؽ عوض      1 
 http://www.wafa.ps  عمى رابط: ،  25/2/2016تـ استرجاعو بتاريخ  ،االعالـ االسرائيمي  ،وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(  2
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افيا اسُتخدـ االعالـ عمى مدار التاريخ في الترويج والتبرير لسياسات الدوؿ بشكؿ عاـ، وتحقيؽ اىد
 3 االستراتيجية اجتماعيا وسياسيا وعسكريا.

وتمكف االعالـ االسرائيمي مف المحافظة عمى وضعيتو الخاصة وعالقاتو االتصالية السياسية، وتمتعت 
وسائؿ االعالـ في عصر ما قبؿ انشاء دولة اسرائيؿ بسيطرة اعالمية حقيقية ومنفردة لعدـ توفر وسائؿ 

ولة اسرائيؿ احتمت الصحافة الحزبية مكانة اساسية في النشاط االعالمي اتصالية اخرى، وفي بدايات د
حتى اواخر السبعينات، ثـ تميزت فترة الثمانينيات بتثبيت الصحؼ الخاصة بالقياـ بدور اساسي في 
المؤسسة الصحفية في اسرائيؿ، واصبحت )يديعوت احرنوت ومعاريؼ وىآرتس( الصحؼ المركزية 

وسائؿ االعالـ المرئية كالقناة الثانية والعاشرة وغيرىا مف قنوات التمفزيوف االسرائيمي  لمدولة، باالضافة الى
 4الرسمية.

)عممية "الجرؼ الصامد" كما اسمتيا اسرائيؿ،  2014كما شكمت الحرب عمى قطاع غزة في العاـ 
حيث تركت أثارًا  و"عممية العصؼ" المأكوؿ كما اسمتيا حماس( حدثًا ىامًا في تاريخ الشعب الفمسطيني،

كبيرة عمى المستوى المحمي واالقميمي والدولي، وعمى المفاوضات ما بيف السمطة الوطنية الفمسطينية 
 واسرائيؿ في اطار تسوية القضية الفمسطينية.

فمف واقع ىذه االىمية لدور االعالـ االسرائيمي في صنع القرار، تحاوؿ الدراسة معرفة طريقة تغطية 
ائيمي لمحرب عمى غزة، وعالقة االعالـ بالمؤسسة السياسية والعسكرية ومحدداتو، ومدى االعالـ االسر 

مينية ومصداقية وحيادية االعالـ في اسرائيؿ تجاه تفاصيؿ االحداث خاصًة عند الفمسطينييف، ومعرفة 
تعمقة بالحرب تحميؿ المواضيع واالحداث المائيمي بإعالمو والرواية الرسمية، و تأثير وتأثر الجميور االسر 

 .2014االسرائيمية الفمسطينية عمى قطاع غزة في العاـ 

 

                                                           

 -غازي بانوراما االعالـ االسرائيمي والصراع بيف مؤسسة الميديا والمؤسسة السياسية واالجتماعية، ترجمة احمد الم -داف كاسبي، ويحيئؿ ليمور  3 
 135ص  2007مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصر، 

4 Ben Bagdikian, the media Monopoly, 5th Ed. Boston: Beacon Press. 1997 p25 
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 عنوان الدراسة:

 2014تغطية االعالم االسرائيمي لمحرب عمى غزة 

 (2014)دراسة تحميمية لواقع االعالـ االسرائيمي وثقة جميوره بو فترة الحرب عمى غزة 

 مشكمة الدراسة:

بشكؿ فعاؿ الحروب االسرائيمية بغض النظر ، 2014غزة عاـ في الحرب عمى غطى االعالـ االسرائيمي 
عف الجبية والزماف والمكاف، وكانت ىناؾ رقابة مشددة مف خالؿ المراقب العسكري والتي تدخمت في 

وكيؼ تعاطى ، كثير مف االحياف في طبيعة ما يتـ ابرازه وطرحو في االعالـ االسرائيمي لمجميور
ار ما بيف الرواية الرسمية الحكومية ورواية وسائؿ االعالـ المختمفة اـ انو الجميور االسرائيمي مع االخب

 بحث عف صحة الخبر مف وسائؿ اخرى في ظؿ وجود رقابة عسكرية عمى االخبار المنشورة.

 مبررات الدراسة:

عمى  ب االسرائيميةعالـ االسرائيمي في تغطيتو لمحر معرفة حجـ التغيرات التي طرأت عمى اال  -1
 .2014غزة 

، واظيار تغيرات 2014معرفة دور الرقيب العسكري عمى االعالـ االسرائيمي في حرب غزة   -2
 عمى دوره إف طرأت.

 معرفة ثقة الجميور االسرائيمي مف خالؿ تعاطيو مع االخبار والجية التي يفضميا.  -3

 اىداف الدراسة:

 . 2014ى غزة عاـ توضيح كيفية تعامؿ االعالـ االسرائيمي فترة الحروب خاصة الحرب عم  -1
بياف عالقة االعالـ االسرائيمي بالحكومة وسياستيا وىؿ يعتمد عمى الرواية الرسمية فقط اـ يمجأ  -2

 الى مصادر خارجية حتى لو كانت ىذه المصادر مف اعالـ الخصـ في الحرب.
مف خالؿ تحميؿ  2014توضيح مدى ثقة الجميور االسرائيمي بإعالمو فترة الحرب عمى غزة  -3

 اء واالحداث والتقارير والمقاالت التي تناولت الموضوع.االر 
 .2014توضيح االليات والكيفيات التي غطى بيا االعالـ االسرائيمي حرب غزة  -4
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 اسئمة الدراسة:

، وما مدى ثقة الجميور االسرائيمي 2014كيؼ تعامؿ االعالـ االسرائيمي مع حرب غزة  -1
 ؟بإعالمو

بار المنشورة في االعالـ االسرائيمي خالؿ الحرب عمى غزة ما دور المراقب العسكري في االخ -2
 ؟2014

كيؼ تعاطى الجميور االسرائيمي مع الروايتيف: االعالمية والرسمية، في استقاء الخبر اثناء  -3
 ؟2014حرب غزة 

 ىؿ انتيى عصر الرقيب العسكري عمى وسائؿ االعالـ االسرائيمية؟ -4
تعكس مرحمة جديدة مف مراحؿ تطور االعالـ  2014ىؿ كانت اليات تغطية الحرب عمى غزة  -5

 االسرائيمي الحديث؟
 ما ىي استفادة االعالـ االسرائيمي مف معطيات الحروب السابقة؟ -6

 الفرضية االساسية:

وتوضيح دور االعالـ االسرائيمي فترة يسعى الباحث مف خالؿ دراسة ثقة الجميور االسرائيمي بإعالمو 
 ة الفرضية الرئيسية المتمثمة بػ:لبرىن 2014عاـ غزة عمى حرب ال

عممًا بأف كسب االعالـ االسرائيمي ثقة جميوره رغـ كذبو وتحريفو لمحقيقة ومجاراتو لمرواية الرسمية، " 
الجميور االسرائيمي لـ يكف يثؽ بإعالمو وبرواياتو، حيث اف بعض الجميور االسرائيمي كات يتجو 

ات التي تنشرىا سواء مف خالؿ وسائؿ االعالـ المرئية او إلعالـ المقاومة ويثؽ الى حد ما بالمعموم
االلكترونية او وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وذلؾ بسبب فقداف مصداقية االعالـ االسرائيمي اماـ الشارع 

 االسرائيمي ".

 حدود الدراسة:

 الحدود الزمانية والمكانية لمدراسة: -1
عمى مجريات الحرب عمى غزة الواقعة في العاـ  الحدود الزمانية لمدراسة: شممت الدراسة االطالع -

عالمو، والتغييرات التي  2014 وتحميؿ موقؼ الجميور االسرائيمي في ذلؾ الوقت مف حكومتو وا 
 . لمحربحدثت عمى االعالـ االسرائيمي في تغطيتو 

 الحدود المكانية لمدراسة: فمسطيف التاريخية.  -
 الحدود الزمانية والمكانية لمباحث: -2

 ىػ 1435 –ـ  2014ود الزمانية: الحد  -1
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 الحدود المكانية: فمسطيف التاريخية  -2

 منيجية الدراسة:

بناءًا عمى المعطيات الواردة والخطوط االساسية لمدراسة، واتساع جوانب الموضوع وتعدد اىداؼ الدراسة، 
 :المنيج الكيفي واالسموبيفسيعتمد الباحث في دراستو عمى 

تتبع التاريخي لإلعالـ اإلسرائيمي وتوضيح مراحؿ تطوره مف قبؿ قياـ التاريخي: وذلؾ لماالسموب  -1
الدولة وبعد قياـ الدولة حتى عصرنا الحديث، ودراسة التغييرات التي طرأت منذ ذلؾ الحيف حتى 

 يومنا ىذا.
الوصفي التحميمي: حيث سيقوـ الباحث بإستخداـ اداة الوصؼ وتحميؿ المضموف لواقع  السموبا -2

سرائيمي في ظؿ خوض الحروب عمى الفمسطينييف مف خالؿ تغطيتو، ومصداقية االعالـ اال
المعمومات التي ينشرىا، ودور الحكومة االسرائيمية في الرقابة، ومدى ثقة الجميور االسرائيمي في 

مف خالؿ تحميؿ احداث الحرب ووجيات نظر المحمميف  تصديؽ المعمومات الواردة اليو
 .الميةوالمختصيف والتقارير االع

 إجراءات الدراسة:

 سيقـو الباحث بجمع كافة المعمومات والبيانات المطموبة إلتماـ متطمبات الدراسة مف خالؿ :

المصادر األولية: وتشمؿ مقابالت مع العديد مف االعالمييف المتابعيف لإلعالـ اإلسرائيمي   -1
الكتابات األولية والمقاالت والمحمميف في الشؤوف االسرائيمية وأساتذة الدراسات االسرائيمية، 

المرتبطة مباشرة بتغطية الحروب، االسرائيمية  والدراسات المتعمقة باإلعالـ اإلسرائيمي، الصحؼ
الوثائؽ والبيانات والقرارات ذات الصمة المباشرة بالموضوع، مواد اعالمية مكتوبة ومرئية متعمقة 

 بالموضوع.
 ضوع، دراسات سابقة.كتب منشورة تطرقت لممو  :المصادر الثانوية -2

 محددات الدراسة :

  صعوبة الحصوؿ عمى اراء الجميور االسرائيمي بشكؿ مباشر. -1
 صعوبة الحصوؿ عمى المصادر والمراجع الكافية واستطالعات الرأي لحداثة موضوع البحث. -2
 .)حواجز، اغالقات..( االحداث الجارية في الضفة الغربية واالراضي المحتمة -3
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 اإلطار النظري -
 تمييد -
 اإلعالـ )دوره، وظائفو، اىدافو( -
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 * االطار النظري

مف نظريات  نظريات اربع عمى يرتكز نظري إطار خالؿ مف الدراسة مشكمة ويعالج الباحث يدرس
 معمومات بنشر السماح في اإلسرائيمي العسكرية ةالرقاب جياز سموؾ أحداىما ترصد ،االعالـ واالتصاؿ

 تنصاع التي اإلسرائيمية اإلعالمية الماكينة أداء عمى السموؾ تمؾ ينعكس والذي غيرىا، دوف معينة
 .Gate Keeper البوابة حارس نظرية وىي القانوف، بقّوة الرقابة جياز لسموؾ

 اإلعالـ قدرة مدى تفّسر التي ،Agenda setting األولويات ترتيب نظرية ،األخرى والنظرية
 غيرىا دوف معينة إعالمية مواد لو تقديـ خالؿ مف اإلسرائيمي الجميور في التأثير عمى اإلسرائيمي
 خالؿ اإلسرائيمي الجيش جيش وتكتيكات سياسة مع يتناسب بما لو، مخطط برنامج وفؽ عمييا والتركيز
 .إعالمي عسكري تناغـ يظير وىنا غّزة، قطاع عمى الحرب

، والتي تبيف انا وسائؿ نظرية الحقنة تحت الجمد أو نظرية الرصاصة السحريةاما النظرية الثالثة، فيي 
االعالـ االسرائيمية تمتمؾ نفوذأ وقدرة عمى احداث التأثير بصورة مباشرة عمى أساس اف الرسالة تشكؿ 

يف في تعرضيـ لموسائؿ وفي تعامميـ يمبعنصرأ قويأ في ذلؾ التأثير كـ اف افراد الجميور االسرائيمي س
 .مع المضموف كما وليـ االستعداد لتقبؿ األفكار والمعاني بمجرد وصوليا إلييـ

، وترى أف الجميور االسرائيمي غير جدير عمى أف يتحمؿ المسؤولية نظرية السمطةوالنظرية الرابعة، ىي 
ؿ ىذه النظرية عمى الدفاع عف الحكومة او وتعم أو السمطة فيي ممؾ لمحكومة أو السمطة التي يشكميا.

السمطة، ويتـ احتكار تصاريح وسائؿ اإلعالـ في اسرائيؿ، حيث تقـو الحكومة او المراقب العسكري عمى 
مراقبة ما يتـ نشره، كما يحظر عمى وسائؿ اإلعالـ نقد السمطة الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة؛ 

عمى إصدار المجالت والصحؼ إال انو ينبغي أف تظؿ وسائؿ  وعمى الرغـ مف السماح لمقطاع الخاص
 .اإلعالـ خاضعة لمسمطة الحاكمة او رؤوس االمواؿ
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 البوابة حارس نظرية :األولى النظرية

 اإلسرائيمي، لمجيش الحربي المراسؿ مف الحرب عف اإلخبارية معموماتو كافة اإلسرائيمي اإلعالـ يستقي
 فإف وبالتالي تدور، التي المعارؾ في يتواجد أف يستطيع وال غّزة، قطاع إلى الدخوؿ يستطيع ال فيو

 اإلسرائيمية اإلعالـ وسائؿ لكافة األساسي باالتصاؿ القائـ ميمة يمارس الذي الحربي المراسؿ سموؾ
 العسكرية الرقابة) غيرىا دوف نشرىا الجيش يريد التي لممعمومات البوابة حارس ميمة عميو تنطبؽ
 .(ميةاإلسرائي

 معايير ليا تفتيش ونقاط حواجز عف وتعبر مسافات تقطع اإلعالمية الرسالة فإف النظرية تمؾ ووفؽ
ف نشرىا، يتـ كاممة بالعبور ليا سمح فإف معينة،  ويصؿ حذفيا، يتـ أجزاءىا عمى البوابة حّراس تحّفظ وا 

 5(176ص ،2006 مكاوي،)منيا.  بنشره يسمح ما

 وسائؿ في المحرريف يمارسيا ثـ اإلسرائيمي، لمجيش الحربي المراسؿ مف ةالبواب حارس ممارسة وتبدأ
 .لمبوابة حارساً  لموسيمة ذاتيا التحريرية السياسة اعتبار يمكف كما الناشريف، وبعدىـ اإلعالـ،

 يتـ حمقة كؿ وفي سيرىا، طوؿ عمى عديدة بحمقات تمر اإلعالمية الرسالة فإف ليوف، كيرت وحسب
عادة عمييا التعديؿ  تمقاىا التي الرسالة كانت إذا ما يقرر أف في الحؽ لو فرد خالؿ مف توجيييا وا 
 السابؽ، المصدر)تمامًا.  يمغييا قد أو يحذؼ أو عمييا سيزيد أـ األخرى الحمقات إلى ىي كما سيمررىا

 6(37ص

 النظاميف أف اكم اإلعالمية، البوابة حارس في تؤثر التي العوامؿ أىـ مف المعمومات مصادر ويعتبر
قرارىا، تحقيقيا اتجاه في يعمؿ أف الحارس عمى ويجب مبادئ ليا الدولة في واالجتماعي السياسي  وا 
 سياسية إلى باإلضافة الحراسة، دور لعب في ميماً  دوراً  يمارس لمحارس والفكري الذاتي ولالنتماء
 الخاصة. والسياسة والتمويؿ ممكيةال تشمؿ التي تركيبتيا بحسب ضغوطاً  تمارس التي اإلعالمية المؤسسة

 .7(54ص ،2007الحسف، ابو)

                                                           
 176، ص2010 رة، القاى ة،المبناني المصرية الدار ، المعاصر نظرياتو و االتصاؿد، السي ليمى مكاوي، عماد حسف 5

6
 المصدر السابؽ  

   18ص.القاىرة .لمجامعات النشر دار .والتأثيرات والوظائؼ النظريات :اإلعالمي االجتماع عمـ أساسيات .مناؿ الحسف، أبو  7
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 Agenda Setting األولويات ترتيب نظرية :الثانية النظرية

 وسياستيـ، لمنظومتيـ بالنسبة األىـ القضايا مف جممة اإلعالمية المؤسسات في باالتصاؿ القائموف يحدد
 يقدمونيا التي والتحميمية اإلخبارية إلعالميةا وجباتيـ في عميؽ بشكؿ ومعالجتيا عمييا التركيز ليتـ

 ما وفؽ يتـ لمجميور األجندة تمؾ ترتيب عممية فإف وبالتالي 8(75ص ،2004 الحميد، عبد)  .لمجميور
 .أخرى أحداث حساب عمى وأحداث لقضايا إقصاء وفيو السياسة، تقتضيو

 ردود تستحؽ والتي األىـ ىي لوسيمة،ا تعالجيا التي القضايا أف األجندة ترتيب عممية خالؿ مف وتبرز
 أولوياتو. ضمف وتصبح عمييا، لمرد حفيظتيـ وتثير انتباىيـ تمتفت بطريقة والجميور، الحكومة مف
 األولويات، تمؾ عمى بناء وآراءه توجياتو والجميور الفرد يبني ىنا ومف 9(87السابؽ، ص المصدر)

 .البوابة حراسة تراعي المحظة نفس في اإلعالمية الوسائؿ تقدميا التي والمعمومات

 نظرية الحقنة تحت الجمد أو نظرية الرصاصة السحريةالنظرية الثالثة: 

وتمثمت ىذه النظرية في حقف عقوؿ الجميور االسرائيمي بالمعمومات التي تراىا الرواية الرسمية مناسبة 
ة في آف واحد كوجييف لعممة واحدة، الداء السياسة التي يتبعيا االعالـ االسرائيمي والحكومة االسرائيمي

بحيث يبيف البحث اف المعمومة تنتقؿ مثؿ الرصاصة السحرية لتصيب الجميور المتمقي وتزرع بداخمو ما 
 يريده المرسؿ وليس المتمقي.

 النظرية الرابعة: نظرية السمطة

ر الرواية الرسمية، وتوضح ىذه النظرية مدى تبعية االعالـ االسرائيمي لمسمطة الحاكمة والتزامو بنش
واالعتماد عمى اساليب اقناع بأف رواية وسائؿ االعالـ والرواية الرسمية ىي االصح والتي يجب عمى 
الجميور تصديقيا واالعتماد عمييا فقط دوف المجوء الى مصادر اخرى، واتضح ذلؾ مف خالؿ التسمسؿ 

الى نتائج ىذه الدراسة التي تمخصت  الزمني الحداث الحرب في غزة داخؿ محتوى ىذا البحث، باالضافة
 في نياية االمر الى اعتماد الجميور عمى الرواية الرسمية حتى ولو اطمع عمى مصادر اخرى.

                                                           
 75ص.2004 القاىرة .الكتاب عالـ .التأثير واتجاىات اإلعالـ نظريات .محمد الحميد، عبد 8

  87ص 2004  القاىرة .الكتاب عالـ .التأثير واتجاىات اإلعالـ نظريات .محمد الحميد، عبد 9
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 تمييد: -

ـ ضجة إعالمية  22/6/2014أثارت عممية األختطاؼ لممستوطنيف الثالثة في مدينة الخميؿ بتاريخ 
العاـ ضد الشعب الفمسطيني، حيث نجحت ىذه الخطة  وعمى أعمى المستويات ، و أدت إلى تأليب الرأي

 اإلعالمية اإلسرائيمية إلى حد كبير ، حيث جعمت منيا قضية إنسانية مف الطراز األوؿ .
 

كاف اليػدؼ واضحػًا منيػا ىو ضرب قطاع غزة و تصفيػػة المقاومػػة الفمسطينيػػة و أفشاؿ إتفاؽ المصالحة 
ني الفمسطيني ، إذ أف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي ال يروؽ ليا وجود و تعطيؿ عمؿ حكومة التوافؽ الوط

حكومة فمسطينية توافقية وحدوية ، حيث بعد عممية اإلختطاؼ ىذه و قتؿ المستوطنيف الثالثة ، قامت 
قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي بإجتياح مدف و قرى الضفة الغربية و إعتقاؿ المئات مف أبناء شعبنا و كذلؾ 

األسرى المحرريف ضمف صفقة تبادؿ األسرى و إعتقاؿ عدد كبير مف نواب المجمس التشريعي  إعتقاؿ
 الفمسطيني.

 

كانت وال زالت إسرائيؿ تتحجج بذرائع واىية كي تبدأ عدوانيا ، وما كاف لعممية خطؼ ىؤالء المستوطنيف 
يا عمى الضفة الغربية و مف ثمة و قتميـ في الخميؿ إاّل ذريعة إستغمتيا الحكومة اإلسرائيمية لتشف عدوان

 تبدأ حرب اإلبادة عمى قطاع غزة .
 

لقد شكؿ العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة والذي اسماه الجيش االسرائيمي )بالجرؼ الصامد( وردت 
حركة حماس بتسمية ىذه المعركة بالعصؼ المأكوؿ، وردت حركة الجياد اإلسالمي بتسميتيا بعممية 

والتي كانت محطة مفصمية في تاريخ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي تمثمت بالتصعيد  البنياف المرصوص،
غير المسبوؽ عمى يد جيش اإلحتالؿ تجاوز في مداه و مستواه ما شيده قطاع غزة إباف عدوانيػـ ) 

 (. 2012( و ) عمود السحاب  2009 - 2008الرصاص المصبوب 
 

 اإلعالم )دوره، وظائفو، اىدافو( -

 وىي رئيسية بصفة الصحافة إلى الديمقراطية الدوؿ العاـ في الرأي وتكويف الجميور إعالـ وظيفة تؤوؿ
 حيادىا مدى في تختمؼ الوظائؼ العامة. تمؾ والرقابة النقدي بالنشاط أيضا تقـو عمميا خالؿ مف

  .الجميور تنفع بحيث ومصداقيتيا

 الجميور مع والتواصؿ والمؤسسات العاـ الرأي تمثيؿ بأنيا المختمفة االعالـ وظائؼ إجماؿ ويمكننا
 وغيرىا. لمجميور خدمات وتقديـ والترفيو، السياسي، والتواصؿ
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 والموضوعية والدقة الحقيقة اتباع مبادئ عمى تجمع أنيا إال الصحفية المؤسسات فمسفات تختمؼ وقد
 المعمومات عمى الحصوؿ في تاألخالقيا تمؾ اتباع ويبدأ  .القراء أماـ والمسؤولية والتسامح والحياد
 10.الجميور إلى توصيميا ثـ أىميتيا ومراعاة

 ضرر. أقؿ بمبدأ إلحاؽ األخرى ىي الصحافة فتمتـز األخالقيات احتراـ ألنظمة بالنسبة الحاؿ ىو وكما
 المقاؿ بموضوع تتعمؽ ال بأخبار أو مصاب اسـ مثؿ النشر في التفاصيؿ بعض كشؼ بعدـ يتعمؽ وىذا
 .11المذكور الشخص سمعة إلى تسيء قد

ومع اتساع بؤر الحرب العدوانية بداية مف القرف العشريف، وبداية القرف الحالي والتي عمت معظـ أرجاء 
 األرض، تبنى الغرب نظرية مفادىا إف الجيش واإلعالـ يحارباف معًا عمى نفس الخط والجبية، لذلؾ تـ 

نة لخدمة أىداؼ الحرب حتى أف أية وسيمة إعالـ كانت تسخير وسائؿ اإلعالـ الغربية بكؿ الطرؽ الممك
 12تخالؼ التوجيو العاـ، ينظر إلييا وتقّيـ عمى أنيا غير وطنية.

 

ولـ تكف وسائؿ اإلعالـ المختمفة تغامر لتوصؼ بيذه الصفة المشينة، فاألمريكاف ال يكتفوف عادة  
ية والدعاية واإلعالـ مف أجؿ التالعب باإلستراتجية العسكرية وحسب، إنما يرتكزوف عمى الحرب النفس

والسيطرة عمى العقوؿ و األفكار و االتجاىات وصوال لتحقيؽ الغايات المرجوة، وأكبر دليؿ عمى ذلؾ ىو 
الممؼ العراقي، ما أف قررت الواليات المتحدة فتح ىذا الممؼ حتى جندت كافة وسائؿ اإلعالـ المقروءة 

مية عالمية ضد العراؽ تبرر غزوه واحتاللو، ولعؿ أبطاؿ الحممة والمسموعة والمرئية لتشف حممة إعال
اإلعالمية األمريكية ىذه كانت المحطات الفضائية بشيرتيا الواسعة وتعدادىا الكبير وأسموبيا في نقؿ 
الخبر بشكؿ يبير المشاىد. وقد عولت اإلدارة األمريكية عمى وسائؿ إعالميا آمااًل كبيرة في تشكيؿ رأي 

لمي ضد العراؽ يساند التوجييات األمريكية بضربو. ىذا اإلعالـ الذي يقـو عمى شكؿ حسف و عاـ عا
مضموف سيء أو بعبارة أخرى عمى تمميع الخبر مف الخارج وتسميمو مف الداخؿ ولو أدى ذلؾ إلى طعف 

طط اآلف الحقيقة في جوىرىا وفي موضع القمب، إال أف الحقيقة ىي المنتصرة دائمًا، ىا ىي أمريكا تخ
وتنفذ تخطيطيا في استيعاب الشارع العربي والعقؿ العربي مف خالؿ وسائميا اإلعالمية المستعربة بدءًا 
)بإذاعة سوا( ووصواًل إلى )فضائية الحرة( التي انضمت إلى سمسمة الفضائيات العربية بميزانية كبيرة 

أيضًا عمى إضاعة الرأي والفكرة والتوجو وآماؿ عظيمة والقدرة عمى منافسة الفضائيات العربية، وبالقدرة 
والشعور والالشعور في العالـ العربي. فبغداد سقطت إعالميًا قبؿ أف تسقط سياسيًا وعسكريا، والعراؽ كمو 

                                                           
10 Status of Journalists and journalism ethics: IFJ principles. IFJ. 5 May 2003, P37. 
11 Truth and the Media (Dean, Catherine. Strathmore University Ethics Conference, 2006 (Harm limitation 
principle) Retrieved on June-09-200, page11 

12
، 1429/2006المتمدف االلكترونية"، العدد: فيصؿ العازؿ،  مقاؿ  بعنواف: "اإلعالـ ودوره في الحرب وفي السياسة،  نشر في مجمة الحوار  

34ص

http://www.ifj.org/en/articles/status-of-journalists-and-journalism-ethics-ifj-principles
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
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سقط إعالميًا قبؿ البدأ بإحتاللو، عدا عف ما فعمو اإلعالـ مف تضخيـ لألمور في مقتؿ الحريري 
 . 13 برامج االعالمية الموجية ضد سورياوالضغط عمى سوريا وال 1559والقرار

 
مف خالؿ ما تقدـ نجد أف اإلعالـ بوسائمو المتعددة يقوـ بالتأثير والتوجيو في الرأي العاـ العالمي كما 

وىو الذي يسيـ في خمؽ  اإلعالـ الغربي يسيـ وبشكؿ فعاؿ في توعية الجماىير أو تضميميا كما في
والعدالة االجتماعية وتحقيؽ أىداؼ االمة العربية. كما يسيـ اإلعالـ الوعي الجماىيري ألفكار المساواة 

في تعميؽ وتجذير القيـ االجتماعية والثقافية والحضارية لألمة والحفاظ عمى تراثيا الفكري. ويمعب دورًا 
 .أمتو كبيرًا في تحقيؽ التنمية االقتصادية و االجتماعية وبناء الجيؿ الواعي والممتـز بقضايا

ة اإلعالمية قد تحرؼ وتزور ولكف حقائؽ التاريخ ال تخفى.. وصور الدبابات األمريكية التي تدؾ اآلل
المنازؿ عمى رؤوس المدنييف في الفموجة يتدلى منيا )الصميب(!! والجماعات التنصيرية في العراؽ تنفذ 

يوف شخص في كافة مم 16ما ينصح بو الرئيس بوش وقولو لمطائفة المعمدانية الجنوبية: إنكـ تمثموف 
أنحاء الواليات المتحدة اضافة الى الكثيريف مف المنصريف البعيديف عف وطننا وكميـ يشعروف أنيـ 

 14مختاروف لمقياـ بتبميغ كممة الرب والدعوة لمممكة الرب!! 
 

ئحيف، وكما جاء في برنامج بانوراما الوثائقي األلماني أف أحد المنصريف في العراؽ يقوؿ: )اننا نتنكر كسا
ثـ نوزع أطناف الدعاية التبشيرية المسيحية(، وآخر ظير في البرنامج نفسو يقوؿ: البد أف يصبح الشرؽ 

 15األوسط كمو مسيحيًا!! 
 

ولذلؾ، يمكننا القوؿ اف الحروب لـ تكف تقوـ بمعزؿ عف اإلعالـ والدعاية والحرب النفسية، لحشد الرأي 
عدو وتحطيمو. فقد بقيت الصحافة واإلعالـ عمى عالقة وثيقة العاـ ورفع معنويات الجيوش، ومواجية ال

بالحرب، ولكنيا في ىذا العصر الذي يتميز أساسا باالتصاالت والمعموماتية تكاد تتحوؿ برمتيا إلى 
اإلعالـ والدعاية، والحرب في جوىرىا تبادؿ منظـ لمعنؼ، والدعاية في جوىرىا عممية إقناع منظمة، فإذا 

  .صـ فال حاجة لمحرب العسكريةأمكف إقناع الخ
 

                                                           
 المصدر السابؽ  13

 13/8/2015تـ استرجاعة بتاريخ  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54689رابط المقاؿ: 
 

، تـ استرجاعو  2349http://www.alriyadh.com/1، رابط المقاؿ: 2004"االعالـ في الحرب"، صحيفة الرياض   نورة خالد السعد ، 14 
 26/12/2015بتاريخ 

المصدر السابؽ   15 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=54689
http://www.alriyadh.com/12349
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 احتالؿ في بالبداية فيو تحدثنا الذي المبدأ ذات الصييونية المنظمة استخدمت فقد وبناءا عمى ذلؾ
 خالؿ مف اىدافيا تحقيؽ في رئيسية كأداة االعالـ واستغمت اراضييا، عمى اسرائيؿ دولة وبناء فمسطيف
 يسعوف ما لتحقيؽ الفمسطينييف نفوس في والرعب خوؼال وبث العالـ، دوؿ مختمؼ مف الييود استقطاب

 مف الدواـ عمى كاف اسرائيؿ في االعالـ واقع واف اراضييـ. عمى واالستيالء تيجيرىـ وىو اال اليو،
 ،"السرب عف بعيدا تغرد" أف في الصحافة حرية واقع ىنا، ونقصد السالفة. والتأثير التأثر معادلة مفاعيؿ

 يقولوف. كما

 عمى 2014حرب " الجواء المرافقة االسرائيمية االعالميةالحالة اف توكيد الى العودة ذلؾ حياؿ ابن ينبغي
 فإف التفاصيؿ، عف النظر وبغض مسبوقة، غير بنزوعية تتميز والتي ،وارضا شعباغزة  في الفمسطينييف

 ماىية وعي ونح انفسيـ االسرائيمييف اماـ الطريؽ يختزؿ اف بو ينبغي او يختزؿ ما ىذا مجرد في
 االعيف تفتيح شأنو مف الذي الوعي ذلؾ  .وقيادة شعبا الفمسطينييف، عمى حكومتيـ فرضتو الذي الحصار
 لو. مكمؿ آخر حصار عمى واالذىاف

يمكف اف نستند الى اقواؿ الساسة االسرائيمييف بما يتعمؽ بدور االعالـ االسرائيمي، اضافة الى البند الثالث 
 التمفزيوف االسرائيمي المصادؽ عميو مف الكنيست االسرائيمي والذي يتمخص بػ:مف قانوف االذاعة و 

"اف اليدؼ مف االعالـ االسرائيمي في كافة المجاالت )السياسية، االقتصادية، العممية، االجتماعية، 
عمى العسكرية...( ىو اوال اظيار الطابع الصييوني السرائيؿ وكفاح الييود وابداعاتيـ واىـ انجازاتيـ 

كافة المستويات مع تعميؽ االنتماء الييودي والصييوني معا، والتعبير والدعاية لمحياة الثقافية والييودية 
، وترويج الدعاية 1948في العالـ اجمع، وبث برامج بالعربية لترويض الجميور العربي في اراضي 

ث برامج خارج حدود اسرائيؿ لمفمسطينييف والعرب عموما وفؽ اىداؼ السياسة الصييونية، اضافة الى ب
لتحقيؽ اىداؼ الصييونية، والدفاع عف السياسة االسرائيمية، وخاصة العدوانية والمتعمقة باالستيطاف 

 16والتيويد واعماؿ العنؼ التي تشنيا اسرائيؿ.

 وقد حكمت االجيزة االمنية االسرائيمية سيطرتيا عمى السياسة االعالمية، كوف اسرائيؿ بكافة مكوناتيا
كانت وال زالت تنظر لمعالقة مع الفمسطينييف والعرب عموما مف منظار امني بحت؛ فقد غطى االعالـ 
االسرائيمي وال زاؿ احداث الصراع العربي االسرائيمي عمى اساس اظيار االختالؼ الثقافي بيف 

 االسرائيمييف والعرب، واف الييود يتجانسوف ثقافيا مع الغرب؛ كي يتقرب الغرب منيـ.

 مساعييا تمبية في اسرائيؿ عمييا ترتكز التي الرئيسية القوة زاؿ ال اسرائيؿ في االعالـ أف فيو شؾ ال مما
  وسيطرتيا. ادارتيا تحت وتبقيو عميو تحافظ اف تحاوؿ والطرؽ الوسائؿ وبكؿ ىذا، يومنا حتى

                                                           

http://www.wafa.ps  عمى الرابط  25/2/2016تـ استرجاعو بتاريخ  ،طينية )وفا(، االعالـ االسرائيميوكالة االنباء والمعمومات الفمس ،   16  
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عف الخسائر الناجمة عف تعمدت اسرائيؿ الى تشديد رقابتيا عمى وسائؿ االعالـ االسرائيمية، والتكتـ 
قصؼ فصائؿ المقاومة لمعمؽ االسرائيمي التي طالت مدنا كحيفا وديمونا وتؿ ابيب والقدس، ووصمت الى 

 نياريا قرب حدود اسرائيؿ مع لبناف.

عمى  2014خبير الشؤوف االسرائيمية صالح النعامي اكد في مقابمة لو عبر قناة الجزيرة خالؿ حرب 
، 1948لتنظيـ الرقابة االسرائيمية عمى وسائؿ االعالـ منذ اقامة دولة اسرائيؿ عاـ غزة، اف ىناؾ قانوف 

 .مشيرا الى اف اسرائيؿ لدييا عدة وسائؿ لمتحكـ في المعمومات، كإعالف مناطؽ االحداث مناطؽ عسكرية
ليس بإمكاف الصحفييف دخوليا، حيث اف اسرائيؿ تتحكـ بمنح بطاقات المراسؿ العسكري لصحفييف 

 17اسرائيمييف بعينيـ.

مف الجدير بالذكر، اف وسائؿ االعالـ في كؿ انحاء العالـ تحارب مف اجؿ التحرر مف الرقابة العسكرية، 
اال في اسرائيؿ حيث طالب فييا المحرروف مف البداية بوجود ىذه الرقابة. عدا عف المواقؼ االيدولوجية 

  18والخمفية العسكرية ليؤالء المحرريف.

سميط الضوء اكثر عمى ماىية الرقابة العسكرية االسرائيمية عمى وسائؿ االعالـ مف خالؿ ويمكننا ت
تعريفيا بأنيا " وسيمة لضبط العالقة ما بيف االعالـ والقضايا االمنية؛ فإف المصمحة االمنية ىي معيار 

ب عمى االعالـ التعاوف الرقابة العسكرية عمى االعالـ االسرائيمي، فكثير مف ما تعتبره اسرائيؿ اسرارا؛ يج
 في عدـ نشرىا حتى لو ادى ذلؾ الى اثارة ضجة اعالمية دولية عمييا مثؿ: خطؼ الجنود ومقتميـ".

، حيث قاـ 2011وبالعودة الى عيد رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ "ارئيؿ شاروف"  وتحديدا في عاـ 
بة، ومنع اذاعة ونشر تقارير صحفية عف بضـ ادارة سمطة البث الى مسؤولياتو، كجزء مف تشديد الرقا

قضايا عدة، بحجة انيا تمس االمف العسكري، حتى اف الرقيب ُوصؼ في بعض االحياف بأنو يتعامؿ مع 
وسائؿ االعالـ كعدو في الجبية العسكرية، وقرر آنذاؾ تقميص التغطية االعالمية لمعمميات االسرائيمية 

 19في العديد مف المناطؽ.

مية الرقابية، استخدمت وسائؿ االعالـ االسرائيمية عددا مف المصطمحات االنتقائية، لمداللة وفي اطار العم
والتعبير في ما يتعمؽ باالحداث التي تخص اسرائيؿ والييود والجيش االسرائيمي والعالقات االسرائيمية في 

منية، حيث اصبح عدد الخارج وغيرىا، وفي اطار عالقة منسجمة باالىداؼ ما بيف االعالـ والمؤسسة اال
 مثؿ: 20مف المصطمحات جزءا مف المصطمحات االعالمية االسرائيمية القومية،

                                                           
    14/7/2014ريخ قناة الجزيرة بتا –مقابمة  -خبير في الشؤوف االسرائيمية –صالح النعامي   17
18

المصدرالسابق 


19
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 الييود والسامرة بدال مف الضفة الغربية.  -
 المخربيف واالرىابييف بدال مف الفدائييف.  -
 الفمسطينييف بدال مف الشعب الفمسطيني مع اف لكؿ منيا مدلوال مختمفا.  -
 دال مف عمميات التوغؿ واالقتحاـ لممدف الفمسطينية.العمميات الوقائية: ب -
 السكاف بدال مف المستوطنيف. -
 البمدات واالحياء بدال مف المستوطنات. -
 االدارة المدنية بدال مف سمطات االحتالؿ. -
 اعماؿ ىندسية ذات طابع امني: بدال مف تجريؼ االراضي الزراعية. -
 خطوات امنية: بدال مف عمميات انتقاـ وعقاب. -
 21مميات احباط موضعية: بدال مف تصفية فمسطينييف. ع -

وبناءا عمى ذلؾ، صاغ االعالـ االسرائيمي مصطمحات كثيرة حتى ال يتساءؿ احد مف المسؤوؿ عف 
العنؼ واالعتداءات في الشرؽ االوسط، وقد تسرب بعضيا الى االعالمييف العرب والغربييف، دوف التدقيؽ 

 داؼ التي تتخفى خمؼ ىذه المسميات والمصطمحات.في ماىيتيا، ودوف اف تتفحص االى

 

 السابقة الدراسات 2.2

مف خالؿ متابعة الباحث لمدراسات السابقة في موضوع تغطية االعالـ االسرائيمي لمحرب عمى غزة 
لـ يجد الباحث في  ، 2014وثقة جميوره بو فترة الحرب عمى غزة  االسرائيميوواقع االعالـ  2014

تناولت الموضوع مف ذات الزاوية، وكاف العديد مف  عات الفمسطينية اي رسائؿ او بحوثالمكتبات والجام
الدراسات والكتب والمجالت التي تناولت الموضوع ولكف مف وزايا مختمفة وأىداؼ اخرى، إال اف بعضيا 

، وعف تحدث عف الحروب االسرائيمية عمى غزة، وعف دور وسائؿ االعالـ االسرائيمية في تغطية احداثيا
 تأثيرىا في الجميور االسرائيمي دوف تفاصيؿ، منيا:  

 

 دراسة لعاطؼ ابو سيؼ وميند مصطفى بعنواف "ما بعد الحرب عمى غزة":   -1
في كتاب بتعداد  2014تـ نشر ىذه الدراسة عف طريؽ مركز مدار في تشريف االوؿ مف العاـ 

سرائيمية الحرب اال آثارعمى  الى التعرؼ في احدى مواضيعيا ىدفت الدراسةصفحة، حيث  98

                                                           
 يلية،مصدرسابق.منصور،جوني،االصطالحاتاالنتقائيةفيالصحفالعبرية،قضايااسرائ   21
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اىميا موقؼ الجميور االسرائيمي مف خالؿ التطرؽ الى عمؿ  2014عمى قطاع غزة عاـ 
طالعات نشرت في تابحاث حوؿ القومية ومواقؼ الجميور اوقات السمـ والحرب، اضافة الى اس

المجاالت مف  الصحؼ االسرائيمية توضح ارتباط الجميور االسرائيمي بحكومتو وقيادتو في جميع
 ضمنيا الصحافة واالعالـ في اسرائيؿ.

كتاب تحت عنواف "ما بعد الحرب عمى غزة: قراءة في التصورات اإلسرائيمية"، لمباحثيف عاطؼ 
 صفحة. 100أبو سيؼ وميند مصطفى، ويقع في 

 
سرائيؿ مف يقرأ الكتاب آثار العدواف األخير عمى غزة عمى العالقات الفمسطينية اإلسرائيمية، وموقؼ إ

حركة حماس، والموقؼ مف الرئيس محمود عباس كممثؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية، ومف السمطة 
 الفمسطينية، إضافة إلى القراءات اإلسرائيمية لتبعات الحرب عمى العممية السياسية.

 
وكيؼ  وتصؼ الدراسة واقع الحرب وما بعدىا وكيؼ ستكوف تداعياتو وتبعياتو المستقبمية الكثيرة،

عالمو، والتي ظيرت  ستؤدي الى تفكيؾ العالقات المركبة ما بيف الجميور االسرائيمي وقيادتو وا 
 خالؿ العدواف والمواقؼ الرسمية والعامة والفكرية التي وقفت وراء او سعت الى تفسير ما جرى.

ة الى اف الجميور االسرائيمي ينقسـ قسميف ما بيف مؤيد ومعارض لمواجي وخمصت الدراسة
  الفمسطينييف وشف حروب ضدىـ، ومدى تأثرىـ بالقيادة السياسية.

 
 الريح": ميب في اعالـ "شمحت، بعنواف النطواف دراسة -2

 78في كتاب بتعداد  2005تـ نشر ىذه الدراسة عف طريؽ مركز مدار في كاف االوؿ مف العاـ 
  االسرائيمية االعالـ سائؿو  عف المنشورة والتقارير المقاالت مف عدد الكتاب ىذا صفحة، يتناوؿ

 فترات في خصوصا تؤديو، اف "الديمقراطية الدوؿ اعالـ وسائؿ" ب المفترض لمدور أدائيا ماىية
 "ىعايف مجمة سنتيف كؿ مرة تجريو الذي العاـ، االستطالع التقارير ىذه طميعة وفي االزمات،

 االسرائيمي المعيد" عف والصادرة االتصاؿ شؤوف في المتخصصة ىشفيعت" )العيف السابعة(،
 .المذكور لالداء انفسيـ االسرائيمييف الصحافييف رؤية حوؿ ،"لمديمقراطية
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 االعالـ وسائؿ وتأثير اسرائيؿ، في الصحافييف وضاعوصؼ أ  تيدؼ ىذه الدراسة الى
اثناء ميماتيـ  الصحافية والممارسة االخالؽ عف والحديث الدولة، ممارسات عمى االسرائيمية

 ة.الحربي
وتصؼ الدراسة واقع االعالـ االسرائيمي الذي يمر بتحوالت عميقة وتطورات واسعة، 
كالخصخصة والمبرلة االقتصادية والدمقرطة السياسية والتعددية في االنتاج والبث التمفزيوف 
واالذاعي، وتعدد المالكيف وازدياد حدة التنفاس في مجاؿ الصحافة واالعالـ، اضافة الى اف 

طمبات االمنية ذريعة في يد ادلولة لمحد مف حرية الصحافة وحؽ الجميور في شكمت المت
 المعرفة.

ت التي تـ وخمصت الدراسة الى انو مف حؽ المواطنيف التدخؿ والتأثير في جميع المجاال
، وانو ال يجوز لممؤسسة العسكرية اف تحتكر الحقيقة، فالحقيقة ممؾ اقصاؤىـ منيا حتى اآلف

 لمجميور قاطبة.
 

 االسرائيمي": االعالمي الخطاب عوض، بعنواف "لغة رفيؽ دراسة د. احمد -3
التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية  والثقافة لمتربية االعمى المجمس تـ نشر ىذه الدراسة عف طريؽ

 صفحة. 219في كتاب بتعداد  2006ـ في العا
وياتو وكيفيات التطبيؽ وآليات وتيدؼ ىذه الدراسة الى الى فيـ منطمقات ىذا الخطاب وأىدافو وأل

التنفيذ، بإعتبار اف الصحافة ىي التي تعكس الوعي الجمعي وتقدـ المقوالت االخيرة لكؿ جماعة، 
باالضافة الى محاولة فيـ المدلوالت الثقافية والعقائدية ومف ثـ االستعمارية مف خالؿ لغة 

 ربة، الذكية والفجة وغيرىا...الخطاب المستخدمة في مستوياتيا المختمفة، العمنية والموا
وتصؼ ىذه الدراسة الى اف المشيد الصحفي االسرائيمي معقد بما يكفي، بحيث ال يمكف تقرير 
الحقائؽ بطريقة ميكانيكية او سحبيا عمى مجمؿ االحداث والظواىر، فوصؼ االعالـ االسرائيمي 

سكرية ال يكفي، اف ىذا االعالـ بالميبرالي ال يكفي، ووصفو ايضا بالتجند لممؤسسة السياسية الع
، والمنضطر الى اف ينفتح المتورط بصراع طويؿ ومعقد مع الشعب الفمسطيني والعربي مف جية

 عمى السوؽ مف جية اخرى.
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كما تشير الى اف الصحؼ االسرائيمية ال تعبر عف مضموف الخبر، وانيا توضع مف اجؿ االثارة 
الى الحذؼ والتعميـ وعدـ االشارة الى كامؿ الصورة مف او اتمعبئة او اثارة الخوؼ، كما تعمدت 

 منطمؽ اف ذلؾ سيحرج االجماع والوعي واالخالؽ االسرائيمية.
وخمصت الدراسة الى اف وسائؿ االعالـ االسرائيمية التي مف المفروض اف تعكس الثقافة 

ما تتعرض السياسية الديمقراطية في اسرائيؿ تواجو انتكاسات حقيقية وفشال ممموسا عند
لمفمسطينييف " ولمصراع الذي يتواصؿ منذ قرف تقريبا، وتميؿ الى تنميط العربي الفمسسطيني 
وتثبيت صورة محددة تساعد المؤسسة االمنية والسياسية في ممارسة سياساتيا االحتاللية 

 والقمعية.
 
 
 اسرائيؿ": في واالعالـ الصحافة"جماؿ، بعنواف  دراسة د. أمؿ -4

صفحة،  258في كتاب بتعداد  2005الدراسة عف طريؽ مركز مدار بتاريخ أيار تـ نشر ىذه 
 الخطاب خالؿ مف بالسياسة وارتباطو االسرائيمي االعالـ حوؿ الكتاب ىذا حيث يتحدث

 .السنيف طوؿ عمى وتطورىا الصحافة لخصائص اضافة الدولة، وسيادة الصييوني
 اضافة ، العسكرية الرقابة ودور العسكرية لمؤسسةبا االعالـ عالقةتيدؼ ىذه الدراسة الى بياف 

 .عميو حدثت التي والتعديالت البث سمطة قانوف عرض الى
وتصؼ الدراسة اف االعالـ االسرائيمي يخضع اراديا لمصالح المؤسسة السياسية والعسكرية 

فة الى والنخب المييمنة فييا، وتصؼ مدى انخراط المؤسسة العسكرية في وسائؿ االعالـ المختم
حد اف الجيش ىو الذي يعطي موافقتو عمى المراسؿ العسكري في وسائؿ االعالـ المختمفة، في 
حيف تصؼ الدراسة ايضا جدلية السياسة واالعالـ، لموقوؼ عند اسباب انصياع وسائؿ االعالـ 

 والصحافييف الطوعي لممؤسسات السياسية واالمنية.
استقالليتو في النظـ السياسة الديمقراطية  ، يشكؿ وخمصت الدراسة الى اف االعالـ، ومع كؿ 

آلية ىيمنة وتحكـ تتصارع عمى السيطرة عميو قوى سياسية واقتصادية وثقافية، فالتعددية في 
االعالـ ال تعكس صراعا عمى رؤى ومواقؼ ايديموجية مختمفة بقدر ما تعكس سباقا بيف اصحاب 

 مستيمكيف.الرؤى والمواقؼ المتماثمة عمى شد اىتماـ ال
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 "االعالـ في اسرائيؿ جدلية الماؿ والسمطة": دراسات في مجمة قضايا اسرائيمية -5
صفحة، حيث  131بتعداد  2014تـ نشر ىذا العدد مف المجمة عف طريؽ مركز مدار شتاء 

تيدؼ الى رصد وتحميؿ غياب الفمسطينيوف مف التغطية االعالمية االسرائيمية بصفتيـ بشرا، 
اف انفصاؿ االسرائيمييف وابتعادىـ الجسدي عف مراكز الحياة الفمسطينية جعؿ قتؿ ويشير الى 

الفمسطينييف اسيؿ/ ومكف مف تغييبيـ انسانيا عف المشيد االعالمي االسرائيمي، حيث "اتخذ 
االعالـ االسرائيمي شكؿ االداة االيديولجية التي صمميا وزراء الحكومة ومكاتب الدعاية، وذلؾ 

 يكوف وسيمة لمبحث عف الحقيقة ونقميا الى الجميور. بدال مف اف
وتصؼ الدراسة ايضا الى عالقة الصحافة في اسرائيمي مع رأس الماؿ والسمطة والعمؿ المنظـ 

 في الصحافة االسرائيمية: السقوط، الصعود والتحديات الكبيرة في الطريؽ.
ا يتعمؽ بتاريخ التغطية االعالمية خمصت الدراسة الى اف التاريخ قد قاؿ كممتو، عمى االقاؿ فيم

االسرائيمي لحروب اسرائيؿ، وحيف تكوف المواقؼ سيدة الحدث، وانو مف خالؿ تحميؿ الخطاب 
االعالمي االسرائيمي اثناء "الجرؼ الصامد" تتعزز المعرفة بأنو خالؿ الحرب لـ يسمع مواطنو 

اصواتا مشابية لصوت ابو  –رائيمي وبالتأكيد في التمفزيوف الرسمي او التجاري االس –اسرائيؿ 
العيش، لـ يعمـ االعالـ االسرائيمي ما الذي يجب اف يفعمو، بؿ عمى العكس، عممو ما الذي 

 يجب اف ال يحدث اطالقا.
 

 الصراع": ومحددات االسرائيمي "االعالـ الرفوع، بعنواف دراسة لعاطؼ -4
اسات في بيروت بتاريخ كانوف االوؿ تـ نشر ىذه الدراسة عف طريؽ المؤسسة العربية لنشر والدر 

 العربي الصراع ديناميكيةتيدؼ ىذه الدراسة الى معالجة  صفحة،  حيث 331، بتعداد 2004
 توسعي احاللي استيطاني استعماري ككياف االسرائيمي لمكياف رؤيتو منظور مف االسرائيمي
 محددات تشكؿ اكم االسرائيمي، لالعالـ المرجعي االطار تشكؿ الخصائص وىذه عنصري،
 بنيتو في الرئيسية العناصة وتشكؿ ومستقبمو، بصيرورتو تتحكـ والتتي والمادية العقائدية الصراع
 .وكوينو

 الذىنية والقوالب الصور نقؿ في المتمثمة االسرائيمي االعالـ اىتماماتوتصؼ الدراسة 
 .ممارساتيا عمى الشرعية واضفاء السمطة، عقيدة وتبني الصييونية،
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خاصة عمى مستوى ابراز العنصرية التي تتميز بيا الصحافة االسرائيمية،  صت الدراسة الىوخم
وعمى طبيعة عمميـ المؤسسات االعالمية التي تفرض سياسيتيا العنصرية عمى العامميف فييا، 

 .وانتقاء كمماتيـ التي تخمو مف المصداقية والمينية
 

لسابقة ىي تبعية وسائؿ االعالـ االسرائيمي لمحكومة وعميو فإف المحاور التي تناولتيا الدراسات ا
واصحاب رؤوس االمواؿ، ويتضح ذلؾ مف خالؿ ابراز العنصرية في نقؿ الواقع والحقيقة والصور 
والقوالب الذىنية المحرفة، كاف ىذا احد محاور الدراسة التي اعدىا الكاتب عاطؼ الرفوع في كتاب 

، مرتبطُا باحد االمثمة التي ذكرىا الباحث خالؿ تحميؿ مضموف االعالـ االسرائيمي ومحددات الصراع
التسمسؿ الزمني لمحرب ودور وسائؿ االعالـ االسرائيمية في تغطية احداثيا، وىو عند نشر صحيفة 

اف االعالـ العربي يياجـ حركة حماس،  11/7/2014يديعوت احرنوت العبرية في احد مقاالتيا بتاريخ 
عف قنوات وصحؼ عربية قامت بإنتقاد اسرائيؿ مف خالؿ صور  ريكاتيرووضعت تفاصيؿ وصور كا

كاريكاتيرية، ولكنيا حاولت ابراز ذلؾ بعنواف معاكس كي تجذب جميورىا وىو "االعالـ العربي يياجـ 
حماس"، وىذا يوضح اسموب االعالـ االسرائيمي في تحريؼ االخبار والمعمومات وحالة التخبط الذي 

تابعة احداث الواقع وذىب ليبحث عف كؿ ما ىو فيو انتقاد ضد الفمسطينييف كي يعيشو، حيث ترؾ م
 تثبت لمعالـ اف حماس والمقاومة في غزة ىي سبب اندالع الحرب.

وفي دراسة لمدكتور احمد رفيؽ عوض بعنواف لغة الخطاب االعالمي االسرائيمي تبيف اف وسائؿ االعالـ 
الثقافة السياسية الديمقراطية في اسرائيؿ تواجو انتكاسات حقيقية  االسرائيمية التي مف المفروض اف تعكس

وفشال ممموسا عندما تتعرض لمفمسطينييف " ولمصراع الذي يتواصؿ منذ قرف تقريبا، وتميؿ الى تنميط 
العربي الفمسسطيني وتثبيت صورة محددة تساعد المؤسسة االمنية والسياسية في ممارسة سياساتيا 

في  معية، ارتبط ذلؾ بالمصطمحات االعالمية التي تستخدميا وسائؿ االعالـ االسرائيميةاالحتاللية والق
 الت والتقارير الصحفية واالذاعية، ومثاال عمى ذلؾ:نقؿ االخبار والمقا

 المخربيف واالرىابييف بدال مف الفدائييف. -
 الفمسطينييف بدال مف الشعب الفمسطيني مع اف لكؿ منيا مدلوال مختمفا.  -
 عمميات الوقائية: بدال مف عمميات التوغؿ واالقتحاـ لممدف الفمسطينية.ال -
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، بؿ تطورت وتزايدت الكممات 2014ىذه المصطمحات استمرت حتى بعد الحرب عمى غزة 
والمصطمحات المستفزة لمفمسطينييف والعرب، وتبيف مف خالؿ قنوات التمفزة االسرائيمية في البرامج 

 .اسيةاالخبارية والتحميمة السي

 

الحرب االسرائيمية عمى قطاع غزة  في احدى محاورىا الى التعرؼ عمى آثاراخرى وىدفت دراسة 
اىميا موقؼ الجميور االسرائيمي مف خالؿ التطرؽ الى عمؿ ابحاث حوؿ القومية  2014عاـ 

ومواقؼ الجميور اوقات السمـ والحرب، اضافة الى استطالعات نشرت في الصحؼ االسرائيمية 
ارتباط الجميور االسرائيمي بحكومتو وقيادتو في جميع المجاالت مف ضمنيا الصحافة  توضح

 واالعالـ في اسرائيؿ.
كتاب تحت عنواف "ما بعد الحرب عمى غزة: قراءة في التصورات اإلسرائيمية"، كاف ذلؾ في  

يف اف احد نتائج الدراسة حيث تب، ارتبطت محاوره في لمباحثيف عاطؼ أبو سيؼ وميند مصطفى
االعالـ اإلسرائيمي عمد إلى خمؽ حالة مف األمؿ لدى اإلسرائيمييف، بأف الحرب مقبمة عمى 
انتصار كاسح، وتحديدًا في األياـ األولى لمحرب، وىو بدوره انعكس سمبًا، الحقًا، عمى الرأي 

دىا، وأف العاـ اإلسرائيمي، في مقاربة ما بعد انتياء القتاؿ، وتكشؼ إخفاقاتيا، والبدء بانتقا
االعالـ كاف مساىمًا اساسيًا في االحباط ومشاعر الغضب التي تصاعدت، حوؿ الصورة التي 

 ظير فييا الجيش اإلسرائيمي، وىو ما حفر عميقًا في الوعي الجمعي.
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 الفصل الثالث

 تطور االعالـ االسرائيمي ودور الرقابة العسكرية

 

 تمييد -

 ـ االسرائيمي المطمب االوؿ: تطور االعال  -

 المطمب الثاني: آليات عمؿ االعالـ االسرائيمي -

 المطمب الثالث: الرقابة العسكرية االسرائيمية -
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 تمييد

 الزـَ اإلعالـ الحركة الصييونية منذ بداية مسيرتيا، وأولى زعماء الحركة الصييونية منذ البداية االعالـ 
 ، بؿ في مقدمة الوسائؿ التي عمييـ اف يستخدموىا لموصوؿ الىاىتماميـ الشديد واعتبروه وسيمة اساسية

مر بازؿ في مف بنود برنامج العمؿ الذي اقره المؤتمر الصييوني االوؿ )مؤت مآربيـ، فقد اكد البند الثالث
، عمى اىمية والذي ترأسو مؤسس الصييونية السياسية ثيدور ىرتزؿ، 1897سويسرا( الذي عقد عاـ 

ضرورة نشر الروح القومية الييودية" في فمسطيف، اذ نّص عمى )ؼ في تنفيذ خمؽ "الدولة االعالـ والتثقي
 22. (والوعي القومي بيف ييود العالـ وتنميتيا

 
وقد تأسس االعالـ االسرائيمي عمى قاعدة عدـ وجود وزارة اعالـ بإعتبار اف الميمة االعالمية موزعة 

ع ذلؾ يمعب مكتب الصحافة التابع لمكتب رئيس الحكومة عمى كؿ المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، م
في اسرائيؿ دورا بالغ االىمية في ترسيخ الرواية الرسمية االسرائيمية محميا وخارجيا، كما تقوـ الدائرة 

مؼ والمواقؼ االسرائيمية في مختاالعالمية في وزارة الخارجية بدور ال يقؿ اىمية في الترويج لمسياسة 
بالتعاوف مع السفارات والممثميات االسرائيمية وكذلؾ مع المراكز والمؤسسات الييودية المنتشرة ارجاء العالـ 

 23بشكؿ خاص في العالـ الغربي الذي يحتؿ االعالـ مكانة مركزية فييا. 
 

لـ يكف مف قبيؿ الصدفة اف ييتـ "تيودور ىرتسؿ" بالصحافة ودورىا بالذات، فقد كاف صحفيا محترفا، 
كتب في افتتاحية العدد االوؿ مف اسبوعية الحركة الصييونية "دي وولت" بتاريخ وليذا فقد 

، عشية التئاـ المؤتمر الصييوني االوؿ " يجب عمى ىذه الصحيفة اف تكوف درعا 03/06/1897
 24وسالحا لمشعب الييودي، وسالحا يستخدـ ضد اعداء الشعب.

 
ـ الصييوني خارج البالد وداخميا كاف مرتبطا ويمكف القوؿ ايضا اف النشاط الصحفي الييودي ومف ث

باالحداث والتطورات التي شيدتيا اوروبا وروسيا مف حيث عالقة ىذه االطراؼ بالييود ومف ثـ بالحركة 
 الصييونية. 
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ويرتكز االعالـ الصييوني عمى قواعد اساسية لتثبيت اقوالو وافعالو، فقد طّور االعالـ الصييوني بعض 
ية منذ مراحؿ نشاتو االولى معتمدا عمى الجانب الديني التوراتي وبأسموب تحريضي بيف الحجج االرتكاز 

الجاليات الييودية في اوروبا القناع الييود بالفكرة الصييونية وحثيـ عمى اليجرة الى ارض فمسطيف كما 
 في فمسطيف. اعتمدىا االعالـ الصييوني بيف المسيحييف في اوروبا لكسبيـ نجو انشاء وطف قومي لمييود

 
ويعرؼ االعالـ االسرائيمي بأنو تعددي، حيث اف ىناؾ مؤسسات اعالمية كثيرة تنشر وتبث ما يحمو لكؿ 
مشاىد تقريبا، ومف وجيات نظر مختمفة، لكف يبقى االعالـ االسرائيمي تحت سيطرة تحالؼ قوتيف 

لصحافة، واالخرى ىي النخبة نخبة رأسماؿ وشركات في عالـ ااجتماعيتيف اساسيتيف: القوة االولى ىي 
 .25السياسية واالمنية

  
 

 * المطمب االول: تطور االعالم االسرائيمي
 
 االعالـ االسرائيمي قبؿ اعالف الدولة -

قبؿ تأسيس اسرائيؿ، وذلؾ خالؿ االمبراطورية العثمانية،  1863تعود بدايات االعالـ االسرائيمي الى عاـ 
ت تتبع لممنظمة الصييونية ( التي كانة )شركة النشر الدوليةتـ تأسيس اوؿ مؤسسة نشر رسمي حيث

 26آنذلؾ.
 

اىتمت المنظمة الصييونية العالمية منذ تأسيسيا باإلعالـ؛ وذلؾ مف أجؿ الترويج لمصييونية واليجرة إلى 
فمسطيف؛ حيث قاؿ ىرتسؿ في افتتاحية العدد األوؿ مف أسبوعية الحركة الصييونية "دي وولت"، بتاريخ 

 .  27": "يجب عمى ىذه الصحيفة أف تكوف درًعا لمشعب الييودي، وسالًحا ضد أعداء الشعب1897\6\3

؛ عمؿ قادة الحركة الصييونية عمى كافة المستويات التي تمكنيـ مف 1948وقبيؿ تأسيس إسرائيؿ  عاـ 
لفترة "إذاعة القياـ بوظيفة الدولة، وكاف اإلعالـ  أحد أىـ ىذه المستويات.  وقد نشطت خالؿ تمؾ ا

إسرائيؿ"، وأربع عشر صحيفة  صييونية منيا أربع صحؼ ناطقة بالعربية، وموجية لمفمسطينييف والغرب 
لتخدـ أغراضا صييونية؛ ومف أشير ىذه الصحؼ )صحيفة ىآرتس ويديعوت أحرونوت ومعاريؼ 

تحا(ودافار د العماؿ، وحقيقة األمر.  ؛ أما الصحؼ الناطقة بالعربية فيي: بريد السالـ، وصحيفة السالـ، وا 
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61،ص5002أملالجمال،الصحافةواالعالمفياسرائيل، 
26

20-22،ص2002حمدرفيقعوض،لغةالخطاباالعالمياالسرائيلي،ا

 
27
2012،المعهدالمصريللدراساتالسياسيةواالستراتيجية،مؤسساتاإلعالمالصهيوني:خريطةأوليةتقريرعنابوسعدة،محمد،نقرير،



26 
 

وكانت أىداؼ كؿ تمؾ الوسائؿ  في الدعاية واإلعالـ ىي تثبيت أقداـ الصياينة وترويع وتخويؼ العرب 
 28الفمسطينييف كذلؾ الدعاية مف أجؿ الترويج لميجرة الصييونية إلى فمسطيف. 

عمؽ الجدؿ وتعدد  يمكف القوؿ اف القرف التاسع عشر شيد نشاطا صحفيا عبريا ضخما، ليشير الى
الرؤى واختالؼ المصالح بيف الطوائؼ الييودية والحركات الفكرية التي عبرت عنياػ فقد صدر في ىذا 

صحيفة او نشرة في مختمؼ انحاء اوروبا، وقد كتب في اىـ ىذه الصحؼ كبار  160القرف ما يزيد عف 
ليمينبمـو وناحوـ سولوكوؼ. وقد الكتاب الييود مف امثاؿ سمولينسكيف، وييودا ليؼ غوردوف وموشيو 

لعبت مقاالت ىؤالء وآرائيـ عمى تييئة البيئة الخصبة ةالمناسبة لنشوء االفكار الصييونية االولى ومف ثـ 
 الحركة الصييونية بمضمونيا الذي نعرؼ، وكذلؾ في نشر االفكار واالراء المناىضة والمؤيدة .

 االعالـ االسرائيمي بعد اعالف الدولة -

تغيرات جذرية اىميا تراجع دور الصحافة الحزبية،  1948االعالـ االسرائيمي بعد قياـ الدولة عاـ شيد 
 :بسبب

قوة جياز الدولة مف جية وانخفاض مستوى االىتماـ باالحزاب التي كانت تقـو مقاـ الدولة مف جية  -
 .اخرى

 تمت اقامة الدولة.  فرض الرقابة عمى االعالـ في اسرائيؿ بشكؿ منتظـ في السنوات التي -

 29مصدر واحد لممعمومات. يكتفي ب لـ يعد االسرائيمي -

التي منحت  1967ب وشيد الخطاب الصحفي االسرائيمي بعد قياـ الدولة انقالبا حقيقيا بعد حر 
، التي ىزت 1973بالقوة والرسوخ رغـ رفض العرب لوجودىا، وكذلؾ االمر بعد حرب  اً ور االسرائيمييف شع

المؤسسة الحاكمة، ىاتاف العالمتاف التاريخيتاف، مع ما صحابيما مف ازدىار اقتصادي، وارتفاع الثقة في 
مستوى المعيشة وانفتاح المجتمع االسرائيمي عمى المجتمع الغربي، وكذلؾ ما صاحب اصدار الصحؼ 

رت مف كمفة عالية، ودفع باالحزاب الى اعادة التفكير بإصدار صحؼ خاصة بيا، وليذا فقد ازدى
الصحافة الخاصة والصحافة الخاصة التجارية، التي مثمتيا خير تمثيؿ الثحؼ الثالثة: يديعوت احرنوت، 

 معاريؼ، ىآرتس.

سمحت اسرائيؿ بإنشاء وسائؿ اعالـ خاصة وتجارية لتعمؿ عمى منافسة االعالـ  1986وفي عاـ 
حؼ خاصة التي تتبع الحزاب الرسمي وتحصيؿ االرباح االقتصادية. ولكف سرعاف ما أغمقت معظـ الص
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اسرائيمية ما عدا الدينية منيا، الف ىذا الجميور ال يرضى عف الصحؼ الخاصة، دوف اف نغفؿ حقيقة 
 اف الصحافة الحزبية ظمت تتواجد بشكؿ او بآخر حتى الثمانينات. 

 يمكننا تمخيص اىـ ما تميز بو االعالـ االسرائيمي بعد قياـ الدولة كالتالي:

ب الصحافة الحزبية، حيث كانت اخر الصحؼ التي واصمت الصدور حتى بداية تقمص وغيا -1
 التسعينيات.

 ظيور وانتشار الصحافة التجارية الخاصة. -2
تركز ممكية وسائؿ االعالـ وخاصة الصحؼ بأيدي قمة قميمة فتحت الباب واسعا لممنافسة  -3

 التجارية.
 وجياتيا.االنتشار السريع الكبير لمصحافة الدينية عمى اختالؼ ت -4
 .30ظيور صحافة اسرائيمية بمغات غير عبرية كالروسية واالنجميزية -5

 

 االعالم االسرائيمي الحديث 3.3

خاضت إسرائيؿ منذ قياميا عمى اراضي فمسطيف وحتى المحظة حربيا اإلعالمية، مستخدمة االذاعة 
حمالت دعائية نفسية لمتأثير والتمفزيوف االسرائيمي كوسائؿ لموصوؿ الى اىدافيا، وذلؾ مف خالؿ القياـ ب

عمى الروح المعنوية والسياسية ألبناء الشعب الفمسطيني خاصة، والشعوب العربية عامة، واستخدمت في 
سبيؿ ذلؾ أرقى أنواع التكنولوجيا، وأساليب التمويو البالغ الدقة؛ حيث روجت ألسطورة "الجيش الذي ال 

ؿ القيادات الفمسطينية، واصفة قواتيا المنفذة بػ يقير"، و بثت اإلشاعات حوؿ طريقة اغتياؿ وقت
 31)السوبر(.

حاولت اسرائيؿ دائما اف تصؿ الىدافيا معتمدة بذلؾ عمى إعالميا الداخمي المجند لصالح السمطة في 
اسرائيؿ، وايضا لدى اصحاب رؤوس الماؿ، وكال الطرفيف يدعـ وسائؿ االعالـ االسرائيمية سواء كانت 

تى تتبع سياسات السمطة، مع فرض الرقابة الدائمة والمشددة خاصة فترة الحروب خاصة او رسمية، ح
والقضايا االمنية والسياسية التي تتعمؽ باالوضاع القائمة في فمسطيف )الضفة والقطاع(، رغـ االختالفات 

 الشديدة حوؿ الشأف الداخمي االسرائيمي والقضايا المحمية.
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والذكاء، واستخدمت أسموب التكرار والتعمية والتمميع مف خالؿ مجموعة  واتسـ االعالـ اإلسرائيمي بالدىاء
مف الوسائؿ االعالمية، وبذلؾ نجح االعالـ اإلسرائيمي في تحقيؽ أىدافو بدءًا مف صياغة الرأي العاـ 

 32الغربي مرورًا بالقيادة السياسية في الغرب والشرؽ. 

ف الييود منذ القدـ وأنيا دولة مسالمة واف جيشيا أقنع االعالـ اإلسرائيمي العالـ بأف فمسطيف موط
يعتبر"جيش دفاع" وليس "جيش احتالؿ"، وعمؿ ايضا عمى ترسيخ وصؼ الشخصية اإلسرائيمية بأنيا 

 33"ذكية، فعالة، منتجة" مقابؿ شخصيات عربية وفمسطينية "بربرية متخمفة، عدوانية". 

عماؿ العدوانية التي يقـو بيا الجيش مف خالؿ كـ ىائؿ استخدـ اإلعالـ اإلسرائيمي أسموب التبرير لكؿ األ
 مف األخبار والمعمومات تتضمف رسائؿ بسيطة ومحددة.

واستأجرت إسرائيؿ ايضا خبراء عالقات عامة لتحسيف الصورة داخميا وخارجيا. وعممت بقوة في اإلنترنت 
عف إسرائيؿ وسياساتيا مف خالؿ جيش مف المتخصصيف في المدونات ممف يتقف لغات اخرى لمدفاع 

 التي تقـو بيا في فمسطيف.

باالضافة لما سمؼ ذكره، قامت اسرائيؿ بإنشاء مركزا إعالميا لتزويد الصحافييف بالتقارير واألخبار 
والصور ذات العالقة بإسرائيؿ واألحداث مجانًا )بما فييـ العرب(. كما وضعت إسرائيؿ الصورة بأشد ما 

ني لمجندي اإلسرائيمي المسكيف الذي يتمقى الحجارة والقنابؿ الحارقة وىو ساكف إال يمكف لبياف البعد اإلنسا
مف بعض الطمقات المطاطية في اليواء. كما أف الناطؽ الرسمي لمجيش اإلسرائيمي عادة ما يكوف شابا 

 صغيرا أو فتاة جذابة إلعطاء انطباع إنساني جيد وديمقراطي أماـ الغير.

ي نشرت كانت وبااًل عمى إسرائيؿ التي اضطرت لعمؿ جمسة مقاومة شرسة لمرد بالطبع بعض الصور الت
 عمييا.

ونستشيد ىنا بمثاؿ عمى سياسة اسرائيؿ في تجنيد اعالميا ومذيعييا في مقابمة مع زياد أبو عيف )أحد 
قادة حركة فتح في الضفة الغربية( عبر برنامج تمفزيوني إسرائيمي حيف تحدث عف أسباب اندالع 

النتفاضة، حيث قاطعو المذيع أكثر مف عشر مرات خالؿ أربع دقائؽ بعصبية قائاًل: خرجتـ إلى الحرب ا
فخذوا الحرب، إسرائيؿ دولة قوية، ىؿ تعرؼ ذلؾ؟ فقاؿ أبو عيف: نحف الفمسطينييف نريد السالـ، فرد 
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تقد إنكـ ستحصموف عمى عميو المذيع: إذا كنتـ تطمقوف النار عمى مستوطنات مدنية وعمى الجنود، فيؿ تع
 34الورود مقابؿ ذلؾ؟ بالطبع سوؼ تأخذوف الرصاص! 

يمكننا اف نستخمص مثاال حديثا اخر  –زياد ابو عيف  –ومتابعة لذات الشخص الذي اجري معو مقابمة 
عمى سياسة االعالـ االسرائيمي، حيث اعتدى الجنود االسرائيمييف بالضرب عمى زياد ابو عيف وىو وزير 

مطة الفمسطينية ما ادى لوفاتو عمى الفور، وذلؾ خالؿ مسيرة سممية لزرع اشجار الزيتوف شارؾ في الس
بيا بقرية ترمسعيا في راـ اهلل، وعقب ذلؾ نطؽ االعالـ االسرائيمي كممتو بأف ابو عيف توفي نتيجة 

 ظروؼ صحية سابقة يعاني منو.
 

يمجأ ليا االعالـ االسرائيمي والحكومة نستخمص مف المثاؿ السابؽ، عممية تشويو الحقائؽ التي 
االسرائيمية، ومدى سيطرة السمطات االسرائيمية عمى االعالـ وتجنيده لموقوؼ الى جانبيا، لمظيور بالوجو 

 االيجابي الذي يدافع عف نفسو.
 

 المطمب الثاني: الرقابة العسكرية االسرائيمية -

 
وذج لتسخير اإلعالـ لخدمة المعركة، األمر الذي يتضمف تتميز الرقابة عمى اإلعالـ في إسرائيؿ بأنيا نم

 قائمة المواضيع التي يخطر التطرؽ إلييا إال بموافقة الرقيب العسكري.
 

ىناؾ دائرة إعالمية كبيرة مختصة بالجيش تمثؿ ىمزة الوصؿ مع الصحفييف األجانب بشكؿ خاص أو 
 .بشكؿ مباشر أو مف خالؿ التمرير مف خالؿ اإلعالـ المحمي

 
لقد تزامف عمؿ الرقابة االعالمية في اسرائيؿ وتضمف اكثر مف لجنة في ىذا السياؽ، وىناؾ اكثر مف 

 دائرة ولجنة تقوـ بميمة مراقبة وسائؿ االعالـ، ومنيا المجنة الفرعية لمرقابة العسكرية.
 

رائيمي، ذات ىناؾ الناطؽ  بإسـ الجيش االسرائيمي، وىي دائرة ضمف شعبة العمميات في الجيش االس
 صمة بالعالقات العامة، ومف ابرزىا االعالـ. 

 

                                                           
تـ االعتداء  ،امج )ىذا الصباح( عمى االذاعة االسرائيميةفي برن 2/11/2000 ،احد قادة حركة فتح في الضفة الغربية  ،مقابمة زياد ابو عيف  34

 عميو مف ِقبؿ الجنود االسرائيمييف وقتمو عمى الفور في راـ اهلل اثناء مشاركتو بمسيرة سممية.
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يعمؿ في ىذا الدائرة طواقـ مف المتخصييف في االعالـ مف مرتدي البزات العسكرية، وليـ عالقات مع 
مراسميف اسرائيمييف واجانب، ينقموف الييـ معمومات، ويقدموف اجابات عف اسئمة توجو الى الدائرة مف قبؿ 

 حتى مف قبؿ الجميور. المراسميف او
 

ـ عمى يد وزير العدؿ االسرائيمي دافيد 1994كما ُشكمت لجنة شعبية في مسألة حرية المعمومات في عاـ 
ليبائي. وترأستيا القاضية المتقاعدة فيكتوريا اوستروفسكي كوىيف. وكمفت المجنة بفحص موضوع الزاـ 

ومف بيف ابرز توصيات ىذه المجنة "سف قانوف السمطات العامة توفير معمومات حوؿ نشاطيا لمجميور. 
حرية المعمومات في اسرائيؿ". ويشمؿ في طياتو مبدأ "حؽ الجميور في اف يعرؼ" حيث صادؽ عميو 

عمى قانوف حرية المعمومات، وينص البند االوؿ مف ىذا القانوف: "يحؽ لكؿ مواطف  1988الكنيست عاـ 
، االمر الذي تفتقده انظمتنا مف سمطة عامة وفقا لمقانوف"او ساكف في اسرائيؿ الحصوؿ عمى معمومات 

 .السياسية العربية
 

في االعالـ االسرائيمي ىناؾ درجات لممنع مف النشر، فقد تفرض قيود قانونية تمنع وسائؿ االعالـ مف 
يؿ نشر تفاضيؿ حوؿ قضايا معينة، او منع نشكر بشانيا. وبالرغـ مف اعتراؼ السمطة القضائية في اسرائ

بحرية التعبير عف الرأي، وبكونيا مبدأ أساسيًا في المشيد القانوني السرائيؿ، إال اف المنع ينبع مف 
مصالح وحقوؽ اخرى تصطدـ مع مبدأ حرية التعبير. فعمى سبيؿ المثاؿ: امف اسرائؿ، سالمة الجميور، 

 القميات...الحفاط عمى اخالؽ ومشاعر الجميور، الحفاظ عمى مسار قضائي منصؼ، حماية ا
 

والرقابة عمى ثالثة أنواع: منع مطمؽ، منع محدود، منع مشروط سواء المتعمقة بالنشر في الجانب 
 35الجنائي أو األمني. 

 
 
 

تعاممت  األجيزة اإلعالمية اإلسرائيمية أياـ االنتفاضة الفمسطينية وفؽ أجندة أمنية محددة تشمؿ التعتيـ 
لبعض األحداث والتصوير المقاوـ لبعضيا )كأنيا مواجية مع جيش  اإلعالمي وتزوير األرقاـ، والتبرير

بيف مختمؼ وسائؿ  العنؼ الفمسطيني( وتقسيـ األدوار مقاتؿ عدد( واالنتقائية فيما ينشر )التركيز عمى
أياـ االنتفاضة إلى جزء مف آلة الحرب ضد الشعب  -بكاممو-اإلعالـ وتحوؿ اإلعالـ اإلسرائيمي 

 الفمسطيني .
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 –وؿ مدير عاـ أخبار إسرائيؿ: "أنا ال أبحث عف الموضوعية في تغطية الصراع اإلسرائيمي يق

 الفمسطيني، أنا أقؼ إلى جانب قضيتي".
 

تحويؿ الضحية إلى مجـر أسموب ييودي معروؼ استخدمو اإلعالـ اإلسرائيمي الموجو بحرفية عالية 
ألنيـ وراء أعماؿ عنؼ إرىابية ألحقت أضرارًا  فعمميات االغتياؿ لمشخصيات الفمسطينية مبررة بالكامؿ

بالشعب اإلسرائيمي كما في حاؿ أحمد ياسيف كما استخدـ ألفاظًا ذات وقع خفيؼ لمتعبير عف عمميات 
االغتياؿ "الدفاع اإليجابي، التصفية الموضوعية" وبرر اإلعالـ العمميات بأنيا وفؽ قاعدة "مف يرد قتمؾ 

 ي ومدني ورجؿ مشموؿ وشاب مف المقاومة.اقتمو" دوف تفرقة بيف عسكر 
 

بؿ كاف يطالب الجيش بمزيد مف التدمير مع  2006كما شارؾ اإلعالـ اإلسرائيمي وبقوة في حرب لبناف 
 إظيار أف الحرب الخيار الوحيد لدولة إسرائيؿ لحماية نفسيا حتى لو اضطرت إلى دؾ بيروت.

 
تمامًا عف مفاىيـ الميبرالية وحرية الرأي والحيادية وكانت أما في حرب غزة فقد تخمى اإلعالـ اإلسرائيمي 

تستخدـ كافة فنوف الدعاية والحرب النفسية مع تمييد مبرمج لمعمميات مف خالؿ الصحؼ اليومية. وغيبت 
الصورة عما يجري داخؿ غزة وصورت وضخمت تكسر بعض الجدراف في بيوت المستوطنيف قرب غزة 

ثار بعض الدماء لممجروحيف أما أطفاؿ غزة المحروقيف فال موقع ليـ وال ومعاناة أطفاليا النفسية وآ
 لمدارسيـ في إعالـ إسرائيؿ.

 
تيدؼ الرقابة العسكرية االسرائيمية الى ضبط العالقة ما بيف اإلعالـ والقضايا السياسية واالمنية، لذا 

ئيمية، حيث يتعاوف االعالـ مع تعتبر الرقابة عمى االعالـ مف اىـ المصالح األمنية والسياسية االسرا
المؤسسات السياسية واالمنية في عدـ نشر بعض المعمومات التي تعتبر أسرارًا عسكرية أو أمنية 

 36إلسرائيؿ. 

مف أشكاؿ العمؿ المشترؾ بيف الصحؼ والمؤسسة  في اسرائيؿ تعتبر الرقابة العسكريةيرى الباحث اف و 
آلخر )الخصـ( يجب اف يتـ عرضيا عمى الرقيب العسكري االمنية، فكؿ معمومة تمثؿ مكسب لمطرؼ ا

الذي بدوره يقوـ بإتخاذ القرار بنشرىا او التحفظ عمييا وعدـ النشر، وبالتالي فإف االعالـ يعمؿ ضمف 
 استراتيجية عسكرية تراعي األمف كأولوية.

                                                           

 2011واإلعالـ في الكياف" ، نشرتو وزارة الجيش االسرائيمي عاـ األمف "كاتب ومؤلؼ اسرائيمي، كتاب  ،بنحاس يحزكيمي  36 
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مصطمحات البديمة لمداللة وفي إطار العممية الرقابية، استخدمت وسائؿ االعالـ االسرائيمية العديد مف ال
والتعبير في كؿ ما يتعمؽ باألحداث التي تخص اسرائيؿ والييود والجيش االسرائيمي والعالقات االسرائيمية 
في الخارج وغيرىا، وفي اطار عالقة منسجمة باألىداؼ ما بيف االعالـ والمؤسسة األمنية مثؿ: مصطمح 

 37سبؽ ذكره في اإلطار النظري مف البحث.  الييودا والسامرا، وعمميات احباط موضعية وما

 المطمب الثالث: آليات عمل االعالم االسرائيمي

تواجو اسرائيؿ العديد مف القضايا الخالفية الشائكة التي تعاني منيا كدولة وكمجتمع، وىذه القضايا يمكف 
سياسات اسرائيؿ  اف تتنوع بيف سياسية وامنية، اال اف لغة الخطاب االعالمي الذي تستخدمو ىي احدى

 38في الوصوؿ الىدافيا السياسية. 

اف الحديث عف اليات عمؿ الصحافة واالعالـ بشكؿ عاـ يعود الى مدى قدرة المؤسسة االعالمية في 
االلتزاـ بمعايير واخالقيات المينة، االمر الذي تفتقر لو اسرائيؿ في عرضيا ونشرىا لممعمومات واالخبار 

لعربي االسرائيمي. حيث يحتاج االعالـ الى الصدؽ وعدـ االنحياز في نقؿ خاصة ما يتعمؽ بالصراع ا
االحداث الي طرؼ مف االطراؼ، ومف ثـ اعطاء ذوي العالقة نفس المساحة والحؽ في التعبير عف 
ارائيـ. وبالنسبة لموضع في اسرائيؿ فإف ذلؾ يبدو صحيحا مف جية وغير صحيح مف جية اخرى، 

ات تعددية تعبيرا عف تعددية سياسية وأيديولوجية وأثنية، وىي بالتالي تستطيع اف فالصحافة في اسرائيؿ ذ
تواجو القضايا الحساسة والشائكة بكثير مف الدقة واالمانة، ولكنيا في ذات الوقت مجندة في قضايا اخرى 
 كالموضوع الفمسطيني وخاصة في اوقات الحروب والمواجيات المتبادلة، بمعنى آخر فإف االعالـ
االسرائيمي ال يصمت عادة إال عندما يتعمؽ االمر باالمف والقضية الفمسطينية، والصمت ىنا يقصد بو 

 39. صمت يتعمؽ بالتشويو والكذب والدس والتحريؼ واستعماؿ لغة ومصطمحات خاصة

وذكر توماس فريدماف )الكاتب األمريكي الشيير(: إف جزءا مف الصحافة اإلسرائيمية تسيره دوافع 
تباعو أيدي ولوجية؛ ففي بعض األحياف؛ يعمد المراسؿ )الذي ميمتو نقؿ األخبار(، إلى دمج الخبر وا 

بالتحميالت؛ والنتيجة تكوف خميطا مف الحقائؽ، وىذا يعني أف التقاليد الموضوعية ليست راسخة في 
 40اإلعالـ اإلسرائيمي.

                                                           

 2010الجامعة اإلسالمية، ديسمبر ، عدناف ابو عامر .غزة، "بحث حوؿ تطور االعالـ االسرائيمي"  37 
 62ص ، 2006 ،د. احمد رفيؽ عوض ، لغة الخطاب االعالمي االسرائيمي    38
 المصدر نفسو   39
 االمريكية ىو )مؤلؼ وصحفي األمريكي(، حائز ثالثة مرات عمى جائزة بوليتزر توماس فريدماف لوريف  40
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متخصصة بشؤوف االتصاؿ في ال 41وفي استطالع صدر في مجمة "ىعايف ىشفيعيت" )العيف السابعة(
، أف حوالي سبعة مف كؿ عشرة صحافييف يعتقدوف بأف منظومات 2005عددىا الصادر في آذار 

االعالـ في اسرائيؿ ال تطبؽ بالمدى المطموب قواعد االخالؽ واالستقامة، التي تطمبيا مف االشخاص 
وط شديدة مف اجؿ التجاوب الذيف تغطي اخبارىـ. وقاؿ حوالي نصؼ الصحافييف انيـ يتعرضوف لضغ

 42مع التوقعات بأي ثمف.

وتشير نتائج االستطالع الى وجود ازمة شديدة في مشاعر االمف واالستقرار لدى الصحافييف، وىي 
 43مشاعر مف شأنيا اف تمس بقدرتيـ عمى اداء عمميـ بصورة مينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مجمة عبرية عمى شبكة اإلنترنت تقوـ بالتحقيؽ والبحث والنقد في مجاؿ اإلعالـ، وخاصة وسائؿ اإلعالـ في إسرائيؿ.  41
 9، ص2005ـ االسرائيمي(، راـ اهلل، مركز مدار، انطواف شمحت، إعالـ في ميب الريح )وقائع ومعطيات جديدة حوؿ اداء وواقع االعال  42
 انطواف شمحت، مصدر سابؽ  43
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 الفصل الرابع 

 االسرائيمي خالليا ودور اإلعالـ والجميور 2014حرب غزة 

  

 

 ودور االعالـ االسرائيمي خالليا 2014الحرب عمى غزة  المطمب االول:

 احداث الحرب عمى غزة وتغطية االعالـ االسرائيمي ليا -

  ممخص تحميؿ مضموف المطمب االوؿ -

 االعالـ االسرائيمي )الحرب النفسية والدعاية السوداء(المطمب الثاني: 

 الجميور االسرائيمي بإعالمو ثقة المطمب الثالث:

 2014الصحافة االسرائيمية في حرب غزة  -

 2014وجية النظر الفمسطينية في المشيد الصحفي االسرائيمي في حرب غزة  -

 استنتاجات مقابالت الصحفييف والمحمميف الفمسطينييف واالسرائيمييف المطمب الرابع:
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 تمييد

عف الدفعة الرابعة مف األسرى  يمية كاف يفترض أف تفرج إسرائيؿفي إطار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائ
مف قدامى األسرى الفمسطينييف، مقابؿ عدـ توجو الفمسطينييف إلى المؤسسات  26الفمسطينييف التي تضـ 

نيساف/أبريؿ. إال  29الدولية واستئناؼ المفاوضات، ولكف إسرائيؿ طالبت بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 
 44ينييف رفضوا ىذا الشرط المسبؽ مما أدى إلى رفض إسرائيؿ تنفيذ اإلفراج عف الدفعة الرابعة.أف الفمسط

منظمة ومعاىدة  15وّقعت السمطة الفمسطينية عمى طمب االنضماـ إلى  2014في مطمع أبريؿ/نيساف 
 23وفي ، 45دولية في األمـ المتحدة كرد عمى عدـ وفاء إسرائيؿ بإطالؽ الدفعة الرابعة مف األسرى

أبرمت منظمة التحرير الفمسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس اتفاقًا لممصالحة  2014أبرايؿ/نيساف 
 2وكاف مف بيف نقاطو تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني خالؿ خمسة أسابيع، وىو ما حصؿ فعميًا في 

 .2014يونيو/حزيراف 

خميؿ، وبدأ الجيش اإلسرائيمي عقبيا حممة ُخطؼ ثالثة مستوطنيف في ال 2014يونيو/حزيراف  12في 
يونيو ُعثر عمى جثث المستوطنيف الثالثة قرب حمحوؿ شماؿ مدينة الخميؿ، وقد  30عسكرية. وفي 

كشفت تقارير بأف الشرطة وأجيزة االستخبارات اإلسرائيمية عرفتا بعد وقت قميؿ مف وقوع الحادثة أف 
ف الحكومة االسرائيمية أرسمت الجيش واألجيزة األمنية لتشنا األمر يتعمؽ بعممية قتؿ وليس باختطاؼ، لك

، وأعقب ذلؾ 46حممة واسعة مف المداىمات واالعتقاالت بالضفة الغربية بحثا عنيـ وكأنيـ أحياء
مطالبات إسرائيمية باالنتقاـ مف العرب وىو ما أدى إلى خطؼ وتعذيب وحرؽ الطفؿ محمد أبو خضير 

 مف مخيـ شعفاط بالقدس .

، وكذلؾ إطالؽ 1948عقب ذلؾ احتجاجات واسعة النطاؽ وخصوصًا في المناطؽ المحتمة عاـ وأ
 .47صواريخ مف قطاع غزة عمى المستوطنات والمدف اإلسرائيمية وقصؼ إسرائيمي عمى القطاع
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 احداث الحرب عمى غزة وتغطية االعالم االسرائيمي ليا المطمب األول:

 يوليو 7إلى  1

اوالت لتثبيت التيدئة بيف إسرائيؿ وقطاع غزة إال أف تصاعد وتيرة العنؼ بعد مقتؿ كانت ىناؾ عدة مح
سرائيؿ  الطفؿ محمد أبو خضير ومقتؿ اثنيف مف العماؿ العرب دىسًا أدى إلى تصاعد القصؼ بيف غزة وا 
حيث شف الجيش اإلسرائيمي سمسمة غارات عنيفة عمى مطار غزة جنوبي القطاع، وذلؾ عقب إطالؽ 

 5تموز/يوليو أطمقت  6، وفي يوـ األحد 48يف صواريخ عدة مف القطاع عمى جنوبي إسرائيؿمسمح
 .49صواريخ مف قطاع غزة، وسقطت في جنوب إسرائيؿ

تموز/يوليو قتؿ ستة مف عناصر حركة حماس في غارة إسرائيمية استيدفت أحد  7في فجر األثنيف 
 .51 50غزةاالنفاؽ في منطقة المطار شرؽ مدينة رفح جنوب قطاع 

يشير الباحث اف االعالـ االسرائيمي تناوؿ قضية الطفؿ محمد ابو خضير بأساليب متعددة، منيا صحيفة 
)يديعوت احرنوت( التي بررت الجريمة بطريقة ال انسانية ومنحازة، حيث عنونت الخبر بخط عريض 

المستوطنيف الثالثة الذيف  وواضح عف ما قالو احد المتيميف بالقتؿ "ىـ اخذوا ثالثة منا )باالشارة الى
خطفوا في الخميؿ( دعونا نأخذ واحدا منيـ"، عمى عكس صحيفة )ىآرتس( التي حاولت اف تكوف جدية 

 اكثر في نشر تفاصيؿ الجريمة، ومتابعة مجريات التحقيقات مع المتيميف بالقتؿ.

 

 يوليو 8

ألؼ  40وزاري اإلسرائيمي المصغر( بدأ الجيش اإلسرائيمي عممية عسكرية واستدعى الكابينت )المجمس ال
قتيؿ فمسطيني. وأطمقت حركة الجياد  11، وأرتكب مجزرة في خانيونس أوقعت 52 جندي احتياط
 53.ضد مروحية مف طراز أباتشي 7صاروخًا واستخدمت حركة حماس صاروخ ساـ  60اإلسالمي نحو 

                                                           

   "الصراع بيف إسرائيؿ وحماس: االستخبارات المصرية تواصؿ مساعييا لالتفاؽ عمى "تيدئة 48 
_israel_gaza_rocket_raid.shtmlhttp://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/07/140704      

  http://gate.ahram.org.eg/News/512241.aspx 6/4/2014، جيروزاليـ بوست 49 
     http://onaeg.com/?p=1779895 7/7/2014انباء اونا،  وكالة 50 
  http://www.vetogate.com/1106837 7/7/2014فيتو االخبارية،  وكالة 51 
  http://www.maannews.net/Content.aspx?id=711028 8/7/2014معا االخبارية،  وكالة 52 
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" تتبع لكتائب القساـ قاعدة زيكيـ في مساء الثالثاء الثامف مف يوليو، اقتحمت عناصر "كوماندوز بحري
العسكرية القريبة مف عسقالف، واشتبكت مع جنود مف جيش اإلسرائيمي. وقد نتج عف العممية مقتؿ 

 .54منفذييا الخمسة واصابة جندي إسرائيمي بجروح طفيفة

في  صحيفة "يديعوت احرنوت" عمى موقع 2014وبالعودة الى ارشيؼ اخبار الحرب عمى قطاع غزة 
، تبيف اف الصحيفة نقمت خبر اقتحاـ عناصر "كوماندوز بحري" تتبع لكتائب 2014امف مف يوليو الث

مكانياتو العسكرية والتكنولوجية المتطورة في  القساـ في مقاؿ طويؿ تمدح فيو الجيش االسرائيمي بقوتو وا 
جيش الدفاع رصد وكشؼ عناصر الكوماندوز قبؿ ارتكابيـ اي عممية واشتباؾ، حيث عنونت الخبر )

االسرائيمي يحبط ىجـو كوماندوز بحري لحماس( ووضعت تفاصيؿ العممية بشكؿ مبالغ فيو، حيث لـ 
تذكر الصحيفة اصابة اي مف الجنود االسرائيمييف او حتى اشتباكيـ معيـ، ولكف عرضت فيديو عمى 

اريخ ويردييـ واحدا موقعيا االلكتروني يظير كيؼ يصطاد الجيش االسرائيمي عناصر الكوماندوز بالصو 
تموا االخر، عمى الرغـ مف اف اغمب وسائؿ االعالـ التي نشرت الخبر ذكرت كممة اشتباؾ واصابة احد 

 . 55الجنود االسرائيمييف في العممية

كانت كتائب القساـ قد أعمنت عف تفجيرىا نفقا أسفؿ موقع كـر أبو سالـ شرؽ مدينة رفح جنوب قطاع 
 اني مقطع فيديو موثؽ لمعممية.غزة، وبثت في اليـو الث

تمكنت صواريخ المقاومة الفمسطينية مف الوصوؿ إلى مطار بف غوريوف في تؿ ابيب بواسطة صاروخ 
( أطمقتو سرايا القدس، وحينيا قالت إسرائيؿ أف القبة الحديدية قد اعترضت الصاروخيف. وفي 5)فجر

 ".160ماؿ تؿ أبيب ألوؿ مرة بصاروخ "ار وقت وقت الحؽ قصفت كتائب القساـ مدينة حيفا الواقعة ش

كاف الجيش اإلسرائيمي قد أطمؽ صاروخ تحذيري عمى منزؿ يعود لعائمة كوارع في خاف يونس واعتمى 
عقبيا عشرات المواطنيف المنزؿ لمنع قصفو، إال أف ذلؾ لـ يحؿ دوف قصؼ المنزؿ مما أدى إلى مقتؿ 

 خًصا، عشرة منيـ كانت إصاباتيـ خطيرة.ش 28مواطنيف، مف بينيـ ستة أطفاؿ وأصيب  7

بعد تعرض مدف ىرتسيميا وريشوف لتسيوف والقدس وتؿ أبيب وحيفا لصواريخ بعيدة المدى ألوؿ مرة طمبت 
قيادة الجبية الداخمية اإلسرائيمية بفتح المالجئ أماـ اإلسرائيمييف في مدينة القدس ومنطقة وسط إسرائيؿ 

 التي تعرؼ باسـ غوش داف.

ومعظـ  2014ؼ الباحث، انو وبعد متابعتو لالعالـ االسرائيمي وكيفية تغطيتو لمحرب عمى غزة ويضي
االخبار واالحداث التي وقعت خالليا، اف االعالـ االسرائيمي يصبح اسرع في نقؿ االحداث التي تكوف 
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http://safa.ps/post/132100


38 
 

اخبارىا دوف لصالح الجانب االسرائيمي والتي تعتبرىا اسرائيؿ انتصارا ليا، حيث عمى االغمب تحرر 
تشديد مف الرقابة العسكرية او باالعتماد عمى الرواية الرسمية الف ذلؾ فيو انتصارا السرائيؿ ولمجيش، 
عمى عكس االحداث التي تكوف في غير صالحيا، مثؿ نجاح المقاومة الفمسطينية في قتؿ او اصابة احد 

ىنا ايضا يكشؼ الباحث مدى انحياز مف جنودىا، او ىجوـ لعناصر المقاومة في غزة الماكف تواجدىا. 
وعدـ مصداقية وسائؿ االعالـ االسرائيمية التي تتبع لحكومة اسرائيؿ، حيف تحرر اخبارا ناقصة ومنحازة 

 ومحّرفة وتابعة.

 يوليو 9

ىدًفا، حيث استيدفت البنى  322غارة عمى قطاع غزة وطالت  500ساعة شنت إسرائيؿ نحو  48خالؿ 
منزاًل، واستيدفت مقار جياز األمف  55ؼ الصحي والكيرباء واالتصاالت ودمرت التحتية وشبكات الصر 

 56والحماية وجياز األمف الداخمي التابع لحماس في غزة.

في فجر يوـ األربعاء قصفت الطائرات اإلسرائيمية منزاًل يعود لحافظ حمد، وىو أحد قيادات سرايا القدس 
 57مف أفراد عائمتو. 6دى إلى مقتؿ في بمدة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة، مما أ

وألوؿ مرة مطار نيفاتيـ العسكري بصاروخيف مف  التابعة لحركة حماس بالقصؼ كتائب القساـ وردت
 كيمومتر. 70ويبعد المطار عف غزة أكثر مف  75طراز إـ

مما أدى بعد ظير يوـ األربعاء قصؼ الطائرات اإلسرائيمية بيت يعود لعائمة النواصرة في مخيـ المغازي 
مرأة. 4لمقتؿ خمسة بينيـ طفالف أحدىـ عمره   سنوات وا 

يوليو، شنت الطائرات اإلسرائيمية عدة غارات دمرت خالليا منازؿ مف عائمة  9وفي فترة الظييرة مف 
قتيال حتى الرابعة عصرًا مف بينيـ ثالثة مف عائمة المناصرةػ،  16عابد وقديح والجاروشة، وسقط قرابة 

ندالع حريؽ ىائؿ في محيط مستوطنة "شاعر ىنيغيؼ" جراء سقوط أحد الصواريخ وحاولت اضافة لذلؾ إ
 58 فرؽ إطفاء إخماد الحريؽ. 8

يوليو، أعمنت إسرائيؿ أف القبة الحديية اعترضت  9في حوالي الساعة الثامنة مساءا مف يوـ االربعاء 
أعمنت كتائب القساـ أنيا قصفت صاروخ واحد اطمؽ مف قطاع غزة في غالؼ مدينة ديمونة النووية، و 

. في اليوـ التالي نشر المكتب االعالمي التابع لكتائب القساـ  75المدينة بثالثة صواريخ مف طراز اـ 
 فيديو موثؽ لعممية القصؼ وقد اعترفت إسرائيؿ بسقوط أحد الصواريخ في فناء مدرسة بالمدينة.
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 غارة عمى غزة في أقؿ مف نصؼ ساعة. 80بحدود ذلؾ الوقت كانت إسرائيؿ قد شنت أكثر مف 

، وخالؿ استعداد عدد مف المواطنيف لمتابعة إحدى في ىذا اليوـ مف الحرب  ومف االحداث التي حدثت
مباريات موندياؿ كأس العالـ في استراحة عمى شاطئ ساحؿ القرارة في خاف يونس، تـ استيدافيـ بشكؿ 

سكاف المنطقة المجاورة وقد أدى القصؼ إلى استشياد مواطف مف  15مباشر حيث كاف يتواجد فيو نحو 
 59مواطنيف. 10

 يوليو 10

بعد منتصؼ الميؿ أعمف دبموماسيوف إف مجمس األمف الدولي سيجتمع صباح يوـ الخميس لبحث 
العمميات العسكرية المتصاعدة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وذلؾ بعد أف دعت المجموعة العربية في األمـ 

 عقد اجتماع عاجؿ.المتحدة ل

 500قتياًل وأكثر مف  77حتى الساعة التاسعة صباحًا كانت حصيمة التصعيد عمى غزة قد ارتفعت إلى 
إصابة، مف بينيـ ثالثة قتموا في قصؼ إسرائيمي لسيارة مدنية في شارع النفؽ وسط مدينة غزة في 

رية في مجمع انصار غرب مدينة الصباح الباكر، في حيف كانت الطائرات قد دمرت مبنى الشؤوف العسك
 60غزة.

صباح الخميس أعمنت كتائب القساـ أنيا قصفت مطار ريموف العسكري ألوؿ مرة بصاروخيف مف طراز 
 كيمو متر عف غزة. 70والذي يبعد إلى  75اـ 

بعد ظير الخميس قصفت كتائب القساـ مدينتي المد والرممة ألوؿ مرة بعشرة صواريخ مف طراز "سجيؿ 
 لذي يستخدـ ألوؿ مرة، وقد أعقب ذلؾ استنفار في مطار بف غوريوف القريب مف المد." وا55

في وقت الحؽ مف اليـو وصمت صواريخ المقاومة في غزة إلى مناطؽ البحر الميت وشماؿ تؿ ابيب 
وكذلؾ مستوطنات معاليو ادوميـ وشور ادوميـ، وأعمف عف مقتؿ مستوطف في مدينة أسدود وكذلؾ أعمف 

 61إصابات في صفوؼ الجنود في أشكوؿ وبئر السبع. عف عدة

 يوليو 11

حتى فجر الجمعة بمغت حصيمة القتمى الفمسطينييف ومعظميـ مف المدنييف جراء قصؼ الطائرات 
جريحًا، وقد استمر القصؼ فجر الجمعة حيث دمرت الغارات  650قتياًل وأكثر مف  95اإلسرائيمية إلى 

رية في دير البمح، ومشفى الوفاء لمتأىيؿ الطبي شرؽ مدينة غزة، وفي مبنى تابع لجمعية الصالح الخي
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60
60/7/5062http://www.raya.ps/ar/news/863934.htmlشبكةرايةاالعالمية
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الجانب اإلسرائيمي أصيب ثالثة إسرائيمييف أحدىما جراحو خطيرة، إثر سقوط صاروخ تابع لكتائب القساـ 
 62عمى محطة وقود في مدينة أسدود وقد تبنت كتائب القساـ قصؼ المدينة.

يوـ الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى وزارة الدفاع في تؿ أبيب وقاؿ عقد رئيس الوزراء اإلسرائيمي، عصر 
إنو لف يرضخ ألية ضغوط دولية لوقؼ الحرب وحمؿ حركة حماس المسؤولية عف األضرار التي تحدث 
في غزة. وقاؿ إف استعادة اليدوء لمشعب اإلسرائيمي ىو األولوية األولى بالنسبة لو. ولـ يستبعد إمكانية 

 63 جـو عمى غزة مف ىجمات جوية إلى حرب برية.توسيع الي

قتيؿ مف المدنييف الفمسطينييف جراء القصؼ  14حتى الساعة السادسة مف عصر الجمعة، كاف قد سقط 
صاروخ وأصاب أحدىا مطار بف غوريوف وتسببت بحرائؽ  150اإلسرائيمي، فيما أطمقت المقاومة نحو 

 ضخمة في أسدود ومستوطنة زيكيـ.

مساءا، قصفت سرايا القدس التابعة لحركة الجياد  6:37تمر الصحفي وبحدود الساعة خالؿ المؤ 
وسقطت الصواريخ دوف إطالؽ صفارات اإلنذار  5االسالمي، مدينة تؿ أبيب بصواريخ مف طراز فجر 

 65 64ويعتقد اف عدـ اطالقيا خشية ىروب نتنياىو عمى اليواء مباشرة إلى المالجىء.

ع االحداث السابقة اف االعالـ االسرائيمي لعب دور الممثؿ البارع في التخفيؼ يبيف الباحث خالؿ جمي
مف خوؼ وتوتر االسرائيمييف، عمى سبيؿ المثاؿ: القناة االولى االسرائيمية وخالؿ برامجيا في ىذا اليـو 
مف الحرب، عرضت بعض المستوطنيف وىـ يسبحوف ويستجموف عمى شواطئ عسقالف منيـ احد ضباط 

عاما في الجيش ولف يخاؼ مف اي شيء، اضافة الى  24المتقاعديف الذي قاؿ: انو قضى  الجيش
عرض صور اطفاؿ يسبحوف في بحر عسقالف ومقابمة احد السكاف الذي قاؿ ايضا: اننا نريد العيش 

ي بسالـ وانيـ تحت حماية اهلل والقبة الحديدية التي تمنع وصوؿ الصواريخ مف غزة الييـ، وىو الدور الذ
 لعبتو ونقمتو الى الجميور االسرائيمي كي ال ييابوا او يخافو مف الحرب.

عمى عكس مراسؿ القناة المتواجد في اسدود الذي قاؿ عمى اليواء اف الحياة مشمولة مف جميع النواحي، 
 ومف المستحيؿ اف تجد اي شخص بالشارع مف الخوؼ والفزع والرىبة التي يعيشوىا.

يء فيو يدؿ عمى العامؿ النفسي الذي يمعبو االعالـ االسرائيمي، حيث ينقؿ اف كاف ذلؾ يدؿ عمى ش
لالسرائيمييف اخبارا ناقصة وخفيفة بيدؼ الصبر والتحمؿ، كما ويبث صور مف الواقع لمحياة التي يعيشيا 
ي االسرائيمي ما بيف خوؼ ورىبة مف الحرب، وبيف حياة المتعة والرفاىية التي يفضميا البعض االسرائيم
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، ويضيؼ الباحث اف االعالـ االسرائيمي في اآلخر، اصبح اعالما عاطفيا لشعبو، واقؿ مينية ومصداقية
ذلؾ الوقت كاف يتخبط بالمعمومات التي كانت تصؿ اليو دوف معرفة ما سيقولو المراسموف والصحفيوف 

السرائيمي وبيف في الميداف، لذلؾ ىذا ايضًا يؤكد عمى عدـ توحد الصورة والكممة في االعالـ ا
 .الصحفييف

اف االعالـ العربي  11/7/2014مف جية اخر، ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت في احد مقاالتيا بتاريخ 
عف قنوات وصحؼ عربية قامت بإنتقاد اسرائيؿ  يياجـ حركة حماس، ووضعت تفاصيؿ وصور كاريكاتير

اكس كي تجذب جميورىا وىو "االعالـ مف خالؿ صور كاريكاتيرية، ولكنيا حاولت ابراز ذلؾ بعنواف مع
العربي يياجـ حماس"، وىذا يوضح اسموب االعالـ االسرائيمي في تحريؼ االخبار والمعمومات وحالة 
التخبط الذي يعيشو، حيث ترؾ متابعة احداث الواقع وذىب ليبحث عف كؿ ما ىو فيو انتقاد ضد 

 ة ىي سبب اندالع الحرب.الفمسطينييف كي تثبت لمعالـ اف حماس والمقاومة في غز 

ال ينكر الباحث اف االعالـ االسرائيمي عرض بعد المشاىد لمحرب ولكف لـ تقتصر عمى اكثر مف 
صواريخ المقاومة المتوجية لممناطؽ االسرائيمية وكيفية تصدي القبة الحديدية ليا، دليؿ عمى اف االعالـ 

االسرائيمي وتطوره العسكرية والتكنولوجي خالؿ  االسرائيمي يعظـ مف عمؿ القبة الحديدية ومف قوة الجيش
 الحروب.

 يوليو 12

يوليو، جمعية "مبّرة فمسطيف" لرعاية المعاقيف بالقرب مف  12استيدفت الطائرات اإلسرائيمية، فجر السبت 
آخريف وتحوؿ المكاف إلى أنقاض.  4جامعة القدس شماؿ قطاع غزة، مما أدى إلى مقتؿ فتاتيف وأصيب 

رائيؿ حينيا بشغيؿ بطارية صواريخ ثامنة تنتمي لمقبة الحديدية لمواجية صواريخ الفصائؿ وقامت اس
 66 الفمسطينية.

كتائب القساـ كانت قد أعمنت في أنيا تصدت فجر السبت، لقوة بحرية إسرائيمية  حاولت التسمؿ عبر 
ربعة مف جنوده في بإصابة أ  شاطئ منطقة السودانية شمالي قطاع غزة. واعترؼ الجيش اإلسرائيمي

االشتباؾ الذي قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي إف مقاتمييا شاركوا فيو، 
 وقالت أف النار اشتعمت في زورؽ حربي إسرائيمي شارؾ في العممية.

 وبعد ظير السبت قصفت طائرة إسرائيمية مجموعة مدنييف في حي الشيخ رضواف شماؿ شرؽ مدينة غزة
جرحى. وبحدود الساعة الثامنة مساًء بثت كتائب القساـ رسالة بالمغتيف  10قتمى وأكثر مف  7وأوقعت 
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العربية والعبرية عبر فضائية األقصى التابعة لحماس، تفيد بأنيا ستقصؼ تؿ أبيب وضواحييا الجنوبية 
بت وسائؿ اإلعالـ بتغطية بعد الساعة التاسعة مساءا وأنيا تدعو المواطنيف ألخذ الحيطة والحذر، وطال

الحدث، وبعد حوالي ساعة مف الرسالة، بث اإلعالـ اإلسرائيمي بشكؿ مباشر وقائع اليجمات وأظير 
محمية  80صواريخ عمى األقؿ مف طراز جي  4السكاف وىـ ييرعوف إلى المالجىء، حيث أطمقت القساـ 

 67 الصنع عمى منطقة تؿ أبيب وغوش داف.

روج المواطنيف مف صالة التراويح قصفت الطائرات اإلسرائيمية منزؿ المواء تيسير مساءا وبالتزامف مع خ
مدني فمسطيني، وقد جاءت المجزرة اإلسرائيمية عقب  18البطش بصاروخيف عمى األقؿ، وأدى إلى مقتؿ 

 68 تيديد وقصؼ كتائب القساـ مدينة تؿ أبيب.

مة ومخزية اماـ كذبو وما ينقمو ويرويو لجميوره يرى الباحث ىنا اف االعالـ االسرائيمي بدا بصورة مخج
االسرائيمي، واماـ صدؽ ودقة اعالـ المقاومة الفمسطينية، ىذا ما يقرب الجميور االسرائيمي مف اعالـ 

 المقاومة ومعرفة مدى كذب اعالمو وروايتو الرسمية.

 يوليو 14

الطيراف الحربي اإلسرائيمي غارة  قتيؿ جميـ مف المدنييف، فقد شف 14حتى العاشرة مساءا، كاف ىناؾ 
عمى مدينة رفح اسفرت عف مقتؿ ثالثة فمسطينييف مدنييف، فيما قتؿ فمسطينييف اثنيف مف محافظة 
خانيونس اثر استيداؼ طائرات  الجيش اإلسرائيمي الرض زراعية شماؿ غرب المحافظة، ومع غروب 

 69ونس ومقر لالمف الحماية.الشمس دمر الجيش اإلسرائيمي مقر لالمف الداخمي في خاني

، وحمقت إحداىا 1كتائب عز الديف القساـ، أعمنت عف إرساليا طائرات بدوف طيار أطمقت عمييا أبابيؿ
فوؽ وزارة الدفاع اإلسرائيمية، في حيف قاؿ الجيش اإلسرائيمي إف منظومة آرو حيتس المضادة لمصواريخ 

ر أطمقتيا المقاومة الفمسطينية مف قطاع غزة، وقد البالستية اعترضت صباح ذلؾ اليوـ طائرة بدوف طيا
ذكر بياف القساـ إف "طائراتنا قامت صباح اليوـ بثالث جوالت شاركت في كؿ منيا أكثر مف طائرة" 
مشيرة إلى أنو "فقد االتصاؿ مع طائرتيف" بدوف المزيد مف التفاصيؿ، وذكرت أف إحدى الطائرات رجعت 

طرية صور حصرية لبعض المشاىد التي صورتيا، وقد تـ إسقاط الطائرة بسالـ، وبثت قناة الجزيرة الق
عمى بعد نحو ثالثيف كيمومترا في العمؽ اإلسرائيمي، حيث كشفت كتائب القساـ في بياف أف ميندسييا 

لممياـ  A1A"، النموذج األوؿ 1طوروا ثالثة نماذج مف الطائرات دوف طيار تحت اسـ "أبابيؿ
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لممياـ اليجومية  A1Cلممياـ اليجومية المتمثمة في إلقاء القنابؿ، والثالث  A1B االستطالعية، والثاني
 االنتحارية.

يوليو، نشرت وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية نص المبادرة المصرية لوقؼ اطالؽ النار  14في مساء األثنيف 
سرائيؿ، وسبقيا بساعات حديث عف شروط التيدئة فقد ذكرت ص حيفة يديعوت بيف الفصائؿ في غزة وا 

، لكف حماس تقوؿ إف إسرائيؿ لـ تمتـز 2012أحرونوت اف إسرائيؿ وحماس تطمباف العودة إلى تفاىمات 
بيا، كما تطمب فتح معبر رفح، لكف المصرييف وضعوا شروط عمى حركة حماس كتولي أمف السمطة مف 

 70راـ اهلل شؤوف المعبر وأال يكوف معبر رفح مفتوحا طوؿ الوقت.

رائيؿ عمى المبادرة المصرية وذكرت أنيا ستوقؼ إطالؽ النار التاسعة صباح اليوـ التالي أي وافقت إس
ولكف حركة حماس قالت إنيا لـ تتسمـ أي مبادرات رسمية مف أية جية، وأعمنت فصائؿ  71يوليو، 15

التي  مف الممكف اف يكوف بسبب الوعود، وذلؾ المقاومة بعد ظير الثالثاء رفضيا لممبادرة المصرية
 72.في غزة لحماس بأف تقيـ ليـ ميناء ومطارقطر قطعتيا 

 يوليو 15

كانت إسرائيؿ قد أعمنت قبوليا لمبادرة مصرية تتعمؽ بالتيدئة والتي لـ تعرضيا عمى المقاومة، وأعمنت 
ايضا أنيا ستوقؼ إطالؽ النار ابتداًء مف التاسعة صباحًا، ولكف صفارات االنذار لـ تتوقؼ خالؿ 

يف التالييتيف العالف وقؼ اطالؽ النار مف اتجاه واحد، وضرب أحد الصواريخ مدينة حيفا لممرة الساعت
السادسة منذ بداية الحرب. وبحدود الساعة السابعة مساء أطمقت المقاومة عشرات الصواريخ عمى 

عمى  إسرائيؿ، وقتؿ جندي إسرائيمي إثر سقوط قذيفة ىاوف اطمقتيا المقاومة عمى معبر بيت حانوف
 الحدود مع غزة.

تسارعت وسائؿ االعالـ االسرائيمية الى انتقاد اختراؽ حماس لممبادرة المصرية والتي تتعمؽ بالتيدئة 
ووقؼ اطالؽ النار، حيث اف حماس رفضت االلتزاـ بالمبادرة المصرية لعدة اسباب منيا اف الجانب 

تحميؿ الباحث الشخصي تعود احد  وبحسب 73المصري رفض تعديؿ او اضافة اي شروط عمى المبادرة،
، وعدـ وجود ثقة بيف اسباب رفض حماس لممبادرة المصرية وىو ثقة حماس والمقاومة في غزة بنفسيا

والوعود التي قطعتيا قطر عمى حماس مف اجؿ تحصيؿ الكثير ليا، باالضافة لمحاولة  ،حماس ومصر
ا العسكري، ما ادى الى غضب رئيس فرض نفسيا عمى ارض الواقع واماـ اسرائيؿ بقوتيا وتطورى
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الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو والذي اعمف بعد رفض حماس، انو لف يتفؽ مع حماس مرة اخرى، 
وانتشر المحمميف والصحفييف والمتحدثيف االسرائيمييف لالعالـ االسرائيمي منيـ مف ييدد بإجتياح غزة برا، 

 اـ حماس بالمبادرة المصرية. ومنيـ مف يحاوؿ معرفة اسباب عدـ التز 

 يوليو )اليوم العاشر( 16

منزاًل في أنحاء قطاع غزة، وأعقب  30خالؿ الميمة الماضية، دمر طيراف الجيش االسرائيمي أكثر مف 
ذلؾ أف تعرضت مدينة تؿ أبيب والمدف المحيطة بيا ألعنؼ اليجمات الصاروخية منذ العدواف عمى غزة 

 صاروخا في الفترة بيف الصباح حتى الظييرة. 40حيث سقط فييا أكثر مف 

يوليو، تعرض محيط مسجد الكتيبة في خاف يونس إلى قصؼ طاؿ المدنييف  16بعد عصر االربعاء 
وىـ مسنة وطفمة وشابيف، كما ارتكب الطيراف اإلسرائيمي مجزرة طالت مجموعة أطفاؿ كاف  4وسقط 

في منطقة الشيخ عجميف غرب مدينة غزة وجميعيـ يميوف عمى استراحة الشراع والتي تقع عمى شاطئ 
 8وفي مساء األربعاء قرر الكابينيت استدعاء  74سنة، 11إلى  9مف عائمة "بكر" وتتراوح أعمارىـ مف 

 الؼ مجند احتياط تـ استدعائيـ منذ بداية الحرب عمى غزة. 40آالؼ جندي اضافة إلى 

 يوليو 17

غارات بيوت المدنييف في القطاع ومف بينيا منزؿ وزير بعد منتصؼ ليمة الخميس استيدفت سمسمة 
الداخمية السابؽ بحكومة حماس في القطاع "فتحي حماد"، ومنزاُل في حي النصر ومنزاًل لعائمة عقيالف في 
شارع المخابرات غرب مدينة غزة ومنزاًل لعائمة أبو عجوة شرؽ حي الشجاعية كما قصؼ الطائرات مركز 

فح، واستيدفت منزؿ القيادي في حركة حماس خميؿ الحية، ومنازؿ تعود لعائالت البر والتقوى شماؿ ر 
اليازجي وحبيب، كما دوت صافرات اإلنذار قبؿ العاشرة صباحُا في عسقالف وأسدود وتؿ أبيب وبئر 

 75 السبع وبمدات أخرى في إسرائيؿ.

ؿ إلى اتفاقية وقؼ اطالؽ نار وفد الشاباؾ بقيادة يوراـ كوىيف، كاف قد توجو إلى إلى القاىرة لمتوص
وصوال إلى التيدئة، حيث نقمت وكالة فرانس برس وبي بي سي البريطانية عف مسؤوؿ إسرائيمي عصر 
الخميس انو تـ التوصؿ التفاؽ سيدخؿ حيز التنفيذ صباح الجمعة إال أف إسرائيؿ وحماس نفتا توصميما 

 76 ليدنة وقؼ اطالؽ نار.
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صافرات االنذار لتدوي في مدينة بئر السبع، ومركز مدينة عسقالف، مع انتياء وقؼ النار، عادت 
ومحيط بمدات المجمس االقميمي لساحؿ عسقالف، وفي فترة المساء تـ رصد واعتراض طائرة بدوف طيار 
أطمقت مف قطاع غزة بصاروخ أرض جو باتريوت قرب مدينة عسقالف، وأعمنت كتائب عز الديف القساـ 

 77 ائرة بدوف طيار باتجاه إسرائيؿ.في بياف ليا إرساؿ ط

بعد مطالبة األمـ المتحدة كاًل مف إسرائيؿ والمقاومة في غزة بيدنة إنسانية لمدة خمس ساعات تبدأ في 
الساعة العاشرة مف صباح الخميس وتنتيي عند الساعة الثالثة لتمكيف توصيؿ االحتياجات اإلنسانية 

رع قطاع غزة نابضة بالحياة بفعؿ ضجيج السكاف، الذيف لمسكاف، وفور بدء سرياف التيدئة بدت شوا
 78 خرجوا لمتزود بحاجياتيـ ومستمزماتيـ دوف تسجيؿ أي خرؽ لميدنة.

بحدود الساعة الخامسة والنصؼ، تناقؿ االعالـ اإلسرائيمي بأف حدثًا امنيًا يجري عمى الحدود مع غزة 
روتر" العبري بأف مجموعة مف المسمحيف نجحت دوف أف يذكر التفاصيؿ، وبعد قرابة الساعة ذكر موقع "

  في التسمؿ ألشكوؿ.

اآلؼ جندي احتياط، أعمف الجيش اإلسرائيمي عف بدء عممية برية تيدؼ  8بعد استدعاء الكابينت لنحو 
 إلى ضرب االنفاؽ مع مصر و ستعمؿ عمى منع اطالؽ صواريخ حماس مف غزة في اتجاه إسرائيؿ.

البرية ارتكبت المدفعية اإلسرائيمية مساء الخميس مجزرة جديدة بحؽ أطفاؿ مف عقب اإلعالف عف العممية 
 79 عائمة شحيبر في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

 يوليو 18

قتيؿ مف المدنييف مف بينيـ  28منذ ساعات فجر الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظيرًا، ُأعمف عف سقوط 
قتمى وعدة اصابات بالغة  9الندى في بيت حانوف، كما سقط  أطفاؿ قتموا بقصؼ إسرائيمي عمى أبراج 3

الخطورة في قصؼ استيدؼ منطقة القرارة شرؽ خانيونس، كما استيدفت طائرات االحتالؿ برج الجوىرة 
 80 وسط مدينة غزة والذي يضـ مكاتب اعالمييف وصحافييف.

ات التمفزيونية االسرائيمية عف مقتؿ بحدود الساعة الثانية عشر أعمنت إسرائيؿ رسمًيا عبر الصحؼ والقنو 
صابة خمسة مف الجنود اثنيف منيـ بحالة حرجة في االشتباكات مع كتائب القساـ قرب قرية أـ  رقيب وا 
النصر شماؿ قطاع غزة بعد أف حاولت قوة إسرائيمية خاصة التسمؿ فجرًا قرب موقع "عسقالف" التابع 
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عبوات ناسفة وعدد مف مقاتمي النخبة،  5ؾ يتكوف مف لكتائب القساـ حيث نصبت كمينًا محكمًا ىنا
 صاروخ حتى الساعة الثالثة عصرًا. 70وأعمف في إسرائيؿ عف سقوط 

 يوليو 19

، سقط  إصابة في قصؼ إسرائيمي جنوب  20قتيؿ وأكثر مف  14منذ فجر السبت وحتى منتصؼ اليـو
قتيؿ  316ارتفاع عدد القتمى إلى وشماؿ قطاع غزة، حيث أعمف الناطؽ باسـ وزارة الصحة في غزة 

 81جريح منذ بدء العدواف اإلسرائيمي عمى القطاع. 2300وأكثر مف 

أعمنت كتائب القساـ صباح السبت تنفيذىا عممية خمؼ خطوط قوات الجيش اإلسرائيمي في المنطقة 
سقالف تحسبا الوسطى مف قطاع غزة، وشيدت منطقة اشكوؿ والشوارع المحيطة بيا توترا امنيا ال سيما ع

مف عممية تسمؿ لممقاومة الفمسطينية. وحتى السادسة مساء ارتفع عدد قتمى القصؼ الجوي والمدفعي إلى 
  مف عائمة حمودي. 3قتمى مف عائمة زويدي و 5أكثر مف أربعيف مف بينيـ 

ث أعمنت مع دخوؿ العممية البرية يوميا الثالث نفذت المقاومة الفمسطينية عمميات وصفت بالنوعية، حي
مقاتؿ تمكنت مف التسمؿ صباحًا إلى موقع "أبو مطيبؽ"  12كتائب القساـ بأف وحدات مختارة تتكوف مف 

اإلسرائيمي شرؽ المحافظة الوسطى وتمكنوا مف اإلنزاؿ خمؼ "خطوط العدو"، وتمكنوا مف مياجمة دورية 
قتمت ستة جنود اسرائيمييف. وفي  مكونة مف أربع سيارات عسكرية اسرائيمية )جيبات( وذكرت الكتائب أنيا

ء تمكنت مجموعة أخرى مف قوات النخبة في كتائب القساـ مف التسمؿ عبر نفؽ في منطقة المسفترة 
جنود اسرائيمييف بالرصاص ثالثة منيـ في الرأس واثنيف في  5الرياف في محيط صوفا وتمكنت مف قتؿ 

 82الذي وزع عمى اإلعالـ.  مناطؽ مختمفة مف الجسـ حسب ما ورد في بياف الكتائب

 يوليو 20

يوليو، قصفت المدفعية اإلسرائيمية بشكؿ عشوائي وعنيؼ حي الشجاعية شرؽ غزة  20منذ فجر األحد 
قتياًل ومئات الجرحى مف المدنييف، وبحدود الساعة السابعة مساءا قصفت الطائرات  60وسقط أكثر مف 

 مدنييف فمسطينيف. 9ؿ وأدى إلى مقتؿ اإلسرائيمية إحدى الشقؽ السكنية بمنطقة الرما

نازح جراء الحرب في قطاع غزة  76,000وكالة األونروا التابعة لألمـ المتحدة تحدثت عمى أف ىناؾ 
 83مدرسة تابعة لألونروا تعمؿ كمالجئ لمطوارىء. 60وأف ىنالؾ 
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رائيمي "شاؤوؿ أروف" يوليو عف أسر الجندي اإلس 20وأعمنت كتائب القساـ مفاجأة مف العيار الثقيؿ في 
 .( عمى حدود القطاع6092065ويحمؿ الرقـ العسكري )

يوضح الباحث ىنا اف االعالـ االسرائيمي والرواية الرسمية االسرائيمية لـ ترد بشكؿ مباشر عمى عممية 
اسر الجندي "شاؤوؿ آروف"، بعد اف بثت قناة االقصى التابعة لحماس خطاب لمناطؽ بإسميا "ابو عبيدة" 

 عمف فيو مفاجأة أسر الجندي وعرض رقمو العسكري وتفاصيؿ العممية.ي

ولكف  ة،تضاربت المعمومات بعد اياـ مف اعالف حماس اسر الجندي في بعض وسائؿ االعالـ االسرائيمي
 لـ يتـ االعالف عف اخبار رسمية وموثقة او ردود فعؿ مف الجانب االسرائيمي تجاه عممية االسر، حتى

عمى الخبر الكثر مف اسبوع، وىذا يوضح عممية التخبط االعالمي والحكومي في اسرائيؿ  استمرت التكتـ
 تجاه فشميا في معرفة وتأكيد الخبر، ويظير تبعية المؤسسة االعالمية االسرائيمية لمحكومة والجيش.

 يوليو 21

وطنة نيرعاـ عنصر عبر نفؽ أرضي قرب مست 12فجر األثنيف، تسممت قوة مف كتائب القساـ تتألؼ مف 
شماؿ قطاع غزة وكانوا يرتدوف بزات وخوذات عسكرية واستدرجت مجموعة جنود وقتمتيـ جميعًا ومف 
بينيـ الكولونيؿ دوليؼ كيدار، وبعد تنفيذ العممية ومع االنسحاب قامت الطائرات اإلسرائيمية بقصؼ 

. جنود في 7منيـ وقد اعترؼ الجيش اإلسرائيمي بمقتؿ  10المجموعة وقتمت   84ىذا اليـو

قصفت الطائرات اإلسرائيمية صباح االثنيف، بيت لعائمة آؿ أبو جامع في محافظة رفح جنوب القطاع 
قتياًل وعشرات اإلصابات، بعد الظير قصفت الطائرات اإلسرائيمية مستشفى شيداء األقصى  25وسقط 

 85 مدنيًا عمى األقؿ. 40وأصيب  4في دير البمح وسط قطاع غزة وقد قتؿ 

 يوليو 22

صباح الثالثاء، اعترؼ الجيش اإلسرائيمي بأنو فقد أحد جنوده المشاركيف في اليجـو عمى قطاع غزة، 
جريحًا في سمسمة غارات استيدفت مناطؽ متفرقة مف  40قتياًل و 13وحتى الرابعة عصرًا كاف قد سقط 

مف بينيـ أربعة  58يف إلى قطاع غزة، وحتى ساعة متاخرة مف يوـ الثالثاء وصؿ عدد القتمى الفمسطيني
قتموا في غارة إسرائيمية استيدفتيـ بالقرب مف منزؿ لعائمة النباىيف في مخيـ البريج وارتفع العدد اإلجمالي 

 86قتياًل. 631إلى 
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وعمى الرغـ مف اعتراؼ اسرائيؿ بفقداف احد جنودىا دوف ذكر حقيقة اختطافو او موتو، اال انيا ابقت 
غامضة الكثر مف اسبوع، وشددت عمى االعالـ االسرائيمي بعدـ نشر اي معمومة قضية الجندي المفقود 

 دوف الرجوع الى الرقابة العسكرية وااللتزاـ بمحظة السماح بنشر اي معمومات حوؿ الجندي المفقود.

 

 يوليو 23

فجر األربعاء، تعرضت مناطؽ شرؽ خانيونس وىي خزاعة وعبساف الجديدة وعبساف الشرقية لمقصؼ 
وًا وبرًا واضطر السكاف لمبقاء في منازليـ وىـ يستنجدوف إلخراجيـ مع قتالىـ، وقد سقط في خزاعة ج

إصابة، ولـ تتمكف سيارات اإلسعاؼ التابعة لمصميب األحمر واليالؿ  60قتياًل وأكثر مف  29أكثر مف 
حتالؿ عمد إلى األحمر مف دخوؿ بمدة خزاعة بسبب نيراف القناصيف، وحسب شيود عياف فإف جيش اال

 87 ألؼ نسمة. 11تدمير أكثر مف ثمثي بمدة خزاعة التي يسكنيا قرابة 

 

 :2014تحميل مضمون التغطية االعالمية االسرائيمية لألحداث في غزة  -

عمى قطاع غزة اف االعالـ  2014يوضح الباحث ىنا، تحميؿ ما اشرنا اليو خالؿ التسمسؿ الزمني لحرب 
االسرائيمي. فيي  -حياد وال الموضوعية في كؿ ما يتعمؽ بقضايا الصراع الفمسطينياالسرائيمي ال يمتـز ال

مف جية مقيدة في نشاطيا بمجموعة مف القيود والضوابط القانونية والعقابية التي مف شأنياعرقمة واعاقة 
ط ومف جية ثانية، تقيد وتمـز نفسيا بمجموعة محددات وضواب ;اي نشاط اعالمي ميني، حر وموضوعي

طوعية ليا عالقة باالجماع الييودي وبالمصالح العميا لمدولة. وىي كما ظير لنا، تشوه الحقائؽ، وتيمش 
القضايا التي تمس غير الييود حتى واف كانوا مواطنيف في الدولة، تعمؿ في خدمة السمطة ومؤسساتيا 

ر الكذب خبزىا اليومي، كما وتمتـز اجندتيا والتسويؽ ليا، وىي تستند في مصادرىاعمى جيات رسمية يعتب
ىو الحاؿ الناطؽ بإسـ الجيش االسرائيمي. وىنا ال بد مف االشارة الى اف االمثمة التي وردت ىي غيض 
مف فيض، وىي عينة نموذجية تعكس حقيقة تعاطي االعالـ االسرائيمي مع القضايا ذات الصمة 

 بالمواجية مع الفمسطينييف بشكؿ خاص.

ي ال يتردد في تغميب النزعة او المصمحة الييودية واالسرائيمية مف اىـ صفات اف االعالـ االسرائيم
الصحافة العالمية وىي الحيادية والمينية حتى لو وصؿ االمر تغييب الحقائؽ عف احداث مست مواطنيف 

( يعكس مدى ىيمنة 48مف داخؿ الدولة. كما اف التفرقة في تعاطييا مع احداث وقضايا )فمسطيني 
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عمى اداء الصحافة، فالصحافة االسرائيمية تتجند لخدمة مصالح الدولة الييودية، واالمف الييودي، العسكر 
واالجماع الييودي، الديني والسياسي، مف منطمؽ انيا جزء مف السياسة االمنية والمجتمعية لمدولة مما 

 غيب كؿ معنى لمحياد والمينية في ادائيا.

ذي لعبتو الصحؼ االسرائيمية في االمثمة المشار الييا اعاله، عمى بالتالي يمكف اسقاط طبيعة الدور ال
 قضية الحرب عمى قطاع غزة، وكيفية تعاطي االعالـ االسرائيمي معيا.

واتخذت وسائؿ االعالـ االسرائيمية نيجا اال وىو "اف حماس ىي المعتدية واسرائيؿ معتدى عمييا، واف 
ئيمييف يدافعوف عف انفسيـ، وبالتالي تقدـ وسائؿ االعالـ الفمسطينييف ىـ مف بدأوا الحرب، واالسرا

االسرائيمية جميع االعماؿ والممارسات التي ارتكبيا الجيش في غزة عمى انيا رد فعؿ عمى العنؼ 
الفمسطيني، وىذه بعد الحقيقة والموضوعية الف كممة رد فعؿ توفر ضمنيا سببا لمقياـ باليجوـ وتفسر 

العالـ التي تتبع نيج الحكومة بوالء شديد لـ تتساءؿ مثال لماذا قاـ الجيش االمر بنفسيا، ووسائؿ ا
 بقصؼ مناطؽ مدنية وبيوت سكنية ودور عبادة ومستشفيات بؿ يمقوف بالمسئولية عمى الطرؼ اآلخر.

 

إلتـز االعالـ االسرائيمي بأسموب التكرار في نقؿ خبر معيف حيث يشار الى اف ناطقا او جية موثوقة 
 النبأ بمناسبة وبدوف مناسبة، حتى تغرس الفكرة في نفوس المتمقيف ليذه الوسيمة االعالمية.اكدت 
 

اف جزءا اساسيا مف العممية الرقابية العامة اعتمدت عمى اف تستخدـ وساءؿ االعالـ االسرائيمية عددا مف 
قتصر اختيارىا عمى عف كؿ ما يتعمؽ بأحداث الحروب ولـ ي  المصطمحات االنتقائية لمداللة والتعبير

مصطمحات معينة لتستعمؿ مرة واحدة فقط، بؿ المالحظ اف كثرتيا اصبحت ثابتة وذات استعماالت 
متكررة في حاالت مختمفة. وتجدر االشارة الى اف اسموب االنتثائية في ايراد المصطمحات ال يرتكز عمى 

 .88حواؿقاعدة صحفية اعالمية فحسب، بؿ ىي سياسية وعقائدية في معظـ اال
 

تعدو سياسة التحريض المتبعة في وسائؿ االعالـ االسرائيمية الى عقود مضت، وفي الوقت الذي يطمؽ 
فيو مسئولوف اسرائيميوف تصريحات عنصرية ضد الفمسطينييف، فإف وسائؿ االعالـ تنقميا كما ىي دوف 

الدور الناقد اكتفت بنقؿ اي موقؼ ديمقراطي انساني، وبدال مف اف تمعب وسائؿ االعالـ االسرائيمية 
الحديث او التصريخ، ولعبت دور الناقؿ فقط ال اكثر. وقد امتد التحريض الى الصحافة المكتوبة المميئة 
بالمقاالت والتصريحات التحريضية ليست فقط لمسياسييف وانما لكتاب صحفييف ومحرريف. كما وظؼ 

يمي لمتحريض عمى الفمسطينييف باعتماده تغطية االعالـ االسرائيمي ردود المقاومة عمى اليجوـ االسرائ
خاصة تضـ ما يزيد عف عشر صفحات لعممية واحدة مع صور لمدماء والقتمى والمصابيف، وتكرار صور 
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االطفاؿ االسرائيمييف يبكوف مع عناويف مثؿ: "دولة تحت االرىاب"، "ىجوـ يتبعو آخر"، و "حرب مف 
 التي وقعت وتواريخيا واماكنيا منذ اندالع الحرب.  االرىاب"، مع نشر قائمة بجميع الحوادث

 

وقد مارست وسائؿ االعالـ االسرائيمية دورا تحريضيا لمحكومة عمى بذؿ المزيد مف الجيود لمواصؿ 
الحرب عمى غزة، حيث تـ النظر لممقاومة عمى انيا فيروس قاتؿ يجب حمو جذريا. وقد ساعدت الحرب 

االسرائيمي وضعؼ الصحفييف االسرائيمييف في تغطية الحرب عمى  عمى غزة في كشؼ اكاذيب االعالـ
غزة وعدـ تمكنيـ مف الوصوؿ الى مركز الحقيقة ونقميا بحيادية ومصداقية، ادى كؿ ذلؾ الى لمس 
الجماىير الفمسطينية المعرضة آللة الحرب االسرائيمية اف تممس وبسيولة البوف الشاسع بيف حقيقة ما 

ع، وما يطرحو االعالـ االسرائيمي، وبالتالي لـ تعد تأبو لما يقولو وينقمو عف امور يجري عمى ارض الواق
ليا اساس مف الصحة. وبذلؾ تراجع صرح المصداقية المزعومة التي عممت  واحداث ومواقؼ ليس

 89اسرائيؿ ووسائؿ اعالميا سنيف طويمة في سبيؿ بنائيا وترسيخيا.
 
 ره لعمميات الجيش االسرائيمي ضد الشعب الفمسطينيتبريسياسة االعالم االسرائيمي في  -

، عندما بررت سياسة اغتياؿ الفمسطينييف، فعمت ذات االمر في 2009كما فعمت اسرائيؿ منذ عاـ 
 ، وذلؾ عبر مايمي:2014تسويغ اليجـو عمى قطاع غزة عاـ 

يجابي انتقاء مصطمحات ذات واقع اخؼ مف كممة االغتياؿ كالقتؿ المستيدؼ والدفاع اال -1
والتصفية الموضعية وضربات مختارة واحباط ناجح. ولعؿ ذلؾ كاف مدار جدؿ بيف الحكومة 
وعدد مف االذاعات الغربية التي اوصتيا بعدـ استخداـ كممة يغتاؿ لوصؼ قتؿ االسرائيمييف 

الت لمفمسطينييف، واستخداـ عبارة القتؿ المستيدؼ. وطالما برر االعالـ االسرائيمي سياسة االغتيا
تحت حجة اف رد الفعؿ يندرج ضمف السياسة القاضية بآحباط ومالحقة مخططي العمميات 

 االرىابية.
ايصاؿ رسالة لمرأي العاـ العالمي مفادىا اف الدخوؿ الى مدف قطاع غزة واغتياؿ المطموبيف   -2

فالنا يوجد المصاعب لمشعب الفمسطيني، لكف االكثر صعوبة بالنسبة لالسرائيمييف النظر الى اط
وىـ يعمموف اف في ىذه المدف اناسًا يخططوف الطالؽ صواريخ، وال نذىب ىناؾ اال لمحاولة 
منعيـ قبؿ اف يقتموىـ، بمعنى آخر تبرير ساسة االغتياالت واالقتحامات لممدف والقرى الفمسطينية 

تي تشنيا واحداث المجازر فييا، وىو ما التزمت بو وسائؿ االعالـ االسرائيمية خالؿ الحروب ال
 اسرائيؿ ضد الفمسطينييف.

                                                           
 )مرجع الكتروني( 2009مارس 17فيمي ىويدي "حرب ال صمدنا فييا وال تصدينا" الجزيرة نت،    89
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شرعنة ساسية االغتياالت وعمميات القتؿ والتصفية وفؽ قاعدة مف يرد قتمؾ اقتمو، الف القيادييف  -3
الفمسطينييف الذيف قتموا في عمميات االغتياؿ مسئولوف عف مقتؿ عشرات االسرائيمييف ويخططوف 

تصفيتيـ جسديا، النو عمؿ محؽ وحكيـ لعمميات اخرى، لذا ليس ىناؾ اكثر شرعية مف قتميـ و 
 وبمثابة تنفيذ لحكـ االعداـ بحقيـ يحبط عمميات مستقبمية كانوا يخططوف لمقياـ بيا.

فور االعالف عف اغتياؿ ناشط فمسطيني او احد عناصر المقاومة خالؿ الحرب، يتـ الصاؽ  -4
ؿ اسرائيمييف، والتنسيؽ جميع التيـ الممفقة المعيودة بو كوضع عبوات ناسفة والمسءولية عف قت

بيف المنظمات الفمسطينية واالعداد الطالؽ صواريخ ما يشير الى اف قوائـ التيـ معدة سمفًا 
 واالعالـ االسرائيؿ بإنتظار الضحية القادمة كي يحدث معموماتو ليس إال.

لصواريخ التيويؿ مف قوة االجيزة االمنية االسرائيمية في تنفيذ حوادث االغتياؿ والتصدي الى ا -5
المطمقة مف غزة مف خالؿ تصدي القبة الحديدية ليا، واالعتماد شبو الكامؿ عمى القبة خالؿ 
حربيا االخيرة، وتعظيـ االعالـ االسرائيمي في صحفو وفضائياتو واذاعاتو ومراسميو لدور القبة 

عيا الحديدية الكبير في الحرب، حيث لجأت لمحرب النفسية المقننة المبرمجة في ضوء صرا
الفكري والعسكري مع المقاومة الفمسطينية، وتبيف مف خالؿ رسـ السيناريوىات االمنية حوؿ 
اغتياؿ نشطاء خاليا المقاومة، وقاـ المراسموف العسكريوف بالحديث عف عمميات القصؼ والقتؿ 
والتدمير ىي واحدة مف بطوالت الجيش االسرائيمي وقدرتو عمى الوصوؿ الى كؿ فمسطيني 

قطعة ارض صغيرة مف داخؿ او كؿ مصدر او مكاف الطالؽ الصواريخ حتى ولو كانت مطموب 
 .ال يوجد فييا اي مواطنيف خالية
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المطمب الثاني: االعالم االسرائيمي )الحرب النفسية والدعاية السوداء(    

أجؿ استخداـ وسائؿ  تندرج الحرب النفسية تحت مسمى القوة الناعمة والتي عادة ما يقودىا اإلعالـ، مف
ليست عنيفة لتحقيؽ أىداؼ تخدـ التوجيات السياسية والعسكرية لقيادة دولة ما، كالتحريض والتيجـ 
وحفظ نفسية جميور الوسيمة اإلعالمية، في حيف أف اإلعالـ يبث األكاذيب والدعاية لمتأثير سمبا عمى 

اإلسرائيمي، مف خالؿ الدعاية والتحريض  مف يعتبره عدوا لو، وىو ما يقوـ بو عمى أكمؿ وجو اإلعالـ
، وتوجيو العديد مف الرسائؿ لمفمسطينييف سواء بشكؿ سري او عمني، منيا والكذب وتقديـ الحقيقة المبتورة

 : 

 .SMSالرسائؿ النصية  -

 منشورات. -

 اختراؽ اليواتؼ النقالة والتجسس عمييا. -

 التشويش االسمكي، واالذاعي والتمفزيوني وغيره.. -

، فإف اإلعالـ 2014الة الحروب االسرائيمية عمى الفمسطينييف واخص بالذكر حرب غزة وفي ح
اإلسرائيمي حاوؿ بكؿ ما أوتي مف قوة أف يشكؿ حربا نفسية ضد الفمسطينييف، ال لحسـ األمر عسكريا 

نما لتعزيز مواقؼ القيادة اإلسرائيمية األمنية والعسكرية ضد الفمسطينييف، باستخداـ وسائؿ  كثيرة وا 
 كالدعاية السوداء والشائعات اليجومية.

واذا لـ يكف االمر كذلؾ، فكيؼ يمكف اف نفسر حقيقة انو في زمف العدواف االخير عمى غزة )الجرؼ 
الصامد( )العصؼ المأكوؿ( اطمقت رسائؿ مف قبؿ منسؽ اعماؿ الحكومة في المناطؽ المحتمة، الجنراؿ 

بالمغة العربية )تمعب بالتأكيد دورًا في الحرب النفسية يوآؼ مردخاي، وبشكؿ خاص في مقابالت 
االسرائيمية( واف ىذه الرسائؿ حظيت بالدعـ واالسناد بعد ذلؾ مباشرة مف "تحقيقات" في االعالـ 

 90االسرائيمي عالجت وبشكؿ غير مفاجئ المواضيع نفسيا بالضبط. 

ت الرنانة والمصطمحات،  فيي حرب الكممات والدعاية اإلسرائيمية السوداء تتمثؿ ىنا بالشعارات والكمما
اليجـو “، ”موجة العنؼ“، ”موجة اإلرىاب“التي يستخدميا اإلعالـ في وضع مسميات لألحداث، مثؿ 

وغيرىا، وتيدؼ في مجمميا لترويج معمومات وآراء وتقديـ معمومات، وفؽ تخطيط ” المخربوف“، ”اإلرىابي
 إسرائيمي بقصد التأثير
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 : ثقة الجميور االسرائيمي بإعالموالمطمب الثالث -
 

منذ بدايات ظيور الكياف الصييوني وتشكيؿ المنظمة الصييونية لعبت وسائؿ االعالـ دورا ميما ومحوريا 
في نشر الفكر الصييوني وتعميؽ االيدولوجيا الصييونية لمجميور الييودي في كافة اصقاع االرض، 

كتوبة بادئ االمر، ومع تطور وسائؿ االعالـ غزت ىذه بالرغـ مف اقتصارىا عمى وسائؿ االعالـ الم
االفكار كافة الوسائؿ االعالمية المتاحة لتتنوع أدوات وصور نقؿ المعمومات واالخبار. وقد استخدمت 
الحكومات االسرائيمية المتعاقدة منذ اعالف ما يسمى "دولة اسرائيؿ" وسائؿ االعالـ لتسويؽ سياساتيا 

حداث المتعاقدة سواءا كانت ىذه االخبار تعالج شؤونًا داخمية او خارجية واضعة كؿ وروايتيا الرسمية لال
ما يتـ نشره تحت سيطرة الرقابة العسكرية عمى وسائؿ االعالـ كما وضحناه في فصوؿ سابقة، وقد كانت 

 بدايات تشكيؿ وسائؿ االعالـ االسرائيمية نابعة ومدعومة مف قبؿ الحكومة.
 

لسنوات االخيرة تقمبات كبيرة جدا في خارطة وسائؿ االعالـ الكبرى في اسرائيؿ، فحتى ولكننا نالحظ في ا
تسعينيات القرف الماضي كاف االعالـ االسرائيمي موصومًا باليسار ويُياجـ مف قبؿ اليميف المتطرؼ، 

ب باالغمب فنالحظ اف االقالـ البارزة في الصحافة الورقية واالعالـ االلكتروني المرئي والمسموع ُيحس
  91عمى اليسار واليسار الصييوني مما صبغ االعالـ االسرائيمي بطابع الجرأة.

 

تدريجيا، بدأت تحوالت كبيرة عمى وسائؿ االعالـ االسرائيمية حتى عمى مستوى العامميف فيو، حيث بدأ 
يف خاصة سوؽ الماؿ يسيطر عمى وسائؿ االعالـ التجارية الكبرى في اسرائيؿ مف قبؿ كبار المستثمر 

عمى الصحؼ الكبرى ومحطات التمفزة واسعة االنتشار، وقد نوقشت ىذه القضية اكثر مف مرة عمى بساط 
البحث في الكنيست وفي اوساط معينة، فكثير مف الماؿ تدفؽ في السنوات االخيرة عمى وسائؿ االعالـ 

ركة ريشيت التي تدير قسما مف وأعاد الى الواجية وسائؿ اعالـ عديدة مثؿ القناة العاشرة لمتمفزيوف وش
القناة الثانية مف التمفزيوف وصحيفة معاريؼ، وىذه االمواؿ لـ يتـ رصدىا الىداؼ استثمارات مالية 
ربحية، مما يميد الى تصفية وسائؿ االعالـ التابعة لمقطاع العاـ نحو االستغناء عف االعالـ الرسمي 

خصخصة وسائؿ االعالـ يبقى الرقيب العسكري  ، ولكف ميما كانت طبيعة92وخصخصة وسائؿ االعالـ
 خط الدفاع االوؿ عف الرواية الرسمية التي تعنى بيا الحكومات االسرائيمية.

 
 
 
 

 

                                                           
 40/ ص 2013اسرائيؿ"  برىوـ جرايسي، كتاب "جيات الضغط والتأثير عمى دوائر القرار في  91
 المصادر السابؽ  92
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 2014الصحافة االسرائيمية في حرب غزة كيفيات وأدوات  -
 

عممية عمى اثر  2014اشرنا سابقًا الى اشتعاؿ الحرب عمى قطاع غزة التي انطمقت في السابع مف تموز 
، حيث كانت الحرب نتيجة الضجة 2014حزيراف  22اختطاؼ ثالثة مستوطنيف في مدينة الخميؿ بتاريخ 

االعالمية التي اودت الى تأليب الرأي العاـ في اسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني واليدؼ االساسي بات 
ؿ بذلؾ اف تفشؿ واضحًا لتوجيو الضربات لقطاع غزة وتصفية المقاومة الفمسطينية وىدفت اسرائي

 المصالحة الفمسطينية وتعطؿ عمؿ حكومة التوافؽ الوطني.
 

 

بدأت الحرب وبدأ معيا التصاعد االعالمي بتغطية احداثيا وما يدور في رحاىا، وقد كانت االخبار 
تتناقؿ عبر الوسائؿ الرسمية ومواقع التواصؿ االجتماعي في ذات الوقت، والتي اضفت صيغة جديدة 

 الخبر في االعالـ االسرائيمي.عمى تداوؿ 
 

فقد كانت الكثير مف المعمومات واالخبار مف غالؼ قطاع غزة تنشر عبر مواقع التواصؿ االجتماعي 
)الفيسبوؾ( مف ِقبؿ الجنود االسرائيمييف المرابطيف في المواقع، وبعض قاطني المستوطنات عمى تخوـ 

السرائيمي السابؽ عمى القطاع، وال ننسى اف وسائؿ قطاع غزة، بشكؿ اكبر مما كانت عميو في العدواف ا
 االعالـ الرسمية المتنوعة تخضع لفمترة الرقيب العسكري قبؿ النشر.

 

مف  2014عكؼ االعالـ االسرائيمي بالحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة في الحرب عمى قطاع غزة 
، ولكف دائما ما كانت تتولد لدى الجيش واجيزة المخابرات االسرائيمية المتنوعة )الرواية الرسمية(

االعالمييف شكوؾ واسئمة واستفسارات عف االحداث المختمفة، وقد روجت سابقا اف االحداث والحرب 
المشتعمة ما ىي اال رد عمى العنؼ واالرىاب "الذي يدور في المنطقة"، مثؿ االحداث االخيرة التي 

نات ودىس، لذلؾ تشكمت القناعة لدى الجميور شيدتيا مناطؽ الضفة الغربية والداخؿ مف عمميات طع
االسرائيمي اف الحرب عمى قطاع غزة ىي حرب عادلة لمدفاع عف المواطنيف االسرائيمييف )مقابمة مع 

 .93عميرة ىس(
 

وتذكر ىس اف الرواية الرسمية االسرائيمية تكذب وتحرؼ احيانا قميمة، وفي المقابؿ الروايات الرسمية 
ف وسائؿ االعالـ االسرائيمية فيما يتعمؽ بالمعمومات والحقائؽ، لذلؾ فإف ىناؾ اخطاء تتفنف الكذب اكثر م

كثيرة ارتكبيا االسرائيميوف والفمسطينيوف معًا، فعندما تقوؿ اسرائيؿ اف المقاومة الفمسطينية تقاوـ وتضرب 
قت منيا الصواريخ وتقصؼ مف بيف المدنييف، تقـو اسرائيؿ بالرد بإطالؽ النار عمى المواقع التي اطم

والقذائؼ الفمسطينية، ولكف ىذا ال يمغي حقيقة الرواية الفمسطينية التي تولدت في عدة مواقؼ كيوـ 

                                                           
 21/11/2015عميرة ىاس، صحفية بصحيفة ىآرتس العبرية، مقابمة بتاريخ   93
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الجمعة االسود في رفح عندما اتيمت وسائؿ االعالـ الرسمية االسرائيمية الفمسطينييف بإنتياؾ وقؼ 
 .94ؽ النار، وحدثت مجزرة بحؽ المدنييفاطالؽ النار ولكف االسرائيمييف انفسيـ مف انتيكوا وقؼ اطال

 

، فقد كانت وزارة االعالـ والناطؽ 2014أدارت المؤسسة الرسمية االسرائيمية العممية االعالمية فترة حرب 
بإسـ الجيش االسرائيمي ىما المصادر الرئيسية لممعمومات حوؿ المصابيف واالسرى والقتمى بصورة 

والبيانات التي نشرت عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي حيث حصرية بغض النظر عف بعض المعمومات 
كانت تصؿ لمجميور االسرائيمي بعيدا عف لغة التحريض وكأنيا اخبار مينية وواقعية وموضوعية، حيث 
يسيؿ اعتمادىا كخبر عمى عكس الحاؿ لدى االعالـ الفمسطيني فميس ىناؾ مصدر رسمي مركزي الخذ 

المعمومات عبر عدة مصادر مما يشكؾ بمصداقيتيا بسبب غياب  المعمومات عنو وكانت تنشر ىذه
مؤسسة رسمية فمسطينية تجمع المعمومات وتدلي بالبيانات الصحفية مف اماكف الحدث وفحص وتدقيؽ 
المعمومات الواردة الييا قبؿ نشرىا وتوزيعيا، فاالعالـ االسرائيمي اكثر مرونة وقبوؿ لمجميور االسرائيمي 

عمومات مف مصادر فمسطينية بعد تدقيؽ شديد، حيث يعتمد المواطف والصحفي مع اخذ بعض الم
االسرائيمي عمى عدة مصادر لتدقيؽ االخبار مف غير المصادر االسرائيمية التي تعتمد عمى مصدر 

 95عف كذب االعالـ الفمسطيني.  رسمي ُمَدَقؽ المعمومات والبيانات، ويتحدثوف ضمنياً 
 

فيشير اف الجميور االسرائيمي اعتمد عمى الرواية الرسمية  96ي )جدعوف ليفي(اما مف وجية نظر االعالم
والمعمومات النابعة مف الجيش وبشكؿ كبير، حيث يرى اف الجميور االسرائيمي يثؽ بشكؿ كبير بالرواية 
الرسمية االسرائيمية بغض النظر عف اية امور اخرى حيث اف الجميور االسرائيمي يتابع عمى االغمب 

عالـ العبري وقمما يتـ متابعة المصادر الفمسطينية، ويتقاطع ليفي مع عميرة ىس بأنو يصؼ مصادر اال
االعالـ الفمسطينية بعدـ المصداقية وانيا اخبار مشكوؾ بصحتيا، ولكف ليس بشكؿ دائـ ويتـ التدقيؽ 

يور ويضيؼ ليفي اف الجم .والتمحيص بشكؿ واسع الي خبر مف غير مصادر رسمية اسرائيمية
االسرائيمي وثؽ باالعالـ الرسمي االسرائيمي بشكؿ عاـ خالؿ الحرب االخيرة عمى غزة، الف ما يميز 
الجميور انو يعتمد ويتابع االعالـ الرسمي في اوقات الحرب وال يتجو الي اعالـ آخر، حيث اف االعالـ 

 .كاف يعرض اخبارا مختمفة عما حصؿ عمى ارض الواقع كحاالت التدمير والقتؿ
 

ويرى الباحث اف االعالـ الفمسطيني كاف يتصؼ بمصداقية افضؿ مف االعالـ االسرائيمي، حيث كما 
ذكرت سابؽ في البحث اف االعالـ االسرائيمي اتسـ بالكذب والتحريؼ والتابع، الذي يخمو مف المسؤولية 

ديد مف المواقؼ والمشاىد االخالقية واالنسانية والمينية والحقيقة، كؿ ىذه الصفات اثبتيا مف خالؿ الع
                                                           

 المصدر السابؽ   94
 المصدر نفسو  95
 10/11/2016جدعوف ليفي، صحفي بصحيفة ىآرتس االسرائيمية، مقابمة بتاريخ   96



56 
 

التي تبيف حقد الجيش والمؤسسة العسكرية والسياسية واالعالمية عمى الشعب الفمسطيني. وبخصوص ثقة 
الجميور االسرائيمي بإعالمو فيناؾ فئة كبيرة مف الجميور االسرائيمي يعمـ انو ال يصدؽ اعالمو ولكنو 

دوف المجوء الي معمومات اخرى يعتبروىا كاذبة  يتابعو ويسمع روايتو الرسميةتربى عمى اف يصدقو و 
    ومف عدو ليـ خاصة اوقات الحرب.

وحسب المحمميف والصحفييف االسرائيمييف، حيث تطالب الحكومة االسرائيمية مراسميف القناة الثانية العبرية، 
 مزيدًا مف صور اليدـ في غزة، لكف المراسميف لـ يستجيبوا؟؟

ف الممكف اف يكوف ىناؾ مثؿ ىذه المطالب الشكمية، لموقوؼ اماـ العالـ بوجية نظر الباحث، فإف م
الغربي واميركا بالطرؼ المتضرر والمعتدى عميو، ولكف عمى ارض الواقع ىـ المجرموف، لو ارادت 

 الحكومة الحصوؿ عمى صور لف تنتظر موافقة المراسميف او غيرىـ.
 

تي نشرتيا مواقع اعالـ غير اسرائيمية فإف الجميور ويشير ليفي انو ميما كانت طبيعة المعمومات ال
االسرائيمي يتريؼ لحيف تأكيد الخبر او نفيو مف قبؿ االعالـ الرسمي مثؿ قضية الجندي االسير "شاؤوؿ 
آروف"، فصحيح اف حماس اعمنت بداية عف اسر الجندي االسرائيمي ولكف المجتمع االسرائيمي انتظر 

بر. كذلؾ االمر فيما يتعمؽ باالخبار التي نشرت عبر مواقع التواصؿ الرواية الرسمية لتأكيد الخ
االجتماعي فرغـ انيا تؤثر احيانا عمى الرأي العاـ وتتنوع مصادر المعمومات اكثر اال انو في النياية يثؽ 
الجميور االسرائيمي باالعالـ الرسمي اكثر لعدـ تمكف وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف ايصاؿ المعمومات 

 .لصحيحة والدقيقة والرسمية وال تتعدى كونيا مواقع تعبر عف وجيات النظر والمشاعر الشخصية ا
 

بالمحصمة ال يمكف فصؿ االعالـ االسرائيمي عف المزاج العاـ في الشارع االسرائيمي، فاالعالـ االسرائيمي 
ال يمكف اغفاؿ اف الصحافة  يتأثر بالمزاج العاـ ويؤثر فيو وبالتالي تصبح المرآة لمرأي العاـ، كما انو

االسرائيمية ىي صحافة ناقدة وحرة في االياـ العادية ولكنيا في االزمات والحروب تتحوؿ الى ناطؽ 
عسكري وتصبغ بموف واحد وتخدـ النظاـ العاـ في اسرائيؿ، بغض النظر عف انقالبو احيانا عمى صناع 

فيما يتعمؽ بالحرب واىدافيا او مدى شرعيتيا )حسف  القرار وال تتورع في توجيو انتقادات شديدة لمحكومات
، فعمى سبيؿ المثاؿ حافظ المعمؽ السياسي في القناة العاشرة "رفيؼ دروكر" عمى توجياتو 97عبد الحميـ(

النقدية في التعميؽ عمى الحرب ويشير الى الخمؿ الكبير بعدـ معالجة مدينة االنفاؽ في غزة، وىو ما أيده 
بؽ )يوفاؿ ديسكيـ( لمقناة االسرائيمية االولى، كما عكؼ المحمؿ ألوف بف ديفيد عمى رئيس الشابؾ السا

 انتقاد الحكومة ودعا لمواصمة العدواف عمى غزة لمقضاء عمى حماس ورفض امالئاتيا )قناة الجزيرة(.
 

سب ثقة اف االعالـ االسرائيمي ك مدير مركز "إعالـ" الفمسطيني في مدينة الناصرة د. أمؿ جّماؿوقاؿ 
جميوره رغـ "كذبو"، وتداعت صورة الجيش االسرائيمي في نظر الفمسطينييف قؿ عدة سنوات، ولـ تعد 
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الرواية االسرائيمية الرسمية التي تتناقميا وسائؿ االعالـ مقبولة كالسابؽ، وانزاح عنيا ثوب المصداقية، 
ر حجـ الخوؼ الذي يعيشو خاصة واف االعالـ الفمسطيني الجديد نشر ادلة بالصوت والصورة تظي

 .98الجنود االسرائيمييف مف الشباب الفمسطيني
 

لـ تنتِو المقاطع المسجمة لجنود مف جيش االحتالؿ عند ىروب اثنيف منيـ واضاؼ الجماؿ في حديثو " 
أماـ المواطنيف بعَد صراخ أحدىـ بكممة "ال"، فالمحادثات التي تناقميا مستخدمو موقع "الفيس بوؾ" لعدد 

الشباب مع الناطؽ باسـ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي "أفخاي ادرعي" قبؿ أياـ، كانت دلياًل واضحًا  مف
عمى اىتزاز صورة االحتالؿ، غير أف ثقة اإلسرائيمييف جيدة، والذي أكَد أف المشاىد اإلسرائيمي يثؽ 

وتركيزه عمى أىداؼ بجيشو وسياستو العامة بسبب اعتماد اإلعالـ اإلسرائيمي عمى نقؿ صورتو "نقية" 
 .99واحدة"

 
ال يمكف القوؿ بأف ىدؼ اإلعالـ اإلسرائيمي مجتمعًا ىو ىدؼ واحد، خاصة في ظؿ وجود األقساـ 
المختمفة داخمو، فيدؼ اإلعالـ المتديف الذي تمارسو القطاعات الدينية يختمؼ عف ىدؼ اإلعالـ 

 اليساري.
 

يًا أو مرئيًا أو مكتوبًا مع الرؤية اإلسرائيمية القومية ويرى الباحث اف اإلعالـ األساسي، سواء كاف إذاع
الواضحة، ويتمسؾ وفؽ ما نراه بااللتزامات االحتاللية"، مشيرًا إلى أنو يتمثؿ في صحيفتي "يديعوت 
ذاعة الجيش، والقناتيف األولى والعاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمي.  أحرنوت" و"معاريؼ"، والقناة الثانية وا 

 

تتوحد الوسائؿ اإلعالمية االسرائيمية وفؽ الفكرة السياسية والعسكرية االحتاللية، وأنيا ال تحيد عف 
المضموف العاـ رغـ اختالفيا في معالجة القضايا والتركيز عمييا، حيث اف " وسائؿ اإلعالـ األساسية 

السياسية والعسكرية ىدفيا واحد ويصب في صالح )إسرائيؿ(، وال تنطؽ إال بما تنطؽ بو المؤسسة 
 اإلسرائيمية".

 

تمكف اإلعالـ اإلسرائيمي مف الوصوؿ إلى قطاعات عالمية شاسعة بسبب اتفاؽ وسائمو عمى قيـ معينة 
رغـ اختالفيـ الشكمي في المعالجة، قائاًل :" جميع وسائؿ إعالـ العدو تركز عمى الوطف القومي لمييود 

يف الذيف ينتيجوف نيج السالح ويحاولوف التعدي عمى حياتيـ في فمسطيف، وأنيـ أحؽ فيو مف الفمسطيني
 وممتمكاتيـ، وفؽ ما يصورونو لمعالـ".

 
                                                           

)مرجع الكتروني(  24/6/2014د. أمؿ جّماؿ / حوار صحفي "االعالـ االسرائيمي كسب ثقة جميوره رغـ كذبو"   98 
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وقاؿ جّماؿ إف اإلعالـ اإلسرائيمي يوجو رسالتو األولى لممستيمؾ اإلسرائيمي باعتباره ينطؽ بالعبرية، وأف 
واقؼ الرسمية العسكرية منيا ىدفو األوؿ تطويع ىذا الجميور ليتقبؿ الرسالة التي تصب في صالح الم

 .100والسياسية
 

ف كانت كاذبة، ألنيا  لـ يعد المستمع أو القارئ اإلسرائيمي يشؾ في الرواية العسكرية أو السياسية حتى وا 
واحدة في وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية، وترتكز عمى شيطنة الفمسطينييف والتأكيد عمى حؽ الييود في 

 األرض.
الفمسطيني لمصادر معمومات موثوقة عمى المستوى األمني والسياسي ويعكس  لألسؼ يفتقر اإلعالـ 

 وجية نظر أحادية الرؤية، لذا ال يبدو متماسكًا في وجو نظيره االسرائيمي .
 

ونشير ىنا إلى أف ارتباط اإلعالـ الفمسطيني بالغربي ضعيؼ جدا عمى عكس اإلسرائيمي الذي تمكف مف 
ميف في األراضي الفمسطينية المحتمة لتأكيد روايتيـ المعادية لمفمسطينييف، تجيير آراء الصحافييف المقي

ويرى الباحث اف :" اإلعالميوف الفمسطينيوف مصادر ثانوية لممعمومة مف وجية نظر اإلعالـ الغربي، 
 ."ناىيؾ عف أنيـ ال يتمتعوف بالمصداقية الكافية مف وجية نظرىـ ألنيـ يرتبطوف باألحزاب

بنجاح وسائؿ اإلعالـ االجتماعي في إضعاؼ صورة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي وقادتو  وفيما يتعمؽ
العسكرييف فإف حاجز الخوؼ الفمسطيني مف )إسرائيؿ( بشكؿ عاـ تداعى في السنوات األخيرة، والتحدي 

 الفمسطيني ليا بات واضحًا لمعياف رغـ اختالؼ موازيف القوى.
 

ما في ممين االسرائيميين واراء الصحفيين والمحممين الفمسطينيين مقارنة وجيات نظر الصحفيين والمح
  2014حرب غزة يخص اداء االعالم االسرائيمي ودور جميوره في 

 

 
 تمييد

لوحظ مؤخرا اف ىناؾ تقدما في وسائؿ االعالـ الفمسطينية مف حيث السبؽ الصحفي والتغطية الشاممة 
اف االسرائيمي الشامؿ عمى قطاع غزة، ولوحظ ايضا اف ىناؾ لالحداث، وقد بدا ذلؾ جميا في تغطية العدو 

عدـ وجود تحميؿ عميؽ السباب العدواف واىدافو وتداعياتو وتركيزه عمى الوضع الفمسطيني في االنقساـ، 
حيث لـ يستغؿ االعالـ العدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة لتوفير فرصة رأب الصدأ بيف شطري الوطف، 

ف جيوزية بعض وسائؿ االعالـ الفمسطينية والعربية ومدى استعداد ىذه الوسائؿ وقد كشؼ العدواف ع
لمتغطية االخبارية مف حيث الزيادة في عدد المراسميف الذيف جندتيـ وسائؿ االعالـ لمتغطية وعدد 
المكاتب المجيزة بتكنولوجيا االتصاؿ، فإنتشر المراسموف في ارجاء قطاع غزة، ووفرت ىذه المؤسسات 
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جييزات االعالمية والسيارات التي ساعدت في نجاح التغطية لنصؿ صورة االوضاع التي دارت في الت
 101القطاع، ومف ىنا يرى بعض المحمميف والنقاد وجود بيئة جيدة لمنافسة التغطية االعالمية االسرائيمية.

 

مسطيني بإنتظار سماع وقد ظيرت بعض الجيات االعالمية التي كانت الشارع االسرائيمي برفقة الشارع الف
تصريحاتيا مثؿ البيانات االعالمية التي كانت تخرج عف الناطقيف االعالمييف لفصائؿ المقاومة مثؿ: 
الناطؽ االعالمي لكتائب القساـ، والناطؽ االعالمي بإسـ سرايا القدس. ويرى االستاذ محمد ابو الرب 

يختمؼ عف التغطية في  2014ف االسرائيمي عاـ بأنو "كاف ىناؾ تقدما ممموس لمتغطية االعالمية لمعدوا
، مف حيث التغطية المباشرة بنقؿ الخبر وانتشار المراسميف لتوثيؽ ما يدور في قطاع 2012العاـ 
 .102غزة"

بينما يرى الدكتور فريد ابو ضيير استاذ الصحافة في جامعة النجاح اف وسائؿ االعالـ الفمسطينية  
 .103كف ىذا ال يعني وجود ثغرات في االعالـ الفمسطينيكانت تتابع االحداث عف كثب ول

 

، يرى محمموف فمسطينيوف اف االعالـ 2014وبالنظر الى االعالـ االسرائيمي إباف الحرب عمى غزة عاـ 
االسرائيمي الرسمي تعمد الستخداـ التضميؿ االعالمي بشكؿ مستمر بأساليب متعددة وصيغ متباينة 

زة استخبارات التضميؿ االعالمي فضال عف الدور الرئيسي لوسائؿ االعالـ وبقوالب مختمفة مستخدمة اجي
. 104االسرائيمية المختمفة التي تمتـز بخطوط محددة التعامؿ مع الخارج ضمف اجندة التضميؿ االعالمي

وقد استخدـ االعالـ االسرائيمي اساليب تبريرية لمتغطية االعالمية عمى جرائب الحرب التي ارتكبيا 
االسرائيمي في قطاع غزة عبر توظيؼ المصطمحات لخدمة التوجييات االعالمية االسرائيمية، الجيش 

مثاال عمى ذلؾ: "استخداـ كممة الفمسطينيوف مع الغاء صفة الشعب كمية، استخداـ مصطمح جيش الدفاع 
اظ عمى االسرائيمي لرسـ صورة نمطية لدى الرأي العاـ اف الحرب عمى قطاع غزة ىي حرب دفاعية لمحف

امف اسرائيؿ، استخداـ مصطمح مخربيف"، كما تضمف التضميؿ االعالمي استخداـ المبني لممجيوؿ لغويا 
 بحؽ الفمسطينييف وتسويؽ المصطمحات الييودية. 

 

يشير المحمموف المختصوف بالشؤوف االسرائيمية اف وجود قانوف لتنظيـ الرقابة العسكرية عمى وسائؿ 
لمتحكـ في المعمومات كإعالـ مناطؽ االحداث مناطؽ عسكرية  1948تالؿ عاـ االعالـ منذ بداية االح

ليس بإمكاف الصحفييف دخوليا، ويشير المحمؿ في الشؤوف االسرائيمي صالح النعامي اف النظاـ 
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االسرائيمي يتحكـ في منح بطاقات المراسميف العسكرييف لصحفييف بعينيـ "مف المحسوبيف عمى النظاـ 
ف سبب التعتيـ الذي تفرضو اسرائيؿ عمى وسائؿ االعالـ كونو مناطؽ عسكرية قد يتيح ، وا105القائـ"

كشفيا منح فرصة لممقاومة مف اجؿ تعديؿ احداثيات صواريخيا العادة القصؼ مرة اخرى، اضافة الى 
ت اف اسرائيؿ في ظاىرىا دولة ديموقراطية، لكنيا في وقت االزمات تفرض اعمى انواع السرية عمى القوا

والخسائر التي تتكبدىا، بينما ال تخفي ضحايا في حاؿ سقوط مدنييف، النيا تحتاج الى تجنيد الرأي العاـ 
ورسـ صورة نمطية لدى الغرب والعالـ بوحشية الفمسطينييف وتبريرا لعدوانيا عمى قطاع غزة، وال ننسى 

شاىدوف اال قنواتيـ التي يتـ التحكـ التنويو اف المجتمع االسرائيمي مجند بطبعو واف اغمب المواطنيف ال ي
في محتواىا، ويخمؽ ىذا حالة مف التوحد الداخمي بيف الشعب والقيادة العسكرية والسياسية في وقت 
الحروب واالزمات، بالرغـ مف بعض االنتقادات التي توجو لمقيادة السياسية والعسكرية بعد انتياء 

 .106الحروب
 

   2014حول حرب غزة  لصحفيين والمحممين الفمسطينيين واالسرائيميينا آراءاستنتاجات المطمب الرابع: 

 وتجند الصحافة االسرائيمية  2014التغطية االعالمية االسرائيمية لمحرب عمى غزة * 

مف المشاكؿ التي تواجو الصحافة االسرائيمية ىي عممية التجند الوطني الى جانب الدولة والجيش في 
ر الصحافة االسرائيمية دائما، وبشكؿ اقوى واكثر بروزًا منذ دخوؿ صحيفة الحروب وفي االحتالؿ. تشع

" الساحة االعالمية، اف ىناؾ حاجة لمتجند الى جانب الجيش واالمتناع عف توجيو النقد لو  "اسرائيؿ ىيـو
 وقت الحرب.

ية الرسمية اّي كانت الحرب االخيرة عمى غزة الحرب االولى التي لـ يكف فييا لوسائؿ االعالـ االسرائيم
مراسؿ يقدـ التقارير والمعمومات بشكؿ دائـ مف داخؿ القطاع، بإستثناء المراسميف الذيف دخموا غزة عمى 
متف الدبابات. كاف الوضع متطرفًا وعنصريًا جدا، حيث اف اثنيف مف كبار المراسميف في القناة الثانية 

ثات ىاتفية مف مكتب رئيس الحكومة تطمب منيما االسرائيمية ذكرا  مؤخرا انيما تمقيا وقت الحرب محاد
اظيار المزيد مف صور اليدـ في غزة، الف القميؿ مف التقارير حوؿ القتؿ والدمار في غزة وصمت الى 
اسرائيؿ واف الحكومة تخشى اف يشعر الجميور بأنيا "ال تعمؿ بشكؿ كاٍؼ" في قطاع غزة. وىذا ما حدث 

 يب ليذا الطمب.في القناة الثانية التي لـ تستج

يجب القوؿ اف التغطية االعالمية المنحازة بالنسبة لالحتالؿ كمو ىي قبؿ كؿ شيء صورة تعكس االساس 
القانوني القائـ عميو االعالـ االسرائيمي منذ نشأتو، اضافة اف التغطية ناجمة عف االنحراؼ الفكري الذي 
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الذي يعتبره الجميور  –ي يخاؼ فيو االعالـ يعيشو الجميور االسرائيمي نحو "اليميف"، في الوقت الذ
 مف اف يصبح غير ذي شأف بالنسبة لمجميور. -الواسع يسارياً 

تغيير المواقؼ السياسية لمصحافييف او الجميور ليس جزءًا مف المياـ التي انتدبت ليا منظمة العامميف 
ايير الصحافية والمينية والتغطية في اسرائيؿ، حيث اف ىناؾ اراء مختمفة، منيا مف يحاوؿ االلتزاـ بالمع

العادلة التي تحاوؿ نقؿ القصة الكاممة لجميور القراء والمشاىديف، وىذه سوؼ يمكف مف خمؼ مزاجا 
صحافيا جديدا يكوف قادرا عمى احداث التغيير ايضا في طريقة تغطية االحتالؿ. ومف جية اخرى وىي 

عايير الصحافية والمينية المناسبة لسياسة الحكومة الغالبة بطبيعة الحاؿ، وتعمؿ عمى االلتزاـ بالم
 االسرائيمية والمنحازة لالحتالؿ، وىذا ما يجعؿ الصحافة االسرائيمية في حالة تخبط وضياع.

 الجيش رواية وفؽ االعالـ تستخدـ وىو "اف اسرائيؿ 107وكانت وجية نظر الصحفي ناصر المحاـ
واضاؼ المحاـ اف . االساس" ىذا عمى غزة حرب دخمت يثح القديمة، وبالطريقة الحروب في االسرائيمي

 الداخمية، الجبية بمساف الناطؽ الحكومة، بمساف الناطؽ الجيش، بمساف الناطؽ الرقابة العسكرية ويحاذييا
 الممسوكة االعالـ وسائؿ ذلؾ في يساعده الداخمي، االمف بمساف الناطؽ الشرطة، بمساف الناطؽ

 وباقي نتنياىو، لمكتب التابع اليـو اسرائيؿ وصحيفة موقع لمحكومة، والتابعة ىاالول كالقناة والممموكة
 ولـ القديمة االدوات ىذه الى استندوا حيث حكومية، شبو والعاشرة الثانية كالقناة االخرى والقنوات الصحؼ
 جدا كبيرة الصدمة وكانت تويتر(، اب، الواتس )الفيسبوؾ، االجتماعي التواصؿ وسائؿ بالحسباف يأخذوا
عمى  .العبرية بالمغة الموضوع ىذا في االعالمية البطمة اصبحت االجتماعي التواصؿ مواقع اف حيث

المسؤوليف الذيف كانوا يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي لمكتابة  الصعيد الداخمي، يمكننا التحدث عف
 عمى ومنشورات كتابات ليـ كانت الذيف القديميف والجنراالت القيادات مف العديد وغيره موفاز مثؿ والنشر
 تـ حيث الجنود خالؿ مف الواتسب استخداـ ذلؾ مف واالخطر القنوات، كؿ مف الصحفييف ومعظـ تويتر،
 اب لمواتس الجنود استخداـ عدـ خاللو مف طمب الجيش بمساف الناطؽ ِقبؿ مف صحفياف مؤتمراف عقد
 لالعالف خاللو مف الجيش اضطر صحفي مؤتمر عقد تـ الثالثة المرة وفي المعركة، ميداف وصؼ في
 الخارجية وزارة تتولى الخارجي الصعيد عمى اـ محموؿ(. الموبايالت )تمفوف حمؿ مف الجنود منع عف

 كبير وجيد قوي مونتاج خالؿ مف تكوف الروايات ىذه روايات، تجيز حيث االعالـ وزارة دور االسرائيمية
 التي االعالمية لممؤسسة الفوري لالستخداـ االجانب الصحفييف عمى داميااستخ يسيؿ بمغات توزيعيا ويتـ

 االفتراضي( غمب االجتماعي )العالـ التواصؿ اعالـ اف واضاؼ المحاـ .فشمت ايضا ولكنيا بيا، يعمموف
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 فترة خالؿ اسرائيؿ في حدث الذي االعالمي االرتباؾ سبب وىذا غزة حرب في الكالسيكي االعالـ وىـز
 .الحرب

لقد كانت وجية نظره اكثر تشاؤمًا تجاه تغطية االعالـ  108 اما الصحفي االسرائيمي )جدعوف ليفي(
، حيث قاؿ: تغطية االعالـ 2014االسرائيمي لمحروب وخاصة الحرب االخيرة عمى قطاع غزة في العاـ 

 االسرائيمي 

 وال غزة في حدث الذي لتدميرا صور يعرضوا لـ انيـ حيث والعار، لمتشاـؤ مثيرة لمحرب عمى غزة كانت
 قميال شيئا نرى ُيمكف اف المستشفيات، صورىـ، او حتى صور يعرضوا لـ قتموا الذي االطفاؿ حتى القتؿ،
 الصورة مشاىدة يتـ وحتى الفمسطينييف، عند يحدث ما عمى التركيز يتـ ما كثيرا ليس لكف ذلؾ مف

 في يدور ما كفاية يعرض ال االسرائيمي االعالـ الف رة،الجزي ومنيا العربية القنوات مشاىدة يجب الحقيقية
 غزة.

 عف نتحدث الناقد في مجمة نقد االعالـ العبرية )العيف السابعة( انو عندما109وقاؿ "اوريف بريسكو"
 يديعوت الثانية، القناة وىي الرئيسية الرسمية االعالـ وسائؿ عف نتحدث اننا يفترض االسرائيمي االعالـ

. حيث اسرائيؿ ةجريد احرنوت،  الى باالضافة المصادر، ىذه مف االخبار تأخذ الكتابات معظـ اف اليـو
 الحاؿ ىو مثمما .الرئيسي االعالـ عف القارئ يبعد عندما مختمفة اراء ىناؾ حيث )واال( االلكتروني، موقع
 تجنيده تـ سكريةالع العمميات او الحروب خالؿ او الحالي، االسرائيمي االعالـ السابقة، النزاعات في

 عمييا. المعتاد مف اكثر انتقادية نظر وجيات بترؾ نفسو بتجييز قاـ انو حيث لمحرب

 دائما عمى االسرائيمي االعالـ يحصؿ -الصحفية بصحيفة ىآرتس العبرية  –بينما قالت عميرة ىاس 
 واستفسارات واسئمة وؾشك ىناؾ دائما ولكف الرسمية(، )الرواية والمخابرات والشاباؾ الجيش مف معموماتو

 والحرب االحداث اف االسرائيمييف لدى موجودة قناعة وىناؾ ... اعالـ ووسائؿ واشخاص احداث عف
 التي االخيرة االحداث مثؿ المنطقة، في يدور الذي واالرىاب العنؼ عمى الرد وىو لسبب تحدث والمعارؾ
 فتاة عمى النار باطالؽ الجيش يقـو وعندما ودىس، طعف عمميات مف والداخؿ الضفة مناطؽ تشيدىا
 عمييا النار اطالؽ يتـ حيث حقيبتيا في يدىا وضعت انيا وبمجرد جنود، طعف بمحاولتيا شكوكو بمجرد
 . طبيعي امر ليـ بالنسبة وىذا شكوؾ مجرد انو ُيكتشؼ ذلؾ وبعد
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"المعمومات في منيـ اكثر يكذبوف الفمسطينيوف واحيانا دائما، ليس ولكف ويحرفوف يكذبوف االسرائيميوف 
 .واالعالـ" المصادر والحقائؽ،

الفمسطينية المقاومة اف اسرائيؿ تقوؿ فعندما ايضا، والفمسطينيوف االسرائيميوف يرتكبيا كثيرة اخطاء ىناؾ 
 اطالؽ عمى بالرد تقـو حيث اسرائيؿ ايضا بو تقـو ما وىو المدنييف، بيف مف وتقصؼ وتضرب تقاـو
والمستعمرات، ىذه كانت الكممات التي قالتيا  المستوطنات داخؿ ومف المدنييف بيف مف والقصؼ النار

 . الصحفية في جريدة ىآرتس العبرية )عميرة ىاس( خالؿ مقابمة الباحث ليا

 االسرائيمي عمى اف االعالـ 110وأكد الصحفي والمتخصص في الشؤوف االسرائيمية )فايز عباس(
 عمى 2014حرب في الحكومية والرسمية االمنية الجيات موقؼ تبنىي عاـ بشكؿ االسرائيمي والجميور
 ضد البداية مف كانت التي ىآرتس( )صحيفة بإستثناء اسرائيمي اعالمي اجماع ىناؾ كاف غزة، حيث

 المسموع المقروء المكتوب المرئي االعالمية الجيات باقي لكف االسرائيمية السياسة وضد غزة عمى الحرب
 الحكومي والرسمي االمني ؼالموق تتبنى كانت

 ثقة لدييـ كانت حيث ، الرسمي الموقؼ تبنوا ايضا ىـ اسرائيؿ سكاف اف واضاؼ في حديثو: انو بما
 السرب خارج يغرد كاف مف كؿ اف بحيث ومعمومات، اخبار مف ينشره وما االسرائيمي االعالـ في عمياء
 عنيؼ. بشكؿ يياجـ كاف

 وتعرضت ضدىا، الغاضبة الفعؿ ردود ئيمية التي التي ازدادتىآرتس، احدى الصحؼ االسرا صحيفة
تنشره مف معمومات وحقائؽ وصور ومقاالت تخص الشأف الفمسطيني،  وما سياستيا عمى لتحريض

 ، الرسمي بتبني الموقؼ الجميور االسرائيمي ونتيجة تغطيتيا لبعض احداث الحرب في غزة. وعادة يقـو
 كانت ممفات وفتح االسئمة طرح في االعالـ يبدأ اسرائيؿ، في الطوارئ ةحال او الحرب انتياء بعد ولكف
 وكيؼ اسرائيؿ فشمت أيف :مثؿ فقط، التحميالت وليس التحقيقات تبدأ حيث ، الحرب وقت خالؿ معمقة
 عمى يقضي لـ واالمنية والعسكرية التكنولوجية قوتو بكؿ االسرائيمي الجيش ولماذا فشمت؟ ولماذا فشمت
 غزة؟ في االنفاؽ

 غزة في المقاومة تنفيذ كيفية حوؿ والمسؤوليف الجيش عمى االسئمة يطرح وبدأ االسرائيمي االعالـ فوجئ
 مثؿ االسرائيمية العسكرية والمناطؽ الحدودية المناطؽ داخؿ جرئية وعمميات صفر منطقة مف عمميات
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 مع واشتبكت عوز ناحؿ عممية ذتنف التي البحرية( بػ )الضفادع سميت المقاومة مف افراد دخوؿ عممية
 االسرائيمي. الجيش

 االسرائيمي لوقائع الحرب لـ االعالـ أكد اف تغطية 111اما "عمياف اليندي" الباحث في الشؤوف االسرائيمية
 . اخفاقات ىناؾ ولكف ، وما قبميا 2012في كما سابقيا عف كثيرا تختمؼ

 اسرائيمية روايتيف ىناؾ كانت ، 2014 حرب غزة في رفح في حدثت مثاال عمى ذلؾ: المذبحة
 وخطؼ النار اطالؽ وقؼ تـ انو الرسمية االسرائيمية وسط. قالت الرواية رواية ىناؾ يكف لـ وفمسطينية،

 خالؿ جندي خطؼ عف واعمنت النار اطالؽ وقؼ نفت الفمسطينية الرواية المذبحة، اما حدثت ثـ جندي،
 .الحرب

 ورفضت ، االسرائيمية الرواية تبنت الحيف ذلؾ في االسرائيمية االعالـ واضاؼ اليندي اف وسائؿ
 نشر وبالتالي كاذبة، رواية االسرائيمية الرواية اف الحرب بعد فيما وتبيف آخر، رأي الي االستماع
 او الحقيقة لنقؿ تأبو ال كونيا تتأثر لـ ولكنيا الجميور، عمى والكذب صحيحة ليست وتفاصيؿ معمومات

 أدى قد االعالـ يكوف الحقيقة اظيار الصحفيي، ولحيف والسبؽ المعمومة نشر ىو االىـ االحداث، واقع
 رسالتو.

 الضحايا لعدد وبتغطيتو لجرائميا، بتغطيتو السرائيؿ شريؾ االسرائيمي ووضح اليندي بالقوؿ اف االعالـ
 ومف محايد، او انيانس جانب مف معيـ يتعامؿ ولـ وارىابييف مخربيف يعتبرىـ الذيف كاف الفمسطينييف

 .ىس والصحفية عميرة ليفي الصحفي جدعوف مثؿ بالخيانة يتيـ كاف ذلؾ غير يقوؿ

". ويستدؿ بمثاؿ عمى -جريوف بف قاؿ كما- تماما مجندة ، مجندة تغطية عممية ىي االعالمية "التغطية
 ، ىآرتس صحيفة في االشتراكات قمت الفمسطينييف معاناة عف تحدث حيف ، ليفي الصحفي جدعوف ذلؾ:
 112يندي(الجاسوس. )قاؿ  بأنو الجميور واتيمو
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 اية الرسمية واالعالـ االسرائيميالرو * 

 حرب دخمت حيث القديمة، وبالطريقة الحروب في االسرائيمي الجيش رواية وفؽ االعالـ تستخدـ "اسرائيؿ
ر المحاـ" في رده عمى سؤاؿ ىذا ما قالو رئيس تحرير وكالة معا االخبارية "ناص". االساس ىذا عمى غزة

 حوؿ امكانية اعتماد االعالـ االسرائيمي وجميوره عمى الرواية الرسمية اـ يمجأوف لمصادر اخرى؟؟

 موجودة كانت العسكرية لـ تغب اطالقا، حيث والتوجيات الرسمية االعالـ اف وسائؿواضاؼ المحاـ 
 لذلؾ الموجودة، المعمومات كؿ استخداـ يتـ والموت الحياة مسألة في وبالتالي كافية، تكف لـ ولكف

العربية  بالمغة الناطقيف واستخدـ القساـ(، كتائب بإسـ الناطؽ - عبيدة االسرائيمي)ابو الجميور استخدـ
 وميروف ىآرتس(،' صحيفة في الّسياسيّ  المحّمؿ رافيد ) باراؾ مثؿ العبرية الى بالترجمة قاموا الذيف

 خطؼ يترجموىا)عف ثـ العربية بالمغة كتابتو يتـ ما فيـ عمى قدراتيـ تخدموااس منيـ والكثير رابوبورت،
          ضيؼ(. محمد اغتياؿ الصواريخ، زيكيـ، عممية الجنود،

ااالالرسمية والجيات االسرائيمية االعالـ وسائؿ مثمة التي استدؿ بيا المحاـ في حديثو: " اف جميعومن 
 الكنيست، واعضاء ديختر، افي الضيؼ"، منيـ: "محمد اغتياؿ يف اكدواوالمسؤوليف السياسييف والعسكري

 المعمومة اف الحقا يثبت واذ شخصيا، ونتنياىو االركاف، رئيس الشاباؾ، ورئيس الموساد، ورئيس
 لـ التي القديمة تغطيتيـ طريقة عف نموذج االسرائيمي، االعالـ فشؿ عف نموذج ىذا وبالتالي  !!خاطئة

 االسرائيمي. الجميور تقنع وال صالحة تعد

 تغطية ىي الفمسطيني لمشأف اسرائيؿ في الصحافة المحاـ الرأي بالقوؿ: "اف تغطية -ووافؽ عمياف اليندي 
 الرسمية الرواية تتبنى اسرائيؿ في االعالـ وسائؿ كؿ اف بمعنى ، بإمتياز يمينية اعتبارىا يمكف

 الروايات". مف غيرىا تتبنى وال االسرائيمية

 ويتمقوف الحرب، وقت لمجيش مرافقيف كانوا االسرائيمية االعالـ وسائؿ مراسميف مف اضاؼ اف العديدو 
 الجنود. مثؿ مثميـ المعمومات

 والمخابرات والشاباؾ الجيش مف معموماتو عمى يحصؿ دائما االسرائيمي االعالـ واكدت عميرة ىس أف
 ... اعالـ ووسائؿ واشخاص احداث عف واستفسارات واسئمة شكوؾ ىناؾ دائما ولكف الرسمية(، )الرواية
 عمى الرد وىو لسبب تحدث والمعارؾ والحروب االحداث اف االسرائيمييف لدى موجودة قناعة وىناؾ
 مف والداخؿ الضفة مناطؽ تشيدىا التي االخيرة "االحداث مثؿ: المنطقة، في يدور الذي واالرىاب العنؼ



66 
 

 جنود طعف بمحاولتيا شكوكو بمجرد فتاة عمى النار باطالؽ شالجي يقـو عندما ودىس طعف عمميات
 شكوؾ مجرد انو ُيكتشؼ ذلؾ وبعد عمييا النار اطالؽ يتـ حيث حقيبتيا في يدىا وضعت انيا وبمجرد

 . طبيعي" امر ليـ بالنسبة وىذا

د عمى ويصادؽ فايز عباس عمى اراء المحمميف والصحفييف الذي قالوا اف االعالـ االسرائيمي يعتم
 عاـ بشكؿ االسرائيمي حيث قاؿ عباس "اف االعالـ -اي الرواية الرسمية –معمومات الجيش والحكومة 

 الحكومية". والرسمية االمنية الجيات موقؼ يتبنى

 البداية مف كانت التي ىآرتس صحيفة بإستثناء اعالمي اجماع اسرائيمي اجماع ىناؾ كاف غزة حرب في
 المقروء المكتوب المرئي االعالمية الجيات باقي لكف االسرائيمية ياسةالس وضد غزة عمى الحرب ضد

  الحكومي. والرسمي االمني الموقؼ تتبنى كانت المسموع

 عمياء ثقة لدييـ كانت حيث ، الرسمي الموقؼ تبنوا ايضا ىـ اسرائيؿ سكاف اف واضاؼ عباس انو بما
 كاف السرب خارج يغرد كاف مف كؿ اف بحيث ،ومعمومات اخبار مف ينشره وما االسرائيمي االعالـ في

 عنيؼ. بشكؿ يياجـ

 ىآرتس، حيف ىاجميا الجميور االسرائيمي وبعض الجيات الرسمية، حيث نستدؿ بذلؾ بمثاؿ: صحيفة
تنشره مف معمومات وحقائؽ  وما سياستيا عمى لتحريض وتتعرض ضدىا غاضبة الفعؿ ردود كانت

 مسطيني.االحداث التي تحدث عند الجانب الف

 عمى الجميور اعتمد بالذات، الحرب وقت وفي تعميؽ لمصحفي )جدعوف ليفي( حوؿ الموضوع  قاؿ: "في
 جيدا ليس ىذا اف وبرأيي .بو الجميور ووثؽ كبير، وبشكؿ تماما الجيش مف النابعة والمعمومات المصادر

 .مصّفية" دعاية يعتبر ذلؾ الف

 االعالـ وسائؿ عف نتحدث اننا يفترض االسرائيمي االعالـ عف نتحدث وقاؿ عمياف اليندي انو عندما
 تأخذ الكتابات معظـ اف حيث .اليـو اسرائيؿ جريدة احرنوت، يديعوت الثانية، القناة وىي الرئيسية الرسمية
 عندما مختمفة اراء ىناؾ حيث ،113االلكتروني )والال( موقع الى باالضافة المصادر، ىذه مف االخبار

 الرئيسي. االعالـ عف القارئ يبعد

                                                           
 موقع الكتروني اخباري، ويعتبر واحد مف اكثر المواقع االسرائيمية شعبية عمى شبكة اإلنترنت.   113
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 يكوف اف تقبؿ لف حماس وبالتأكيد غزة، في بو مسموح غير االسرائيمي واضاؼ اورف بيرسكو اف االعالـ
 غزة في تواجدت والتي ىس( )عميرة الصحفية بجريدة ىآرتس العبرية مثؿ: اسرائيمييف، اعالمييف ىناؾ
 خوفا او قصيرة فترة بعد غزة خارج طردوىا حماس اف حيث مطوال، تبقى اف تستطع لـ الحرب، اثناء
 بتواجد يسمح ال ايضا االسرائيمي الجيش اف غزة. حيث تغادر اف كاف مف المفترض سالمتيا عمى

 االسرائيمييف لدى يوجد وال بالمعمومات، نقص ىنالؾ البداية مف لذلؾ غزة، في االسرائيمييف الصحفييف
 غزة.  في يحدث ما تغطية عمى القدرة

 غزة، في وغيره قتؿ مف يحدث ما جميوره اماـ يعرض اف يريد ال االسرائيمي كو االعالـواضاؼ بيسر 
 اردت حاؿ في االنترنت، وىناؾ فضائيات واضاؼ "ىناؾ .ذلؾ يشاىد اف يريد ال االسرائيمي والجميور

 .ذلؾ" يشاىد اف يريد ال االسرائيمي الجميور ولكف ذلؾ، اردت لو غزة في يحدث ما عف تبحث اف

 نظر وجيات بعض تعرض كانت والعاشرة الثانية القناة كو بمثاؿ حوؿ ذلؾ قائال: اف ىناؾاستدؿ بيرسو 
 اعطى لذلؾ ذلؾ، عمى الشكاوي مف لمعديد تعرضت حيث غزة، في يحدث عما دقائؽ في االسرائيمييف

 يريد. ما جميوره االسرائيمي االعالـ

 ائيمي خالؿ الحربالتطور التكنولوجي وتأثيره عمى الجميور االسر * 

 االعتماد اصبح اتصاؿ وتواصؿ وسائؿ بوجود رقابة تفرض اف يمكف قاؿ الصحفي فايز عباس: انو ال
 اف اال الجيش في ضحايا عف المعمومات بعض اخفاء تـ قد كاف واف نفسو، االعالـ مف اكثر عمييا
 مف منعيـ او رقابة عمييـ فرض يمكف ال واصدقاء وعائالت واقارب دائمة وتواصؿ اتصاؿ وسائؿ ىناؾ

  .المعمومات عف االفصاح

 اف يريد ال االسرائيمي االعالـ وارتبطت وجية نظر اورف بيرسكو مع عباس بالقوؿ انو عمى الرغـ مف اف
اراد  حاؿ في واالنترنت، اال انو ىناؾ الفضائيات غزة، في وغيره قتؿ مف يحدث ما جميوره اماـ يعرض
ولكف اختمؼ  .ذلؾ يشاىد اف يريد ال االسرائيمي غزة، ولكف حتى الجميور يف عما يدور يبحث اف احدا

الصحفي ناصر المحاـ مع بريسكو في وجية نظره، حيث قاؿ المحاـ اف لوسائؿ التواصؿ االجتماعي 
وايضا  االسرائيمييف ( عند3Gتقنية الجيؿ الثالث ) وجود اف حيث وكبير، واضح والتطور التكنولوجي دور

 نشرة النتظار داعي فال مباشرة، واكثر قربا واكثر وضوحا اكثر االمور ( جعؿ4Gجيؿ الرابع )تقنية ال
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 االسرائيمييف المحمميف يقولوف ماذا لمعرفة االسرائيمي التمفزيوف قنوات عمى مساءا الثامنة الساعة اخبار
.وغيرىـ يحزقيمي تسفيكا يعاري، اييود دانييؿ، مثؿ: روني المعتمديف

واضافال انه  عمى ومف خالؿ تقنيات االتصاؿ والتواصؿ اصبح بإمكاف اي شخص الحصوؿمحام
في  وىائؿ كبير فرؽ ىناؾ وبالتالي آخر، وقت اي في او الظييرة فترة الفيسبوؾ مف مباشرة المعمومة

 الرقيب وعمى االعالـ وزارة عمى يعتمد وال االتصاالت عمى يعتمد وىذا التكنولوجيا واالتصاالت،
 المقاومة تطمؽ كانت عندما خصوصا المباشر، البث البداية في اعتمدت اسرائيؿ اف صحيح كري.العس
 دور يمتغى ولـ التمفزيوف دور يمتغي لـ االسرائيمية، المدف مف وغيرىا ابيب تؿ عمى الصواريخ غزة في

 فيديو عمى ؿ سيولةوبك الحصوؿ يمكننا اليـو الوحيد، مثال: المصدر تعد لـ لكنيا االذاعة، وال الصحيفة
.زيكيـ عممية في قتمى وجود يؤكد

 الهندي عميان والصحفي االسرائيمي جدعوف ليفي مع المحاـ بقوؿ اليندي:واتفق  بحث وخالؿانه
ُأجبرت  االلكترونية، االجتماعي والمواقع االتصاؿ وسائؿ خالؿ مف الحقيقة عف االسرائيمي الجميور
 .الحقيقة مف جزء عمى بالبحث تبدأ اف عمى االسرائيمية االعالـ مؤسسات

 االجتماعي التواصؿ وسائؿ الجديدة، واالماكف االخرى االماكف مف الكثير اما جدعوف ليفي فقاؿ: "مثؿ
 االجتماعي التواصؿ وسائؿ النياية في ولكف فأكثر، اكثر وتزداد تتنوع المعمومات ومصادر كثيرا، تؤثر

 .فقط" شاعروالم النظر، وجيات اف لتعبر موجودة

انهبقولهليفياالجتماعي  االعالـ الف اكثر، الرسمي باالعالـ نثؽ زلنا )يقصد الصحافة( الواضاف
 في .والرسمية والدقيقة الصحيحة لممعمومات خالليا مف نصؿ اف يمكف االجتماعي( ال التواصؿ )وسائؿ
 التواصؿ وسائؿ خالؿ مف والمعمومات المواد بعض تأخذ الرسمية اإلعالـ وسائؿ األحياف بعض

 الف االوقات، بعض في االجتماعي التواصؿ وسائؿ تضمف النيا اكثر مصداقية وتأخذ االجتماعي،
 االعالـ وسائؿ تأخذىا ثـ االجتماعي، التواصؿ وسائؿ عبر نشرىا خالؿ مف تبدأ القصص انواع معظـ

 .عمييا تعديؿ بعمؿ وتقـو )المحترفة(

 2014االسرائيمي اثناء الحرب عمى غزة مينية ومصداقية االعالـ * 

عندما نتحدث عف االعالـ الرسمي، يفترض اننا نتحدث عف جياز ميـ وقوي ومتطور في اي الدولة، 
ولكف عندما نتحدث عف االعالـ االسرائيمي وىو بالتأكيد جياز ميـ وقوي ومتطور بالنسبة السرائيؿ، وىو 
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ذه ما حدث عندما استخدمتو في حروبيا مع الفمسطينييف منيا احدى اىـ وسائميا القتالية في الحروب، وى
 عمى قطاع غزة. 2014حرب 

بالرغـ مف االمكانيات والتطورات التكنولوجية والتقنية اليائمة التي يتميز بيا جياز االعالـ في اسرائيؿ، 
ولة، وىذا اال انو يصبح مف اضعؼ الوسائؿ واقميا مينية ومصداقية حيف يعادي شخص او مجتمع او د

 ما صادؽ عميو العديد مف المحمميف والصحفييف والنقاد الفمسطينييف واالسرائيمييف.

 بعض ىناؾ ولكف رقابة، لوجود يأبو وال محايدا ليس االسرائيمي قاؿ الصحفي )فايز عباس(: اف االعالـ
 اسرائيمية اعالـ وسائؿ انيا القوؿ يمكف ولكف الرسمية بالرواية االلتزاـ عمى مجبرة ليست االعالـ وسائؿ
 التجارية. او السياسية مصالحيا حسب الحدث مع تتعامؿ اسرائيمي، مجتمع في تعيش وىي

وجود مراسميف صحفييف اسرائيمييف في قطاع غزة اثناء الحرب ادى الى فقداف  ووضح عباس اف عدـ
 بعض الستخداـ طروفيض كانوا االعالـ االسرائيمي الية معمومات دقيقة حوؿ الحرب واحداثيا، حيث

 تخضع وكانت غزة. في لممقاومة التابعة القنوات خاصة الفمسطينية القنوات تبثيا التي والمعمومات الصور
  اطفاؿ. او جثث صور تظير ال بحيث العسكرية وليست االعالـ وسائؿ في الداخمية لمرقابة

 تغيير اي االسرائيمية بالقوؿ انو " في بينما رد )اورف بريسكو( الناقد االعالمي في مجمة العيف السابعة 
 .والمينية " الكفاءة قمت حيث، عميو ىو ما اسوأ الوضع اصبح

 جندي خطؼ تـ حيث خالؿ الحرب رفح في حدث ما ذلؾ، عمى مثاالف واضاؼ بريسكو اف افضؿ
 االحد يـو في احرنوت يديعوت جريدة تشاىد عندما المثاؿ، سبيؿ عمى ولكف اخريف، اثنيف وقتؿ رىينة

 المدنييف مف قتموا الذيف العشرات عف خبر اي تعرض لـ ابدا، شيء تعرض لـ حيث ،20 - 18صفحة
،حيث ذلؾ في الفمسطينييف  جثتو حماس اخذت الذي الجندي عمى فقط مكرسة العنوايف كؿ كانت اليـو

          .رىينة

 قتموا الذيف مدني  المائة عف نياعناوي معظـ تكف لـ حيث اىمية، اقؿ تعتبر التي ىآرتس، صحيفة ايضا
 المجزرة عف مقاؿ اي ىناؾ يكف لـ صغير، بخط اخرى صفحة عمى مكتوب الخبر كاف حيث رفح، في

 .مشتتة معمومات او كأفكار السطور بيف فقط قرأتيا يمكنؾ حيث تستطيع، رفح في حدثت التي المخططة
 ادنى عندىـ يكف لـ رائيمية تنشرىا آنذاؾ، حيثالناقصة التي كانت وسائؿ االعالـ االس الحقيقة ىي ىذه
 .الوقت ذلؾ في الصحيحة المعمومة يعطوا ولـ ىناؾ، يحدث عما فكرة
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بينما كاف رد د. ناصر المحاـ اكثرة شدة حوؿ مينية االعالـ االسرائيمية خاصة فترة الحرب االخيرة عمى 
 بالسادي، المينية، ووصفو مف ويخمو متوحشاً  االسرائيمي اعالماً  قطاع غزة، حيث عمؽ قائال اف "االعالـ

القيـ". وىذا ما وافؽ عميو الصحفي االسرائيمي )جدعوف ليفي( حيف قاؿ  كؿ عممو في ويفقد واالنتقامي،
 التدمير والقتؿ صور يعرضوا لـ انيـ حيث والعار، لمتشاـؤ مثيرة اف "وسائؿ االعالـ االسرائيمية كانت

 ذلؾ مف قميال شيئا نرى يمكف اف صورىـ، يتـ عرض لـ قتموا الذي اؿاالطف حتى غزة، في حدث الذي
 يجب الحقيقية الصورة مشاىدة يتـ وحتى الفمسطينييف، عند يحدث ما عمى التركيز يتـ ما كثيرا ليس لكف

 غزة. في يدور ما كفاية يعرض ال االسرائيمي االعالـ الف الجزيرة، ومنيا العربية القنوات مشاىدة

ت الصحفية بجريدة ىآرتس العبرية )عميرة ىاس( اف تكوف محايدة في اجاباتيا حوؿ مينية ولكف حاول
واداء االعالـ االسرائيمي خالؿ الحرب عمى غزة، وحاولت ايضا دمج اداء االعالـ الفمسطيني باالخطاء 

 التي يرتكبيا االعالـ االسرائيمي.

 منيـ اكثر يكذبوف احيانا الفمسطينيوف دائما، ليس ولكف ويحرفوف يكذبوف وبينت ىاس اف: االسرائيميوف
 .والمصادر والحقائؽ، المعمومات في

 اف اسرائيؿ تقوؿ فعندما ايضا، والفمسطينيوف االسرائيميوف يرتكبيا كثيرة اخطاء واضافت ىاس اف "ىناؾ
 تقـو يفح اسرائيؿ ايضا بو تقـو ما وىو المدنييف، بيف مف وتقصؼ وتضرب تقاـو الفمسطينية المقاومة

 . والمستعمرات" المستوطنات داخؿ ومف المدنييف بيف مف والقصؼ النار اطالؽ عمى بالرد

 2014الرقابة العسكرية خالؿ الحرب عمى غزة * 

باالضافة الى كؿ ما ذكر مف قيود ومشكالت، ال بد مف االشارة الى وجود قيد اضافي عمى حرية 
الرقابة العسكرية. فخالفا لما ىو متبع في الدوؿ  الصحافة، يسـ ويميز اسرائيؿ بشكؿ خاص، وىو

الديمقراطية التي تسود فييا حرية الصحافة واالعالـ، تعمؿ في اسرائيؿ وحدة عسكرية مختصة يجب اف 
 تقدـ ليا مسبقا اي مادة تتعمؽ بمجاالت وشؤوف امنية حساسة قبؿ اف يتـ نشرىا.

مات التي يعتـز الصحافي اطالع الجميور وقد اعطيت ىذه الوحدة صالحية شطب جزء مف المعمو 
عمييا، او شطب كامؿ المعمومات او التقارير، وفقا لما تراه الوحدة. ويحظر عمى وسائؿ االعالـ في 
اسرائؿ خرؽ تعميمات واوامر الرقابة العسكرية، كما يحظر عمييا ايضا اطالع القراء او الجميور عمى 

يا وحدة الرقابة العسكرية االسرائيمية، اي نعـ تراجع دورىا فترة عمميات الشطب )منع النشر( التي تقـو ب
 عى غزة، ولكنو لـ يغب ولـ يختفي. 2014الحرب االخيرة في العاـ 
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وىنا يستعرض الباحث عدة اراء لصحفييف ومحمميف فمسطينييف متخصصيف في الشؤوف االسرائيمية، واراء 
عمى غزة وكيفية تغطية االعالـ االسرائيمي  2014صحفييف ومحمميف اسرائيمييف، لمحديث حوؿ حرب 

 الحداث الحرب، ودور الرقابة العسكرية عمى االعالـ خالؿ الفترة الزمنية لمحرب.

الذي قاؿ اف "اف الرقابة العسكرية  -عمياف اليندي-بداية مع الباحث والمتخصص في الشؤوف االسرائيمية 
االخيرة عمى قطاع غزة، ولكف كاف ىنالؾ رقابة ذاتية  االسرائيمية عمى االعالـ لعبت دورا في الحرب

ورقابة عسكرية، حيث كاف دور الرقابة العسكرية بتوجيو الرسائؿ ليـ فقط في حاؿ عدـ االلتزاـ بالقوانيف 
 سيتـ ايقاؼ تزيد االعالـ بالمعمومات".

 العسكرية  مومات، والرقابةواضاؼ اليندي، اف الرقابة الذاتية عادة ما يمارسيا الصحفي مقابؿ تمقيو لممع
 تزويد ومنع ، المناسب الوقت في المعمومات اخراج عدـ ميمتيا - العسكرية الرقابة مؤسسة تمارسيا  -

 المطموب الحد يتجاوز احد اي عمى المعمومات

مع اليندي بالرأي، حيث اكد  -رئيس تحرير وكالة معا االخبارية -ولكف اختمؼ الدكتور ناصر المحاـ  
اـ تراجع دور الرقيب العسكري خاصة فترة الحرب عمى قطاع غزة، واضاؼ بالقوؿ "انو بقي ولكف المح

بشكؿ شكمي، واف كبار الصحفييف االسرائيمييف لـ يمتزموا بتعميماتو، عمى سبيؿ المثاؿ: ناحوـ برنيع، 
 ياروف لندف، ورفيؼ دروكر.. لـ يمتزموا بالرواية التي يقوليا الرقيب العسكري.

ما شارؾ "اوريف بريسكو" المحاـ برأيو وأكد عمى قساوة الرقابة العسكرية، حيث يجب اف يتـ جمع كؿ بين
 شيء ليا.

واضاؼ بريسكو انو قابؿ قبؿ اسبوعيف )مف وقت اجراء المقابمة( الرقيب العسكري، وأكد لو ىذا الشيء، 
التي مف الممكف اف يسمح بيا في انو وفي اسوأ االجزاء ال يعطي االعالـ فرص النشر، حيث اف االشياء 

 بعض االحياف ال يسمح بيا ابدًا.

 بعض حتى اخبار، او صور بث تمنع تكف لـ العسكرية بينما قاؿ الصحفي "فايز عباس": اف الرقابة
 تكف لـ وتحركاتيـ، حيث الجنود مكاف مثؿ: العسكرية، لمرقابة المواد ارساؿ رفضت التي االعالـ وسائؿ
 ال النو اسرائيؿ، في االعالـ ع قيود العسكرية الرقابة فرض عف يقاؿ ما صحيح وغير موسعة، الرقابة
 تـ قد كاف واف نفسو، االعالـ مف اكثر عمييا االعتماد اصبح اتصاؿ وسائؿ بوجود رقابة تفرض اف يمكف
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 واقارب دائمة وتواصؿ اتصاؿ وسائؿ ىناؾ اف اال الجيش في ضحايا عف المعمومات بعض اخفاء
 المعمومات عف االفصاح مف منعيـ او رقابة عمييـ فرض يمكف ال واصدقاء ئالتوعا

 بإعالمو االسرائيمي الجميور ثقة* 

وّضح صحفيوف ومحمموف وباحثوف في الشؤوف السياسية واالسرائيمية، اف الجميور االسرائيمي يتغير، 
واء مؤيد او معارض، يبقى حيث انيـ وبرغـ كؿ الظروؼ الداخمية تجاه اي موقؼ سياسي او عسكري س

الجميور معتمدا بشكؿ رئيسي عمى االعالـ االسرائيمي والرواية الرسمية، ومف النادر اف يمجأ لوسائؿ 
 اخرى.

واكد اورف بريسكو انو وبالعادة ال تكوف الثقة عالية جدا، ولكف في وقت الحرب تصبح اقرب وافضؿ، 
 االسرائيمي ليفي( ولكنو اضاؼ بالقوؿ اف :" الجميوروىذا ما اكده ايضا الصحفي االسرائيمي )جدعوف 

 ولكف يمارسونو، الذي الكذب كثرة بسبب كثيرا االعالـ في يثقوف انيـ يقولوف االسرائيمي، باالعالـ يثؽ
 مصادر عف يبحثوف حيث ال  الحروب اوقات في خاصة الوسائؿ، وبكؿ بإعالميـ يثقوف انيـ عاـ بشكؿ
 المثاؿ: سبيؿ عمى غزة، في يحدث عما الحقيقة عف مختمفة صور يروف ذلؾل االسرائيمية، غير اخرى
 ".وليست كاممة جزء منيا والتي يعرضوف والقتؿ، التدمير حاالت

حاولولكنه،االجتماعيالتواصلبوسائليتأثرلماالسرائيمياالعالمان،عباسفايزالصحفيبّيَنبينما
كلمحدود.انُيظهرمايحدثعندالطرفاالخربش

انقالحينبالرأيعباساو القتمى كعدد معمومات يخفي اف يحاوؿ ال االسرائيمي االعالـواختمف 
 ولكف مباشر، بشكؿ العربية القنوات لمتابعة يتوجو االسرائيمي الجميور يكف ولـ الجرحى وقت الحرب،

 االنجميزية، الجزيرة كقناة االنجميزية بالمغة المتحدثة او االجنبية القنوات لبعض يتوجو كاف انو الممكف مف
 السرب خارج يغرد كاف والستاليت(، ومف (االطباؽ الصحوف عمى عربية قنوات ىناؾ يكوف اف واشؾ
 عنيؼ. بشكؿ يياجـ كاف

بأنقالالذي الىالصحفيناصرالمحام  االسرائيمي الجيش بشدة انتقد االسرائيمي الجميوروبالعودة
 عالنية، مرة الوؿ الجيش وانتقدوا كامؿ بشكؿ ىربوا الشماؿ، الى الجنوب مف وبالجن سكاف جميع وىرب
 المقدسة البقرة عمى تطاولوا حيث المقدسة( )البقرة العبرية بالمغة االسرائيمي الجيش االسرائيمييف يمقب
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 ثقتو عادةال االسرائيمي لمجميور يتوسؿ الجيش بإسـ الناطؽ خرج ثـ ، كافية غير انيا وقالوا وانتقدوىا
 .بيـ

انالمحاممواقع االعتبار بعيف تأخذ ال حكومية شبو او حكومية او عسكرية او رسمية جية ايواضاف 
 اسئمة عمى االجابة عمى قادرا يعد لـ لوحده الكالسيكي وأّف االعالـ .ستفشؿ االجتماعي التواصؿ
 ىناؾ ليس داخمية، جبية اي مثؿ مثميا االسرائيمية الداخمية الجبية اف لذلؾ اضؼ الحرب، فترة الجميور

 . وتموت قصفيا يتـ اف تريد مدرسة او مصنع او قرية او مدينة اي

انالمحاملذلؾ حروب، كميا سوريا او استراليا او كندا او امريكا او روسيا في بالحروب يحدث ماوقال 
 لو، سيعود او سيموت كاف اذا عميو في حاؿ  يطمئف اف يريد الى المدرسة فإنو ابنو احدا يرسؿ عندما
 تقوؿ االسرائيمية الحكومة كانت حيث موجودا، يكف لـ المدرسة الى اوالدىـ االسرائيمييف وارساؿ

 سديروت مثؿ ذلؾ، يرفضوف كانوا ولكنيـ المدارس، الى ابنائكـ ارسموا الحرب اياـ اوؿ في لالسرائيمييف
 .وعسقالف

 الفمسطينية االعالـ وسائؿ تتناقمو مياف اليندي( اف ماووضح المتخصص في الشأف االسرائيمي )ع
 الحقيقة مف جزء اظيار عمى االسرائيمي االعالـ اجبر الحرب، عف واخبار معمومات والدولية مف والعربية

 االسرائيمي الجميور عند مصداقيتيا فقداف مف لخوفيا وذلؾ ، الحرب خالؿ الواقعة االحداث بعض في
 .الحقيقة عمى لمحصوؿ اسرائيمية غير اخرى اعالمية مؤسسات عف يبحث بحيث
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 نتائج الدراسة * 

يرى الباحث انو وبعد مرور اكثر مف سنتيف ونصؼ عمى الحرب، يركز االعالـ في إسرائيؿ في تغطيتو 
عمى ميمتيف: مواصمة ترميـ صورة الجيش في نظر الجميور اإلسرائيمي، وتوجيو رسائؿ قوة وردع باتجاه 

اء تؿ أبيب، في تناغـ تاـ مع المؤسستيف السياسية والعسكرية، وبينيا التيديدات المباشرة وغير أعد
المباشرة التي تطمؽ ضد الفمسطينييف، والتي تكثفت في اآلونة االخيرة، حيث حفمت الصحؼ بقدر مف 

لة االحتالؿ التصريحات والتحميالت التي تصب في خانة إعادة بناء قوة الردع إلسرائيؿ، وتصوير دو 
 .لكؿ ما ييدد أمنيا« الضرب بيد مف حديد»بأنيا ال تزاؿ قادرة عمى التيديد و

يبقى االعالـ في إسرائيؿ حاضرًا أبرز في الحياة السياسية اإلسرائيمية، مجّندًا بشكؿ شبو كامؿ لمطبقة 
طاؼ، اإلعالميوف في الحاكمة، وتحديدًا في المسائؿ التي تمس األمف والسياسة الخارجية. في نياية الم

إسرائيؿ ىـ في العادة، وفي معظميـ، مثميـ مثؿ السياسييف، مف متخّرجي المؤسستيف العسكرية واألمنية، 
وىؤالء بطبيعتيـ يحمموف نتاجًا تراكميًا لخبرة استخبارية حقيقية تتفّيـ ىواجس المؤسسة األـ، وتحاكييا في 

ر الذي ُيفسر المنحى المتواصؿ الذي يمارسو اإلعالـ منذ كؿ ما يتعمؽ بالمصمحة األمنية لمدولة، األم
نشأتو في أوائؿ القرف الماضي، والمتمثؿ في الرقابة الذاتية الرضائية، والوقوؼ دائمًا خمؼ الحكومة 
اإلسرائيمية وقراراتيا العدائية، سواء في الحرب الماضية، أو المقبمة، أو في اإلعداد واالستعداد ليا، كما 

 .ياً يحصؿ حال

اف ىذه السياسة والتبعية العمياء لمؤسسات المجتمع المدني وعمى رأسيا المؤسسات االعالمية افضت 
المضموف الحقيقي لرسالة ىذه المؤسسات والذي ينعكس عاجاًل اـ اجاًل بشكؿ او بآخر عمى مصداقية 

 ىذه المؤسسات.

يعكس حقيقة  2014عمى غزة في العاـ  فالدور الذي لعبتو المؤسسة االعالمية االسرائيمية إباف الحرب
تبعية المؤسسة االعالمية الى المؤسسة العسكرية ومدى سيطرتيا عمييا، ويبيف مدى التالعب االعالمي 

 الممنيج السياسي االمني والذي كاف في اتجاىيف:

ند لمسياسات االتجاه االوؿ "البيئة الداخمية: ييدؼ مف خاللو الساسة االسرائيمييف الى خمؽ رأي عاـ مسا
االسرائيمية ىذا مف جانب، ومف جانب آخر يوظؼ احيانا لمدعـ الحزبي لمحزب المشكؿ لمحكومة 
االسرائيمية، ويتضح ذلؾ مف خالؿ الحرب عمى غزة والتي كاف احد اىـ اىدافيا دعـ حزب الميكود 

 ونتنياىو رئيس الحكومة.
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سة االسرائيمييف الى تسويؽ السياسة االسرائيمية االتجاه اآلخر "البيئة الدولية": ىدؼ مف خالليا السا
والموقؼ االسرائيمي عمى مستوى دولي لكسب التأييد الدولي لسياستيـ كغطاء عمى جرائـ االحتالؿ 

 االسرائيمي والممارسات الغير شرعية والتي ترفضيا كافة المجتمعات الدولية.

ؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيؿ، إلى حّد تجّند اإلعالـ اإلسرائيمي تجّندًا شبو كامؿ لصالح الم
، مع ذلؾ، شيد األداء فوضى «بكمب حراسة أميف لسياسة الحكومة خالؿ الحرب»وصفيا إسرائيميًا 

ورعونة في التغطية االعالمية لمجريات المعركة، بعد االخفاؽ الميداني تمو االخر، في محاولة لتعمية 
رائيميوف يتمقوف معمومات، في قسـ كبير منيا، مضخمة جدًا إلنجازات الحقائؽ قدر االمكاف، إذ كاف اإلس

مشكوؾ فييا، وتحديدًا إزاء المواجيات التي كانت توقع قتمى في صفوؼ الجيش اإلسرائيمي، اضافة إلى 
تضخيـ الخسائر لدى الطرؼ االخر، والتغطية شبو الكاممة لمخالفات وسوء ادارة المعركة، لدى 

 ية والعسكرية، وقصور الجيش، كمؤسسة، عف تحقيؽ اىدافو. المؤسستيف السياس

مع ذلؾ، عمد االعالـ اإلسرائيمي إلى خمؽ حالة مف األمؿ لدى اإلسرائيمييف، بأف الحرب مقبمة عمى 
انتصار كاسح، وتحديدًا في األياـ األولى لمحرب، وىو بدوره انعكس سمبًا، الحقًا، عمى الرأي العاـ 

بة ما بعد انتياء القتاؿ، وتكشؼ إخفاقاتيا، والبدء بانتقادىا، معنى أف االعالـ، مف اإلسرائيمي، في مقار 
حيث ال يريد، كاف مساىمًا اساسيًا في االحباط ومشاعر الغضب التي تصاعدت، حوؿ الصورة التي 

 .ظير فييا الجيش اإلسرائيمي، وىو ما حفر عميقًا في الوعي الجمعي

ة المتاحة لوسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، ومساحات المناورة الشاسعة الممنوحة وبالرغـ مف اإلمكانيات اليائم
ليا، نظرًيا عمى األقؿ، إال أنيا تراجعت في أدائيا لمياميا إلى درجة صحافة مجندة أحادية الجانب، ولـ 

 تارة أخرى.تكتِؼ بتزويد متمقييا بمستجدات األمور واألحداث المتالحقة، بؿ لجأت لمتيويؿ تارة، والتستر 

مف -وبداًل مف محاولة إيجاد رأي عاـ مف خالؿ عرض تعددي لوجيات النظر، فقد أخذت عمى عاتقيا 
 -خالؿ حفنة ضئيمة مف رجاؿ اإلعالـ والمحمميف المدعيف لمعرفة واسعة في الشؤوف الفمسطينية والعربية

 لتحريض.عبر التيويؿ وعدـ الدقة والتحامؿ وا -تعبئة الرأي العاـ اإلسرائيمي

ورأى الباحث أف المراسميف العسكرييف والمحمميف لمشؤوف العربية والناطقيف بمساف الجيش والحكومة، باتوا 
نجوـ وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية خالؿ مختمؼ السنيف والمراحؿ التاريخية، بعد أف أتقنوا عرض وجية 

إف كاف المراسؿ ناطًقا بمساف الجيش، النظر الرسمية لما يحدث، وفي بعض األحياف ال تستطيع أف تميز 
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أو أف الناطؽ العسكري ىو المراسؿ، بعد أف غاب التوازف المعقوؿ والمقبوؿ بيف الطرفيف الفمسطيني 
 واإلسرائيمي، في المقابالت ونقؿ المواقؼ.

 وبرز ذلؾ ليس فقط في قمة عدد الفمسطينييف الذيف قوبموا في التقارير الصحفية واإلعالمية، بؿ في
التوجو العدائي واالستفزازي واالستعالئي لمصحفييف، وتبني مواقؼ الحكومة، وعدـ الميؿ النتقادىا، عمى 
غير عادتيا في تغطية جممة سياسات الحكومة ونيجيا في القضايا الداخمية: الشؤوف االقتصادية 

، بحيث نادرًا ما وجد لدى والسياسية والتعميمية، وانتقادىا وتحميميا لكؿ صغيرة وكبيرة في ىذه المجاالت
 ىذه الوسائؿ مياًل نقديًا وتحميميًا واضحًا.

 أظير البحث بأف وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية، ىي األداة األىـ في الحرب النفسية ضد الشعب
 .الفمسطيني والمقاومة، والتي تيدؼ إلى ىزيمتو النفسية والعممية

مية لعبت دوًرا تعبوًيا يميؿ إلى التصرؼ كامتداد لممؤسسة ويبّيف الباحث ىنا أف وسائؿ اإلعالـ اإلسرائي
السياسية، وبالتالي االصطفاؼ بجانب المؤسسة العسكرية واألمنية، ومف ذلؾ أف الجندي اإلسرائيمي ىو 
طالؽ النار عمى الفمسطينييف دفاع عف النفس، ورّد عمى  الُمياَجـ والُمعتَدى عميو دائًما، والقصؼ وا 

 اعتداءات.

ح الضحايا الفمسطينيوف في اإلعالـ اإلسرائيمي مجرد أرقاـ، ال أسماء ليـ وال أىؿ وال أميات، وأصب
والخسائر المادية واألضرار ليس ليا أية قيمة، والبيوت التي تقصؼ ىي ثكنات لممنظمات الفمسطينية، 

 وليس ليا أصحاب، وال تسكنيا عائالت وأطفاؿ.

مف "مصطمحات ومفردات" تستخدميا  (114)( في كتابويحزكيمي بنحاسومما يدلؿ عمى ذلؾ، ما أورده )
وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، وىي ذاتيا الصادرة عف المحافؿ العسكرية، وبعضيا تتعمد توصيؿ معمومات 
خاطئة لتمبية احتياجات معينة لمجيش، وفي ىذه الحالة أي عندما تمتقي المؤسستاف، العسكرية 

حدد، فال يحدث أي خالؼ بينيما، وىو الحاصؿ في إسرائيؿ منذ اندالع واإلعالمية، معًا ضّد ىدؼ م
 االنتفاضة الثانية.

وتعّد الرقابة العسكرية مؤسسة ميمة في اسرائيؿ، وميمتيا إمالء المواقؼ المحددة في الموضوعات 
لشؤوف األمنية، وبالرغـ مف التطور الكبير الذي شيده اإلعالـ اإلسرائيمي في النقاشات اليومية وا

 السياسية، إال أف الجانب األمني ما زاؿ متحكًما في انطالقتو.

                                                           

 2011 "األمف واإلعالـ في الكياف"الكاتب والمؤلؼ االسرائيمي )بنحاس يحزكيمي( في كتابو   114   
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إلى قرار الحكومة بضـّ إدارة سمطة البّث  في كتابو 60( يحزكيمي) وزيادة في تشديد الرقابة، أشار
لمسؤوليات رئيسيا، وتشديد سمطة الرقيب العسكري، وتدخمو في حاالت عديدة لمنع نشر تقارير صحفية 

دة بحجة أنيا تمّس بػ"األمف العسكري"، وىو ما كاف مجاؿ نقد مف اإلعالـ، حتى أف الرقيب عف قضايا ع
 ُوِصَؼ في بعض األحياف بأنو يتعامؿ مع اإلعالـ كػ"عدو في الجبية العسكرية".

كما قرر الجيش اإلسرائيمي تقميص التغطية اإلعالمية لعممياتو العسكرية، بعد سماع انتقادات وجيت إليو، 
ـّ تغيير السياسة اإلعالمية، بحيث  ألف صور الجنود ليست مرغوبة لمف ىـ "وراء البحار"، وبالتالي ت

 تتحوؿ إلى تواجد مكثؼ لمجنود مقابؿ تغطية إعالمية محدودة.

اضافة الى اف وسائؿ اإلعالـ االسرائيمية واجيت مطالبات عديدة بعدـ بّث بعض األخبار واألحداث، 
معادية، ومف ذلؾ، خطابات زعماء المنظمات الفمسطينية، ألف ىدفيا بّث الخوؼ  بحجة أنيا مواد دعائية

واليأس وسط الجميور اإلسرائيمي، وكانت حجة الحكومة أف أولئؾ الزعامات ىـ "أعداء لنا"، وال يمكف أف 
 ! نقدـ ليـ منصة لمخطابة

مف المصطمحات االنتقائية في وكجزء أساسي في العممية الرقابية، استخدـ اإلعالـ اإلسرائيمي عدًدا 
الداللة والتعبير، بكؿ ما يتعمؽ باألحداث التي تخص "إسرائيؿ" والييود والجيش والعالقات اإلسرائيمية مع 
الخارج، ولـ يقتصر اختيارىا عمى مصطمحات معينة لتستعمؿ مرة واحدة فقط، بؿ مف المالحظ أف كثرتيا 

 حاالت مختمفة.أصبحت ثابتة، وذات استعماالت متكررة في 

وسرد البحث مجموعة مف المصطمحات، أصبحت فيما بعد جزًءا مف القاموس اليومي لإلعالـ 
اإلسرائيمي، ومنيا: ييودا والسامرة بدؿ الضفة الغربية، المخربوف واإلرىابيوف بدؿ المسمحيف، الفمسطينيوف 

وغؿ واالقتحاـ، أعماؿ ىندسية ذات بداًل مف الشعب الفمسطيني، العمميات الوقائية بداًل مف عمميات الت
طابع أمني بداًل مف تجريؼ األراضي الزراعية، خطوات أمنية بداًل مف عمميات انتقاـ وعقاب، عمميات 

 إحباط موضعية بداًل مف تصفية فمسطينييف.

 

 

 

 المصدر السابؽ  60
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تيا ونتائجيا رغـ تماثميا مع بطبيعة الحاؿ، كانت المؤسسة االعالمية االسرائيمية اكثر نقدا لمحرب، إدار 
الحكومة االسرائيمية وتأييدىا شبو المطمؽ ليا طيمة اياـ القتاؿ. وتتبايف تحميالت المحمميف االسرائيمييف 
الكبار حوؿ ادارة الحرب وسبؿ إنيائيا، لكنيـ يتفقوف عمى كونيا عادلة وحتمية، واألىـ يتفقوف عمى 

 د النار في غزة وضرب مقاومتيا.فشميا في تحقيؽ اىدافيا المعمنة بإحما

في السياؽ ذاتو، يمعب اإلعالميوف االسرئيميوف دوًرا خطيًرا وميًما في المعركة اإلعالمية التي تخوضيا 
"دولة الكياف"، وبالرغـ مف محاوالت الكثير منيـ إلقناع الرأي العاـ، ال سيما الفمسطيني منو، بحيادية 

ع الدعائي لمحكومة الصييونية بمختمؼ أجيزتيا، إال أف تغطية بعض تقاريرىـ، وبأنيـ ال يمثموف الذرا
قميمًيا أكدت الحقيقة التي يحاولوف إنكارىا، مف خالؿ اعتمادىـ عمى الجيش  األحداث الميمة، محمًيا وا 

 اإلسرائيمي واألجيزة األمنية كمصدر لمعموماتيـ.

األحداث الساخنة التي حصمت خالؿ الحرب  وتناوؿ الكتاب عدًدا مف نماذج التغطية اإلعالمية لعدد مف
االخيرة عمى قطاع غزة، لتخمؼ وراءىا العديد مف الممفات، وتجعميا ما تزاؿ مفتوحة عمى مصاريعيا، 
بحيث أف الجميور االسرائيمي اصبح يرى في اإلعالـ جزًءا مف المؤسسة الحاكمة ومف األجواء الرسمية 

 الفاقع مف جية أخرى. مف جية، ويرى فييا حصف اإلجماع ورمزه

ولكف أثبث الواقع في فمسطيف أف المعركة اإلعالمية التي تخوضيا اسرائيؿ جنًبا إلى جنب مع المعركة 
ف تركت بعض األثار السمبيو في ىذا الواقع( لـ تحقؽ أىدافيا بتحطيـ ارادة الصمود  العسكرية )وا 

ليا بوسائؿ مناسبة، مف قبؿ الشعب  والمقاومة في نفوس الفمسطينييف. بؿ عمى العكس تـ التصدي
 الفمسطيني بشكؿ عاـ، والمقاومة بشكؿ خاص، مما أحبط وسائميا، وأفشؿ أساليبيا، وأجيض أىدافيا.

وصؿ الباحث الى خالصة مفادىا اف دور االعالـ االسرائيمي بات في المجاؿ األمني، عدا عف تغطيتو 
رب، يتولى ميمة القاضي والحكـ، بحيث يحدد المنتصر ألحداث المواجيات الدائرة مع الفمسطينييف والع

، وال يصؼ ما يحدث في ساحة المعركة فقط، بؿ يحدد مالمح الصورة التي سترسخ في وعي  والميزـو
 الجميور وصانعي القرارات.
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 6/8/2015مقابمة مع اورن بيرسكو، ناقد في مجمة نقد االعالم )العين السابعة( االسرائيمية، بتاريخ 

 عمى غزة؟ 2014* كيؼ غطى االعالـ االسرائيمي الحرب االخيرة 
نؾ تتحدث عف وسائؿ االعالـ الرسمية الرئيسية وىي القناة الثانية، عندما تتحدث عف االعالـ االسرائيمي افترض ا- 

. حيث اف معظـ الكتابات تأخذ االخبار مف ىذه المصادر، باالضافة الى موقع  يديعوت احرنوت، جريدة اسرائيؿ اليـو
 .)واال( االلكتروني، حيث ىناؾ اراء مختمفة عندما يبعد القارئ عف االعالـ الرئيسي

 
لحاؿ في النزاعات السابقة، االعالـ االسرائيمي الحالي، او خالؿ الحروب او العمميات العسكرية تـ تجنيده مثمما ىو ا
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عمى سبيؿ المثاؿ: عندما تالحظ    .لمحرب حيث انو قاـ بتجييز نفسو بترؾ وجيات نظر انتقادية اكثر مف المعتاد عمييا
لصفحة، كنوع مف الوطنية. او عندما تشاىد عمى اي قناة اسرائيمي الجريدة تستطيع اف ترى العمـ االسرائيمي عمى جانب ا

تستطيع اف ترى برامج غير منتيية عف الحرب. ولكف عندما تشاىد اكثر ترى ما يعرضوه و ما ال يعرضوه، تشعر واف 
فحص قيمة الوقت اىدافيـ تتجو نحو العممية العسكرية في غزة طوؿ الوقت وعف المدنييف االسرائيمييف، حيث انؾ عندما تت

، حيث يبقى المدنييف  12تجدىا تتناوؿ برامج الحرب حوالي  24iعمى سبيؿ المثاؿ القناة الثانية او اخبار ساعة خالؿ اليـو
االسرائمييف متخوفوف خالؿ كؿ ىذا الوقت مف الصواريخ القادمة مف غزة، ايضا الوقت ىذا الذي يتـ استغاللو في قتؿ 

         .يف في غزة، ال نرى اف ىنالؾ نسبة في ذلؾالجيش االسرائيمي لممدني

 
* ىؿ قاـ االعالـ االسرائيمي بتغطية الحرب اعتمادا عمى المعمومات الرسمية اـ اعتمادا عمى وسائؿ االعالـ االخرى مثؿ 

 القنوات والصحؼ الغير اسرائيمية؟
اف يكوف ىناؾ اعالمييف اسرائيمييف، حتى  بداية، االعالـ االسرائيمي غير مسموح بو في غزة، اكيد حماس لف تقبؿ

الصحفية عميرة ىس والتي تواجدت في غزة اثناء الحرب، لـ تستطع اف تبقى مطوال، حيث اف حماس طردوىا خارج غزة 
بعد فترة قصيرة او خوفا عمى سالمتيا يجب اف تغادر غزة. حيث اف الجيش االسرائيمي ايضا ال يسمح بتواجد الصحفييف 

ييف في غزة، لذلؾ مف البداية ىنالؾ نقص بالمعمومات، وال يوجد لدى االسرائيمييف القدرة مف تغطية ما يحدث في االسرائيم
 .غزة

 * ىؿ اعتمد االعالـ االسرائيمي عمى المعمومات الرسمية والعسكرية؟
تستخدميا دعايات  نعـ صحيح، ما تستطيع اف تأخذه مف معمومات مف غزة ىو عبارة افكار لمفيديوىات التي يمكف اف

لمجيش، ويمكنيـ اف يحصموا عمى مواد مصورة مف الفضائيات، ولكف في اغمب االحياف ما يعرضوه مف مواد مصورة تعود 
مف الجيش االسرائيمي     %99لمجيش االسرائيمي، وال يعرضوف ما تبثو قنوات الجزيرة او البي بي سي او سي اف اي، 

قاتيـ عمى الحرب، ومف النادر ما يمكف اف يتـ عرض وجية نظر المدنييف االسرائيمييف يقضوف الوقت بإعطاء وابداء تعمي
 .يمكف اف ينطقوا اسـ فمسطيف عمى اليواء

 * ما ىي التغيرات التي حدثت عمى االعالـ االسرائيمي في الحرب االخيرة عمى غزة مقارنة بالحروب السابقة؟
 .يث قمت الكفاءة والمينيةفي اي تغيير اصبح الوضع اسوأ ما ىو عميو ح 

افضؿ مثاالف عمى ذلؾ، ما حدث في رفح اياـ الحرب حيث تـ خطؼ جندي رىينة وقتؿ اثنيف اخريف، ولكف عمى سبيؿ 
، حيث لـ تعرض شيء ابدا، لـ تعرض اي 20  -18المثاؿ، عندما تشاىد جريدة يديعوت احرنوت في يـو االحد صفحة 

،حيث كانت كؿ العنوايف مكرسة فقط عمى الجندي خبر عف العشرات الذيف قتموا مف ا لمدنييف الفمسطينييف في ذلؾ اليـو
 .الذي اخذت حماس جثتو رىينة

مدني الذيف قتموا في رفح، حيث  100ايضا صحيفة ىآرتس، التي تعتبر اقؿ اىمية، حيث لـ تكف معظـ عناوينيا عف اؿ
اي مقاؿ عف المجزرة المخططة التي حدثت في رفح  كاف الخبر مكتوب عمى صفحة اخرى بخط صغير، لـ يكف ىناؾ

 .تستطيع، حيث يمكنؾ قرأتيا فقط بيف السطور كأفكار او معمومات مشتتة
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ىذه ىي الحقيقة التي كانت ناقصة فيما كانوا يكتبو االعالـ االسرائيمي والصحؼ، لـ يكف عندىـ ادنى فكرة عما يحدث 
                 .الوقت ىناؾ، ولـ يعطوا المعمومة الصحيحة في ذلؾ

 * كيؼ كانت ثقة الجميور االسرائيمي بإعالمو؟
 .حسنا، عادة لـ تكف ثقة عالية جدا، ولكف في وقت الحرب تغيرت

 
 مداخمة بسؤاؿ( ىؿ اعتمدوا عمى مصادر اخرى في الحصوؿ عمى المعمومات؟)*  

ره ما يحدث مف قتؿ وغيره في غزة، والجميور االسرائيمي ال ابدا ال، الف االعالـ االسرائيمي ال يريد اف يعرض اماـ جميو 
 .ال يريد اف يشاىد ذلؾ

ىناؾ فضائيات وىناؾ االنترنت، في حاؿ اردت اف تبحث عف ما يحدث في غزة لو اردت ذلؾ، ولكف الجميور االسرائيمي 
 .ال يريد اف يشاىد ذلؾ

سرائيمييف في دقائؽ عما يحدث في غزة، حيث تعرضت ىناؾ القناة الثانية والعاشرة كانت تعرض بعض وجيات نظر اال
 .لمعديد مف الشكاوي عمى ذلؾ، لذلؾ اعطى االعالـ االسرائيمي جميوره ما يريد

 
 * ىؿ ىناؾ اي اراء ُفرضت عمى االعالـ االسرائيمي؟

انيـ تمقوا مكالمات ىاتفية  ال اتذكر كثيرا ما تـ اكتشافو بعد الحرب، بعض الصحفييف االسرائيمييف مف القناة الثانية قالوا
كثيرة مف الحكومة تبمغيـ بنشر وعرض المزيد مف المعمومات والصور عف الدمار الذي يحدث في غزة، حيث اف الحكومة 

تريد مف القنوات التمفزيونية اف تعرض المزيد مف االخبار والصور عف الدمار في قطاع غزة ليثبتوا لالسرائيمييف بأف 
 .ية تفعؿ الكثير مف اجميـالحكومة االسرائيم

 * ىؿ يمكنؾ اف تخبرني عف رأيؾ الشخصي بأداء االعالـ االسرائيمي ؟
حسنا، وظيفتي ىي النقد االعالمي، وانا انتقد االعالـ االسرائيمي خاصة وقت االزمات مثؿ اخبار الحروب االخيرة عمى 

رض اف تعمؿ، ال اتحدث مف ناحية ايدولوجية، ولكف غزة. اعتقد اف وسائؿ االعالـ االسرائيمية ال تعمؿ كما مف المفت
اتحدث بشكؿ عاـ عف جميع احداث الصراع القائـ، نعـ ىي مفيومة وشرعية وىي تعمؿ كإعالـ لدولة واحدة، ولكنيا 

غامضة ومختبئة خمؼ سكاف الدولة، حيث نرى ذلؾ في كؿ مكاف ، لكف يجب تكوف متساوية وديمقراطية وتعمؿ بكفاءة 
مف المعمومات عما يحدث مع    %50  ال يمكف اخفاء المعمومات والحقائؽ، ال اقوؿ انو يجب اف يتـ عرضومينية، 

الفمسطينييف، وبيذه النسبة ستصبح المعمومات بطبيعة الحاؿ مزيفة، لكف عمى االقؿ يجب اف يعطوا بعض المعمومات عما 
 .يحدث عند الفمسطينييف حتى ولو كانت غير مناسبة ليـ

 
قاـ االعالـ االسرائيمي بنشر اي معمومات او اخبار عما يحدث عند الجانب الفمسطيني اـ الرقابة العسكرية منعت * ىؿ 
 ذلؾ؟
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 .االشياء تتغير، الرقابة العسكرية قاسية كثيرا، حيث يجب اف يتـ جمع كؿ شيء لمرقابة العسكرية
ء، انو وفي اسوأ االجزاء ال يعطي االعالـ فرص قابمت قبؿ حوالي اسبوعيف الرقيب العسكري، حيث أكد لي ىذا الشي

               .النشر، حيث اف االشياء الي مف الممكف اف اسمح بيا في بعض االحياف ال اسمح بيا ابدا

ومف ناحية عرض االراء، ىناؾ الكثير مف الرقابة الكذابة، لذلؾ ىناؾ الكثير مف الصحفييف ال يريدوف اف ينتقدوا الجيش 
رب، مع انيـ يعمموف جيدا اف الجيش يفعؿ خطأ عندما يرسؿ جنود بميمة عمؿ داخؿ قطاع غزة بمركبة عسكرية وقت الح

 7قديمة وليست جيدة لميمة عمؿ كيذه وال تصمح اف تكوف بميمة حربية، والتي تعطمت اثناء تواجدىا في غزة وتـ قتؿ 
 اف ننتقد المسؤوليف عف ارساؿ اولئؾ الجنود بيذه المركبة جنود ممف كانوا بداخميا، لذلؾ مف الواضح وبكؿ بساطة يجب 

او الشاحنة العسكرية، حتى يمكف اعتبارىا مف وجية نظر اسرائيمية وطنية، ولكف باالعالـ االسرائيمي قؿ ما يمكف مشاىدة 
يمتيـ الخطيرة ىذه، او قراءة انتقاد لشيئ كيذا. حتى الجنود في الجيش ال يمكنيف االنتقاد او االعتراض عمى توجييـ لم

ىؿ حاولوا فعؿ اي شيء لتجنب الذىاب بيذه الميمة؟ كيؼ وصمنا ليذه النقطة؟ لـ يتـ الحديث حوؿ ذلؾ حتى لو كاف 
  ذلؾ االنتقاد كاف انتقادا تقنيا، الشعور الوحيد الذي يصمنا ىو انو يجب اف نكوف لئيميف اكثر ووضع قنابؿ اكثر.

 ال يمكف معرفة ماذا يستشعروف، ممنوع عمى الصحفييف اف يتحدثوا في حاؿ ارادوا اف يطبعوا او وبالنسبة لمرقابة العسكرية، 

ينشروا او يحرروا اي شيئ وقامت الرقابة بمنعيـ، ال يمكنيـ قوؿ ذلؾ دوف اذف مف الرقابة، بسبب حساسية بعض 
مثؿ: تحركات القوات واماكف تواجدىا  االحداث والمواقؼ التي مف الممكف اف تستفيد منيا االجيزة االخرى او الخصـ

               وتوجييا، وخوؼ الصحفييف مف ذلؾ يكوف كبير النيا مسؤولية يحاسبوف عمييا.

 

صحفي متخصص بالشؤون االسرائيمية )رئيس تحرير وكالة معا االخبارية(                      –مقابمة د.ناصر المحام 
 5/11/2016السبت 

 

 االسرائيمي فترة الحرب االخيرة عمى غزة )التغطية، االعتماد، المصادر( * دور االعالـ
 
اسرائيؿ تستخدـ االعالـ وفؽ رواية الجيش االسرائيمي في الحروب وبالطريقة القديمة، حيث دخمت حرب غزة عمى ىذا - 

 . االساس
الحكومة، الناطؽ بمساف الجبية الداخمية،  في تسانزورا )الرقابة العسكرية( ويحاذييا الناطؽ بمساف الجيش، الناطؽ بمساف

الناطؽ بمساف الشرطة، الناطؽ بمساف االمف الداخمي، يساعده في ذلؾ وسائؿ االعالـ الممسوكة والممموكة كالقناة االولى 
انية والتابعة لمحكومة، موقع وصحيفة اسرائيؿ اليـو التابع لمكتب نتنياىو، وباقي الصحؼ والقنوات االخرى كالقناة الث

والعاشرة شبو حكومية، حيث استندوا الى ىذه االدوات القديمة ولـ يأخذوا بالحسباف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ) الفيسبوؾ، 
الواتس اب، تويتر(، وكانت الصدمة كبيرة جدا حيث اف مواقع التواصؿ االجتماعي اصبحت البطمة االعالمية في ىذا 
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 .الموضوع بالمغة العبرية
يف مثؿ موفاز وغيره العديد مف القيادات والجنراالت القديميف الذيف كانت ليـ كتابات ومنشورات عمى تويتر، ومف المسؤول

ومعظـ الصحفييف مف كؿ القنوات كانوا يستخدموف ايضا موقع الفيسبوؾ لمكتابة والنشر، واالخطر مف ذلؾ استخداـ 
بؿ الناطؽ بمساف الجيش طمب مف خاللو عدـ استخداـ الواتسب مف خالؿ الجنود حيث تـ عقد مؤتمراف صحفياف مف قِ 

الجنود لمواتس اب في وصؼ ميداف المعركة، وفي المرة الثالثة تـ عقد مؤتمر صحفي اضطر الجيش مف خاللو لالعالف 
 عف منع الجنود مف حمؿ الموبايالت )اجيزة المحموؿ(

 
الخارجية االسرائيمية دور وزارة االعالـ حيث تجيز  ىذا عمى الصعيد الداخمي، اـ عمى الصعيد الخارجي تتولى وزارة

روايات، ىذه الروايات تكوف مف خالؿ مونتاج قوي وجيد كبير ويتـ توزيعيا بمغات يسيؿ استخداميا عمى الصحفييف 
 .االجانب لالستخداـ الفوري لممؤسسة االعالمية التي يعمموف بيا، ولكنيا ايضا فشمت

 
عالـ التواصؿ االجتماعي )العالـ االفتراضي( غمب وىـز االعالـ الكالسيكي في حرب غزة وبالتالي استطيع القوؿ اف ا

 .وىذا سبب االرتباؾ االعالمي الذي حدث في اسرائيؿ خالؿ فترة الحرب
 
  ؟2014وحرب  )التغطية، المصادر( 2012ما اىـ التغيرات واالختالفات ما بيف حرب غزة   *
 

جعؿ االمور اكثر وضوحا واكثر قربا واكثر  4gعند االسرائيمييف وايضا اؿ 3gوجود اؿ  بشكؿ واضح وكبير، حيث اف - 
مباشرة، فال داعي النتظار نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءا عمى قنوات التمفزيوف االسرائيمي لمعرفة ماذا يقولوف المحمميف 

 .حزقيمي وغيرىـاالسرائيمييف المعتمديف مثؿ روني دانييؿ، اييود يعاري، تسفيكا ي
حيث بإمكانؾ الحصوؿ عمى المعمومة مباشرة مف الفيسبوؾ فترة الظييرة او في اي وقت آخر، وبالتالي ىناؾ فرؽ كبير 

وسائؿ االتصاالت(، وىذا يعتمد عمى االتصاالت وال يعتمد عمى وزارات  ) Telecommunicationوىائؿ في تقدـ اؿ
 .االعالـ وعمى الرقيب العسكري

نا اف نبحث في ىذا الموضوع، نجد اف معظـ الخبطات )الصدمات( الصحفية لـ تصدر عف النشرات المركزية اذا ارد
االسرائيمية ولـ تصدر عف الصحؼ الكالسيكية وال عف االذاعات التي كانت تغطي المسموع لكبار السف وسائقي 

 .المركبات
ندما كانت تطمؽ المقاومة في غزة الصواريخ عمى تؿ صحيح اف اسرائيؿ اعتمدت في البداية البث المباشر، خصوصا ع

ابيب وغيرىا مف المدف االسرائيمية، لـ يمتغي دور التمفزيوف ولـ يمتغى دور الصحيفة وال االذاعة، لكنيا لـ تعد المصدر 
 .الوحيد. مثال: يمكننا الحصوؿ اليـو عمى فيديو يؤكد وجود قتمى في عممية زيكيـ

ثؽ في االعالـ االسرائيمي ابدا، وأثبت اف االعالـ الفمسطيني ادؽ، واف المقاومة الفمسطينية نحف كإعالـ فمسطيني ؿ ن
  .كانت تمجأ الى التعبئة الوطنية والتيويؿ وغيرىا مف اجؿ رفع المعنويات، االعالـ االسرائيمي كاف يكذب
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التواصؿ االجتماعي النيا تمقائية اكثر  ووجية نظري الشخصية ىي انو وخالؿ فترة الحرب اعتمدنا كإعالـ فمسطيني مواقع
 وليست عشوائية، والتمقائية تعطيؾ االنطباع االوؿ بحيث تكوف قادرا الحقا عمى تكويف وجية نظر صحيحة

 
 ما دور الجميور االسرائيمي خالؿ الحرب، وكيؼ كانت ثقتو بإعالمو وبالرواية الرسمية؟ * 

 
السرائيمي وىرب جميع سكاف الجنوب مف الجنوب الى الشماؿ، ىربوا بشكؿ كامؿ الجميور االسرائيمي انتقد بشدة الجيش ا 

وانتقدوا الجيش الوؿ مرة عالنية، يمقب االسرائيمييف الجيش االسرائيمي بالمغة العبرية )البقرة المقدسة( حيث تطاولوا عمى 
 .يش يتوسؿ لمجميور االسرائيمي العادة ثقتو بيـالبقرة المقدسة وانتقدوىا وقالوا انيا غير كافية ، ثـ خرج الناطؽ بإسـ الج

 .اي جية رسمية او عسكرية او حكومية او شبو حكومية ال تأخذ بعيف االعتبار مواقع التواصؿ االجتماعي ستفشؿ
االعالـ الكالسيكي لوحده لـ يعد قادرا عمى االجابة عمى اسئمة الجميور فترة الحرب، اضؼ لذلؾ اف الجبية الداخمية 

  .رائيمية مثميا مثؿ اي جبية داخمية، ليس ىناؾ اي مدينة او قرية او مصنع او مدرسة تريد اف يتـ قصفيا وتموتاالس
ما يحدث بالحروب في روسيا او امريكا او كندا او استراليا او سوريا كميا حروب، لذلؾ عندما يرسؿ اي احد ابنو لممدرسة 

ارساؿ االسرائيمييف اوالدىـ الى المدرسة لـ يكف موجودا، حيث كانت يريد اف يطمئف اذا كاف سيموت او سيعود لو، و 
الحكومة االسرائيمية تقوؿ لالسرائيمييف في اوؿ اياـ الحرب: ارسموا ابنائكـ الى المدارس، ولكنيـ كانوا يرفضوف ذلؾ، مثؿ 

 .سديروت وعسقالف
بطاؿ ولكنيا مجموعة مف الناس البسطاء بالتالي الحرب حرب، والجبية الداخمية جبية داخمية ليست نخبة مف اال

 .)الضعاؼ( الذيف يبحثوف عف المالجئ ومالذ في الحروب لمنجاة والسالمة الفردية
 

                                     أخرى؟ اعالـ وسائؿ اـ الرسمية؟ الرواية ؟ االسرائيمييف اعتماد كاف ماذا عمى * 

 
والتوجيات العسكرية، كانت موجودة ولكف لـ تكف كافية، وبالتالي في مسألة الحياة والموت لـ تغب وسائؿ االعالـ الرسمية  

الناطؽ بإسـ كتائب القساـ( واستخدـ  -يتـ استخداـ كؿ المعمومات الموجودة، لذلؾ استخدـ الجميور االسرائيمي )ابو عبيدة 
المحّمؿ الّسياسّي في  جمة الى العبرية مثؿ باراؾ رافيد )الجميور االسرائيمي خصوصا الناطقيف بالمغة العربية قاموا بالتر 

 عف) يترجموىا ثـ العربية بالمغة كتابتو يتـ ما فيـ عمى قدراتيـ استخدموا منيـ والكثير رابوبورت، ميروف ،(صحيفة 'ىآرتس'
 (ضيؼ محمد اغتياؿ الصواريخ، زيكيـ، عممية الجنود، خطؼ

سرائيمية والجيات الرسمية اكدت اغتياؿ محمد الضيؼ، افي ديختر، اعضاء مثاؿ صارخ: جميع وسائؿ االعالـ اال
الكنيست، رئيس الموساد، رئيس الشاباؾ، رئيس االركاف، نتنياىو شخصيا، واذ يثبت الحقا اف المعمومة خاطئة!! وبالتالي 

صالحة وال تقنع الجميور ىذا نموذج عف فشؿ االعالـ االسرائيمي، نموذج عف طريقة تغطيتيـ القديمة التي لـ تعد 
 االسرائيمي
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                         ؟2014ما دور الرقيب العسكري عمى االعالـ فترة الحرب عمى غزة عاـ  * 

 
ندما يأخذ وع بأخذه، مسموح ىو ما عدا العربية او الفمسطينية القنوات مف المعمومات يأخد ال االسرائيمي االعالـ بداية - 

مف االعالـ الفمسطيني يتـ أخذه بدوف صوت بقصد نزع الدسـ منو، وبقصد تجييره لصالح الرواية فيديو لحدث ما 
االسرائيمية، أؤكد لؾ بأنو لـ تعد إسرائيؿ او فتح او حماس او كتائب القساـ او روسيا او امريكا تستطيع اف تنفرد بالقصة. 

رؼ آخر اي وجييف لمصورة وقد يكوف اكثر مف وجييف، ال يمكف ابدا الي طرؼ اف ينفرد بالقصة لوحده، بسبب وجود ط
وبالتالي الفمسطينيوف يمكف اف يعرفوا اف ىناؾ مف ينافسيـ في روايتيـ وقصتيـ، لكف اسرائيؿ لـ تكف تعرؼ، اآلف ىي 

 .تعرؼ، تعرؼ اف الرواية الحربية لـ تعد بيدىا فقط
ال تممؾ الرواية لوحدىا، االمـ المتحدة تبنت تقرير يؤكد بأف اسرائيؿ  2008تقرير جولدستوف عف الحرب السابقة 

جولدستوف ) الذي يشمؿ جرائـ الحرب، الفوسفور االبيض الذي تـ استخدامو في غزة( حتى حزب اهلل ال يممؾ الرواية 
ورة لوحده وبالتأكيد اسرائيؿ ال تممؾ الرواية لوحدىا، لذا الجميع كاف يبحث عف كؿ المصادر مف اجؿ اف يكوف ىناؾ ص

واضحة كاممة متكاممة لما حدث في الحرب وىذا حؽ مشروع لمبشر ولكؿ االجناس سواء كاف معتدي او معتدى عميو، في 
  تشعر وتممس اف الخبر حقيقي او قادر عمى اف يالمس الواقع  تعرؼ وتريد اف  النياية انت تريد اف

معظـ الصواريخ التي تممكيا المقاومة في قطاع غزة مثال: اسرائيؿ قالت في االسبوع االوؿ مف الحرب انيا قضت عمى 
يوما )تؿ  59وبالتالي بقي يوماف او ثالث لضرب ما تبقى منيا ، ولكف استمرت المقاومة بضرب صواريخيا تجاه اسرائيؿ 

ة، حيف يتعطؿ ابيب، عسقالف، نتانيا( وبالتالي الرواية االسرائيمية كانت خاطئة، اذا الجميور االسرائيمي بدرؾ ذلؾ بالغريز 
العقؿ يتـ استخداـ الغريزة في صراع البقاء، واستخدـ االسرائيمييف غريزتيـ وعرفوا انو يجب عميو االستماع الى الخطاب 

 .الفمسطيني، لذلؾ امتألت الصحافة العبرية بالروايات والقصص الفمسطينية
 

 ؟ العسكري الرقيب دور تراجع ىال * 
موجودا ولكف بشكؿ شكمي، وكبار الصحفييف االسرائيمييف لـ يمتزموا بتعميماتو مثؿ: ناحـو  طبعا وبدوف شؾ تراجع، بقي - 

برنيع، ياروف لندف، ، رفيؼ دروكر، وىـ مف كبار الصحفييف االسرائيمييف الذي لـ يمتزموا بالرواية التي قاليا الرقيب 
 العسكري االسرائيمي )تسانزورا(

 
  يمتزموا مف اي ناحية؟ لـ * 
 الجياد او حماس مقابمة يستطيعوا لـ لالجانب، مقابالتيـ كثرت اخرى، مصادر عف بحثيـ ناحية مف يمتزموا لـ - 

  اخرى مصادر عف بحثوا وبالتالي غزة، وصوؿ استطاعتيـ لعدـ االسالمي
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  ؟2014و  2012ب العسكري مقارنة ما بيف الرقي دور تراجع اسباب * 
 اسرائيؿ اف تقوؿ حماس استخبارات كانت لمحرب، مستعدة تكف لـ وحماس مستعدة كانت اسرائيؿ  2012 حرب في - 

 اوؿ وفي فمسطيني 280 قتمت غزة قطاع عمى ليا غارة اوؿ في اسرائيؿ ولكف ذلؾ، عمى تجرؤ ولف لمحرب مستعدة غير
تجيز لنفسيا لبناء دولتيا في غزة ووزراء حكومة حماس جمسوا في لـ تكف مستعدة، فيي كانت  حماس لمحرب، يـو

اياـ، حماس خسرت الكثير، لـ تمت ولكنيا خسرت  6مكاتبيـ ومنشغميف بحكميـ لمقطاع وكانت حرب سريعة، حرب 
 .الكثير

 
 .اريا وال امنيا، حماس كانت مستعدة لمحرب واسرائيؿ لـ تكف مستعدة ال عسكريا وال اعالميا وال استخب2014عمى عكس 

 
   الحرب؟؟ الحداث تغطيتو خالؿ االنسانية بمبدأ االسرائيمي االعالـ يتعامؿ ىؿ * 
 رواية وضع يتـ االنسانية، الصورة الستخداـ اضطروا حاؿ وفي منيا، ييربوا االنسانية، المشاىد تصوير يتـ ال عادة - 

ومف وجية نظري االعالـ االسرائيمي خالي مف االنسانية وقاسي  انيا لكؿ االعراؼ والقيـ،وانس اخالقيا مخالفة مخالفة،
وىمجي، يبدو عمى الصحفييف االسرائيمييف انيـ ذو وجوه شقراء ووسيموف، لكف بداخمييـ عفف حقيقي في طريقة تغطيتيـ 

ة تجاه تغطية احداث لالحداث )قتؿ االطفاؿ، في ىدـ المنازؿ( ىـ كانوا فاشييف جدا وال يوجد بقموبيـ اي رحمة او انساني
 .الحرب، وىذا ارتد عمييـ وال يزاؿ مستمر

 
مثاؿ: في عممية اعداـ الشييد عبد الرحمف الشريؼ في الخميؿ، لغاية اآلف المجتمع االسرائيمي متوحش، متوحش النو 

 عجز عف تحقيؽ انتصار عسكري واضح عمى العرب، ذلؾ ما يجعمو يمجأ الى اسموب االنتقاـ
 

 يصرخ االسرائيمي االعالـ في مباشرة اليواء عمى وخرج غزة، في واوالده عائمتو فقد الذي الدكتور قصة/  ىعم تعميؽ * 
 !!اسرائيؿ في لمعالج اسرتو افراد بعض بنقؿ بالسماح اسرائيؿ قامت حيث واسرتو، ابنائو فقدانو عمى ويبكي

ث لكف لـ يغير او يؤثر في اتجاىو ومبدأ عممو ، فيو عالـ االسرائيمي ىذا الحداال غطى استثناء،/ ىامش يعتبر ىذا - 
كاف طبيب فمسطيني مف بيت الىيا في مستشفى اسرائيمي، اتصؿ عمى االعالـ االسرائيمي وقاؿ عمى اليواء اف بناتو قد 

  قتمف كونو طبيب في مستشفى اسرائيمي فقط
 

 ي، انتقامي، يفقد في عممو كؿ القيـحش ويخمو مف المينية، سادمتو  االسرائيمي والتمفزيوف االعالـ - 
 

 فقط وليس معتدي يصبح نفسو وىو لحكومتو، وضحيو لنفسو، وضحيو االسرائيمي، لالعالـ ضحية االسرائيمي الجميور - 
 ضحية



93 
 

الية عف الضباط، بالعكس وراديك تطرفا يقؿ ال وشجعيا وأيدىا النوع ىذا مف حكومة انتخب مف ىو االسرائيمي الجميور - 
                                                                               حيانا كثيرة المؤسسة العسكرية )االحتالؿ( تبدو اقؿ حدة وخطورة مف الجميور االسرائيمي نفسوا

 

 10/11/2016الخميس  –مقابمة مع جدعون ليفي )صحفي وكاتب اسرائيمي( 

 المعمومات التي يتـ نشرىا مف مصادر اخرى غير االسرائيمية؟ * كيؼ يحصؿ االسرائيمييف عمى

جزء مف الجميور االسرائيمييف، الف معظـ االسرائيمييف ال يتابعوف االعالـ العربي والفمسطيني، لذلؾ يجب الحصوؿ عمييا 
عربي، لذلؾ يتـ اخذ مف خالؿ االعالـ االسرائيمي، وبالعادة االعالـ االسرائيمي ال يقتبس المعمومات مف االعالـ ال

 المعمومات مف االعالـ العربي بشكؿ محدود.

المعمومات التي تأتي مف المصادر العربية تكوف مشكوؾ بيا مف قبؿ االعالـ االسرائيمي بأنيا  ليست صحيحة، ليس 
ـ عمؿ تعديؿ )فيمتر( بشكؿ دائـ ولكف في حاالت كثيرة، والمواد او المعمومات التي يأخذونيا بالعادة مف االعالـ العربي يت

 عمييا مف قبؿ االعالـ االسرائيمي

 * ما ىي وجية نظرؾ بثقة الجميور االسرائيمي بإعالمو في الحرب االخيرة عمى غزة؟

الجميور االسرائيمي يثؽ باالعالـ االسرائيمي، يقولوف انيـ يثقوف في االعالـ كثيرا بسبب كثرة الكذب الذي يمارسونو، بس 
ثقوف بإعالميـ بكؿ الوسائؿ، خاصة في اوقات الحروب ال يبحثوف عف مصادر اخرى غير االسرائيمية، بشكؿ عاـ انيـ ي

لذلؾ يروف صور مختمفة عف الحقيقة عما حدث في غزة، عمى سبيؿ المثاؿ: حاالت التدمير والقتؿ، حيث يعرضوف جزء 
 مما يحدث .

مومات الدقيقة وذات المصداقية؟ ىؿ يعتمدوف عمى الرواية * عمى ماذا يعتمد الجميور االسرائيمي في الحصوؿ عمى المع
 الرسمية؟

في وقت الحرب بالذات، اعتمد الجميور عمى المصادر والمعمومات النابعة مف الجيش تماما وبشكؿ كبير، ووثؽ الجميور 
 بو.

 وبرأيي اف ىذا ليس جيدا الف ذلؾ يعتبر دعاية مصفية.

 تنشرىا حماس بالنسبة لالسرائيمييف بخصوص االسير لدييا اروف شاؤوؿ؟* ماذا عف المعمومات واالخبار التي 

ال اعمـ شيئا عف شاؤوؿ، ولكف عادة عندما حماس تتحدث عف شاؤوؿ، ينتقؿ ىذا الحديث بشكؿ سريع لالسرائمييف ، لذلؾ 
االسرائيمي ال يصدؽ في ىذه المحظة يتـ متابعة حماس لمحصوؿ عمى اي مصادر تتعمؽ بو، وكثيرا مف االحياف الجميور 

 معمومات حماس.
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 * ىؿ يثؽ الجميور االسرائيمي بوسائؿ التواصؿ االجتماعي اـ فقط باالعالـ الرسمي؟

ال، مثؿ الكثير مف االماكف االخرى واالماكف الجديدة، وسائؿ التواصؿ االجتماعي  تؤثر كثيرا، ومصادر المعمومات تتنوع 
 وسائؿ التواصؿ االجتماعي موجودة لتعبر اف وجيات النظر، والمشاعر فقط.وتزداد اكثر فأكثر، ولكف في النياية 

ال زلنا نثؽ باالعالـ الرسمي اكثر، الف االعالـ االجتماعي )وسائؿ التواصؿ االجتماعي( ال يمكف اف نصؿ مف خالليا 
 لممعمومات الصحيحة والدقيقة والرسمية.

ض المواد والمعمومات مف خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وتأخذ في بعض األحياف وسائؿ اإلعالـ الرسمية  تأخذ بع
مصداقية اكثر النيا تضمف وسائؿ التواصؿ االجتماعي في بعض االوقات، الف معظـ انواع القصص تبدأ مف خالؿ 

 نشرىا عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، ثـ تأخذىا وسائؿ االعالـ )المحترفة( وتقـو بعمؿ تعديؿ عمييا.

 كانت تغطية االعالـ االسرائيمي لمحرب االخيرة عمى غزة مف ناحية االنسانية ؟؟ * كيؼ

كانت مثيرة لمتشاـؤ والعار، حيث انيـ لـ يعرضوا صور التدمير الذي حدث في غزة وال القتؿ، حتى االطفاؿ الذي قتموا لـ 
يتـ التركيز عمى ما يحدث عند يعرضوا صورىـ، المستشفيات، يمكف نرى شيئا قميال مف ذلؾ لكف ليس كثيرا ما 

الفمسطينييف، وحتى يتـ مشاىدة الصورة الحقيقية يجب مشاىدة القنوات العربية ومنيا الجزيرة، الف االعالـ االسرائيمي ال 
 يعرض كفاية ما يدور في غزة

 * اذف يثؽ الجميور االسرائيمي بإعالمو !؟

 نعـ، نعـ يثقوف بو

 عميرة ىاس، صحفية بصحيفة ىآرتس العبرية، مقابمة بتاريخ 2015/11/21

 ؟2014* كيفية تغطية االعالـ االسرائيمي الحرب عمى غزة 

دائما االعالـ االسرائيمي يحصؿ عمى معموماتو مف الجيش والشاباؾ والمخابرات )الرواية الرسمية( ، ولكف دائما ىناؾ 
قناعة موجودة لدى االسرائيمييف اف االحداث شكوؾ واسئمة واستفسارات عف احداث واشخاص ووسائؿ اعالـ ... وىناؾ 

والحرب والمعارؾ تحدث لسبب وىو الرد عمى العنؼ واالرىاب الذي يدور في المنطقة، مثؿ االحداث االخيرة التي تشيدىا 
مناطؽ الضفة والداخؿ مف عمميات طعف ودىس عندما يقـو الجيش باطالؽ النار عمى فتاة بمجرد شكوكو بمحاولتيا طعف 

د وبمجرد انيا وضعت يدىا في حقيبتيا حيث يتـ اطالؽ النار عمييا وبعد ذلؾ ُيكتشؼ انو مجرد شكوؾ وىذا بالنسبة جنو 
 ليـ امر طبيعي .

 * ىؿ ىناؾ تحريؼ لمحقيقة؟
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االسرائيميوف يكذبوف ويحرفوف ولكف ليس دائما، احيانا الفمسطينيوف يكذبوف اكثر منيـ في المعمومات والحقائؽ، المصادر 
 واالعالـ.

ىناؾ اخطاء كثيرة يرتكبيا االسرائيميوف والفمسطينيوف ايضا، فعندما تقوؿ اسرائيؿ اف المقاومة الفمسطينية تقاـو وتضرب 
وتقصؼ مف بيف المدنييف، وىو ما تقـو بو ايضا اسرائيؿ حيث تقـو بالرد عمى اطالؽ النار والقصؼ مف بيف المدنييف 

 ات .ومف داخؿ المستوطنات والمستعمر 

 * يـو الجمعة االسود )رفح( !

، حيث كاف ىناؾ وقؼ الطالؽ  ىنا كاف االمر واضحا حيث لـ يكذب الفمسطينيوف او يحرفوا بحقيقة ما حدث في ىذا اليـو
 النار ولـ ينتيكوا ىذا الوقؼ، ولكف االسرائيمييف نفسيـ مف انتيكوا وقؼ اطالؽ النار.

لروايات والحقائؽ مف طرؼ ما، ولكف كاف ىناؾ صدؽ وكذب مف كال الطرفيف ال اريد اف اقوؿ اف الصدؽ والكذب في ا
 في نشر الحقائؽ .

 * ىيكمية وضع المعمومات ؟

 االسرائيميوف ناجحوف جدا في ذلؾ، وىذا مريح جدا بالنسبة لمصحفييف.

يس بمغة تحريضية، كانيا في عصر االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي، مف السيؿ اخذ المعمومات مف االسرائيمييف ، ل
مينية وواقعية وموضوعية، ومف السيؿ جدا اخذ المعمومات واالخبار، عمى عكس الحاؿ عند الفمسطينييف، ليس ىناؾ 

مصدر رسمي مركزي الخذ المعمومات، حيث المعمومات تنتشر مف عدة مصادر ما يشكؾ بأمرىا، ولكف سبب ذلؾ واضح 
حرب، حتى في الوضع الحالي، ليس ىناؾ معمومات رسمية مركزية مف  وىو انيـ تحت القصؼ مثال وفي حالة

الفمسطينييف يتـ اعتمادىا لجميع وسائؿ االعالـ الفمسطينيةعمى سبيؿ المثاؿ: اليبة الشعبية وعمميات الطعف والقتؿ 
ا وغيرىا.. ليس ىناؾ مصدر رسمي او مؤسسة رسمية مف السيؿ الوصوؿ ليا واخذ المعمومات االكيدة مني  

 وفي رد الباحث عمييا / 

اف في حالة الحرب واالوضاع االمنية ىناؾ وزارة االعالـ الفسطينية والتي اعمنت لمجميع اف مصادر المعمومات والحصوؿ 
 عمييا  بخصوص المصابيف واالسرى والقتمى وغير ذلؾ يتـ فقط عف طريقيا.

ينية تجمع المعمومات مف الصحفييف ومف اماكف وردت الصحفية/ رغـ ذلؾ يجب اف يكوف ىناؾ مؤسسة رسمية فمسط
 الحدث باستمرار وفحص المعمومات بشكؿ دقيؽ قبؿ نشرىا وتوزيعيا.

 بالنسبة لحرب غزة

مف ناحية االداء والمصداقية. 2012و 2009ىناؾ تحسف كبير عند الفمسطينييف مقارنة بحرب   
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؟2014 – 2012* مدى االختالؼ في االعالـ االسرائيمي بيف حربي غزة   

، 2014حتى  2012ثـ  2009ىناؾ تغير عمى االعالـ االسرائيمي مف العاـ   

مثال: صحيفة ىارتس في حاالت الحرب ، مصداقية الجيش دائما اعمى وكذلؾ عند ىارتس، حيث اف الصفحة االولى 
ية.بالصحيفة دائما مرتبطة بالجيش او االسرائمييف، ثـ ممكف اف تتوفر مساحة لمرواية الفمسطين  

في الوقت الحاضر، ىناؾ مرونة اكثر وقبوؿ اكثر لمرواية الفمسطينية ،  ولكف ىناؾ تدقيؽ شديد عمى المعمومات المتعمقة 
بالرواية الفمسطينية حيث يجب اف تعتمد عمى عدة مصادر عمى عكس الرواية االسرائيمية التي تعتمد عمى مصدر عمى 

ا ويتيموا الفمسطينييف والصحفي بالكذب.االقؿ، وفي حاؿ الشكوؾ بالمعمومة يكذبوني  

 الكتابة عف الفمسطينييف تأخذ جيود بأضعاؼ جيود ما ُيكتب عف االسرائيمييف.

 

 25/10/2015فايز عباس، صحفي ومتخصص بالشؤون االسرائيمية، مقابمة بتاريخ 
 

تغطيتو مع الحروب خاصة حرب * في حاالت الحرب او الطوارئ في اسرائيؿ، كيؼ كانت يتعاطى االعالـ االسرائيمي ب
 ؟2014غزة 

 
 الجميور االسرائيمي واالعالـ االسرائيمي بشكؿ عاـ يتبنى موقؼ الجيات االمنية والرسمية الحكومية

في حرب غزة كاف ىناؾ اجماع اسرائيمي اجماع اعالمي بإستثناء صحيفة ىآرتس التي كانت مف البداية ضد الحرب عمى 
مية لكف باقي الجيات االعالمية المرئي المكتوب المقروء المسموع كانت تتبنى الموقؼ االمني غزة وضد السياسة االسرائي

، بما اف سكاف اسرائيؿ ىـ ايضا تبنوا الموقؼ الرسمي ، حيث كانت لدييـ ثقة عمياء في االعالـ  والرسمي الحكومي
 ج السرب كاف يياجـ بشكؿ عنيؼ.االسرائيمي وما ينشره مف اخبار ومعمومات، بحيث اف كؿ مف كاف يغرد خار 

 
صحيفة ىآرتس ، كانت ردود فعؿ غاضبة ضدىا وتتعرض لتحريض عمى سياستيا وما تنشره مف الجميور عادة ما يتـ 
تبني الموقؼ الرسمي ، ولكف بعد انتياء الحرب او حالة الطوارئ في اسرائيؿ، يبدأ االعالـ في طرح االسئمة وفتح ممفات 

ت الحرب ، حيث تبدأ التحقيقات وليس التحميالت فقط، مثؿ: أيف فشمت اسرائيؿ وكيؼ فشمت ولماذا كانت معمقة خالؿ وق
 فشمت؟ ولماذا الجيش االسرائيمي بكؿ قوتو التكنولوجية والعسكرية واالمنية لـ يقضي عمى االنفاؽ في غزة؟

 
فية تنفيذ المقاومة في غزة عمميات مف منطقة فوجئ االعالـ االسرائيمي وبدأ يطرح االسئمة عمى الجيش والمسؤوليف حوؿ كي

صفر وعمميات جرئية داخؿ المناطؽ الحدودية والمناطؽ العسكرية االسرائيمية مثؿ عممية دخوؿ افراد مف المقاومة سميت 
ب) الضفادع البحرية( التي نفذت عممية ناحؿ عوز واشتبكت مع الجيش االسرائيمي، حديث االعالـ االسرائيمي عف 

يات الفمسطينية التي نفذتيا المقاومة في غزة بشكؿ غير مسبوؽ، حيث وصفيا بالعمميات الجريئة وتدؿ عمى مدى العمم
 .تدريبات المقاومة المتطورة
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االعالـ االسرائيمي يتبنى الموقؼ الرسمي خالؿ الحرب واالزمات، ولكف بعد الحرب ال يدافع عف الحكومة وال الموقؼ 
يمي كاف ينشر صور ومعمومات خالؿ الحرب عمى غزة في وسائؿ االعالـ العربية والدولية ، لـ الرسمي، االعالـ االسرائ

تصؼ ىذه الصور معاناة الفمسطينييف وال الضحايا الفمسطينييف، ولكف كانت فقط حوؿ عمميات القصؼ والدمار اضافة 
 تظيرىـ بصورة المعتدى عمييـالى خوؼ االسرائيمييف في المناطؽ التي كانت تقصفيا المقاومة بالصواريخ و 

 ولـ يخمو االعالـ االسرائيمي وخاصة الصحؼ مف وجيات نظر القيادة الفمسطينية وقيادة المقاومة مثؿ حماس والجياد
 

 * كيؼ كاف اعتماد االعالـ االسرائيمي عمى الرواية الرسمية؟
ـ في غزة، كانوا يضطروف الستخداـ بعض عدـ وجود معمومات كافية عند االعالـ االسرائيمي لعدـ وجود مراسميف لي

 الصور والمعمومات التي تبثيا القنوات الفمسطينية خاصة القنوات التابعة لممقاومة في غزة
  كانت تخضع لمرقابة الداخمية في وسائؿ االعالـ وليست العسكرية بحيث ال تظير صور جثث او اطفاؿ

 
 * ما مدى تأثير االعالـ االسرائيمي عمى جميوره؟

 لـ يتأثر، ولكف حاولوا يظيروا ما يحدث في الطرؼ االخر بشكؿ محدود
 

االعالـ االسرائيمي ال يحاوؿ اف يخفي معمومات كعدد القتمى او الجرحى، ولـ يكف الجميور االسرائيمي يتوجو لمتابعة 
لمتحدثة بالمغة االنجميزي كقناة القنوات العربية بشكؿ مباشر، ولكف مف الممكف انو كاف يتوجو لبعض القنوات االجنبية او ا
 الجزيرة االنجميزية، واشؾ اف يكوف ىناؾ قنوات عربية عمى الصحوف ) االطباؽ ( والستاليت

 
2014/   2012* ما اىـ التغييرات عمى االعالـ االسرائيمي في التغطية.. ما بيف حرب          ؟ ..

 2014سمية خالؿ الحرب،ولكف في الحرب االخيرة عمى غزة لـ يكف ىناؾ فرؽ كبير في التغطية،، ىناؾ تبني رواية ر 
 2012وسائؿ االعالـ االسرائيمية فوجئت وذىمت مف العمميات النوعية التي حدثت والتي لـ تكف موجود في السابؽ في 
رييف االعالـ كاف يعترؼ بأف عمميات المقاومة ىي عمميات نوعية وجديدة، الخبراء االستراتيجييف والمراسميف العسك

االسرائيمييف ىـ الذيف يتحولوا خالؿ الحرب الى ناطقيف عسكرييف عممينا بإسـ الجيش مثؿ: روني دانييؿ، المراسؿ 
اختالؼ  العسكري ، وىو الذي يخدـ الجيش ،الـو بف دفيد ، كاف منطقي في تحميمو ، واختالؼ تحميمو عف التغطية،

  ىناؾ وحدة تغطية القنوات االولى عف الثانية عف العاشرة ، لـ يكف
 

مثاؿ: اصابة ابنة موظؼ فمسطيني االصؿ في صحيفة معاريؼ، حيث تـ نشر الخبر في الصفحة االولى بصحيفة 
معاريؼ، حيث نظر اليو كموظؼ وليس مواطف فمسطيني مف غزة، ىناؾ نقوؿ اف العالقة الشخصية ليا دور كبير في 

 تغطية االحداث
يدافيا واستشياد جميع افرادىا خالؿ الحرب ولـ يتـ ذكرىا في وسائؿ االعالـ االسرائيمية ىناؾ عائمة كبيرة وكاممة تـ است

واف كانت قد تـ ذكرىا في االعالـ االسرائيمي لما كانت بالطابع االنساني كما حدث مع عائمة الطبيب انما بالطابع 
 . االخباري الناشؼ

ة، ولكف ىناؾ بعض وسائؿ االعالـ ليست مجبرة عمى االلتزاـ بالرواية االعالـ االسرائيمي ليس محايدا وال يأبو لوجود رقاب
الرسمية ولكف يمكف القوؿ انيا وسائؿ اعالـ اسرائيمية وىي تعيش في مجتمع اسرائيمي ، تتعامؿ مع الحدث حسب 

عمى غزة ولكف ليا موقؼ مف االحتالؿ والحرب  -تجارية وخاصة  -مصالحيا السياسية او التجارية، صحيفة ىآرتس 
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واغمبية مف يعمؿ بيا يعتمدوف نفس الموقؼ، وىي تغطي الشأف الفمسطيني اكثر مف كؿ وسائؿ االعالـ الفمسطينية والغير 
 .فمسطينية

 
االعالـ الفمسطيني كاف لو دور كبير عمى الصعيد العربي وبرز بشكؿ ممحوظ مف خالؿ المتابعة وتغطية االحداث في 

: قناة فمسطيف اليـو التي تميزت عف غيرىا في تغطية الحرب عمى غزة بشكؿ مستمر بسبب الحرب االخيرة عمى غزة، مثؿ
 .مينية القناة ومصداقيتيا

وفي ذات الوقت ال يمكف تحديد مقارنة معينة بيف االعالـ الفمسطيني واالسرائيمي، كوف االعالـ االسرائيمي ال يعمؿ عمى 
ونشر المعمومات بمغات اخرى يمكف اف تصؿ لمغرب بالمغة التي يتحدثوف الصعيد المحمي فقط، وانما عمى صعيد الدولي 

 .بيا
 يديعوت احرنوت الصحيفة االكثر متابعة في اسرائيؿ، القناة الثانية القناة االكثر متابعة في اسرائيؿ.

 
واد اعالمية مف خالؿ االعالـ االسرائيمي لـ يتأثر باالعالـ الفمسطيني بشكؿ كبير رغـ المجوء بعض االحياف الستخداـ م

 .االعالـ الفمسطيني
 
 

 ..؟2014* ما دور الرقابة العسكرية عمى االعالـ فترة الحرب عمى غز 
الرقابة العسكرية لـ تكف تمنع بث صور او اخبار، حتى بعض وسائؿ االعالـ التي رفضت ارساؿ المواد لمرقابة العسكرية، 

 بة موسعةمثؿ عف مكاف الجنود وتحركاتيـ، لـ تكف الرقا
وغير صحيح ما يقاؿ عف فرض الرقابة العسكرية قيود ع االعالـ في اسرائيؿ، النو ال يمكف اف تفرض رقابة بوجود وسائؿ 
اتصاؿ اصبح االعتماد عمييا اكثر مف االعالـ نفسو، واف كاف قد تـ اخفاء بعض المعمومات عف ضحايا في الجيش اال 

قارب وعائالت واصدقاء ال يمكف فرض عمييـ رقابة او منعيـ مف االفصاح عف اف ىناؾ وسائؿ اتصاؿ وتواصؿ دائمة وا
 .المعمومات

 
 ..خوؼ المراسميف والصحفييف االسرائيمييف

مف الطبيعي عندما يسمعوف اصوات االنذار تطمؽ بقوة سيخافوف ويختبئوف وىذه الحالة تحدث عند الجميع، عمى عكس 
االراضي المحتمة كبارا وصغارا عندما يسمعوف اصوات الصواريخ يخرجوف عمى  الفمسطيينيف سواء كانوا في غزة او في
 .اسطح البيوت ولمشوارع وكأنيا العاب

 . وفي النياية أكد السيد عباس عمى اعتماد االعالـ االسرائيمي بكؿ وسائمو وبشكؿ عاـ عمى الرواية الرسمية
 
 
 

 28/10/2015مقابمة في تاريخ باحث متخصص في الشؤون االسرائيمية،  -عميان اليندي 
 
ال بد مف االشارة اف االعالـ االسرائيمي بشكؿ او بأخر ىو اعالـ غير مستقؿ ، وبإستثناء انشاء صحيفيتيف يديعوت  -

وباقي الصحؼ في اسرائيؿ ىي صحؼ حزبية منذ نشأة اسرائيؿ، وبالتالي الصحؼ االسرائيمية تعبر  -احرنوت ومعاريؼ 
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 خؿ المجتمع االسرائيمي وال تعبر عف وجية نظر عامة في اسرائيؿ. عف تيارات معينة دا
 

مثال: صحيفة يديعوت احرنوت وتعتبر اكثر صحيفة مستقمة في اسرائيؿ ، ىي بشكؿ او بأخر تعبر عف تيارات اليميف 
ت قريبة ال زال -الوسط ، صحيفة معاريؼ وخاصة في االونة االخيرة اصبحت تتجو نحو التطرؼ، اما صحيفة ىآرتس 

 الى حزب العمؿ
 

وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ اف االعالـ في اسرائيؿ ىو مجند ، لذلؾ الكثير مف الصحفييف واالعالمييف او اصحاب وسائؿ 
االعالـ في اسرائيؿ ىـ اعضاء كنيست تابعيف الحزاب معينة وتغطية الصحافة في اسرائيؿ لمشأف الفمسطيني ىي تغطية 

تياز ، بمعنى اف كؿ وسائؿ االعالـ في اسرائيؿ تتبنى الرواية الرسمية االسرائيمية وال تتبنى غيرىا يمكف اعتبارىا يمينية بإم
 مف الروايات.

 
 ، ولكف ىناؾ اخفاقات . 2012لـ تختمؼ تغطية االعالـ االسرائيمي كثير عف السابؽ كما في  2014في حرب 

 
 روايتيف اسرائيمية وفمسطينية، لـ يكف ىناؾ رواية وسط، كانت ىناؾ  2014مثال ىناؾ مذبحة حدثت في رفح في حرب 

 الرواية االسرائيمية قالت انو تـ وقؼ اطالؽ النار وخطؼ جندي ، ثـ حدثت المذبحة
 اما الرواية الفمسطينية نفت وقؼ اطالؽ النار واعمنت عف خطؼ جندي خالؿ الحرب.

 
السرائيمية ، ورفضت االستماع الي رأي آخر، وتبيف فيما بعد ووسائؿ االعالـ االسرائيمية في ذلؾ الحيف تبنت الرواية ا

الحرب اف الرواية االسرائيمية رواية كاذبة، وبالتالي نشر معمومات وتفاصيؿ ليست صحيحة والكذب عمى الجميور، ولكنيا 
لحيف اظيار الحقيقة لـ تتأثر كونيا ال تأبو لنقؿ الحقيقة او واقع االحداث، االىـ ىو نشر المعمومة والسبؽ الصحفي. و 

 يكوف االعالـ قد أدى رسالتو 
 

ولكنو كاف متساوؽ مع الرواية الرسمية اكثر، حيث كاف حكـ الرئيس  2012وبنفس ما كاف عميو االعالـ في حرب 
المصري السابؽ "محمد مرسي" لو أثر وتأثير في اسرائيؿ ليس كعيد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ، حيث 

ت اسرائيؿ تجنب كؿ ما يغضب الرئيس مرسي حتى ال يستغؿ فترة حكمو وتشدد مواقؼ االخواف المسمميف والتعامؿ حاول
 مع قوة اسالمية في مصر.

 
 * كيؼ كاف اعتماد االعالـ االسرائيمي عمى الرواية الرسمية؟

 
يتمقوف المعمومات مثميـ مثؿ الجنود، العديد مف مراسميف وسائؿ االعالـ االسرائيمية كاف مرافقيف لمجيش وقت الحرب ، و 

ىناؾ قانوف وضعو بف غوريوف بخصوص الرقابة عمى االعالـ )القانوف في المقدمة( يتمخص بالسماح لالعالـ بأخذ كؿ 
 المعمومات التي يطمبونيا، ولكف مقابؿ الزامو بعدـ نشر اي معمومات دوف الرجوع لي.

 
يزة االمف، حيث اف ىناؾ صحفييف يممكوف معمومات وىناؾ صحفييف ال يممكوف االعالـ االسرائيمي عمى عالقة مباشرة بأج

معمومات، حيث اف الصحفييف الذي يممكوف معمومات ىـ عمى عالقة مباشرة بأجيزة االمف والجيش مثؿ: الصحفي ييودي 
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رسة نوع مف الضبط، عاؿ، لو عالقات واسعة مع الجيش ويتمقى معمومات كبيرة منيـ اكثر مف اي صحفي اخر مقابؿ مما
ومثؿ يوراـ بينور كاف مراسؿ القناة االسرائيمية الثانية في الضفة الغربية، حيث كانت حجـ المعمومات التي يتمقاىا ضعيفة 

جدا مقارنة بييودي عاري الذي كاف يتمكف ايضا بأخذ معمومات مف الجانب الفمسطيني، وبالتالي فرؽ االجور بيف 
ز الضعؼ عند الصحفييف الذيف ليـ عالقة بالجيش ويتمقوف المعمومات الواسعة. ومع ذلؾ ىناؾ الصحفييف الذي كاف يتجاو 

 مثؿ جدعوف ليفي وعميرة ىس. 2014او  2012اقمية قميمة اظيرت تبايف في نقميا لالحداث في قطاع غزة سواء في 
 

 التغطية االعالمية ىي عممية تغطية مجندة ، مجندة تماما كما قاؿ بف جريوف .
 

مثؿ: جدعوف ليفي ، حيث تحدث عف معاناة الفمسطينييف قمت االشتراكات في صحيفة ىآرتس ، واتيمو الجميور بأنو 
 جاسوس.

المؤسسة االعالمية االسرائيمية ىي مؤسسة موحدة ، عمى عكس المؤسسة االعالمية الفمسطينية عمى الرغـ مف التوحد في 
 يد السمـ والحرب، ىناؾ مف يؤيد خوض الحرب وىناؾ مف يعارض.نقؿ االحداث ، اال انيا ليس موحدة عمى صع

 
اال وىو ربط العنصر الديني والتوراتي في الحرب،  2012ونوعا ما في  2014ىناؾ انتقاد لمجيش االسرائيمي في حرب 

ذاىبوف ويدعى العقيد المتديف "فندر" واطمؽ رسالة يقوؿ بيا اننا  2014حيث اف المسؤوؿ عف قطاع غزة في الحرب 
بإتجاه حرب اهلل وانتصار ما فييا محقؽ الف اهلل سينصرنا، حيث ظيرت وسائؿ االعالـ وانتقدت ما قالو دوف مياجمتو 

 وذلؾ الف الجيش يضـ عممانييف ومتدينييف فال داعي لربط الحرب بالعامؿ الديني.
يا الفمسطينييف كاف يعتبرىـ مخربيف وارىابييف االعالـ االسرائيمي شريؾ السرائيؿ بتغطيتو لجرائميا وبتغطيتو لعدد الضحا

 ولـ يتعامؿ معيـ مف جانب انساني او محايد ، ومف يقوؿ غير ذلؾ كاف يتيـ بالخيانة مثؿ جدعوف ليفي وعميرة ىس.
 
 

ـ كانت ىناؾ رقابة ذاتية وليست عسكرية ، حيث كاف دور الرقابة العسكرية بتوجيو الرسائؿ ليـ فقط في حاؿ عدـ االلتزا
 بالقوانيف سيتـ ايقاؼ تزويد االعالـ بالمعمومات 

 
 وال يمكف لمرقابة العسكرية تقييدىا. -االعتماد عمى اتصاالت شخصية 

 
ال يتساوى اقامة مستوطنة مع قتؿ بني ادـ ، وفي الحالة الفمسطينية يتساوى اطالؽ صاروخ ينفجر  -في الحالة االسرائيمية 

فمسطيني واحد، ووسائؿ االعالـ تتبنى ايضا نفس المبدأ االعالـ الغير موجو ىو مف كاف  باليواء مع قتؿ فمسطينييف وليس
يسيطر عمى نقؿ ونشر المعمومات وتغطية االحداث، واعالـ المقاومة الخاصة كاف اقوى ودليؿ عمى ذلؾ استيداؼ مقرات 

لجعؿ بعض وسائؿ االعالـ االسرائيمية  وسائؿ االعالـ الفمسطينية في غزة ، حيث اف ىذه السيطرة عمى تغطية االحداث
 عمى نقؿ المواد االعالمية عف وسائؿ االعالـ الفمسطينية والعربية والدولية.

 
بمعنى اف ما تتناقمو وسائؿ االعالـ الفمسطينية والعربية والدولية الغربية، اجبر االعالـ االسرائيمي عمى اظيار جزء مف 

ؿ الحرب ، وذلؾ لخوفيا مف فقداف مصداقيتيا عند الجميور االسرائيمي بحيث الحقيقة في بعض االحداث الواقعة خال
 يبحث عف مؤسسات اعالمية اخرى غير اسرائيمية لمحصوؿ عمى الحقيقة.
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وخالؿ بحث الجميور االسرائيمي عف الحقيقة مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ االجتماعية والمواقع االلكترونية، اجبر مف خالليا 

 االسرائيمية عمى اف تبدأ بالبحث عمى جزء مف الحقيقة. مؤسسات االعالـ
 

الحديث عف امتالؾ المقاومة في غزة لمصواريخ واطالقيا عمى المناطؽ االسرائيمية ، ولكف تجنبت الحديث عف اعتداء 
ـ اجبرت عمى اسرائيؿ عمييـ ، والحديث عف ذلؾ بعدة لغات انجميزية وفرنسية وغيرىا ، حيث اف العديد مف الناس في العال

 سماع رواية مف جانب واحد ، حيث اف الرواية الرسمية االسرائيمية عادة ما تظير متأخرة .
 

 انواع الرقابة:
مقابؿ تمقيو لممعمومات يمارس نوع مف الضبط والتقيد في النشر )قاعدة بف جريوف(  -يمارسيا الصحفي -الرقابة الذاتية 

 في المقابمة يأخذ معمومات
ميمتيا عدـ اخراج المعمومات في الوقت المناسب ، ومنع تزويد  -تمارسيا مؤسسة الرقابة العسكرية  -سكرية الرقابة الع

 .المعمومات عمى اي احد يتجاوز الحد المطموب
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 2014ممحقات لتغطية بعض وسائل االعالم االسرائيمي فترة الحرب عمى غزة 
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مياجمة موقع يديعوت احرنوت في مقاؿ لو يتحدث عف 
، بذلؾ نرى اف االعالـ االعالـ العربي لحركة حماس

االسرائيمي تعمد إشغاؿ نفسو بعيدا عف الحرب وذلؾ 
لعدة اسباب منيا عدـ تمكف مراسمييا مف التواجد في غزة 
لتغطية احداث الحرب، انما بقوا خمؼ الدبابات وعمى 
ظيرىا، ما يعني ضعفيـ مف مواجية الواقع والحقيقة، 

يطرة العقؿ العسكري االسرائيمي عمى الجسـ وبسبب س
االعالمي وجميوره، حينيا بدأوا بنشر المعمومات 
والمقاالت واالفالـ الدعائية القصيرة تظير فييا ارىاب 

...المقاومة في غزة وانتقادىا حتى مف االعالـ العربي  

كانت  2014في الحرب االخيرة عمى قطاع غزة عاـ 
تقريبا، ما قالو الجيش  نشر بعد االمور متوافقة بالكامؿ 

ذلؾ في الصحافة االسرائيمية، والنتائج واالستنتاجات التي 
توصؿ الييا المعمقوف االعالميوف في قنوات التمفزيوف 
االسرائيمية. ومف االمثمة عمى ذلؾ: "ثراء قادةحماس 
وحياتيـ المريحة" ، واطالؽ النيراف مف المستشفيات، 

ف الجانب الفمسطيني، وخرؼ وقؼ اطالؽ النار م
واالفتراض اف حماس استثمرت كؿ االمواؿ في بناء االنفاؽ فقط ولـ تبِف بيتًا واحدًا او ممعبًا لكرة القدـ، اخفاء االغالؽ والحصار 

وغير ذلؾ مف ، واالحتالؿ وعالقتيـ بالنضاؿ الفمسطيني، وعدـ بحث اقتراح اليدنة مف جانب حماس الذي سبؽ اليجـو البري
.فيؿ يمكف تخيؿ وجود معمؽ او مذيع دائـ في اي قناة اسرائيمية لديو االستعداد لتحدي الرسائؿ الواردة مف الجيش اضيع المو 

االسرائيمي؟ ومف ىو مستعد لتقديـ رسالة اخبارية مختمفة مف رسائؿ الجنراؿ مردخاي؟ او مف يحاوؿ اثبات صحتيا مف قبؿ زميؿ او 
 مف يعرؼ زمياًل او زميمة في غزةزميمة في غزة؟ وىؿ يوجد بينيـ 
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ليثبت مف جية اف االسرائيمييف ، القناة االولى االسرائيية تظير احدى االطفاؿ االسرائيمييف وىو يسبح خالؿ الحرب واطالؽ الصواريخ

ه عمى عمميات الجيش مف قتؿ ، ىذا ما يظيره االعالـ االسرائيمي في مقابؿ تستر ال يمكف اف تخمو حياتيـ مف الرفاىية والعيش بسعادة
 وتدمير وقصؼ ضد المدنييف والبيوت والمنشآت والمقاومة في غزة
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مف غزةالقناة العاشرة االسرائيمية تظير تعاطؼ االسرائيمييف خالؿ اطالؽ الصواريخ   

 

 

 

 

 

 

صور مف ستوديوىات  - 
االولى االسرائيمية والتي  القناة 

ميرات التابعة ليا لصواريخ المقاومة وىو ما يؤكد عدـ استطاعة االعالـ االسرائيمي نقؿ الحقيقة لمجميور تظير فييا رصد عدسات الكا
باالضافة الى تجنب حاالت القتؿ والقصؼ والتدمير الذي يتعرض لو قطاع غزة مف ِقبؿ الجيش االسرائيمي واظيار صورة ارىاب 

 التعاطؼ الدولي مع االسرائيمييف. لكسب وتأييدالمقاومة اماـ الجميور واماـ العالـ 
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ا في اليـو الثاني والعشريف مف الحرب عمى قطاع غزة، بثت القناة االسرائيمية الثانية تقارير لصحفييف ومراسميف اسرائيمييف يتحدثوف فيي
 ز العسكرية شرؽ قطاع غزة.حماس مف سقوط صواريخ في اشكوؿ وعممية التسمسؿ لموقع ناحوؿ عو العمميات التي تقـو بيا حركة 

ىنا كانت المعمومات التي ادلى بيا المراسموف متناقدة لبعضيا البعض، حيث قالوا مف جية اف حماس لرييا قوة وفعؿ وتمتمؾ خاليا 
 في كؿ مكاف، واف لدييا القدرة الكاممة والتامة في اليجـو والمواجية، باالضافة لمصواريخ بعيدة المدى التي تممكيا.

حيث تارة يظيروف جية اخرى قالوا اف حماس ُأصيبت لكف ال زالت بقوتيا، ىنا يبدأ المراسؿ واالعالـ االسرائيمي بإنتقاد نفسو، ومف 
يظيروف نوايا قيادة حماس في المطالبة بوقؼ اطالؽ النار بشكؿ عاجؿ واف حماس والمقاومة قوة حماس العسكرية واليجومية، وتارة 

يـ في غزة، واضاؼ مراسؿ القناة الثانية اف كؿ ما بقي لحماس اآلف ىو اف تبحث عف وسيط لمدخوؿ في يعمموف جيدًا سوء اوضاع
 .مفاوضات لوقؼ اطالؽ النار
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