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مقدمة 
 

كج ت ألبجب اختلجرم اعكضكع هذا اابحث عج ذكرته فق االاتراح ااذم ادعته اؤللتجذ اادكتكر  زلز 
: حلدر كتعثمت فلعج لمق

ااتعرؼ  مى عزالج كخصجئص ااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق ب لكلجن كفكرلجن ك قجئدلجن، عف خبلؿ : أكالن 
. ااتعرؼ  مى آالجت  عؿ هذا ااخطجب ككلفلجته ااف لي

تعرلؼ ااك ق ااعربق بهذا ااخطجب كظجهرة ثقجفلي التععجرلي، ككضعه فق للجاه ااككاك لجاق : ثج لجن 
. ااتجرلخق كذزء عف  عملي ت علي ثقجفلي فملطل لي تحررلي

أعج هدؼ هذا اابحث فقد تعثؿ فق فهـ ع طمقجت هذا ااخطجب كأهدافه كأكاكلجته ككلفلجت ااتطبلؽ 
كآالجت اات فلذ، بج تبجر أف ااصحجفي هق ااتق تعكس ااك ق ااذععق كتقدـ ااعقكالت األخلرة اكؿ 

ذعج ي، بجإلضجفي إاى هذا، كجف هدؼ هذا اابحث ألضجن هك عحجكاي فهـ ااعداكالت ااثقجفلي كااعقجئدلي 
كعف ثـ االلتععجرلي عف خبلؿ اغي ااخطجب ااعلتخدعي فق علتكلجتهج ااعختمفي، ااعم لي كااعكاربي، 

. ااذكلي كاافذي، اارفلعي ااكضلعي، االلتعبلئلي كااعحتقرة كاإل لج لي ااعتفهعي أك ااتق تبدك كذاؾ
ااعحتؿ فق إحدل ذركات ا كشجفه كا كشجؼ كتهجفت " ضبط"أعج ااهدؼ ااثجاث كاألخلر، فقد تعثؿ فق 

اد جءاته اادلعكاراطلي كاإل لج لي، كذاؾ عف خبلؿ صحجفته ااعكتكبي أث جء عج لعق فق حل ه بععملي 
، كفلهج أ جدت إلرائلؿ 2/5/2002 كا تهت بتجرلخ 29/3/2002االكر ااكااق ااتق بدأت بتجرلخ 

احتبلؿ ااضفي ااغربلي اافملطل لي بجاكجعؿ، كحجصرت فلهج اارئلس لجلر  رفجت فق ااعقجطعي بعدل ي راـ 
اهلل، كحجصرت ااعكاط لف فق ك للي ااعهد بعدل ي بلت احـ، كدعرت أذزاء كبلرة عف عخلـ ذ لف، 

كاتمت ااعشرات عف اافملطل للف، كهدعت أذزاءن كبلرة عف ااعدل ي ااقدلعي فق  جبمس، كحجصرت كذك ت 
بأ هج حرب تذكر - إلرائلملجن –أكثر عف عملك ق فملطل ق اعدة تقجرب ااشهر، ككصفت تمؾ ااععملي 

كحشدت إلرائلؿ اهذه ااععملي كؿ عج " حرب  مى اابلت"، كأ هج 1948فق ااعجـ " بحرب االلتقبلؿ"
تلتطلع  لكرلجن كللجللجن كا  بلعلجن، إذ أ هج بعثؿ تمؾ ااععملي كج ت فعملجن تقكـ بجختراؽ اتفجؽ أكلمك ككؿ 

. عج تـ ااتكالع  مله فق اال كات االجبقي عع االمطي اافملطل لي
هذا اابحث، لقكـ برصد ااعلتكل اإل بلعق ااذم تحركت فله ااعؤللي االلجللي كااعلكرلي اإللرائلملي 

ااعربق " اآلخر"عف أذؿ أف تبرر ااهذـك كااقتؿ كااتدعلر، كلرصد اامغي ااعلتععمي فق كصؼ 
اافملطل ق، كلرصد ااذدؿ ااداخمق، كلرصد األ عجؽ اا فللي كااثقجفلي كااكذدا لي امغي ااعحتؿ كهك لقـك 

. بععملي احتبلؿ كاعع اشعب آخر
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تمخصت عهعي هذا اابحث فق رصد اابعد ااتجرلخق امغي ااعلتععمي، كاابعد ااععرفق كاابعد االث ق كاابعد 
اإل بلعق، بجإلضجفي إاى رصد ااعتغلرات ااتق طرأت كتطرأ  مى عثؿ هذا ااخطجب كأثر ذاؾ فق 

ككج ت . ااعربق اافملطل ق، فق ظؿ  كاعي ال تعترؼ بجاحدكد أك بجاخصكصلجت" اآلخر" ظرته إاى 
عهعي هذا اابحث عحجكاي ااتعرؼ  مى ركالي ااعحتؿ  ف  فله عف خبلؿ صحجفته كاغي صحجفته، 
ركالته ااتق لرلخهج فق كذدا ه أك تمؾ ااتق لحجكؿ أف لفرضهج  مى اآلخرلف أك تمؾ ااركالي ااتق 

. لصجرع عف أذؿ أف تككف هق ااركالي اارلعلي ااعق عي كااعقبكاي
 

تذدر اإلشجرة ه ج إاى أف ااعشهد ااصحفق اإللرائلمق ععقد بعج لكفق، بحلث ال لعكف تقرلر ااحقجئؽ 
بطرلقي علكج لكلي أك لحبهج  مى عذعؿ األحداث كااظكاهر، فكصؼ اإل بلـ اإللرائلمق بجاملبرااق ال 
لكفق، ككصفه ألضجن بجاتذ د امعؤللي االلجللي ااعلكرلي ال لكفق، إف هذا اإل بلـ ااعتكرط بصراع 
طكلؿ كععقد عع ااشعب اافملطل ق كااعربق عف ذهي، كااعضطر إاى أف ل فتح  مى االكؽ عف ذهي 

كهق كذاؾ فلعج لخص ااشأف –أخرل، لذعمه لختجر اتذجهجت عتعددة، تبدك ظجهرلجن ككأ هج عتعددة 
ااعربق اافملطل ق إاى حد كبلر، كتذدر اإلشجرة ألضجن " اآلخر"كاك هج تتشجبه فق  ظرتهج إاى - ااداخمق

بكثلر عف ااعكضك لي إاى أف هذا اإل بلـ لشهد بلف ااحلف كاآلخر أصكاتجن تغرد خجرج االرب كتقكؿ عج 
. ال لرغب إلرائلمق أف للععه

 

كاهذا االبب بجاذات، فقد اتبعت ااع هج ااتحملمق فق فهـ ااظجهر داخؿ للجاجتهج ااتجرلخلي كاالذتعج لي 
كاافكرلي، ععتعدان  مى ااع هج األلمكبق اإل شجئق ااقجئـ  مى تفكلؾ ااعفردة كعف ثـ ااعصطمح كعف ثـ 
اا ص بكجعمه افهـ عدالكالته كحعكالته ااثقجفلي بكؿ تذملجتهج، كاد الترشدت بأ عجؿ تزفل تجف ثكدكركؼ 

حجطي كشعكؿ اغي  كادكارد لعلد كعجلكؿ برلر كبجكاك فرلرم كفرا ز فج كف، ااذلف درلكا بععؽ كا 
بعج تكصؿ - خبلؿ ذاؾ ااع هج–ااعلتععر كخطجبه اامغكم االلتعبلئق ااتحقلرم، كذاؾ فقد الترشدت 

 مى إطبلاه، كال " اآلخر"إاله بجختلف عف ااعبدأ ااحكارم اكشؼ ااعبلاجت اابجط لي فق ااتعجعؿ عع 
. أ لى فق ذاؾ عج تكصؿ إاله ااعفكر اإللطجاق غراعشق بهذا ااصدد

 

ككج ت أ عجؿ هؤالء كا ذجزاتهـ تكفر اق األرضلي كااع هج فق اراءة اغي ااخطجب اال بلعق اإللرائلمق 
. خبلؿ فترة اابحث، كصكالن إاى تحقلؽ أهدافه

كاهذا ألضجن، فقد العت اابحث إاى ثبلثي فصكؿ، ت جكؿ األكؿ ع هج تجرلخ ااصحجفي اإللرائلملي ع ذ 
احظي ااك ق بجاعلأاي االهكدلي ابؿ الجـ إلرائلؿ حلث كج ت صحجفي دل لي ثقجفلي بجادرذي األكاى، 

كهذلت بجادكافع ااقكعلي كااذدؿ اادائر حكؿ أفضؿ االبؿ اتقرلر ااعصلر االهكدم، ثـ أشرت إاى عج 
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، تمؾ ااصحجفي ااتق  كلت ااذدؿ 1948كجف عف شأف ااصحجفي اإللرائلملي فق فملطلف ابؿ  جـ 
، بعد ذاؾ، "بجاكطف ااقكعق املهكد"اادائر بلف األحزاب كااحركجت ااصهلك لي كاتفجاهج بشأف عج للعى 

 رضت امصحجفي بعد الجـ إلرائلؿ عف حلث ارتبجطهج بجألحزاب كتذ دهج امعؤللي االلجللي كااعلكرلي، 
. كعف ثـ كصكالن إاى خصخصي هذا ااقطجع كا فتجحه  مى االكؽ ااعجاعق

 

أعج اافصؿ ااثج ق فقد خصصته امحدلث  ف  قجط ااقكة كااضعؼ اهذا ااخطجب عف حلث تحكاه إاى 
لمطي عؤثرة  مى ااحلجة االلجللي كاالاتصجدلي فق إلرائلؿ، فتعرضت بكثلر عف ااتفصلؿ إاى ااحدلث 
 ف ااتحكالت ااععلقي فق عمكلي كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي ك بلاي ذاؾ بجا خب االلجللي كااعلكرلي، 

ك ف تحكؿ هذا اإل بلـ فق شكمه كعضعك ه بلبب اال فتجح  مى االكؽ عف ذهي كضعؼ ااعؤللجت 
اارلعلي عف ذهي أخرل، ككذاؾ ظهكر ااشركجت كتعركز االمطي كا فتجح االكؽ اإل بلعق اإللرائلمق 

أعجـ ااشركجت ااعجاعلي كا تقجؿ اإل بلـ اإللرائلمق  فله إاى ااخجرج، كأشرت إاى أف كااع ااعكاعي اـ لؤد 
إاى ا فبلت أك تحرر كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي عف للطرة اا خبي االلجللي كااعلكرلي فلعج لخص 

اا ظرة إاى ااعربق اافملطل ق، كفق هذا اافصؿ أشرت ألضجن إاى آالجت  عؿ اإل بلـ اإللرائلمق فق 
زعف ااحرب، كاد تعثمت هذه اآلالجت فق التخداـ كلجئؿ ااحرب اا فللي ااعختمفي فق ااتأثلر  مى 

ااطرؼ ااعقجبؿ، ككذاؾ فق طرلقي اختراؽ هذا اإل بلـ امرأم ااعجـ ااعجاعق كألمكب ااتحدث إاى ااغرب 
خجصي، كفق هذا ااصدد ألضجن، ت جكات  ددان عف ااعكااع االاكترك لي ااصهلك لي كعضجعل هج خبلؿ فترة 
اابحث، كاد خمصت فق  هجلي هذا اافصؿ إاى ااقكؿ إ ه  مى اارغـ عف أف عمكلي كلجئؿ اإل بلـ اد 
تغلرت عف رلعلي إاى خجصي إال أ هج ظمت أداة طلعي بلد اا خبي االلجللي كااعلكرلي بهذا ااعدل أك 

. ذاؾ
 

أعج اافصؿ ااثجاث، كهك اافصؿ األطكؿ كاألكثر أهعلي، بج تبجرة لعثؿ هدؼ اابحث كعركزه، فقد ت جكؿ 
بجاتفصلؿ عضجعلف ااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق خبلؿ عج للعى بععملي االكر ااكااق عف حلث اغي 

هذا ااخطجب، حلث تـ رصد ثبلثي علتكلجت عف هذه اامغي كصفت ااعبلاي عع ااعربق اافملطل ق، 
كتراكحت عج بلف اغي براغعجتلي كأخرل حجدة ك  صرلي كثجاثي حجكات أف تذد إ لج لتهج عف خبلؿ 

اال تراؼ ااع قكص بهذا ااعربق اافملطل ق، كذاؾ فقد تعرضت فق هذا اافصؿ إاى ااعصطمح ااذم 
للتععمه ااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق خبلؿ  عملي تكصلفه امعربق اافملطل ق، فكذدت أ ه عصطمح 
عمغـك كعكارب كعع ق بتثبلت عج لرلد كلخدـ ااعؤللي االلجللي كلمغق أك لحذؼ عج ال لت جلب ععهج 
ألضجن، كت جكات ألمكب االرد ااصحفق كتتبعت أخطجءه كادرته  مى إ شجء ركالي تتعجهى عع اارؤلي 

اافكرلي كااللجللي ااتق ال تعجرض  قملي االحتبلؿ كااللطرة، كعج درلت التخداـ ااع جكلف فق ااصحؼ 
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اإللرائلملي ااصجدرة فق فترة اابحث، فكذدت أ هج ال تعبر  ف عضعكف ااخبر، كأ هج تكضع عف أذؿ 
اإلثجرة أك ااتعبئي أك إثجرة ااخكؼ، كعج كذدت أف ااصحؼ اإللرائلملي تععد إاى ااحذؼ كااتععلـ ك دـ 

اإلشجرة إاى كجعؿ ااصكرة عف ع طمؽ أف ذاؾ للحرج اإلذعجع كااك ق كاألخبلؽ االلرائلملي، كعج أشرت 
إاى ذاؾ اات علط اامغكم ااعلتععؿ فق تمؾ ااصحؼ ككلؼ أ ه لحشر ااعربق اافملطل ق فق صكرة ال 

. للتطلع أف لخرج ع هج أكالن كال للتطلع أف لعبر  ف  فله ثج لجن كال أحد لرلد أف للتعع إاله ثجاثجن 
كال أد ق أ  ق اعت بععؿ اـ للبق ق إاله أحد، فقد كتب ااعدلد عف ااخبراء كاابجحثلف ااعرب 

كاافملطل للف بهذا ااعذجؿ، كه جؾ عراذع كعكاد كثلرة عتكفرة، كاك  ق أد ق أ  ق تقدعت خطكة إاى 
األعجـ عف حلث إضجءة ااتفجصلؿ كااذهجب بعلدان فق عبلحقي ااعفردة كدالاتهج ككذاؾ عف حلث إشكجالجت 

فق تصدلؽ هذه ااركالي ك شرهج ك دـ ع جاشتهج، - ااكا لي كغلر ااكا لي–لرد ااركالي كتأالفهج كااععملجت 
ااتق تصدت ا قد ااخبر اإللرائلمق - فملطل لجن  مى األاؿ–كاد ق أف هذه اادرالي عف اادرالجت اا جدرة 

كتبلجف تفجهته ك دـ صدالته كا حلجزه كاخترااه اكؿ ااععجللر ااصحفلي ااعه لي، ككذاؾ ارتبجطه بجاعؤللي 
. األع لي

كبلبب عف تكفر ااعكاد كااعراذع، كععرفتق بجامغي ااعبرلي كاإل كملزلي، كبلبب عف علج دة كعلج دة 
األلتجذ اادكتكر  زلز حلدر كعتجبعته اق كتكذلهجته ااغ لي كااهجعي، ككاكؼ  دد عف األصداجء إاى 

ذج بق عف أذؿ إ داد هذا اابحث، فقد كفق ق اهلل تعجاى ألف أ ذز اادرالي فق ااكات ااعحدد اهج، كأرذك 
. أف أككف اد كفقت فلعج اصدت إاله
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Abstract: 

 

This paper studies the wording of the Israeli informative speech and 

discourse via the contents and features of this speech over a particular 

interval; the weeks that witnessed what, in the Israeli context, is called 

the Defensive/Deterrent Enclosure Operation that started on 29
th

 

March 2002 and ended on 2
nd

 of May 2002. 

The study explores the intellectual and historical backgrounds that led 

to the development of an Israeli journalistic language that aims to 

criminalize the Palestinian and nullify the legitimacy of the Palestinian 

and his statements. This was manifested explicitly during the 

Defensive/Deterrent Enclosure Operation where the Israeli mass 

media played a very significant and vital role especially newspapers; 

which in spite of conveying to private properties, the newspapers 

always adopt and propagate the official version of the Israeli 

government without arguing, objecting, criticizing or modifying it.  

These newspapers justified the vicious attacks, aggression, starvation 

and besieging actions against the Palestinian people. The journalistic 

coverage of this massive military operation, which was the first and 

biggest of its kind since 1967 in the West Bank and Gaza Strip, 

exploited a special wording that appeared and reinforced during the 

conflicts and aggravating tension. It is mainly characterized by being a 

language that purposes to justify, vindicate and persuade; thus, this 

language used to cover this operation was rife with lies, distortion, 

degradation, indignities and faults not only at the level a word, but 

also in the method of narrating the news, the headlines, the way of 

describing the Palestinian individual and how the reporters/media 

personnel are acquainted and understand the Palestinian.  

The study identifies and differentiates between three levels of 

wordings used in the Israeli journalistic coverage during the 

Defensive/Deterrent Enclosure: first, the Pragmatic Level which is 
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used by politicians; it is changeable upon the circumstance. The 

flagrant Ideological level which refuses entirely to recognize the 

Palestinian. The third level is the one that the Israelis prefer and use to 

focus on their suffering and tragedies so as to protect and maintain the 

pure Hebrew nation and morals. The study approves many defects and 

flaws in the formation and drafting of the Israeli news and the 

techniques applied as well as intentional mistakes in narrating the 

event and deliberate intention to mode the Palestinian so to overlook 

and disregard him and eventually to dispossess him from the right to 

express and talk. 

Moreover, the study tackles the history of the written Israeli 

Journalism in addition to its role and influence, although it has become 

a private property, on the various political and economic life aspects in 

Israel. 

  



 7 

ممخص الدراسة  
 

تت جكؿ هذه اادرالي اغي ااخطجب اإل بلعق االلرائلمق عف خبلؿ عضجعلف هذا ااخطجب خبلؿ فترة 
عحددة هق فترة األلجبلع ااتق شهدت عج لعق فق حل ه إلرائلملج بععملي االكر ااكااق كااتق بدأت 

. 2/5/2002 كا تهت فعملج بتجرلخ 29/3/2002بتجرلخ 
تتعرض اادرالي ااى ااخمفلجت اافكرلي كااتجرلخلي ااتق أدت ااى تطكر اغي صحفلي إلرائلملي تهدؼ ااى 
تذرلـ اافملطل ق كلحب ااشر لي   ه ك ف عقكالته، كاد ظهر ذاؾ ذملج فق  عملي االكر ااكااق حلث 

فق تب ق - رغـ تحكاهج ااى عمكلجت خجصي- تذ دت كلجئؿ اإل بلـ االلرائلملي كخجصي ااصحؼ 
ااركالي اارلعلي فق امحككعي االلرائلملي دكف اف تعترض  ملهج اك ت تقدهج اك تعداهج، كعج بررت هذه 
ااصحؼ  عملي ااهذكـ  مى ااشعب اافملطل ق كحصجره كتذكلعه، اف ااتغطلي ااصحفلي اهذه ااععملي 

 فق ع جطؽ ااضفي كااقطجع، التخدعت اغي 1967ااعلكرلي ااضخعي كااتق اـ لذر عثمهج ع ذ حرب 
خجصي تظهر كتتعزز فق فترات ااصراع كاشتداد ااتكتر، كتتصؼ بأ هج اغي تهدؼ ااى ااتبرلر كااتلكلغ 

كاإلا جع، كاهذا فجف اغي ااتغطلي اهذه ااععملي كج ت اغي فلهج ااكثلر عف ااكذب كااتشكله كااتحقلر 
كاإلهج ي كاا قص الس  مى علتكل ااعفردة فقط بؿ  مى علتكل لرد ااخبر ك  كا ه ك مى علتكل 

. كصؼ اافملطل ق اك علتكل ااتعرؼ  مله اك فهعه
 

: كاد علزت اادرالي بلف ثبلثي علتكلجت امغي ااتغطلي ااصحفلي االلرائلملي خبلؿ  عملي االكر ااكااق
 

أعج األكؿ فهك ااعلتكل اابراغعجتق ااذم للتععمه االلجللكف، كهك عتغلر حلب ااظركؼ أعج ااثج ق 
أعج ااعلتكل ااثجاث فهك .  إطبلاجففهك ااعلتكل االلدلكاكذق اافجضح ااذم لرفض اال تراؼ بجافملطل لق

ااعلتكل ااذم لرغب فله االلرائلمق اال تراؼ بجافملطل ق كععج جته بهدؼ ااحفجظ  مى  قجء اادكؿ 
كاد أثبتت اادرالي  لكبج كثلرة فق صلجغي األخبجر االلرائلملي ككلفلجت صلجغتهج . ااعبرلي كأخبلاهج

كأخطجء عقصكدة فق لرد ااحدث كرغبته عقصكدة فق ت علط اافملطل ق عف اذؿ تهعلشه كلمب حقه 
. فق ااكبلـ

بجإلضجفي ااى هذا فقد  رضت اادرالي تجرلخ ااصحجفي االلرائلملي ااعكتكبي ك رضت تأثلر كتأثر 
. ااصحجفي رغـ تحكاهج ااى عمكلجت خجصي بعذعؿ ااحلجة االلجللي كاالاتصجدلي فق الرائلؿ
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 التاريخ واألسس:  الفصل األول
 

:  مراحل النشاط الصحفي العبري المكتوب.1
 

اـ لكف عف ابلؿ ااصدفي أف لهتـ تلكدكر هر تلؿ بجاصحجفي كدكرهج بجاذات، فقد كجف اارذؿ صحفلج 
بتجرلخ " تدم ككؿ"عحترفج، كاهذا فقد كتب فق افتتجحلي ااعدد األكؿ عف ألبك لي ااحركي ااصهلك لي 

لذب  ؿ هذه ااصحلفي أف تككف در ج "،  شلي ااتئجـ ااعؤتعر ااصهلك ق األكؿ 03/06/1897
.  ان امشعب االهكدم، كلبلحج للتخدـ ضد أ داء ااشعبحكلبل

راكج ادكر ااصحجفي فق خدعي ااحركي ااصهلك لي تحقلقج كترذعي ام شجط إدلأتق هذا ااكبلـ ااعبكر 
ا بحركلي اا شجط ااصهلك ق خجرج كداخؿ فملطلف ع ذ بدالجت ااقرف ك ـ ااذم رافؽ كتطكرااصحفق 

.  اامحظيحتى هذه كاعتد ااتجلع  شر

كلعكف ااقكؿ ألضج أف اا شجط ااصحفق االهكدم كعف ثـ ااصهلك ق خجرج ااببلد ك داخمهج كجف عرتبطج 
 بجالهكد كعف ثـ بجاحركي األطراؼبجألحداث كااتطكرات ااتق شهدتهج أكركبج كركللج عف حلث  بلاي هذه 

: ااصهلك لي، ك مله لعكف تقللـ اا شجط ااصحفق االهكدم تجرلخلج حلب ااعراحؿ ااتجالي
ااصحجفي ااعبرلي فق ركللج كأكركبج فق ااقرف ااتجلع  شر، كاد شكمت األلجس : المرحمة األولى

. اتكذهجت ااصحجفي ااعبرلي بعد ذاؾ اعقكد طكلمي

. ااصحجفي فق فترة ااحكـ ااعثعج ق كحتى  هجلي ااحرب ااعجاعلي األكاى: المرحمة الثانية

.  ااصحجفي فق ظؿ اال تداب اابرلطج ق كحتى الجـ اادكاي:المرحمة الثالثة

.  ااصحجفي بعد الجـ اادكاي:المرحمة الرابعة

لذجزكفلعج لمق التعراض لرلع اعبلعح كؿ رحمي عف هذه ااعراحؿ   ألهـ عكاضلعهج كعضجعل هج كا 
 .كأهدافهج

                                                 
 17، ص2005ااقجهرة، دار ااشركؽ، " ااعلكر كااصحجفي فق إلرائلؿ: "صجاح أا عجعق 
ا تعد ج هذا ااتقللـ اتلهلؿ اادرالي اا ظرلي خجصي كأف ه جؾ عف ا تعد تقللعجت أخرل بحلث تـ إغفجؿ ااصحجفي االهكدلي فق  

. ركللج كأكركبج
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  في القرن التاسع عشرأوروباالصحافة العبرية في روسيا وشرق : أوال
 

 ااعختمفي احؿ عشكمي االهكد فق ركللج ؤلتعلز اا صؼ ااثج ق عف ااقرف ااتجلع بجزدحجـ األفكجر كاار
 ت فله حركجت عت كرة إاى فكرة اال دعجج فق ااعذتععجت ااتق لتكاذد فلهج دكأكركبج، ففق ااكات ااذم 

 هلكبلهحركي اؿ االهكد، كاذهتهج حركجت أخرل د ت إاى فكرة اال عزاؿ كااحفجظ  مى ااتراث االهكدم،
أعج اادا كف . ااصحجفي عذجال امد كة إاى أفكجرهعج كرؤاهعج ا فقذدتك بذ جحلهج ااعمعج ق ك ااعحجفظ،

ابل دعجج فقد اصدركا صحفج بجامغي ااركللي، كأعج عخجافكهـ فقد اصدركا صحفج بجامغي ااعبرلي، ككجف 
عذجؿ االختبلؼ كااتبجلف هك شر لي اال دعجج أك عداه أك ذدكاه، ككج ت حصلمي هذا ااذدؿ كبلرة، فقد 

صدرت فق عدل ي اكدللج،  مى اابحر األلكد، أكؿ صحلفي البك لي بجامغي ااعبرلي فق ركللج  جـ 
 إاى بطرلبكرغ كظمت تصدر حتى  جـ 1871ااتق ا تقمت ل ي " تسهجعلمق" تحت الـ 1860
األلبك لي كعف ثـ تحكات " هكرعؿ" فق عدل ي فلم ج بمتكا لج صحلفي 1860كعج صدرت  جـ . 1903

 .1879 كتكافت  ف ا اصدكر  جـ ةإاى شهرم

كفق . 1931 فق كارلك كتكافت  ف ااصدكر  جـ 1862 جـ " هجتلفلراه" بعد ذاؾ، صدرت صحلفي 
كفق  جـ .1884ااشهرلي فق ذات ااعجـ كتكافت  ف ااصدكر فق ااعجـ " هشجحجر"فل ج صدرت صحلفي 

" لدغهجعج" بأاعج لج تحت الـ " الؾ" بجامغي ااعبرلي فق عدل ي ألبك لي ظهرت أكؿ صحلفي 1856
 .ك بعد أف ت قمت عج بلف برالف ككراؾ1903كتكافت  جـ 

لعكف ااقكؿ أف ااقرف ااتجلع  شر شهد  شجطج صحفلج  برلج ضخعج، الشلر إاى  عؽ ااذدؿ كتعدد 
فقد صدر فق هذا  هج، فاارؤل كاختبلؼ ااعصجاح بلف ااطكائؼ االهكدلي كااحركجت اافكرلي ااتق  برت 

، كاد كتب فق أهـ هذه ااصحؼ ك  شرة فق عختمؼ أ حجء أكركبجأصحلفي 160ااقرف عج لزلد  مى 
 .ؼـك لكاكككحكعكشله المل بمـك ك ج كف،د غكرؼكبجر ااكتجب االهكد عف أعثجؿ لعكال لكلف، كلهكدا اق

 األفكجر ااصهلك لي األكاى ءاابلئي ااخصبي كااع جلبي ا شك مى تهلئي كاد اعبت عقجالت هؤالء كآرائهـ 

                                                 
 40-39،ص 1978ااذزء األكؿ، ااقدس، " تجرلخ ااصهلك لي : "صبرم ذرلس 

 40 ااعصدر االجبؽ ص
 ااعصدر االجبؽ 
 ااعصدر االجبؽ 
 ااعصدر االجبؽ 
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كعف ثـ ااحركي ااصهلك لي بعضعك هج ااذم  عرؼ، ككذاؾ فق  شر األفكجر كاآلراء ااع جهضي كااعؤلدة 
. ااه
 

 :الصحافة العبرية تحت الحكم العثماني في الحرب العالمية األولى: ثانيا
هك االبجؽ إلصدار أكؿ صحلفي  برلي فق فملطلف ااعجـ " ااحرلدم"كجف ااتلجر اادل ق األرثكذكلق 

فق عدل ي " هملفج كف"، إذ بجدر كؿ عف عكشله لجاعكف كعلخجئلؿ ككهلف إاى إصدار صحلفي 1863
ااقدس، بهدؼ  شر اإل بل جت كالس بهدؼ  شر أفكجر عحددة، كبهذا كج ت أكؿ صحلفي  برلي تصدر 

 اصدر ااحجخجـ ألضجن،_ 1863 جـ–كفق ذات ااعجـ . فق فملطلف ذات أهداؼ ااتصجدلي عحضي
كفلعج . بعد أف أ شأ أكؿ دار امطبج ي فق فملطلف" حجفلتللمت"للرائلؿ بجؾ صحلفي ثج لي العجهج 

اؿ ااذ جح ااحللدم فق ااتلجر اادل ق حتذجرلي كج ت ااصحلفي ااثج لي الجف " هملفج كف"كج ت صحلفي 
ت ااصحلفتجف  مى كلب ثقي ااذعهكر، كاد أدل اات جفس فس االهكدم فق فملطلف، كت جشك جزماال

إذ كج ت تصدراف دكف إذف عف _ بل هعج إاى ااكشجلي ضد بعضهج اابعض ادل االمطجت ااعثعج لي
. ، األعر ااذم أدل إاى إغبلؽ ااصحلفتلف_االمطجت

اـ لطؿ ااكات ااذم ظؿ فله ااتلجر األرثكذكلق عتحكعج بإصدار ااصحؼ، فقد اجـ أحد ااعلتشجرلف 
 بتزكلد أحد ااشبجف االهكد ااعهجذرلف حدلثج  الصرا جعا لجزلؼ بسفرافكلد ى االهكد اقلصر اا علج 

إاى فملطلف بأحدث عطبعي أ تذت فق أكركبج ذاؾ ااحلف، كبعد ذاؾ تكااى ذمب ااعطجبع امتذععجت 
 ازدلجد ااعطجبع عف .االكج لي االهكدلي فق فملطلف، األعر ااذم أدل إاى ازدهجر ااصحؼ ااعبرلي

ذهي كت كع ااعهجذرلف عف ذهي أخرل، دفع بجاصحجفي إاى أف تتب ى أكثر فأكثر األطركحجت ااصهلك لي 
شعجرم " صدرت صحلفي 1872ففق ااعجـ كتد كا إالهج فق أكلجط ااعهجذرلف االهكد فق فملطلف، 

بهدؼ تثقلؼ ااشبجب االهكدم كتععلؽ إدراكه بتراثه ااقدلـ ككذاؾ  بذ ااخبلفجت كااكحدة " تللكف
ااتق " هآرلجف" أصدرت صحلفي 1874 كفق ااعجـ كاا ضجؿ عف أذؿ ااكذكد االهكدم فق فملطلف

                                                 
  ااعصدر االجبؽ

 101 ص 1998، ااذجععي ااعفتكحي، بتؿ أبق" كلجئؿ اإل بلـ ااذعجهلرلي فق إلرائلؿ : "العكر كجلبق 

 102ااعصدر االجبؽ ص  

 12 ص1989ااقدس كلشر " تطكر ااصحجفي ااعبرلي فق أرض الرائلؿ : "شكشج ج هملفق 

 15ااعصدر االجبؽ ص  
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ااذم أصدر االعجزر بف لهكدا ـ 1884 فق ااعجـك. د ت ااى تكثلؼ ااهذرة كتلرلع كتلرة االلتلطجف
  أصدرمـؿ هذه اامغي بشكؿ لكالتعـا ى إاى د أبك اامغي ااعبرلي بج تبجره ااشخص ااذم قلكصؼ بأف

. " هأكر" كتغلر العهج إاى 1907األلبك لي كعف ثـ تحكات إاى لكعلي  جـ " هتلفق"صحلفي 

صجرت ااصحجفي ااعبرلي تعبر أكثر فأكثر  ف  عع ازدلجد أ داد ااعهجذرلف،ككعع بدالي ااقرف ااعشرلف، 
، فقد ألس ااعهجذركف االهكد عف أكركبج كااع تعكف إاى حركي االختبلفجت ااحزبلي كاأللداكذلي

صحلفي تحعؿ " تأحدك" فلعج أصدرت حركي 1907صحلفي تحعؿ الـ حركتهـ  جـ " ؿ هتلعلر قهبك"
اتعبر  ف االهكد ااشراللف فق فملطلف  جـ " لركتحق"، كاد صدرت صحلفي 1909الـ ااحركي  جـ 

كرغـ هذا اا شجط . 1910اتككف الجف حجؿ االهكد ااعتدل لف األرثكذكس  جـ " عكرلج"، كصحلفي 1912
 .ااكبلر، إال أف االمطجت ااعثعج لي أغمقت ذعلع ااصحؼ أث جء ااحرب ااعجاعلي األكاى

 

: الصحافة العبرية تحت االنتداب البريطاني وحتى قيام الدولة: ثالثا
 

عج أف ا تهت ااحرب ااعجاعلي األكاى، كصدكر ك د بمفكر، حتى فتح اابجب كالعج أعجـ ااحركي 
ااصهلك لي اتععؿ بشكؿ كبلر فق كجفي ااعذجالت، هذرة كالتلطج لج كتألللج اب لي تحتلي اكلي، ككذاؾ 

كاد تعلزت ااصحجفي ااعبرلي فق هذا ااكات بجالختبلفجت اابل ي . لرلعج فق اا شجط ااصحفق كاافكرمت
، ك مله _رغـ اتفجاهج  مى األهداؼ ااصهلك لي ااكبرل_ ة كاأللداكذليبقكااكاضحي حكؿ ااعلجئؿ ااحز

_: كهق صحؼ عج لزاؿ بعضهج لصدر حتى اامحظي_ فقط صدرت فق هذه اافترة ااصحؼ ااتجالي 

تحت الـ  1918هآرتس كهق ااعمحؽ ااعبرم امصحفلي ااتق اصدرتهج لمطجت اال تداب  جـ  .ُ
 اشترل هذا ااعمحؽ لهكدم ركلق كذعمهج 1919كفق ااعجـ . بجإل كملزلي"   لكزذم بملتجلف"

، كعج تزاؿ هذه ااصحلفي 1937علتقمي، كعف ثـ اشتراهج األخكاف شمكعك كزاعجف شككف  جـ 
 ".ااصفكة"تصدر حتى االـك   كتعتبر صحلفي 

                                                 
 16ااعصدر االجبؽ ص  
 17ااعصدر االجبؽ ص  

 11كجلبق، ص  
 12كجلبق، ص  

 20-17ااقدس، ااعكتبي ااصهلك لي ، ص" حرب ااصحجفي" حبلب ك عجف 
 22-20 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
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، د كهق أكؿ صحلفي تجبمكم1939 كت كاد أصدرهج غلرشـك ككعجركؼ  جـ كحرألدلعكت  .ِ
 .عف ااتكزلع% 50كتعتبر اآلف أكلع ااصحؼ اإللرائلملي ا تشجران كتحتكر  حكااق 

 كتعتبر 1948 كت  جـ كععجرلؼ ااتق اللهج  دد عف ااصحفلف ااعجعملف فق لدلعكت احر .ّ
 .ثج ق صحلفي فق الرائلؿ ا تشجرا

كرأس تحرلرهج زئلؼ ذجبكت لكق عؤلس ااحركي  1919صدرت  جـ " دكآر هلكـ"صحلفي  .ْ
ااتصحلحلي كع ٌظر حركي حلركت ااتق ا تهت إاى حزب ااملككد، كاد تب ت هذه ااصحلفي فكران 

 .عتطرفجن 

اف لقؼ كرائهج   قجبي ااععجؿ ااعجعي ااهلتدركت ؾك 1922صحلفي دافجر ااتق صدرت  جـ  .ٓ
ك لي فق فكا تبرت هذه ااصحلفي  قمي _ ااذم ا تهى إاى حزب ااععؿ_ مابـبقلجدة حزب 

 تلذي اتكذهجت ااصحلفي كطرلقي كشكؿ ااطبج ي كت كع _ ذاؾ ااكاتفق ااصحجفي ااعبرلي 
 _ااعضجعلف

، ك اد اللتهج ااحركي ااتصحلحلي ككج ت عتطرفي 1931ااتق صدرت  جـ " هعجـ"صحلفي  .ٔ
فأغمقتهج لمطجت اال تداب، فجضطرت ااحركي إاى إصدار صحلفي أخرل تحت إلـ 

 _ااحركي ااتصحلحلي كج ت تد ك إاى إحتبلؿ األردف ألضج_ "هلجردلف"

، ككافت كراءهج ااحركي ااتصحلحلي الضج كرأس تحرلر 1938لؼ صدرت  جـ ؾصحلفي هعش .ٕ
 .ااصحلفي ذجبكت لكق  فله

اادل لي ااصهلك لي ااتق " هعزراحق"   ف حركي1938صدرت  جـ " هتلكفله"صحلفي ت .ٖ
 .حتى هذه اامحظيتصدر داؿ، كهذه ااصحلفي عج تزاؿ ؼا تهت إاى حزب ااـ

 تحكؿ 1948فق  جـ ك" لر هتلعلرـهشك"  ف حركي 1943صدرت  جـ " عشعجر"صحلفي  .ٗ
 ".بجــ"كاصبحت الجف حجؿ حزب "  مهعشعجر"الـ ااصحلفي إاى 

 .  ف ااحزب ااشلك ق اإللرائلمق1947صدرت  جـ " ككؿ هعجـ"صحلفي  .َُ

ااحزب " اذكدات للرائلؿ" الجف حجؿ حزب 1947صدرت  جـ " صحلفي هعكدلع .ُُ
. االلت كجرم االرثكذكلق ااحللدم
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، فإف ااحركي ااصهلك لي ا تهت إاى تلكلؽ  د جكلهج بلف صفكؼ اافملطل للف ااعرب، دكفق هذا ااصد
: فجصدرت ااصحؼ ااتجالي بجامغي ااعربلي فق كات عبكر ذدا، كهق  مى ااتكااق

" كالؿلؿهج" بتعكلؿ عف دار1920صدرتج فق ااعجـ " برلد االكـ"كصحلفي "برلد االبلـ"صحلفي  .ُ
 .كاد تكافت ااصحلفتجف بعد  دة أشهر

صدرت بعد تكاؼ ااصحلفتلف االجبقتلف، كاد رأس تحرلرهج  للـ عمكـ، ككجف " االبلـ"صحلفي  .ِ
 .1919 جـ " األخبجر"هذا ااشخص اد اصدر صحلفي 

، ككج ت تصدر كؿ ألبك لف ثـ كؿ ألبكع فق 1925صدرت  جـ " اتحجد ااععجؿ" صحلفي  .ّ
 .1926ااعجـ 

 .1936صدرت  جـ " حقلقي األعر"ألبك لي  .ْ

إف هذا االهتعجـ ااعبكر ادكر ااصحجفي فق  شر ااد جكم فق صفكؼ ااشعب ااعربق اافملطل ق اـ 
 .ل قطع لكعج كتكذه أصلؿ ادل ااحركي ااصهلك لي فق ز ز ي كتشكلؾ اارؤلي امطرؼ اآلخر

 

 :الصحافة بعد قيام الدولة: رابعا
 

، شهد اطجع ااصحجفي تغلرات ذذرلي هجعي لعكف تمخلصهج 1948بعد الجـ اادكاي ااعبرلي  جـ 
:- بجاتجاق

تراذع دكر ااصحجفي ااحزبلي، كذاؾ اقكة ذهجز اادكاي عف ذهي كا خفجض علتكل االهتعجـ  .ُ
 .بعؤللي ااحزب ااتق كج ت تقـك  عقجـ اادكاي عف ذهي أخرل

 .ف ابل تعجد  مى عصدر كاحد امععمكعجتمتقمص التعداد اإللرائلمق .ِ

 كتحصلؿ األربجح اإلاتصجدلي، كاهذا فقد أغمقت ساؼف شكء ااصحجفي ااعلتقمي ااقجئعي  مى اات .ّ
 عج  دا اادل لي ع هج، ألف هذا ةفي ااحزبلي ااصجدرة  ف األحزاب اإللرائلمقاععظـ ااصح

                                                 
 22 ااعصدر االجبؽ، ص

 49، ص2005ااصحجفي كاإل بلـ فق الرائلؿ، راـ هلل، ااعركز اافملطل ق امدرالجت االلرائلملي، " اعؿ ذعجؿ 
. 24 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
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 دكف أف  غفؿ حقلقي أف ااصحجفي ااحزبلي ظمت ااذعهكر ال لرضى  ف ااصحؼ ااخجصي
.  تتكاذد بشكؿ أك بآخر حتى ل كات ااثعج ل جت

 : مى اا حك ااتجاق_ ك حف ه ج  ت جكؿ ااصحجفي ااعكتكبي بجاذات_ك مله لعكف تقللـ اا شجط ااصحفق

 
 "الصحافة التجارية "خاصةالصحف المستقمة ال. 1 

 إعبراطكرلجتااصحؼ ااثبلثي األشهر ااتق تعمكهج  جئبلت إ بلعلي، حكات  فلهج إاى ااعتعثمي فق كهق 
فقط كا عج  قجرات ك عحطجت إذا لي كتمفزلك لي كعصجرؼ  إ بلعلي   كبرل ال تكتفق بجحتبلؿ ااصحؼ

إهتزاز اكم فق "أعؿ ذعجؿ صعكد هذا ااقطجع ااصحفق ااخجص إاى . كلعزك د. كحلجبجت فق ااب كؾ
األلس االلجللي كااعلكؿ األلدكاكذلي امعؤللي ااعه لي كااتغلرات ااكبرل فق تكزلع االكجف كتزالد  دد 

عثؿ هذه تكت. " كرغبي ااذعهكر فق صحؼ عتحررة عف ااتزاعجت للجللياغيو أـاا جطقلف بجاعبرلي ؾ
ااتق "  كتكلدلعكت أحر"ااصحجفي ااعلتقمي كااتذجرلي بجاصحؼ ااكبرل ااثبلث كعج ألمف ج كهق صحلفي 

 عف خبلؿ إصدار شبكي ة، كهذه ااصحلفي هق األكلع إ تشجرا كاد طكرتهج ااعجئؿ"عكزلس"تعمكهج  جئمي 
عف ااصحؼ ااع جطقلي كصحلفي بجامغي ااركللي كدار  شر كبرل كألبك لي  لجئلي كأخرل شبجبلي كالهعج 

ااتق تعمكهج  جئمي  عركدم، كهذه ااصحلفي " ععجرلؼ"كه جؾ صحلفي . فق شبكجت تمفزلك لي عختمفي
ة م جطؽـ ااتكزلع كاال تشجر، كلصدر   هج  دد عف ااصحؼ ااعذبلت اؿ حلثهق ااثج لي عف

أعج ااصحلفي ااثجاثي فهق صحلفي . كااعتخصصي كااعجئمي ااعجاكي تعمؾ  قجرات كالهعج كدار  شر
، كتعتمؾ  جئمي شككف "بجا خبي"ااتق تعمكهج  جئمي شككف، كتعتبر هذه ااصحلفي خجصي " هآرتس"

دار ك جطقلي كالبك لي بجامغي ااركللي كعطبعي ـبجإلضجفي إاى هذه ااصحلفي أكبر شبكي عف ااصحؼ اؿ
.  شر كشركجت حجلكب كتمفزة

 :الصحافة الدينية .2

                                                 
 24 ااعصدر االجبؽ، ص

 54 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص
 61-60، ككذاؾ ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص25 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
 63 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص

 57 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص

 25 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
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عف لكجف إلرائلؿ، كهـ  مى اختبلفهـ ااعقجئدم % 22ـ حكااق قلشكؿ ااعتدل كف  مى إختبلؼ طرائؽ
، لعبركف  ف أ فلهـ عف خبلؿ صحؼ تعكس هذا االختبلؼ تعجعج، كتععؿ هذه ااصحؼ أبكااج ث قكاإل

 حرلدليكفق إلرائلؿ االكـ ثبلث صحؼ لكعلي كدل لي ك.  امقجئعلف  مى تمؾ األحزاب كااحركجتةد جئق
ااحزب اادل ق كهك داؿ ؼهتلكفله فتصدر ف حزب ـ"، أعج "لتلد ئعجف"ك" هعكدلع"ك" هتلكفله: "هق

أغكدات للرائلؿ كتعد ااصحلفي "فهق الجف حجؿ " هعكدلع" ابؿ الجـ إلرائلؿ كعج ألمف ج، أعج ااقكعق
 فق 1985فقد صدرت  جـ " لتلد ئعجف"تعبر  ف افكجر غلر صهلك لي، أعج صحلفي ك. األادـ ا تشجرا

كعف ثـ ألس .  ااقلـ اامتكا ق فق حزب أغكدات للرائلؿشجخ ز لـأ قجب ا شقجؽ ااحجخجـ االعجزر 
تختمؼ  ف ااصحلفتلف اادل لتلف االجبقتلف بأ هج صحلفي تقبؿ  "لتلد ئعجف"كصحلفي " قراؿ هتكغدم"حزب 

.  كتقبؿ ااخكض فق شؤكف ااد لجت شر إ بل ج

ااتق صدرت  جـ " شلشق"كصحلفي لـك " لـك الكـ"صحلفي "    شجس" فقد اصدر حزب ذاؾ،إاى 
. "رلدمحكهعح له ق" "كشعجرلـ" " لرلؼ شبجت"كصحؼ أخرل عثؿ ػ. 1983

 تمؾ ااصحؼ اادل لي أعجلشكمهج كبجر ااحجخجعجت، " اذجف ركحلي"ااصحؼ ااحزبلي اادل لي تشرؼ  ملهج 
لـك "ااتق تصدر بشكؿ علتقؿ فقد تحررت عف هذه اامذجف كجاصحلفي األلبك لي األكثر إ تشجرا 

 كعج لعلز ااصحجفي اادل لي بشكؿ تعجـ هك تب لهج آراء عتطرفي كعتشددة ضد ااعرب "شلشق
 .اافملطل للف

 

: الصحافة الروسية .3

بعد ا هلجر االتحجد _  تلذي اتدفؽ ااعهجذرلف ااركس كخجصي بعد ااتلعل جت عف ااقرف ااعجضق
 طرأ تحكؿ كبلر فق ااتركلبي اادلعكغرافلي اإللرائلملي، بحلث بمغت  لبي ااعهجذرلف دفؽ_ االكفلتق

_ كخجصي ااصحؼ_هذا األعر دفع بعجاكق كلجئؿ اإل بلـ. ااركس فق إلرائلؿ أكثر عف  شرلف بجاعجئي

                                                 
 60، ص2005 ام شر كااتكزلع،  ادعس ، دعشؽ، ػػ" كااصهلك ليحرلدلياؿ:  كدة ااى ااتجرلخ ااعقدس:"  بله بشلر 

 81 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص
 11ص، 1990، 8 دد، كلشر، صحجفي دل لي عتشددة فق الرائلؿ:   قبل  ف ع جحلـ علخملكف1ص، عصدر لجبؽ،  ذعجؿ

 19-18ص، 2002،  ااعركز اافملطل ق امدرالجت االلرائلملي، اضجلج إلرائلملي،"ااعتدل كف ااذدد" ، لجئلر شلمغ
 26 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
 82 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص

 26 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص

 27 ااعصدر االجبؽ، ص
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اقكا ثقجفلج كاذتعج لج كالس غ خجصي كأف هؤالء ااعهجذرلف اف،ص عطبك جت بجامغي ااركلليمإاى تخص
صحلفي " عكزس"، بج تبجر هؤالء أكال كأخلرا عذرد لكؽ إ بلعق كبلر، كاهذا أصدرت  جئمي للجللج

بؿ بجاركللي اتصبح عف أكلع ااصحؼ ا تشجرا، كاـ تتدخؿ ااعجئمي فق عضجعلف ااصحلفي " فللتق"
ألضج ، بجإلضجفي ااى هذه ااصحلفي ه جؾ تركت ذاؾ اهلئي ااتحرلر، ككجف كؿ عج لع لهج هك ااربح

صحؼ أخرل صدرت فق أكاخر االتل جت كع تصؼ االبعل جت، ككج ت تغمؽ بعد  دة ل كات عف 
  شرة بجامغي ااركللي عج بلف صحلفي 137أعؿ ذعجؿ إاى أف ه جؾ . ، كلشلر دفبللهجصدركهج بلبب إ

كتتعلز ااصحجفي ااركللي  عكعج بأ هج تتب ى .  1998لكعلي كألبك لي كعذمي ك شرة دكرلي حتى ااعجـ 
تقـك بتحرلر _ اذاؾ _عكااؼ عتشددة ضد ااشعب اافملطل ق كتعبر  ف عكااؼ لعل لي اكعلي، كأ هج 

. األخبجر ااعتعمقي بجاصراع ااعربق اإللرائلمق دكف تكخق أم درذي عف ااععجللر ااعه لي كااعكضك لي
 اال دعجج فق ااعذتعع اإللرائلمق ك دـ  يكتتراكح اتذجهجت ااصحؼ ااركللي عج بلف اارغبي فق لر

هكلي ثقجفلي خجصي امعهجذرلف ااركس، كبلف اارغبي فق إظهجر أف ه جؾ حدكدا ععل ي بلف  تطكلر
 ك مى اارغـ عف ااشد كااذذب بلف هذلف االتذجهلف إال أف اامغي ااركللي ااعهجذرلف كااعذتعع ااذدلد 

 االكؽ عف ذهي أخرل، كا تعجد تمؾ ااصحؼ  مى ااتعكلؿ ااخجص، لذعؿ عف تمؾ كاكا دعف ذهي 
 .ااصحؼ تقكـ حقج بدكر إبقجء ااعهجذرلف ااركس ضعف دائرة ثقجفلي ع عزاي إاى حد كبلر

 

: الصحافة العربية .4

رغـ أف ااصحجفي ااعربلي خجرج  طجؽ هذا اابحث، إال أف عف ااعفلد ااقكؿ أف ااصحؼ ااعربلي ابؿ  جـ 
كااذجععي  (1931)كفملطلف (1913)ك االفلر (1908) كج ت كثلرة كعتعددة ع هج ااكرعؿ1948
كاكف الجـ . (1936)كاامكاء  (1932)كااذجععي اإللبلعلي  (1924)كااصراط ااعلتقلـ (1927)ااعربلي 

اادكاي ااعبرلي أكاؼ كؿ ذاؾ عج  دا صحلفي االتحجد الجف حجؿ ااحزب ااشلك ق، كعف ذهتهج، اجعت 
                                                 

اضجلج "ا دعجج اذتعج ق للجلق كالس ثقجفلج، فصملي :  فق الرائلؿ2003 كا تخجبجت دااعهجذركف ااركس ااذد:  علعكد اغبجرلي
. 49، ص2003، 9، ااعدد "إلرائلملي

 27 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص

، " ف اإل بلـ بجامغي ااركللي فق الرائلؿ: "،  قبل  ف اابجحثلف داف كجلبق كلتمق االجس87 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص
 (455ػ415)، ص 2000، 2،  دد 2لكللكاكذلج للرائلملت، ذزء

. 29 اا عجعق، عصدر لجبؽ، ص
اال صهجر كاال دعجج، اال صهجر هك  فق ااحدكد بلف : ذعجؿ بهذا ااصدد اف ه جؾ اتذجهجف تعكلهعج هذه ااصحؼ هعج.  لقكؿ د

. 94-93ااعهجذرلف كااعذتعع كاال دعجج هك إبقجء تمؾ ااحدكد بشكؿ عكضك ق، ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص 
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ااحككعلي " االكـ"أهعهج صحلفي أذهزة حككعلي كأحزاب صهلك لي أخرل بإصدار صحؼ  جطقي بجاعربلي 
ااتق " اافذر"ككذاؾ عذمي  (1952)اـ بااتجبعي احزب ـ" ااعرصجد "ككذاؾ صحلفي" األ بجء"ثـ صحلفي 

 حزب أصدر اتركج ألفكجر ااتآخق كاالشتراكلي كاالبلـ، ككذاؾ 1961صدرت  ف ذات ااحزب  جـ 
  جـ ذ عف"ااعركز"كأصدر ااصهلك لكف ااععكعلكف  شرة . 1959 جـ " األعؿ"صحلفي "  هعفكداهتأحدك"

1955. 

، ككؿ 1983ارة  جـ صفشكمت ل كات ااثعج ل جت بدالي ذدلدة امصحجفي ااعربلي، فقد صدرت صحلفي اؿ
 تجبعي ، كااصحلفي1989فق  جـ "  ااحؽ كااحرليصكتك" فق ذات اال ي، اكبج كراـ، 1987ااعرب  جـ 

ؿ ااعقجؿ ااتجبعي احزب ااتذعع ااكط ق صامحركي اإللبلعلي داخؿ إلرائلؿ، كفق ااتلعل جت صدرت ؼ
كتكاذه ااصحجفي ااعربلي فق إلرائلؿ ااكثلر عف ااعصج ب كااعقكبجت ااعجالي كاإلدارلي . اادلعقراطق

 ااعبرلي كأاؿ تأثلرا  مى ارائهج تهجكااعه لي كااصرا جت ااعختمفي األعر ااذم لذعمهج أاؿ علتكل عف  ظلر
 . الضج

                                                 
. 77-71، ص 1990، ألجر 7كلشر،  د " ااصحجفي ااعربلي فق الرائلؿ: "  طج اهلل ع صكر

 110 - 104 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص 
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 أسس ومنطمقات الخطاب الصحفي العبري في مراحمه المختمفة. 2
 

 ،لعكف ااقكؿ أف ااخطجب ااصحفق ااعبرم كجف فق إطجره ااعجـ لعبر  ف هدؼ كاحد ذا تفجصلؿ  دلدة
 فق كؿ عرحمي عف عراحمه، فجاخطجب ااصحفق ااعبرم فق اكاكلجتهأك أف ه جؾ هدفج كاحدا لغٌلر عف 

ع فق ـركللج كأكركبج ااذم كجف لهدؼ إاى حؿ عشكمي االهكد كعج طرحت  مى ااك ق كااللجلي كااعذت
 فق ااعذتععجت ااتق لعلش فلهج االهكد كبلف فكرة إاجعي اال دعججحل ه تراكح فق عضجعل ه عج بلف فكرة 

كاكف هذا ااخطجب ااذم تردد بلف هجتلف اا ز تلف أدل . ة ععلفأطرو  ضعف اال عزاؿكلجف خجص اهـ أك 
: إاى

 ااقرار فق ذاؾ ااكات  جعطرح علأاي االهكد بقكة  مى ص .ُ

". ااقكعلي االهكدلي"أحلجء ااتراث االهكدم كاامغي االهكدلي كبجاتجاق إحلجء فكرة  .ِ

. تداكؿ فكرة إاجعي كلجف لهكدم خجص تككف اه التقبلالي عج .ّ

. تحدلد ااعبلاي أك فهعهج عع ااغرب ااعللحق .ْ

 .ااصجاح ااعجـأذؿ تهـ عف اادراتهـ ككفجءـعحجكاي تذعلع اكل االهكد ك .ٓ

عراحؿ عف    دعج ا تقؿ إاى فملطلف كبدأ لعبر  ف عرحمي أخرل قكاد غلر هذا ااخطجب عف أكاكلجت
ااتجرلخ االهكدم كااصهلك ق، ك مى اارغـ عف االختبلفجت ااحزبلي كاأللداكذلي ااكالعي بلف ااصحؼ 

  ك ج عف ت شكؿضكابطااتق صدرت تحت اال تداب اابرلطج ق إال أف تمؾ ااصحؼ أذععت  مى 
ااخطجب ااعهلعف ااذم اـ لكف بجإلعكجف ااعٌس به أك اال تقجص ع ه، هذا ااخطجب ااذم أذععت  مله 

 :كؿ ااصحؼ تعثؿ بجآلتق

اجعيتحدلد أهداؼ ااكذكد االهكدم فق فملطلف بجاللتلطجف  .ُ .  اادكايكا 

 .ا تبجر ااهذرة إاى فملطلف هدفج للجللج لذب تحقلقه .ِ

. إاى اإللعجف بهذا ااحؽ كتطبلقه" لجرغاأل"حؽ االهكد فق اعتبلؾ ااببلد كد كة  .ّ

. ااد كة ألخبلالجت اافكرة ااصهلك لي كجاععؿ ااعبرم كاامغي ااعبرلي كاال تعجد  مى ااذات .ْ

                                                 
 45- 40 ذرلس، عصدر لجبؽ، ص 
 45 -44 ك عجف، عصدر لجبؽ، ص
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بكثرة االختبلؼ كااصراع ااذزئق، _ ألجـ اال تداب اابرلطج ق -تعلزت ااصحجفي ااعبرلي فق فترة االلشكؼ
ترللخ أاداـ اادكاي فق عحلط ااشرؽ االكلط، كفق دفع ااعصجاح "كاك هج كفق ذات ااكات  عمت  مى 

، كاد طمب بف غكرلكف بصراحي "ااقكعلي حلب عج خططت اا خبي االلجللي كاالع لي فق تمؾ األلجـ
فق هذه االج ي،  حف بحجذي اراجبي ": عف ااصحجفي أف تثبت إخبلصهج كعلئكالتهج ااعجعي كذاؾ عقكاي

 إ طجء ااعدك ععمكعجت أك ـحرة كعخمصي، كاكف لذب  مل ج ااحذر، لذب  مل ج أف  زف أاكاا ج، ك د
هذا ااقكؿ أك هذه ااد كة حددت كأطرت  عؿ . " فق شعب ج ك دـ االلتلبلـفكضىزرع اافت ي كاؿ

ااصحجفي كخطجبهج فق تقدلـ ااقكعق  مى ااعه ق ك االاتزاـ  مى حلجب حؽ ااشعب فق ااععرفي، كاهذا 
فقد تعلزت ااصحجفي ااعبرلي تحت اال تداب اابرلطج ق بعلزات ظمت ذات تأثلر اكم  مى ااصحجفي 

 :اإللرائلملي اعقكد طكلمي كهذه ااعلزات هق

. كؽو للجلق كا  بلعق كال تهدؼ إاى ااربحبتطكر صحجفي حزبلي ألداكذلي  عمت ؾ .ُ

.  أك تب ق أ عجط صحجفي عصدرهج صحؼ لهكدلي صدرت فق شرؽ أكركبج كغربهجدامقت .ِ

إ حلجز ااصحؼ كااصحجفللف بصكرة طك لي امذهد ااقكعق االهكدم إلاجعي دكاي إلرائلؿ كتد لعهج  .ّ
. كاادفجع   هج

كا عكس هذا اال حلجز امقكعق  مى حلجب ااعه ق، كتقدلـ ااعصجاح ااعملج  مى ألي ا تبجرات صحفلي 
 كتضـ رؤلجء ااصحؼ كععثملف  ف ااذعهكر، 1948ااتق شكمت  جـ " رلفحربمذ ي ااـ"ا لعق ـفق

 رؤلجء ااكزراء كاألركجف كاادفجع اإلاتقجء بهذه اامذ ي إلطبل هـ  مى عج لذكز كعج ال لذكز،  تجدكاد ا
 كبج تبجرهج اذ ي  خبي ،ف بعدـ  شر ععمكعجت ععل ي حلجلي، كعج تزاؿ هذه اامذ ي اجئعيركرحكلمتـز ااـ

 بلاي ع جفع إاى ااحككعي بلف   مى دخكاهج كتحكات ااعبلاي بلف هذه اامذ ي كر ت جفس رؤلجء ااتحرمدفؽ
.  عتبجداي بحلث أف ااقكا لف ااتق صدرت ات ظلـ  عمهج صدرت بجاتكافؽ بلف ااذهتلف

: ااخطجب ااصحفق ااعبرم كابؿ الجـ اادكاي  عؿ ذجهدا بجإلضجفي إاى عج كرد لجبقج عف أذؿ عج لمق

                                                 
 .49 ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص

 .172، ص82، ذزء أكؿ، تؿ أبلب "لكعلجت حرب: "،  قبل  ف ػػػ  كزلكف49 ااعصدر االجبؽ، ص

 35، ص1997، تؿ أبلب، ااذجععي ااعفتكحي، "ذعع ععمكعجت" لحلئلؿ العكر كرافق عجف، 

 .140، ككذاؾ، ك عجف، عصدر لجبؽ، ص52 ااعصدر االجبؽ، ص
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ااتأكلد  مى ضعؼ االرتبجط بلف اافملطل للف كأرضه كتجرلخه عف خبلؿ ااتشكلؾ بركالي هذا  .ُ
طجرئي ببل ذذكر بل عج  بلاي االهكد إف تمؾ ااعبلاي  بلاي ااشعب  ف  فله ك ف أرضه، ك
. بهذه هق  بلاي عقدلي كلعجكلي

 فق إاجعتهـاملهكد عف خبلؿ " بجا كالج ااحل ي"حجكؿ هذا ااخطجب إا جع ااشعب اافملطل ق  .ِ
 بكتجب كعفكرلف االلتعج يفملطلف كالتلعجب فكرة ااكطف ااقكعق اهـ  ملهج، كذاؾ عف خبلؿ 

. لهكد لتق كف ااعربلي

 ااتق ع حت اإللرائلمللف 1967أعج ااخطجب ااصحفق بعد الجـ اادكاي فقد شهد ا قبلبج حقلقلج بعد حرب 
، ااتق هزت ااثقي فق 1973شعكر بجاقكة كاارلكخ رغـ رفض ااعرب اكذكدهج، ككذاؾ بعد حرب 

ااعؤللي ااحجكعي، هجتجف ااعبلعتجف ااتجرلخلتجف، عع عج صجحبهعج عف ازدهجر ااتصجدم كارتفجع علتكل 
كمفي عف ااععلشي كا فتجح ااعذتعع اإللرائلمق  مى ااعذتعع ااغربق ككذاؾ عج صجحب إصدار ااصحؼ 

 جالي، دفع بجألحزاب إاى إ جدة ااتفكلر بإصدار صحؼ خجصي بهج، كاهذا فقد ازدهرت ااصحجفي 
 كت ك لدلعكت أحر؛ تعثلؿ ااصحؼ ااثبلثيخلر، ااتق عثمتهج ااخجصي كااصحجفي ااخجصي ااتذجرلي

كاد تعتعت هذه ااصحؼ بجاركاج ااكالع عف ذهي كعحجكاي ااتعبلر  ف ااذعهكر . كععجرلؼ كهآرتس
رغـ كظهكر آراء عختمفي، كاكف هذه ااصحؼ كمهج باألفكجر بتكازف للجلق لعح كامغي اااعتعدد ااع شأ ك

للئ فلعج لتعمؽ ردمء تكلطهج بلف ااععلكرات ااعختمفي فق ااعذتعع اإللرائلمق كج ت تعبر بشكؿ 
اا خبكلي فق " هآرتس" بصحلفي ليكااشعب" لدلعكت أحر كت"بجاشعب ااعربق اافملطل ق بحلث تتشجبه 

. ذاؾ

تتعلز ااصحؼ ااثبلثي بقدرتهج  مى ااعحجفظي  مى ااتكازف بلف عصجاحهج االاتصجدلي بج تبجرهج صحفج 
 كذاؾ درذي  تمؾ ااصحؼعع اإللرائلمق، كأظهرتتالحتلجذجت االلجللي كاادبمكعجللي امعجبلف اخجصي ك

كبلرة عف ااعلؤكالي االذتعج لي عف خبلؿ تزكلدهج اذعهكرهج بععمكعجت تتبلءـ عع ااثقجفي االلجللي 
ااعهلع ي، كبجاتجاق اعت عت  ف تكذله اا قد ااذذرم املمطي، األعر ااذم لشعر ااذعهكر أف ااصحجفي 

تزعي اؤلخبجر، كأ هج غلر علتعبدة أك عألكرة اعفهـك ااربح ااعجدم ؿااخجصي تقـك بجاتغطلي ااكط لي كااـ

                                                 
. 122، ص2001، 4فصملي اضجلج إلرائلملي،  دد " عف بجزؿ ااى ا تفجضي األاصى: " عصطفى كبهج
 19، ص1997، تؿ أبلب، ااذجععي ااعفتكحي، "إ بلـ كللجلي: " داف كجلبق
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فقط، كتختمؼ هذه ااصحؼ فلعج بل هج  مى أعكر ععل ي كاك هج ال تتعداهج إاى ااقضجلج ذات اإلذعجع 
 .ااقكعق كااعجـ

إاى شجبه تران فق خمؽ أطر كضكابط كععجللر تذعؿ عف ااصحؼ تمدكرا كب" اذ ي ااعحررلف"كاد اعبت 
 .  فق ت جكاهج امعلجئؿ ااعجعيحدو كبلر

كبعج أف اا شجط ااصحفق فق إلرائلؿ عتعدد كعختمؼ عج بلف ااتذجرم كاادل ق كاألع ق كعج لرافؽ ذااؾ 
 :لي، فإف ااخطجب ااصحفق اإللرائلمق تعلز بعج لمقثفعف تغلرات فق ااتركلبي اإلذتعج لي كاأل

. كااللتهبلكق ااترفلهقك  بكماضعحبلؿ ااخطجب ااحزبق األلداكذق اصجاح ااخطجب ااش .ُ

االاتزاـ بجاخطكط ااعرلضي ااتق تعتعدهج اذ ي ااعحررلف، األعر ااذم لبعد هذه ااصحؼ  ف  .ِ
 مق عف تي اد ااخطجب االلجلق ااعهلعف، كهذا عج لذعؿ ااصحؼ اإللرائلملي بدكف التث جء ف

. لي ا تبجراتأااخطجب ااقكعق كااعصمحي ااعملج  مى 

بلبب ااركاج ااكبلر كاارغبي فق اات جفس عف أذؿ ااربح، فإف ه جؾ عذجؿ كالع اظهكر أراء  .ّ
كأفكجر كاذتهجدات تعبر  ف اات كع االذتعج ق فق إلرائلؿ، ععج لعطق اإلحلجس بأف 

بشرط أف لككف كؿ ذاؾ تحت عظمي ذاؾ ااخطجب ااعهلعف " دلعقراطلي"ااصحجفي اإللرائلملي 
. ااذم تحعله كتد عه أذهزة اادكاي

تشترؾ ذعلع ااصحؼ اإللرائلملي بدكف التث جء فق ااتذ د ضد عصجاح كأهداؼ ااشعب  .ْ
، كظهر كجرلكجتكرلي اه كتذرلعه كرلـ صكرة تهااعربق اافملطل ق، كتشترؾ فق تشكله صكر

 األاصى كال للتث ى عف ذاؾ صحلفي هآرتس، فقد بل ت هذه ا تفجضيذاؾ بجذمى صكرة فق 
، كاكف، تذب اإلشجرة ألضجن بكضكح كداي إاى أف ااصحلفي كذهي اا ظر اارلعلي امحككعي

هذه ااصحؼ كرغـ إذعج هج  مى خدعي األهداؼ ااصهلك لي ااعملج إال أف تحقلؽ تمؾ ااغجلجت 
كجف عكضكع خبلؼ دائعجن، الس فقط بلبب اارؤلج االلجللي كا  عج بلبب اارؤلي األلدلكاكذلي 

. كاادل لي كذاؾ

 كاالذتعج قأخذت ااصحجفي ااعبرلي تمعب دكرا هجعج فق ااتأثلر  مى ااحراؾ االلجلق  .ٓ
إ  ج  خطك بصكرة تدرلذلي، كاكف " كبلر إاى درذي أف لقكؿ أحد اابجحثلفثقؿ بج تبجرهج عركز 

                                                 
 110، ص1995ااقدس، عركز ااقدس ادرالجت الرائلؿ، " حرلي ااصحجفي فق الرائلؿ: " عكشله ه غبق

. 54، ككذاؾ ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص108 ااعصدر االجبؽ، ص
 .20-15، ص2001، تؿ أبلب، بجبؿ،"صحجفي تحت ااتأثلر: " د ئلؿ دكر
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ع هذلي،  حك حكـ  جشرم ااصحؼ فق ااببلد، إذ أف أصحجب اإل بلـ ك مى رألهـ دكر  شر 
لذعمكف صحفهـ كلجئؿ علج دة فق دفع عصجاحهـ اإلاتصجدلي " كععجرلؼ" "لدلعكت أحر كت"

 كلفرؽ ."ةمكااللجللي كبهذا لصبحكف ذهي حجكعي الس أاؿ اكة عف لمطجت ااحكـ اارلـ
ان بج تبجرهج اكة ااتصجدلي للجللي لثهذا اابجحث بلف دكر ااصحؼ ااخجصي فق إلرائلؿ حد

تلعى إاى ااربح فقط، كبلف تمؾ ااصحؼ ااتق شهدتهج إلرائلؿ ذات لكـ كعج فق دكؿ ااعجاـ 
 ."كبلب حرالي امدلعقراطلي"تككف ااحر كهك أف 

أبرزت األحداث كااحركب االلجلجت ااتق اتخذتهج ااحككعي كا عكلت فق ااخطجب ااصحفق  .ٔ
 فق ااعذتعع اإللرائلمق، كا غبلؽ ااطكائؼ  مى ثقجفجتهج كاالذتعج ليعدل ااخبلفجت االلجللي 

. كجاركس عثبل

ثبجت أ عجط صحفلي  مى ااطرلقي ااغربلي كجاتحقلؽ ااصحفق ااعه ق األعر ااذم أدل إاى  .ٕ
أزعجت حككعلي حقلقلي أدت إاى  زؿ كزراء أك لقكط حككعجت،  مى اارغـ عف أف هذا اا عط 

حد ااعٌس بجاللجلي ااعملج اإللرائلملي كخجصي صكرة ااذلش اإللرائلمق إاى ااصحفق اـ لصؿ 
 . ك أذهزته األع لي ااعختمفي

إف ااعه لي ااصحفلي فق إلرائلؿ دفع بتمؾ ااصحؼ إاى اات جفس  مى االبؽ ااصحفق فق ذعلع 
ااعذجالت، األعر ااذم لؤدم فق بعض األحلجف إاى ااخركج  مى بعض ااشكائب ك مى ااخط ااعشترؾ 

 .بلف تمؾ ااصحؼ

كلشجر ه ج إاى أف هذا اات جفس أدل ألضجن إاى حدكث فركؽ حقلقلي بلف تكذهجت ااصحؼ ذاتهج كذاؾ 
 كعف ثـ اتفجالي أكلمك، حلث زاك ااذدؿ 1987 كا دالع اال تفجضي  جـ 1982ع ذ اذتلجح اب جف  جـ 

االلجلق كااعقجئدم فق ااعذتعع اإللرائلمق، األعر ااذم ذعؿ عف ااصحؼ لجحجت كالعي كعتعددة 
امتعبلر عف ذاؾ ااذدؿ، كبهذا ااصدد ال بد عف اإلشجرة إاى صحؼ غردت خجرج عج للعى اإلذعجع 

كالعي اال تشجر ااتق كجف لصدرهج أكرم أف لرم، ككذاؾ صحلفي " زك هدلرخ"ااقكعق عثؿ ذرلدة 
. ااتق تعرضت ائلغبلؽ أكثر عف عرة بأعر  لكرم" حداشكت"

                                                 
، كلشر، "عجضلج كحجضرا كعلتقببل: ااب دكؿ، ااع حدر كدكر اا شر، لدلعكت احر كت، ضد ععجرلؼ: " اللعجف صعكئلؿ فلمتللغ

. 15-14، ص1999، ألجر 25 دد 
 12 ااعصدر االجبؽ، ص
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 كعج ذٌرت إاله عف أكضجع ذدلدة أدل بصحؼ عثؿ هآرتس 2001إال أف ا دالع اال تفجضي ااثج لي  جـ 
بجاذات عثبلن أف تفتح صفحجتهج اكتجب أصحجب ذرأة  جالي ألف لتخطكا خطكطجن حعراء كجاعس بصكرة 
ااذلش اإللرائلمق كالـ ااعذتعع اإللرائلمق كأهداؼ ااصهلك لي ذاتهج، كعج فعؿ ذد كف الفق ك علرة 

. هجس، كهك عج ل شلر إاله بجاتفصلؿ فق اافصكؿ ااقجدعي

:- ااخطجب ااصحفق اإللرائلمق بعد الجـ اادكاي تعلز عف ذهي بعج لمق

، كخجصي بعد ل كات ااثعج ل جت إال أف صحفجن عثؿ دافجر ك مهعشعجر غلجب ااصحجفي ااحزبلي .ُ
 .كهعج صحلفتجف حزبلتجف كاصمتج ااصدكر حتى بدالي ااتلعل لجت

. ظهكر كا تشجر ااصحجفي ااتذجرلي كااخجصي .ِ

 امي املمي فتحت اابجب كالعج امع جفلي دمتركز عمكلي كلجئؿ اإل بلـ كخجصي ااصحؼ بأم .ّ
. ااتذجرلي

 كاالذتعج قم االثف كااتركلب ب لي بلبب ااتغلرات االرلعي فق اؿالي جطـظهكر ااصحؼ اؿ .ْ
. اإللرائلمق

.  تكذهجتهجاختبلؼاإل تشجر االرلع ااكبلر امصحجفي اادل لي  مى  .ٓ

 .ة كجاركللي كاإل كملزلي برمصحجفي إلرائلملي بمغجت غلر ظهكر  .ٔ

  دعج لتعمؽ إاى حدو كبلر كتعلز هذا ااخطجب عف ذهي أخرل بأ ه عتعدد كخصب كاك ه عتشجبه 
 .األعر بجاشعب اافملطل ق كااعلجئؿ ااقكعلي ااعملج
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الفصل الثاني 
 

أشرت فق اافصؿ األكؿ ااى تغلر عمكله كلجئؿ اإل بلـ االلرائلمق كا تقجاهج ااى عمكلجت 
اف هذا ااكضع . خجصي، ككذاؾ أشرت ااى اختفجء اك تضجؤؿ دكر ااصحجفي ااحزبلي ااى حد كبلر

ااذدلد أدل ااى تغلر ااعضجعلف ااتق  برت كتعبر   هج تمؾ ااكلجئؿ كاكف ذاؾ اـ لؤًد ااى تغلر فق 
تعجعؿ تمؾ ااكلجئؿ عع ااشأف اافملطل ق عف ذهي، كااصراع ااعربق االلرائلمق عف ذهي أخرل، اذ اف 

ك دـ ابكاهج فق " 1"بجاخطر ااكذكدم"  تشعرؿ  جعج  مى الجعهج فعج تزا58الرائلؿ كبعد عضق 
عف ذهي أخرل اف هذا ااكضع بجاذات هك عج لذعؿ كلجئؿ اإل بلـ االلرائلمق  مى رغـ ا تقجؿ  "ااع طقي

تتصرؼ طلمي ااكات اك ععظعه  (تمؾ ااكلجئؿ)ااعمكلي كتغلر االكؽ كتغلر اهتعجعجت ااذعهكر إال ا هج 
 ااععؿ اإل بلعق ت فق حجاي حرب طكلمي كعلتعرة كال حمكؿ لرلعي اهج، كاهذا فجف التراتذلجا مى ا ه

. (بجختبلؼ اازعف اك ااظركؼ اك ااشركط االلجللي)االلرائلمق عج تزاؿ هق هق اـ تتغلر ااى حد كبلر 
 ماف ااتصجد االكؽ كاال فتجح  مى اآلخر كتشجبؾ ااعبلاجت االاتصجدلي فق عذجؿ اال بلـ االلرائلؿ

. كااعجاعق اـ لمغ حجاي ااحرب كاـ لحقؽ ااشعكر بجألعف كاألعجف كااحلجة كااللتقرار ائللرائلمق ااعجدم
كاذا أضف ج ااى تمؾ ااتغلرات االلجللي كااعقجئدلي كااحزبلي فق الرائلؿ كتحركهج بجتذجه االعلف كاالعلف 
َى كتمعب ااصحجفي  ااعتطرؼ اادل ق  فجف اا ظرة اا عطلي امفملطل ق كامصراع  فله تزداد تععقج كتذذران
ااخجصي اهذا االبب بجاذات دكرا فق ذاؾ، إذ اف هدؼ ااصحجفي ااخجصي فق  هجلي األعر هك ااربح 

كااركاج، كعج اف ااحدكد األث لي كاالذتعج لي فق الرائلؿ تؤدم الضج ااى تلجبؽ تمؾ األث لجت فق تقدلـ 
. 2"صكرة  عطلي اكثر داه فق كصؼ اافملطل ق"

 

حرب االلتقبلؿ " كأ هج تشبه " حربج  مى اابلت "كفق ا تفجضي األاصى بجاذات ااتق ا تبرت إلرائلملج 
، فقد تذ دت ااصحجفي االلرائلملي بكجعؿ أطلجفهج عف اذؿ بمكرة عكاؼ عكحد ك جـ تذمى فق 3"48 جـ 

 دـ  قد ااحككعي االلرائلملي عف ذهي، كفق كصؼ اافملطل ق بجإلرهجبق عف ذهي أخرل، كفق تكحلد 

                                                 
، راـ اهلل، ااعركز اافملطل ق امدرالجت "عحعد حعزة  ، كذهجن اكذه، لذجالت عع عثقفلف لهكد 1

 .، كااكبلـ امبركفلكر بجركخ كعرا ج129، ص2001االلرائلملي، 

 .133ااعصدر االجبؽ، ص  2
 .تعبلراف التخدعج بكثرة فق ااصحجفي االلرائلملي اكصؼ اال تفجضي 3
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صفكؼ ااذعهكر عف طرؼ كفق كلب اارأم ااعجاعق عف طرؼ اخر، كفق تصملب ااعكاؼ االلرائلمق 
. كتد لعه عف ذج ب كفق ز ز ي عقكالت اافملطل ق عف ذج ب اخر

إال ا هج اجعت بدكرهج تعجعج ككأ هج -   مى رغـ ا هج خجصي فق ععظعهج–كلعكف ااقكؿ ه ج اف ااصحجفي 
 اقد تعجعمت ااصحجفي – بجلتث جءات املمي ل شلر االهج فق حل هج –صحؼ اكعلي اك حزبلي بجعتلجز 
 مى ا هج - كبجاذات فق  عملي االكر ااكااق كهق هدؼ هذا اابحث- االلرائلملي عع ا تفجضي األاصى

كالتخدعت كجفي األلجالب ااحرب . حرب حقلقلي، كتصرفت تمؾ ااصحجفي  مى ا هج صحجفي حرب
" اا فللي ااعلكرلي ااتق تلتخدعهج ااحككعجت أث جء ااحرب، كاهذا فجف ااصحجفي االلرائلملي التخدعت 

ااكذب "  بدكف التث جء كتعثمت فق  عملجت 4"ااععملجت اا فللي االلتراتلذلي كااععملجتلي كااتعجلكلي
  خبلؿ تغطلجتهج ااصحفلي، كذاؾ التخدعت كؿ  عملجت ااحرب اا فللي 5"كااتشكله كااتحرلؼ كااخداع

ااخجصي بجاتحقلر كاإلهج ي كااتحرش كالتغبلؿ كؿ عج عف شأ ه إثجرة اافت ي كااخبلفجت ااداخملي فق 
. صفكؼ ااخصـ

ك مله فج ه ال لعكف ااتفرلؽ بلف صحجفي خجصي اك صحجفي حككعلي فق الرائلؿ كخجصي أث جء اافترات 
ااتق لشتد فلهج ااتكتر الصؿ ااى حد ااعكاذهجت، إذ ت طبؽ اارغبجت كاألكاعر اارلعلي ااحجكعي عع 

للجلجت كتكذهجت ااصحجفي ااى درذه ال لعكف ععهج ااتفرلؽ بلف ااركالتلف، ففق اا هجلي الس ه جؾ عف 
اختبلؼ فق ذكهر كهدؼ االحتبلؿ، كالس ه جؾ ألضج خبلؼ فق ااد جكل االلرائلملي بلف اا خب 

. ااعللطرة فق الرائلؿ  مى اختبلفهج
اف األصكات ااتق تغرد خجرج االرب ضد هذا ااتلجر ااعرلض كااعللطر هق اصكات املمي كتتعرض 

. ااى ا تقجدات شدلدة عف اإللرائلمللف أ فلهـ
ذا كج ت ااحككعي االلرائلملي ال تعتمؾ كلجئؿ إ بلعلي خجصي بهج، إال اف ااصحجفي ااخجصي تقدـ عج  كا 
 ملهج عف خضكع كا صلجع ارؤلي ااحككعي الس فقط عف اذؿ االلتعرار كااقبكؿ كتبجدؿ ااع جفع فقط 

. كا  عج الضج عف ع طمؽ اإللعجف بع طمقجت ااحككعي كتكذهجتهج
 
  

                                                 
 .234-233،  عجف، دار ااشركؽ، ص "األعف كحرب ااععمكعجت" ذلجب اابدال ي . د 4
 .235ااعصدر االجبؽ ، ص 5
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: سمطة اإلعالم اإلسرائيمي عمى الحياة السياسية واالقتصادية
 

لشلر لحلئلؿ العكر، ااعحجضر فق الـ اإل بلـ بجاذجععي ااعبرلي إاى ا قبلب ذكهرم فق ب لي اإل بلـ 
اإللرائلمق فق ل كات ااتلعل جت كحتى هذه اامحظي، كاد أرذع االبب فق ذاؾ إاى ا تقجؿ عمكلي كلجئؿ 

، كذاؾ  مى غرار بجاق ااقطج جت االاتصجدلي فق إلرائلؿ ااتق (1)اإل بلـ هذه إاى ااعمكلي ااخجصي
. تشهد  عملجت خصخصي عتلجر ي

أعؿ ذعجؿ ألبجب هذا اال قبلب ااكبلر إاى اات جعق ااعلتعر فق االحتلجذجت اإل بلعلي . فلعج لعلد د
كتطكر لكؽ  جاعق عب ق  مى اات جفس اادكاق، األعر ااذم أدل إاى تكلؼ ااقطجع ااصحفق بلر ي 

عع هذه ااتطكرات، بلبب  دـ كذكد احتكجر حككعق امصحجفي ااعكتكبي بجاذات كاكذكد صحؼ خجصي 
. (2)ابؿ الجـ اادكاي

، (3)"األثلر ااعفتكح"ااتق أكصت بجاععؿ بللجلي " بلملد"ذٌعجؿ بشكؿ خجص إاى تقرلر اذ ي . كلشلر د
. ااتق لعحت بتصج د تأثلر  خبي رؤكس األعكاؿ  مى االلجلي كااللجلجت فق إلرائلؿ

هذا األعر بجاذات هك عج عٌلز ااتطكرات ااب لكلي فق ص ج ي اإل بلـ ااذعجهلرم فق إلرائلؿ ااتق برزت 
: (4)فق خعس ظكاهر رئللي هق

 
: ضعف مؤسسات اإلعالم الرسمية وتنامي نفوذ المؤسسات الخاصة: األولى

 

برزت فق ل كات ااثعج ل جت كااتلعل جت شكاهد عمعكلي  مى ازدلجد ااص ج ي اإل بلعلي ااذعجهلرلي 
- غجابلتهج عحملي–كااعتفر ي   هج كجا شر كااد جلي كااعبلاجت ااعجعي، كاد ظهرت عئجت ااصحؼ 

هذه ااكلجئؿ ااعختمفي خضعت بجاكجعؿ اعمكلي . كااعذبلت بجإلضجفي إاى عحطجت ااتمفزة كاإلذا ي
خجصي أك أيدلرت بكلجطي أصحجب اعتلجزات عف ااقطجع ااخجص، أعج ااقجلـ ااعشترؾ بلف ذعلع تمؾ 

                                                 
، 2003، راـ اهلل، عدار، (12، 11)، اضجلج إلرائلملي،  دد "ص ج ي اإل بلـ فق إلرائلؿ فق  صر ااعتغلرات"لحلئلؿ العكر  (1)

 (128)ص

 (238)ذٌعجؿ، عصدر لجبؽ، ص . د (2)

 كادعت تقرلرهج إاى كزلر االتصجالت حل ذاؾ العكر الفج ت، كأكصت بتكللع ااشبكجت ااقطج لي كتكللع 1997شكمت  جـ  (3)
شبكي اابث امذعهكر فق إلرائلؿ عف خبلؿ إاجعي خعس ا كات تشعؿ ا جة أخبجر كا جة  ربلي كا جة بجاركللي كامعتدل لف كامعكللقى، 

، "االعجء ااعفتكحي"كأكصت اامذ ي بأف تعكؿ هذه ااق كات عف خبلؿ اإل بل جت ااتذجرلي، كأشجرت اامذ ي إاى كذكب ااععؿ بللجلي 
 (193ذعجؿ، ص). كبهذا  قمت هذه اامذ ي اال بلـ إاى ااحلز ااتذجرم

 (129)العكر، عصدر لجبؽ، ص  (4)



 27 

صحلح أ هج عؤللجت إ بلعلي تقدـ خدعي حلكلي امذعهكر، "ااعؤللجت فهك اادافع ااتذجرم ااربحق، 
. (5)"اك هج ألضجن، كربعج أكالن كابؿ كؿ شقء، عشجرلع تذجرلي تهدؼ إاى ذ ق األربجح احلجب أصحجبهج

: هذا ااكااع ااذدلد أدل إاى عج لمق
ضعفت أك تحذعت أدكار ااعؤللجت اإل بلعلي ااتق تكذههج أهداؼ ااخدعي ااعجعي، كجف  . أ

. ااضعؼ أك ااتحذلـ لعس بجاقلعي كااتقدلر ااذعجهلرم
 .اختصجر أك تبلشق دكر ااصحجفي ااحزبلي . ب

بلبب  دـ ادرة ااصحجفي ااعرتبطي بجاعؤللي ااحككعلي  مى االلتفجدة عف  عملجت اا عك  . ت
كااتطكر، فإف ااعؤللجت ااخجصي التفجدت عف عرك ي كتكلؼ ااقطجع ااخجص فق االلتفجدة 
عف ااتك كاكذلج ااذدلدة فق تخفلض األلعجر كزلجدة اإل تجج كاات كع فله األعر ااذم أدل إاى 

 .(6)ا تشجرهج كربحهج

أدت إاى فصؿ بلف اإلدارة - ااذم لع ق ازدلجد ااربح ألضجن –ت جعق اكة ااعؤللجت اإل بلعلي ااخجصي 
أدل ذاؾ إاى إاصجء اإل بلعللف "االاتصجدلي امعؤللي اإل بلعلي كبلف ادارتهج ااف لي، بعع ى آخر 

ااعه للف ذكم ااتذربي كااخبرة فق عضعجر ااععؿ اإل بلعق  ف اعي ااهـر اات ظلعق كالتبدااه برذجؿ 
. (7)"أ عجؿ كااتصجد، كؿ عج لهعهـ هك ااعردكد ااعجاق

 

: ظهور الشركات وتمركز السمطة: الثانية
أك للطرة / كعج ذكرت لجبقجن، فإف فق إلرائلؿ ثبلث شركجت إ بلعلي كبرل تخضع كؿ ع هج اعمكلي ك

ف كج ت بحذـ أصغر .  جئمي كاحدة، كه جؾ بكادر إاى ظهكر شركجت إضجفلي كا 
إف تعجظـ ااشركجت كتعركز االلطرة  مى لكؽ اإل بلـ فق ألدم ااقطجع ااخجص لعكف أف لقمص 

، األعر ااذم لعس بجا ظرلي (8)"االكؽ ااحرة اآلراء"ااتشكلمي ااععركضي امذعهكر ااكالع فق 
اادلعقراطلي، فجاعدد ااكبلر عف ااصحؼ ككلجئؿ اإل بلـ األخرل كخضك هج اللطرة  دد املؿ عف 

                                                 
 (129)ااعصدر االجبؽ، ص  (5)

 (129)ااعصدر االجبؽ،، ص  (6)

 (130)ااعصدر االجبؽ، ص  (7)

 (132)ااعصدر االجبؽ، ص  (8)
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كبجإلضجفي . (9)ااعجاكلف للؤدم بجاضركرة إاى تذج س عتزالد كعضطرد فق ااعضجعلف كااقلـ االلجللي
: إاى تذج س ااعضجعلف كاالتذجهجت فإف اذاؾ ألضجن أبعجد ااتصجدلي هق

بلبب تراكـ رأس ااعجؿ ااذم لؤدم إاى  شكء شركجت أكبر، تتعتع : ااحد عف ااع جفلي ااحرة . أ
ب فكذ لفكؽ  فكذ ااشركجت ااصغلرة، كهك عج لحد عف ااع جفلي بلف ااع تذلف كلكاد  دـ علجكاة 
فق ااقكل بلف ااعلتهمكلف كااع تذلف كااتق تضعؼ بدكرهج أفضملجت أك عزالج ااتصجد االكؽ، 

. (10)بعع ى آخر، فإف االكؽ ال لكذد  فله كعج هك ااعفترض
لشلر اابجحث العكر إاى أ ه ال دالؿ رلعق عكثؽ  مى ت للؽ فق األلعجر : تحدلد لعر االمعي . ب

بلف ااصحؼ ااثبلثي، كاكف تظهر ااحجالت ااتق ذرل فلهج رفع ألعجر ااصحؼ أف ذاؾ تـ 
 .(11)بجاتكازم كفق ااكات ذاته

اابحث ااعحعـك  ف أكلع ذعهكر ععكف أف لؤدم إاى هبكط : تأثلر ذاؾ  مى ذكدة االمعي . ت
 . جـ فق ااععجللر ااصحفلي

تعركز االمطي فق ألدم  خبي املمي، للزلد عف : إاى اامعبي" اتذكرة اادخكؿ"ااثعف ااعرتفع  . ث
ااصعكبجت ااتق تكاذه عف لرغب فق اال ضعجـ إاى هذه اا خبي، فجاللتثعجرات ااعرتبطي بإاجعي 

عؤللي إ بلعلي ع جفلي ذدلدة، لتككف بجهظي ذدان، األعر ااذم لؤدم إاى إ جاي دخكؿ 
 .(12)خلر عثجؿ  مى ذاؾ" حداشكت"ع جفللف ذدد إاى االكؽ، كفشؿ صحلفي 

بعج أف اإل بل جت هق عصدر اادخؿ : بلع ذعهكر ام جشرلف بدالن عف بلع براعج امذعهكر . ج
امعؤللجت اإل بلعلي ااخجصي، كبعج أف ااع جفلي بلف تمؾ - كأحلج جن ااكحلد–اارئللق 

ااعؤللجت تؤدم إاى تغللر ااعفهكـ األلجلق ااذم تتحدد ب جءن  مله للجلي ااعؤللي فق عذجؿ 

                                                 
 Bagdokian, B. "Media Monopoly", Boston, Beacon Press, 1992،  قبلن  ف 132 العكر، عصدر لجبؽ، ص (9)
 (132)العكر، عصدر لجبؽ، ص  (10)

 (133) ااعصدر االجبؽ، ص  (11)

( 133)ااعصدر االجبؽ، ص  (12)
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اا شر كاابث، فإف اا تلذي هق أف بلع ااذعهكر ام جشرلف لحظى بأكاكلي  مى بلع ااع تج 
 .(13)اإل بلعق كعضجعل ه امذعهكر

تعلؿ - كعج فق ااتمفزلكف–أصبحت ااصحؼ : الذهب ااعضعكف إاى ااذحلـ، ااعهـ ااتلكلؽ . ح
إاى االلتخداـ ااعتزالد امع جكلف كاازخرفجت ااغرافكلي اابلفتي اؤل ظجر  مى حلجب اا ص، صجر 

 .(14)ااشكؿ أهـ عف ااعضعكف

 
: اختفاء االحتكارات وظهور الُطَغم: الثالثة

كااعقصكد بذاؾ ا فتجح االكؽ أعجـ كلجئؿ اإل بلـ كتحكؿ عجاكلهج إاى عت جفللف، األعر ااذم لؤدم 
بجاذعلع إاى دخكؿ اعبي ااع جفلي كعج تفرضه عف شركط  مى االمعي كذكدتهج كلعرهج، عج داـ ااذعلع 

. (15)لععؿ تحت ذات ااظركؼ ااعتشجبهي، كهك عج لبدؿ عفهـك االحتكجر إاى عفهـك ااطغعي
 

: تسمل رؤوس األموال األجنبية وتمدد اإلعالم اإلسرائيمي إلى الخارج: الرابعة
فق أكاخر ااثعج ل جت كعطمع ااتلعل جت أخذت رؤكس األعكاؿ األذ بلي تتلمؿ إاى إلرائلؿ، كاد ذرل 

 1989اإل بلعلي اادكالي فق ااعجـ " هكال غز"ذاؾ بجاتكازم  بر ا كات  دة، حلث اجعت عذعك ي 
ااتق تصدر بجامغي اال ذملزلي، كاجـ اعبراطكر اال بلـ اابرلطج ق ركبرت " ذركزااـ بكلت"بشراء لكعلي 

االكعلي، كادـ " ععجرلؼ" بجلتكعجؿ شراء حقكؽ ااعمكلي ااكجعمي اصحلفي 1991عجكلكلؿ فق ااعجـ 
اعبراطكر اإل بلـ االلترااق األعلركق ركبرت عجردكخ ااتعكلؿ األكاق اابلـز اتأللس صحلفي عحملي فق 

، "1رادلك"إاجعي عحطي اإلذا ي ااخجصي " ككرتلبرغ"تؿ أبلب، كعكات شركي االلتثعجرات األاعج لي 
 فرك جن اهج فق ااعدف اإللرائلملي 1995فق ااعجـ " بمكؾ عجلتر"كفتحت شبكي عحبلت اافلدلك األعلركلي 

" عتجؼ"كشرلؾ فق شركي ااتمفزلكف بجاككابؿ " شعركؾ"ااكبرل، كدخمت شركي االلتثعجرات األعلركلي 
اؤلفبلـ، كعج دخمت شركجت أذ بلي أخرل كشرلؾ فق شركجت ت جفلت كفجزت " ككعبق"ككذاؾ فق شركي 

                                                 
 Curran, J. "The Impact of Advertisment on thw British Mass Media" in:R. Collins etالعكر  قبلن  ف  (13)

al (eds), Media, Culture and Society, London: Sage, 1986, pp: 309- 335> 
( 134)العكر، ااعصدر االجبؽ، ص  (14)
 (135 1340)ااعصدر االجبؽ، ص (15)
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بجاحصكؿ  مى اعتلجزات اتشغلؿ عحطجت تمفزة بجاككابؿ أك فق ااشركجت ااتق ت جفلت  مى اعتلجزات 
. (16)تشغلؿ ااق جة ااثج لي فق ااتمفزلكف اإللرائلمق

كلعكف تعملؿ االلتثعجرات األذ بلي فق إلرائلؿ بحقلقي أف ااعلتثعرلف األذج ب اد أدرككا ااطجاي ااكجع ي 
 شركي كبرل 15، كذد فق إلرائلؿ 1995فق لكؽ اإل بلـ اإللرائلمق اتحقلؽ أربجح كبرل، ففق ااعجـ 

 جاعلي ا خرطت فق االكؽ اإل بلعق اإللرائلمق كخجصي فق عذجؿ اا شر كااد جلي، إعج  ف طرلؽ 
ااشركجت ااعبجشرة أك عف خبلؿ ارتبجطجت كتعجادات التراتلذلي عع شركجت د جلي ك شر إلرائلملي، كعف 

. (17)"ال تجس"ك" بق  لدهجـ. دم. دم"، "عجؾ كجف أرلكلكف"، "ككاتر تكعبلكف: "أهـ تمؾ ااشركجت
كبجاعقجبؿ فقد شهدت ص ج ي اإل بلـ فق إلرائلؿ تذ لد أعكاؿ أذ بلي  ف طرلؽ طرح ألهعهج امتداكؿ 

ام شر، " أرلئلمق"االاتصجدلي كشركي " تمغراؼ"فق لكؽ األكراؽ ااعجالي فق  لكلكرؾ كعج فعمت صحلفي 
إاى ذاؾ ألضجن، اجعت ص ج ي اإل بلـ اإللرائلمق بتصدلر رأس ااعجؿ كااخبرة ااعتراكعلف ادلهج إاى 

إف عثؿ هذا . بتشغلؿ أ ظعي ااق كات ااتمفزلك لي بجاككابؿ فق إلبج لج" عتجؼ"ااخجرج، كعج فعمت شركي 
هك  تجج طبلعق اتبمكر ااتكذهجت ااربحلي ادل ااعذعك جت "اا شجط ااذم اـ لكف فق ااعجضق إ عج 

. (18)"كااشركجت اال بلعلي االلرائلملي، كعج أ هج تعكس ااحجذي امبحث  ف آفجؽ كا كات التثعجر ذدلدة
 

: انحسار تقاليد الصحافة العائمية: الخامسة
العكر إاى أف عمكلي ااعجئبلت ااثبلثي امصحؼ ااكبرل فق إلرائلؿ بدأت بجاتصدع . لشلر اابجحث م

كذاؾ عف خبلؿ طرح ألهـ بعض تمؾ ااصحؼ فق لكؽ األكراؽ ااعجالي فق تؿ أبلب، كعج الحت فق 
األفؽ بكادر ا تقجؿ تدرلذق إاى كضع أصبحت فله ااعؤللجت اإل بلعلي، كال للعج ااصحجفي 
ففق ااعجـ . ااعطبك ي، تخضع اللطرة عذعك جت كاتحجدات ااتصجدلي كبرل، ااكثلر ع هج اتحجدات  جعي

ااتق لتـ تداكؿ ألهعهج فق " هخشرات هلشكؼ" تـ شراء صحلفي ععجرلؼ عف ابؿ شركي 1992
عف ألهعهج امتداكؿ فق % 30اابكرصي بتؿ أبلب، كبعد فترة كذلزة عف بلع ااصحلفي ذرل ألضجن طرح 

                                                 
، ععهد االتصجالت، ااذجععي ااعبرلي، "ااهلكملي كااعمكلي، ااتحدلجت كااعخجطر- خجرطي اال بلـ ااذدلدة"علجر، - احعجف. د (16)

 (.65)ص. 1992ااقدس، 

 (70- 67) ااعصدر االجبؽ، ص  (17)

 (72) ااعصدر االجبؽ، ص (18)
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اابكرصي ألضجن، صحلح أف ااعمكلي ااكجعمي امصحلفي ككذاؾ ااحجؿ بجا لبي اشركتهج األـ عج تزاؿ بألدم 
 جئمي  عركدم، اكف طرح ااصحلفي امتداكؿ فق االكؽ، ذعمهج كاك بصكرة ذزئلي ذات شفجفلي،  ظران 
أل ه صجر عف ااعترتب  ملهج تقدلـ تقجرلر دكرلي إاى لكؽ األكراؽ ااعجالي، كهك ااحجؿ ااذم كصمت 

االاتصجدلي، كه جؾ بكادر تشلر إاى ذاؾ فق صحلفتق لدلعكت أحرك كت " تمغراؼ"إاله صحلفي 
. (19)كهآرتس

األلبجب ااتق تقؼ كراء هذا ااتصدع فق ااعمكلي تعكد إاى ااحجذي إاى تذ لد رؤكس أعكاؿ اتعكلؿ 
اا شجطجت ااذجرلي كبجألخص عف أذؿ شراء ععدات كتذهلزات  صرلي، ككذاؾ تقدلـ  ركض عغرلي 

عف ذج ب االتحجدات كااشركجت ااكثلرة ااتق تلعى إاى ابتبلع ااعت جفللف ااصغجر، إضجفي إاى 
. (20)"كهك عج لحدث  جدة فق ااذلؿ ااثجاث كاارابع"ااخبلفجت كاا زا جت داخؿ ااعجئمي ااعمكي 

                                                 
 (138)ااعصدر االجبؽ، ص (19)

 (138) ااعصدر االجبؽ، ص (20)
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: واقع جديد
 

هذا االختبلط أك ااعزج بلف ااعؤللي االاتصجدلي كااعؤللي اإل بلعلي أدل إاى ظهكر كااع ذدلد، أك 
ظجهرة ذدلدة تتعثؿ فق إشغجؿ عذعك ي صغلرة كعقمصي عف ااعدلرلف تشغؿ أعجكف أك  ضكلي عذجؿ 

كتزداد هذه ااظجهرة حدة بعقدار عج تععؽ . إدارة عؤللجت ااتصجدلي كعؤللجت إ بلعلي فق ذات ااكات
عف دخكاهج إاى أ عجؿ اال بلـ كبعقدار  (كجاب كؾ أك ص ج ي ااعكاد االلتهبلكلي)ااشركجت االاتصجدلي 

تؤدم إاى عج للعى " ااعمكلي ااعتقجطعي"تعزلزهج ا فكذهج فق ص ج ي اال بلـ، هذه ااظجهرة اا جشئي  ف 
عج بلف - ااذم لشغؿ عكاعلف فق ادارتلف عختمفتلف–، حلث لتكزع كالء ااعدلر (21)"بجإلدارة ااعتقجطعي"

ااعؤللي االاتصجدلي ااتق تهدؼ إاى ااربح أكالن كأخلرا، كبلف ااعؤللي اإل بلعلي ااتق عف ااعفركض أف 
تمتـز بجاعلؤكالي االذتعج لي، بعع ى آخر، هؿ لككف كالء هذا ااعدلر امعؤللي ااتق تقـك بجاتغطلي 

!! اإل بلعلي أـ امعؤللي ااتق تت جكاهج  عملي ااتغطلي
كعحطي " ععجرلؼ"هذا ااكااع ااذدلد فق ااص ج ي اال بلعلي اإللرائلملي، كعج لمحظ فق عذمس إدارة 

ااق جة ااثج لي فق إلرائلؿ كغلرهج عف ااعؤللجت ااصحفلي، أدل إاى الجـ ااعؤللي االلجللي كااتشرلعلي 
إاى ااحد كاك ذزئلجن عف ااعمكلي ااعتقجطعي اكلجئؿ اإل بلـ، كاد تـ ب جء  مى ذاؾ تق لف ً لىًب ااعمكلي 

فق ااشركجت ااخجصي  مى اعتلجز تشغلؿ ااق جة ااثج لي أك تشغلؿ عحطي  (فقط% 24)امصحؼ االكعلي 
. (22)"اإلدارة ااعتقجطعي"تمفزة بجاككابؿ، إال أ ه اـ لحلـ بعد األعر بشأف 

 
: العوامل االقتصادية وتأثيرها عمى الخطاب اإلعالمي

ااتغلرات ااب لكلي ااععلقي كاألهداؼ ااربحلي امعؤللجت اإل بلعلي ككثرة ااذهجت ااتذجرلي ااتق دخمت 
، إذ أف علتهمؾ االمعي اال بلعلي (23)"لمفه ااغعكض"إاى ص ج ي اإل بلـ اإللرائلمق خمقت كااعجن ذدلدان 

لذهؿ فق ااكااع عج لختبئ خمؼ ااصحلفي كعحطي اارادلك أك ااتمفزلكف ااتق لتعرض اتأثلرهج طكاؿ "
، كهك ال لدرؾ حقلقي األهداؼ االاتصجدلي ااتق اد ال تتبلءـ بشكؿ تجـ أك  مى (24)"لج جت  دلدة لكعلجن 

إف علتهمؾ . "اادكاـ عع ااقلـ ااصحفلي كاكا د ااعه ي ااتق لفترض أف تكذه ااعؤللجت اال بلعلي

                                                 
 (139) ااعصدر االجبؽ، ص  (21)

 (139) ااعصدر االجبؽ، ص  (22)

 (140) ااعصدر االجبؽ، ص  (23)

 (140)ااعصدر االجبؽ، ص (24)
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اال بلـ ااصغلر ااذم كجف عف ااعفركض أف لككف األعلر ااذم لععؿ اإل بلـ ااذعجهلرم فق خدعته، 
ااذم " األخ ااكبلر"اد لذد  فله لقؼ  جذزان كدكف خلجر إزاء عج لقرأ كعج لشجهد، فجاتخكؼ ال لتأتى عف 

للتخدـ كلجئؿ اال بلـ اتحقلؽ عصجاح للجللي، كا  عج بجاذات عف ككف كلجئؿ اإل بلـ ذاتهج ااتق 
. (25)"ااذم تحركه ا تبجرات كعصجاح خفلي أك غجعضي" األخ ااكبلر"تحكات إاى عج لشبه 

هذا ااكااع، ااذم لشهد صمي كثلقي بلف اال بلـ كااللجلي، إذ أف االلطرة  مى كلجئؿ اإل بلـ تع ح 
 ددان املبلن عف األشخجص تأثلران كبلران  مى ااعذجالت االاتصجدلي كااللجللي، لذعؿ عف تمؾ اا خبي 

كبلبب ااعبلاي . (26)ااصغلرة تللطر  مى ااعضجعلف بحلث تصعـ رأم ااذعهكر كعج ترلد تعجعجن 
ااعضطربي بلف ااحككعي كبلف تمؾ ااعؤللجت ااخجصي فإف ه جؾ علجكعجت بلف شركجت اإل بلـ 
. (27)"ااتذجرلي كااحككعي، ععج لؤكد ااعحجكالت اادائعي اهذه ااشركجت امتأثلر  مى االلجلي كااتحكـ فلهج

بعد - اال تعجء امشبكجت ااعجاعلي ااذم لعكس ااعكاؼ ااعج"كلشلر األلتجذ اادكتكر  زلز حلدر إاى أف 
صهلك ق لفكؾ ااتعجلؾ ااذعج ق، كااشعكر بجاللتعرارلي ااتجرلخلي ااقكعلي كااللعجف بععجف كغجلجت 

بعد صهلك ق، -لجعلي امكذكد ااذعج ق كلبداهج بركالجت تجرلخلي  دلدة كعختمفي، هذا اال تعجء ااعج
ااملبرااق، لعبر  ف هكلي فردا لي، آ لي، التهبلكلي، غجلتهج تحصلؿ ااعتعي، عخجافي امهكلي ااقكعلي، 

. (28)"ااعذتععي، ااعذٌ دة، ااتقشفلي كااعكحدة
 زلز إاى أف  عملي ااخصخصي كااملبراالي االذتعج لي كااثقجفلي أدت فلعج أدت إاله إاى . كلشلر د

ظهكر ااخطجب االلجلق ااتمفزلك ق ك شرات ااق كات اافضجئلي ااخجرذلي كتحكؿ ااصحجفي عف حزبلي "
. (29)"إاى تذجرلي كعحملي كعه لي كهلع ي دكر اا شر ااخجصي  مى األلدلكاكذلي

 عملجت ااخصخصي ااتق تلجر ت كتلرتهج ع ذ أكالط ااثعج ل جت، ا عكلت لرلعجن فق اطجع اال بلـ 
كخجصي بعد تقرلر اذ ي بلملد ااتق أكصت بجاععؿ بللجلي األثلر ااعفتكح، كع ذ ذاؾ ااكات بدا كاضحجن 

األعر ااذم ا عكس فق احتداـ "تصج د تأثلر  خبي رؤكس األعكاؿ فق االلجلي كااللجلللف اإللرائلمللف، 

                                                 
 (140)ااعصدر االجبؽ، ص (25)

 (239)ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص .  د (26)

 (240)ااعصدر االجبؽ، ص (27)

، راـ اهلل، ااعركز اافملطل ق امدرالجت اإللرائلملي، "ااتطكرات االاتصجدلي كااحراؾ االلجلق فق إلرائلؿ" زلز حلدر، .  د (28)
 (.54)، ص2005

 .54ااعصدر االجبؽ، ص (29)
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اات جفس بشأف عراكز ااقكة ااعللطرة ااتق تيكلبي تأثلران فق عذجؿ االلجلي كتقرر طبلعي  عملي 
. (30)"ااخصخصي

ك مى هذه ااخمفلي، فإف تحملؿ ااخطجب اإل بلعق فق إلرائلؿ لظهر بذبلء شدلد ااصمي ااكثلقي بلف 
اا خبي االاتصجدلي كااعلكرلي كااللجللي كاإل بلعلي، كفق كتجبهج ااهجـ أشجرت حجفج  تللك ق إاى تمؾ 

ااعبلاجت ااكطلدة كااعتبجداي بلف تمؾ اا خب، كهق  بلاجت ال تقتصر  مى اابعد االاتصجدم كا  عج  مى 
اابعد االذتعج ق ألضجن، كفق كتجبهج هذا تبدك إلرائلؿ ككأ هج تدار عف ابؿ عذعك جت عحددة بلبب عج 

. (31)لربطهج عف  بلاجت كتفجهعجت، كخجصي فلعج لتعمؽ بجاعكضكع اافملطل ق
هذا ااعكضكع بجاذات كجف عحكر بحث آخر اللحؽ رك له ااذم أظهر بذبلء هلع ي ااخطجب 

ااصهلك ق  مى ثقجفي ااعؤللي اإللرائلملي برعتهج، عشلران فق ااكات ذاته إاى  دـ كذكد عت جفللف 
. (32)ذدللف اهذا ااخطجب ااعهلعف بلف عؤللجت اإل بلـ ااعجعمي فق إلرائلؿ

ااعبلاي ااكثلقي بلف اا خب االلجللي كاال بلعلي كااعلكرلي كاالاتصجدلي كذدت تعبلرهج األاكل فق ذركة 
، إذ ارتفع علتكل اات للؽ عج بلف ذلش االحتبلؿ ككحدته اال بلعلي 2002ا تفجضي األاصى فق ااعجـ 

كبلف عحررم ااصحؼ كااعحطجت اإلذا لي كااتمفزلي ارتفج جن عمحكظجن، كبجت كاضحجن أ ه كمعج ازدادت 
للجلي ااقعع اإللرائلمق فق األراضق اافملطل لي ااعحتمي ازدادت  لبي خضكع عحررم األخبجر 

. (33)العبلءات ااذلش
تذب اإلشجرة إاى أف خضكع أك فرض ااخطجب اإل بلعق  مى ااعؤللجت اإل بلعلي اإللرائلملي ال لتـ 

إذ الس عف ااصكاب االد جء أف ااعؤللي االلجللي تفرض رغبتهج فق االلطرة "بجلتخداـ أدكات اهرلي، 
بشكؿ عبجشر  مى كلجئؿ اإل بلـ ااعجعي فق إلرائلؿ، فعذجؿ حرلي ااتعبلر فق إلرائلؿ لتلع آلراء 

. (34)"عتعددة
فجاعؤللجت اإل بلعلي تلتلمـ اهذا ااخطجب بشكؿ إرادم بلبب ااشعكر ااذععق بجاحصجر كبأف اادكاي 
تعلش فق خطر دائـ ككذاؾ بلبب أف فكرة ااصهلك لي فكرة عقبكاي ادل ععظـ ااذعهكر االلرائلملف، 

بجإلضجفي إاى أف ااذعهكر اإللرائلمق لعتقد أف دكاته لتع ع   ه كجرثي شبلهي بكجرثي ااعحراي 

                                                 
 (.428)، ص2004، بلركت، عؤللي اادرالجت اافملطل لي، 2004دالؿ إلرائلؿ  جـ ". ااصحجفي كاال بلـ. "أعؿ ذعجؿ.  د (30)

 (126- 125)، ص 1993تؿ أبلب، لفرلجت بك جالـ، " صمي اا خبي كاادلعكاراطلي فق إلرائلؿ"هملفق، - حجفج  تللك ق. د (31)

 (70-62)ص . 1994بف لهكدا، رلخس، " لبعي علتهبلت امتععف فق اال بلـ كااصحجفي. "الحؽ رك له (32)

 .18/3/2002 صحلفي هآرتس، ااعدد ااصجدر بتجرلخ  (33)

 (431)، ص 2001ذعجؿ، دالؿ إلرائلؿ  جـ . د (34)
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، كعج أف اخبلص ااصحفللف اهذا ااخطجب ااعهلعف لأتق عف حقلقي أف ااصحجفللف أ فلهـ (35)اا جزلي
أعج االبب األخلر . ل تعكف إاى ذات ااخمفلي االذتعج لي كاالاتصجدلي ااتق ت تعق إالهج اا خب االلجللي

اهذا اال صلجع فهك لبب ااتصجدم عبجشر، فأصحجب كلجئؿ اإل بلـ هـ  مى األغمب لهكد إلرائلملكف 
 جعمكف فق ااحمبي االاتصجدلي، كلشكؿ االلتقرار االلجلق كاألع ق ضعج ي ابلزدهجر االاتصجدم 

ابل بلـ، كفق هذا تكذد عصمحي عشتركي ام خبي اافعجاي فق خمؽ ذك التقرار ليعكِّفي أصحجب رؤكس 
األعكاؿ عف إدارة أ عجاهـ، كليعكِّفي فق ااكات ذاته اا خبي االلجللي عف ااعحجفظي  مى عكاعهج كأف كؿ 

. (36)شقء لذرم  مى عج لراـ
تزكد اا خبي االلجللي ااعهلع ي ااب لي ااتحتلي ااقج ك لي اللتثعجر رؤكس "كتمخص هذه ااعبلاي بجاقكؿ 

أعكاؿ فق عذجؿ اال بلـ، كاال بلـ لزكد فق ااعقجبؿ االطجر ااععبر  ف إخبلصه امخطجب االلجلق 
. (37)"اارلعق

ذزءا عف "ك مله، فإف عج تبدك  مله كلجئؿ اال بلـ عف التقبلؿ كحرلي ال لعدك فق ااحقلقي  ف كك ه 
ااثقجفي االلجللي ااتق تدعج ااععمكعجت فق ااترفله كق تذعؿ اال بلـ ع برا لتصجرع بشأ ه ااععثمكف 
االلجللكف، ككأف اال بلـ الس ذهي عف ذهجت ااعكضكع، فجا قد ااذاتق هك ذزء عف ع ظكر أكلع 

خجضع اقكا د اامعبي االاتصجدلي كااللجللي، كااتق تتلح  قدان ذاتلجن كذزء ال لتذزأ عف التراتلذلي 
. (38)"اابقجء

إف تحكـ هذه اا خب فق عضجعلف اال بلـ ككلجئمه ألضجن، ااتق أطمؽ  ملهج اابجحث اإللرائلمق غجبق 
، لذعؿ ع هج طبقي عغمقي ال لعكف اال ضعجـ إالهج بحلب اا لب أك (39)"طبقي أشراؼ اال بلـ"فجلعف 

ثركة عجدلي أك ركحج لي، بؿ هق طبقي عركبي بحلب عقجللس ااركاج اإل بلعق، كاد تعمعت اا خب 
ااتقملدلي أف تخضع اشركط طبقي األشراؼ بلر ي، حتى لتعكف ااطرفجف بهذ ااطرلقي، ااحفجظ  مى 

. (40)ااعكااع عف ذهي كالتعرارلي ااربح عف ذهي أخرل

                                                 
، كفق هذا ااكتجب (264- 259)، ص 2001، راـ اهلل، عدار، "كذهجن اكذه، لذجالت عع عثقفلف لهكد" عحعد حعزة غ جلـ،  (35)

صجدر  ف دار كلثر فق " ااعملكف االجبع"لتحدث ااكجتب تـك للغؼ  ف عخجطر اادكاي، كامكجتب ااعذككر كتجب بجاعبرلي بع كاف 
 . كهك بجاعبرلي كفله لتحدث  ف فكرة ااحصجر ااتق تكحد ااذعهكر1992تؿ أبلب  جـ 

 (432)ذعجؿ، دالؿ، ص . د (36)

 (432)ااعصدر االجبؽ، ص  (37)

 (433)ااعصدر االجبؽ، ص  (38)

 .104- 98، ص1999،  للجف 25، كلشر،  دد "عكاد االخجفجت" غجبق فجلعف  (39)

 (104- 98)ااعصدر االجبؽ، ص (40)
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: آليات اإلعالم اإلسرائيمي زمن الحرب؛ كيفيات الكالم وكيفيات الصمت
 

ذا كج ت ااعشكمي  عف ااعؤكد أف إلرائلؿ، دكاي كعذتععجن، تعج ق ااكثلر عف ااقضجلج ااشجئكي كااخبلفلي، كا 
األع لي هق األكثر أهعلي إال أف ه جؾ اضجلجأخرل تكازلهج فق األهعلي، كاد ا عكس هذا ااذدؿ فق اغي 

كألف عكضكع اابحث لت جكؿ  بلاي . ااخطجب اإل بلعق بألجالب عختمفي حلب ااظرؼ ااتجرلخق االجئد
هذا ااخطجب بجاعكضكع اافملطل ق فق عدة عحددة، فإ  ج ل كتفق بجإلشجرة االرلعي إاى اضجلج أخرل 
 مى أف  لمط األضكاء  مى كلفلي ععجاذي ااعكضكع اافملطل ق فق ااصحجفي اإللرائلملي خبلؿ عدة 

. اابحث
إف ععجاذي ااقضلي ااشجئكي فق ااصحجفي تتطمب اكا د كاخبلالجت حددتهج ذععلي رؤلجء تحرلر 

ااصحؼ األعرلكلي بجاعلؤكالي كااحرلي كااللتقبلالي كااصدؽ كاألعج ي ك دـ اال حلجز ااصحفق ككتجبي 
، كعج كج ت هذه ااقكا د ااتق تـ تب لهج  عملجن عف ابؿ ععظـ ااعحررلف فق (41)ااقصي ااخبرلي بإ صجؼ

تحتجج إاى صدؽ فق  قؿ ااحدث - فق ااصحجفي بجاذات–اادكؿ اادلعقراطلي إال ألف ااقضلي ااخبلفلي 
ك دـ اال حلجز ألم طرؼ عف األطراؼ كعف ثـ ا طجء ذكم ااعبلاي  فس ااعلجحي كااحؽ فق ااتعبلر 

كبجا لبي امكضع فق إلرائلؿ فإف ذاؾ لبدك صحلحجن عف ذهي كغلر صحلح عف ذهي أخرل، .  ف آرائهـ
كل تعرض فق اافصكؿ ااقجدعي اذاؾ بداي عف خبلؿ األعثمي، فجاصحجفي فق إلرائلؿ ذات تعددلي تعبلران 
 ف تعددلي للجللي كألدلكاكذلي كاث لي، كهق بجاتجاق تلتطلع أف تتعرض امعلجئؿ ااحلجلي كااشجئكي 

بكثلر عف ااداي كاألعج ي، كاك هج فق ذات ااكات عذ دة فق اضجلج أخرل كجاعكضكع اافملطل ق كخجصي 
فق أكاجت ااحركب كاالشتبجؾ، بكمعجت أخرل، فإف اإل بلـ اإللرائلمق ال لصعت  جدة إال   دعج لتعمؽ 
األعر بجألعف كااعكضكع اافملطل ق  عكعجن، كااصعت ااعقصكد ه ج هك صعت لتعمؽ بجاتشكله كااكذب 

. كاادس كااتحرلؼ كالتععجؿ اغي خجصي، كهك عج ل تعرض اه بجاتفصلؿ فق اافصكؿ ااقجدعي
كفق ا تفجضي األاصى،  عمت كلجئؿ اإل بلـ ااصهلك ق  مى ععجاذي هذه اال تفجضي بطرؽ التطج ت 

. عف خبلاهج أف تلذؿ اخفجاجت ععل ي كاك هج لذمت ألضجن  ذجحجت لشجر إالهج

                                                 
- 137)، ص 1993ترذعي كعجؿ  بد اارؤكؼ، اادار ااعربلي ام شر كااتكزلع، ااقجهرة، " أخبلالجت ااصحجفي"هجتم ج . ذكف ؿ (41)

140) 
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كفق تقرلر  شرته صحلفي ععجرلؼ أ ده كؿه عف بل لؼ زار كعلراؼ دافلد كأعلر عركـ كالمق شحجر، 
أشجر إاى أف صكرة إلرائلؿ تدهكرت خبلؿ ا تفجضي األاصى، ككاذهت حككعي إلرائلؿ ثبلثي أعكر 

. (42)هق، لحب شر لي اادكاي كلحب شر لي رئلس ااحككعي كلحب شر لي ااذلش كاكات األعف
، كثىَـّ (43)"آاي ااتصكلر اللت هق ااعدك"كاكف هذا اـ للتعر طكلبلن،   دعج تعمـ ذلش االحتبلؿ أف 

ااععؿ  مى الذجد شبكي إ بلعلي عت جلقي غرلت فق كلجئؿ اإل بلـ اادكالي اارؤلي اإللرائلملي ااقجئعي 
الذراء التطبل جت "، كعج تـ ااععؿ  مى زلجدة علزا لجت ااعبلاجت ااعجعي (44)"تجرلخلي عج لذرم" مى 

رأم كبمكرة عذعك جت تأثلر كابحث عجهلي اارلجئؿ ااتق لعكف الصجاهج امرأم ااعجـ ااعجاعق كآالجت 
. (45)"كخجصي فق ااذجععجت..  قمهج

ك مى ااعلتكل ااعحمق، فإف ااق جة األكاى كااثج لي اإللرائلملتلف كبعد أف إعتصتج ارتبجؾ األلجـ األكاى 
ابل تفجضي، تعكدتج أف ل قبل صكر ااععملجت اافدائلي فق ااعدف اإللرائلملي دكف أف تقطع بث اإل بل جت 

. (46)ااتذجرلي كاابراعج ااترفلهلي، ألف بث اال بل جت ااتذجرلي ضركرم اتكفلر أذكر عكظفق ااق جتلف
ااصحجفي اإللرائلملي "كبهذا ااصدد لشلر داف كجلبق رئلس الـ اال بلـ فق ذجععي بف غكرلكف إاى أف 

عثؿ كؿ صحجفي كات ااحركب، اد تب ت عكااؼ االمطي، كاـ تىٍشؼى ااصحجفي ععج ا تقدكا بأ هج شفلت 
. (47)"1973ع ه  جـ 

كلضرب اابجحث صكاف عثبلن  مى عج ذهب إاله فق تمؾ ااصكرة ااتراذلدلي ااتق التشهد فلهج ااطفؿ 
عحعد اادرة فق غزة، فقد ذكرت كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي أف اادرة اتؿ برصجص اافملطل للف أكال، ثـ 

، أعج ااصلغي األلكأ فكج ت فق كصؼ ااطفؿ بأ ه "تقجطع  لراف"ذكرت تمؾ ااكلجئؿ أ ه لقط خبلؿ 
عجذا كجف لفعؿ "كجف عشجغبجن أك عؤذلجن ذمب ااعكت ا فله، أعج ااتهعي األخلرة فتأتق  مى شكؿ لؤاؿ 

: ، كلعتقد هذا اابجحث أف اإل بلـ اإللرائلمق لقـك بععملجت  فللي  رضهج كجاتجاق(58)"ه جؾ
 عملجت تضملؿ عتععد تهدؼ إاى تغللب األلبجب ااحقلقلي ابل تفجضي كتغللب األلبجب  . أ

ااحقلقلي امعدكاف، كعج تععد إألل  إثجرة اافت ي بلف االمطي كشعبهج كاافصجئؿ فلعج بل هج، 

                                                 
 .، كهذا ااتصرلح لعكد اذد كف عئلر رئلس الـ االتصجالت كاال بلـ فق كزارة ااخجرذلي اإللرائلملي5/10/2005ععجرلؼ  (42)

  ااعصدر االجبؽ (43)

 . ااعصدر االجبؽ (44)

 .ااعصدر االجبؽ (45)

 . ااعصدر االجبؽ (46)

 .ااعصدر االجبؽ (47)

 (38)ااعصدر االجبؽ، ص  (58)
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كتتععد تضملؿ ااذعهكر  مى عختمؼ أ كا ه كعلتكلجته ك دـ تزكلده بجاحقلقي كعج 
هق، كا  عج تخضع هذه ااحقلقي اععملجت ااراجبي كاافمترة كااحذؼ كاالضجفي، بج تبجر أف 

. (59)ااحقلقي هق أكاى ضحجلج ااحركب
ااقتؿ " عملجت تبرلر امعدكاف كاالحتبلؿ عف خبلؿ االتكجء  مى عقكالت عثؿ  . ب

ألشخجص بعل هـ تهددهـ فلهج " عتكهذي"كتكذله رلجئؿ " اادفجع االلذجبق"ك" ااعلتهدؼ
 .(60)بجاقتؿ صراحي، كهك عج  رؼ خبلؿ ألجـ اال تفجضي بقكائـ ااعلتهدفلف بجاقتؿ

لعكف ااقكؿ إف كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي اعبت دكرهج كجعبلن فق ت فلذ ااععملجت اا فللي ااحربلي تذجه 
. ااشعب اافملطل ق فق أعجكف تكاذده كخصكصجن فق ااضفي كااقطجع

أعج عضجعلف اارلجئؿ اإل بلعلي كد جكلهج االلجللي فق كلجئؿ اإل بلـ ااعجاعلي كااغربلي فهق  مى 
: (61)اا حك ااتجاق

 

اليهود  العرب 
ترتكز ااد جلي ااصهلك لي  مى االلدلكاكذلي 

ااغربلي 
ال هدؼ اهـ عف ااكذكد 

" أرض ااعلعجد"ااحؽ ااشر ق فق فملطلف  ااحؽ ااشر ق فق فملطلف غلر ععركؼ 
ذعمكا عف ااصحراء ذ ي : االهكد تقدعلكف ااعرب عتخمفكف كلجاى 

اادكؿ ااعربلي عملئي بألمحي اادعجر  دكاي  ربلي 21إلرائلؿ دكاي صغلرة عحجطي بػ 
إلرائلؿ ت شد االبلـ  ااعرب لرلدكف تدعلر إلرائلؿ بإاقجئهج فق اابحر 

إلرائلؿ ترلد عفجكضجت عبجشرة  ال صمح كال ا تراؼ كال عفجكضجت 
ترتكز إلرائلؿ  مى ااقلـ ااغربلي  لرلدكف تدعلر ااقلـ ااغربلي 

االهكد هـ ضحجلج اإلرهجب  رهجبلكف  ااعرب اتمي كا 
إلرائلؿ اادكاي اادلعقراطلي ااكحلدة فق ااشرؽ 

األكلط 
ااقجدة ااعرب دلكتجتكرلكف كاتمي 

إلرائلؿ اجدرة  مى اكؿ ااحقلقي  غلر اجدرلف  مى اكؿ ااحقلقي 
                                                 

 (.438)اابدا لي، عصدر لجبؽ، ص . د (59)

 (.42)صكاف، عصدر لجبؽ، ص  (60)

، اال ي االجدلي، شتجء 18، عذمي درالجت شرؽ أكلطلي، فصملي عحكعي،  عجف،  دد " عملي االبلـ فق ااصحجفي اإللرائلملي" (61)
2001 -2002 .



 39 

االهكد أذكلجء  ااعرب أغبلجء 
فملطلف أرض ببل شعب اشعب ببل أرض  للتطلع اافملطل لكف ااعلش فق أم عكجف فق 

ااعجاـ ااعربق ااكبلر 
االهكد ذجدكف عتفكاكف تك كاكذلج  ااعرب ذب جء ال للتطلعكف التخداـ ااتك كاكذلج 

ككلجاى 
إلرائلؿ دائعج ع تصرة فق ذعلع ااحركب عع 

ااعرب 
ااعرب دائعجن خجلركف فق ااحركب 

إلرائلؿ هق حجعلي ااعصجاح األعرلكلي فق 
ااشرؽ األكلط 

ااعرب للعكف دائعجن اتدعلر ااعصجاح 
األعرلكلي، فهـ كراء أزعي ااطجاي كااتضخـ فق 

أعرلكج 
إلرائلؿ ااحملؼ كااصدلؽ األكؿ ألعرلكج  ااعرب ااعدك األكؿ ألعرلكج 
إلرائلؿ دكاي تحظى بإ ذجب األعرلكجف  ااعرب خطر  مى اال لج لي 

ه جؾ اج دة عشتركي بلف االهكد كااعللحللف 
" ااكتجب ااعقدس"

عختمفجف " ااقرآف"ااعرب أغراب، دل هـ ككتجبهـ 

إلرائلؿ حقلقي كااعي ععترؼ بهج عف ابؿ األعـ 
ااعتحدة كاادكؿ ااكبرل 

ااعرب غلر اجدرلف  مى اال تراؼ بهذه ااحقلقي 
" إلرائلؿ"
 

أعج فلعج لتعمؽ بجاد جلي االلجلي اإللرائلملي فق ااعكااع االاكترك لي خبلؿ ا تفجضي األاصى كخجصي 
، هدفت ذعلعجن إاى (62)أث جء  عملي االكر ااكااق فقد تـ رصد ثبلثلف عكاعجن ااكترك لجن فق تمؾ اافترة

                                                 
: كااعكااع هق (62)

www.Wujs.org, see also www.onfo.jpost.com  

www.israel-mfa.gov.il 

www.israelmarketin.com 

www.Israelnewsgency.com 

www.israel-maf.gov.il, see also www.us-israel.org 

www.us-israel.org 

www.israel-mfa.gov.il 

www.pmo.gov.il 

www.quivis.com 

www.quivis.com 

www.us-israel.org 

www.quivis.com 

www.quivis.com 

http://www.onfo.jpost.com/
http://www.israel-,fa.gov.il/
http://www.israelmarketin.com/
http://www.israelnewsgency.com/
http://www.israel-maf.gov.il/
http://www.us-israel.org/
http://www.us-israel.org/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.pmo.gov.il/
http://www.quivis.com/
http://www.us-israel.org/
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ااتأثلر  مى اارأم ااعجـ ااعجاعق ك مى ااقجدة االلجلللف كعف أذؿ تحشلد ااد ـ كااتأللد ككذاؾ عف أذؿ 
تشكله ااحقجئؽ كتقملؿ ااعصج ب ااتق تكاذههج ااذجالجت االهكدلي بلبب عج لذرم فق األراضق 

. (63)اافملطل لي كامرد أخلران  مى ااد جلي اافملطل لي
كتمخصت ااد جلي فق هذه ااعكااع فق أف االبب ااحقلقق ابل تفجضي اـ لكف الجـ شجركف بزلجرة األاصى 

كا  عج بلبب رغبي اافملطل للف فق التخداـ ااع ؼ بدؿ ااعفجكضجت، كأف اال تفجضي كج ت بقرار 
كعج ركزت ااد جلي االاكترك لي . التراتلذق كالس بلبب االلتلطجف كاالذراءات اإللرائلملي ااقجللي

اإللرائلملي  مى علأاي اتؿ اا لجء كاألطفجؿ، فأشجرت إاى أف اا لجء اامكاتق ل فذف  عملجت تفذلرلي ا عج 
لفعمف ذاؾ عف أذؿ ااتخمص عف ااعجر كحفجظجن  مى شرفهف، كألف اآلبجء كاألعهجت هـ ااذلف لدفعكف 
أب جءهـ إاى تمؾ األ عجؿ عف أذؿ ااعجؿ كااحصكؿ  مى االععي، كعج أف ثقجفي ااعذتعع اافملطل ق 
تشذع  مى ااكراهلي عقجبؿ ااعذتعع اإللرائلمق ااعتلجعح، إاى ذاؾ ت جكات تمؾ ااعكااع االاكترك لي 

ااذلش اإللرائلمق، فأشجرت إاى أف  عملي االكر ااكااق  عملي عحدكدة تهدؼ إاى إاقجء ااقبض  مى 
 عج هك إال اردع 16-اإلرهجبللف كاتمهـ كعصجدرة ألمحتهـ، كأف لبب التخداـ ااطجئرات ااحربلي إؼ

ااع ؼ اافملطل ق ككاؼ ااع ؼ كأل هج أكثر داي عف كلجئؿ اتجالي أخرل، كأف إلرائلؿ تدافع  ف  فلهج 
الس إال، كالتراتلذجت إلرائلؿ ععركفي كهق ااتعلؾ بععملي االبلـ كضبط ااع ؼ كتدعلر عدبرم 
ااهذعجت اإلرهجبلي، أعج بجا لبي امرئلس لجلر  رفجت، فقد ركزت تمؾ ااعكااع االاكترك لي  مى أف 

 رفجت للتخدـ ااع ؼ دائعجن الحصؿ  مى  تجئج كت جزالت عف اإللرائلمللف كهك شخص إرهجبق كع تهؾ 
أعج بجا لبي اعذبحي ذ لف فقد كصفت تمؾ ااعكااع بأف عج ذرل اـ لكف عذبحي بدالؿ . التفجاجت أكلمك

                                                                                                                                                     
www.israel-mfa.gov.il 

www.israel.org 

www.israel.org 

www.israel.org 

www.izaia,org 

www.aish.com 

www.sptimes.com 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel.org 

www.us-israel.org 

www.aish.com 

www.aish.com 

www.israelmarketing.com 

www.zmag.org 
عذمي درالجت شرؽ أكلطلي، فصملي عحكعي، " أاد جلي ااصهلك لي االاكترك لي ضد ا تفجضي األاصى"ابراهلـ أبك  راكب . د (63)

 (.42- 39)، ص2003، اال ي االجبعي، ربلع 23 عجف،  دد 

http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel.org/
http://www.israel.org/
http://www.israel.org/
http://www.izaia,org/
http://www.aish.com/
http://www.sptimes.com/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel.org/
http://www.us-israel.org/
http://www.aish.com/
http://www.aish.com/
http://www.israelmarketing.com/
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 ذ دلجن إلرائلملجن بلبب عخجطرتهـ بحلجتهـ حتى لتذ بكا إلذاء غلر ااعقجتملف عف لكجف عخلـ 23عقتؿ 
كتشلر تمؾ - (64)حلب ااعكاع– شخصجن عف ااعخلـ غجابلتهـ عف اإلرهجبللف 56ذ لف، هذا كاد اتؿ 

ااعكااع ألضجن إاى أف ااذلش شذع االرهجبللف  مى االلتلبلـ رغـ أف ااعخلـ هك  جصعي اإلرهجبللف، 
كال تكفر ااعكااع  . كألف إلرائلؿ ال تخفق شلئجن فقد كذهت د كة إاى فرلؽ تقصو امحقجئؽ ازلجرة ذ لف

االاكترك لي اإلشجرة إاى اإللبلـ كدلف لد ك إاى ااع ؼ كاإلرهجب، فتذكر أف ااعقلدة اإللبلعلي هق 
. (65)اادفلئي ااع جلبي الشعجؿ  جر ااع ؼ اإللرائلمق كأف ااقرآف لد ك إاى تدعلر االهكد

كهكذا، فإف تمؾ ااعكااع االاكترك لي اإللرائلملي ترلـ صكرتلف  عطلتللف اكؿو عف اافملطل للف 
كاإللرائلمللف كتذعؿ ع هعج عدخملف لهملف كعتجحلف اكؿ عف لرلد ااتعرؼ  مى ااصراع اافملطل ق 

: (66)اإللرائلمق، كلعكف ا ج اذعجؿ تمؾ ااصكرتلف  مى اا حك ااتجاق
 

الفمسطينيون  اإلسرائيميون 
ععتدكف  عدافعكف 

دكتجتكرلكف  دلعقراطلكف 
إرهجبلكف  ضحجلج االرهجب 
عتطرفكف  ععتداكف 
ا تحجرلكف  ضحجلج ااععملجت اال تحجرلي 

شجركف رذؿ لبلـ  رفجت إرهجبق 
ال لعترفكف بحؽ إلرائلؿ فق ااكذكد   لحجربكف عف أذؿ اابقجء 

لقتمكف األطفجؿ كاا لجء  لحترعكف حقكؽ اإل لجف بعدـ اال تداء  مى 
ااطفؿ كااعرأة 

أ داء االبلـ  ل شدكف االبلـ دائعج 
األطفجؿ اافملطل لكف لتعمعكف كراهلي االهكد 

كااتكؽ اقتمهـ ك دـ اال تراؼ بحقهـ فق ااكذكد 
األطفجؿ اإللرائلملكف لتعمعكف الـ االبلـ 

كاادلعقراطلي كااتلجعح كتقدلس ااحلجة كااتعددلي 

                                                 
 www.Israel-mfa.gov.il هذا ااعكاع بجاذات  (64)

 (44)أبك  راكب، ااعصدر االجبؽ، ص .  د (65)

كلذكر ه ج أف هذه ااد جلي اإللرائلملي بعفجهلعهج كعصطمحجتهج كتكذهجتهج كذدت طرلقجن كالعجن اهج  (45)ااعصدر االجبؽ، ص  (66)
.  ااذم لبقت اإلشجرة إالهBad News From Israelل ظر كتجب . فق اإل بلـ ااغربق
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كاال فتجح 
 

كاكف هذا ال لع ع عف كذكد عكااع ااكترك لي إلرائلملي تختمؼ  ف هذه، تعلزت بجاشذج ي كااقدرة  مى 
تحملؿ ااكااع كعكاذهته كاإلشجرة بكثلر عف ااذرأة إاى األلبجب ااحقلقلي اعج لذرم عف أعثجؿ عكاع 

كهق عكااع بجامغي ااعبرلي لقؼ كراءهج فق أحلجف كثلرة " اارفقي ااصجداي"ك" ااضفي االلرل"ك " ااملعي"
. (67)لهكد شرالكف عت كركف

- ااعذٌ دة كات ااحرب، ككؿ أكاجت إلرائلؿ حركب–كاكف، كعف ذهي أخرل، فإف ااصحجفي اإللرائلملي 
اـ تلتطع أف تغفؿ ااعخجكؼ كااهكاذس ااتق ت تجب ااذعهكر اإللرائلمق ذراء أحداث ا تفجضي 

األاصى، أم أف هذه ااصحجفي التك بت ك برت  ف عخجكؼ ذعهكرهج، كهق  مى اارغـ عف كؿ 
ذهكدهج فق تحقلر شأف ااعدك، إال أ هج كفق ااكات ذاته كج ت عف ااقكة كااشذج ي بحلث  برت  ف 

 بد ااكهجب ااعللرم هذه ااظكاهر كعج . ااعخجكؼ ااععلقي كااععلقي ذدان فق أ عجؽ ذعهكرهج، كلرصد د
: لمق
إف ااصحجفي اإللرائلملي  برت  ف فقداف اإلحلجس بجألعف كفقداف االتذجه كذاؾ عف خبلؿ  دـ : أكالن 

. كااعذز األع ق فق عكاذهي اافملطل للف" اإلرهجب اافملطل ق"ااقدرة  مى ااتغمب  مى 
 برت ااصحجفي اإللرائلملي  ف  عملجت االاتفجؼ  مى االاتفجؼ، بعع ى أف ااطرؽ االاتفجفلي ااتق : ثج لجن 

أالعت عف أذؿ خدعي ااعلتكط لف أثبتت فشمهج ععج أذبر حككعي إلرائلؿ  مى شؽ طرؼ ااتفجفلي 
أخرل احعجلي ااعلتكط لف، دالؿ فشؿ ااعشركع اإللتلطج ق عف ذهي كدالؿ فشؿ ااعفهـك االلتلطج ق 

ااصحجفي اإللرائلملي فضحت عفهـك االلتلطجف .  فله ااقجئـ  مى فكرة أف فملطلف أرض ببل شعب
. كعكاطف فشمه ك برت  ف تطمعجت شعب عقجكـ ال لعكف االاتفجؼ  مله

 برت ااصحجفي اإللرائلملي  ف أكائؾ اارافضلف امخدعي ااعلكرلي كظكاهر اا زكح كاات قؿ عف : ثجاثجن 
ع طمقي إاى أخرل، كذاؾ دالؿ  مى أف عكاذهي اافملطل للف فق ا تفجضي األاصى اـ تكف حربجن 

. ضركرلي كاللت حربجن عف أذؿ إلرائلؿ كهق غلر عبررة كال أخبلالي

                                                 
 به ق إاى هذه ااعكااع األلتجذ ادكتكر  زلز حلدر فق اقجءات شخصلي ععه أث جء ا داد اابحث، كهق عكااع تتحدث بصراحي  (67)

 .كذرأة  ف عكاطف ااظمـ كاالذحجؼ االث ق كااعراق ككذاؾ امصراع ااعربق اإللرائلمق عف ع طمقجت غلر ع طمقجت ااركالي اارلعلي
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 برت ااصحجفي اإللرائلملي  ف ااعخجكؼ ااععلقي ااتق ت تجب اابعض عف  هجلي دكاي إلرائلؿ : رابعجن 
كااعخجطر ااعحداي بهج كااتق اد تؤدم إاى دعجرهج، كذاؾ دالؿ اإلدراؾ بأف ااعشركع ااصهلك ق ال لعكف 

. (68)تحقلقه بجاكلجئؿ ااعلتخدعي حجالجن 
هذه اا تلذي ااتق لتكصؿ إالهج اادكتكر ااعللرم، لتكصؿ إالهج ألضجن كبذات اادرذي اابجحث فق شؤكف 
اإل بلـ كاامغي اإل بلعلي دا ئلؿ دكر   دعج لبحث فق تفجصلؿ ااتغطلي اإل بلعلي ال تفجضي األاصى 
كاععملي االكر ااكااق بجاذات، فلقكؿ إف هذه ااتغطلي أظهرت ك لجن إلرائلملجن لجئلجن كعتخكفجن كعضطربجن 

، كلضلؼ هذا اابجحث ااقكؿ إف هذه ااتغطلي كج ت عؤطرة داخؿ إحلجس أك شعكر (69)ك جاعجن كلجخران 
، رغـ أف اإل بلـ اإللرائلمق اـ لكف عتذج لجن كلحعؿ فركاجت عهعي (70)"ااعصداالي ااذاتلي ااعغمقي"عف 

. (71)بلف كلجئؿ اإل بلـ ااعختمفي
أف كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي عتشجبهي فلعج "كعف ذاؾ، لخمص هذا اابجحث إاى الت تجذه ااهجـ كعفجده 

بل هج بكؿ عج تدحضه ذج بجن، كهق تععؿ ذعلعجن حلب ع ظكعي ألدلكاكذلي ألجللي، فهق تعت ع، إال فق 
ااقملؿ اا جدر،  ف تغطلي إ بلعلي تكحق بأف إلرائلؿ ال تقـك بعج تقـك به كردة فعؿ  مى اإلرهجب 

اافملطل ق، كا  عج تقكـ بعج تقكـ به عف أذؿ أذ دة خجصي بهج، كعف أذؿ ذاؾ ألضجن فإ هج ت فذ أ عجالن 
. (72)"غلر ععقكاي كغلر أخبلالي فق اتذجه ععلف

                                                 
 (.167- 127)، ص 2002بلركت، دار ااحعراء، " االدراؾ ااصهلك ق امعرب كااحكار ااعلمح" بد ااكهجب ااعللرم، . د (68)

 (.12-8(، ص 2001، بجبؿ، تؿ أبلب، "عف كراء ااذدار ااكااق" دا ئلؿ دكر،  (69)

 (13)ااعصدر االجبؽ، ص  (70)

 (.12) ااعصدر االجبؽ، ص  (71)

 (.11)ااعصدر االجبؽ، ص  (72)
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 :مصادر القوة والضعف
 

افهـ أكثر  عقجن حكؿ عصجدر ااقكة كااضعؼ فق كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي لذب أف  كضح عج 
ااعقصكد بهذه ااكمعجت، فعصجدر ااقكة ااتق  قصدهج هق تمؾ ااعؤثرات كااعكاعؿ ااتق تذعؿ عف ااكللمي 

اإل بلعلي تقـك بعهعتهج اإل بلعلي ااحقي، أم تعرلؼ ااذعهكر بحقجئؽ عج لذرم دكف حذؼ أك راجبي 
لعجع ااصكت فق إطجر عف ااعصمحي ااعجعي  ضعف ااحفجظ  مى حؽ ااذعلع بجاحضكر كااتعثلؿ كا 

كااقكا لف ااعععكؿ بهج فق اادكاي كااعذتعع، أعج عصجدر ااضعؼ فهق تمؾ ااعكاعؿ ااتق تحكؿ كللمي 
اإل بلـ إاى كللمي تجبعي كضعلفي كغلر اجدرة  مى ااقلجـ بعهعي اإل بلـ كااتعرلؼ كتعرلر ااععمكعجت 

: كبهذا ااع ظكر فإف ااصحجفي فق إلرائلؿ تتعلز بجآلتلي. إاى ااذعهكر
أف هذه ااصحجفي ااتق بدأت عتعددة كعختمفي كعت جاضي بلبب ااتعددلي ااحزبلي، ا تقمت فق  هد : أكالن 

ااخصخصي كااملبراالي إاى أف تككف عتعددة ألضجن  مى ألس تذجرلي بحتي، األعر ااذم دفعهج إاى 
رُّ ععه اات جفس  مى االبؽ ااصحفق كاإلثجرة ااصحفلي أم أف ااتعددلي . اات جفس ااتذجرم ااذم لىذي

االلجللي ااحزبلي ااقدلعي تحكات اآلف إاى تعددلي ربحلي، األعر ااذم للعح بظهكر آراء عختمفي ك شجط 
. (73)صحجفق كاحتراؼ كعه لي  جالي

اادخكؿ فق  صر ااعكاعي كعج تبع ذاؾ عف اكا لف ااتصجد االكؽ ااحر، دفع بجاعؤللي ااحجكعي : ثج لجن 
أف تككف أاؿ تدخبلن فق ااعضجعلف ااصحفلي أك ااعجدة ااصحفلي ااععركضي، أم أف للطرة اا ظجـ 

كأكثر حرلي فق ع جاشي ااقضجلج " اآلخر"خفت، األعر ااذم ذعؿ عف هذه ااصحجفي أكثر ا فتجحجن  مى 
. (74)ااحلجلي كااشجئكي

ااب لي االذتعج لي اإللرائلملي تلعح بظهكر صحجفي اطج لي، تعبر اطج جت اث لي كثقجفلي، : رابعجن 
كجاصحجفي ااركللي كااحرلدلي كااعربلي بعج فق ذاؾ عف تعددلي كاختبلؼ كذدؿ، األعر ااذم للعح 

. بعلجحي حرلي أكبر كادرة  مى ااتعبلر  ف عصجاح هذه ااقطج جت
ه جؾ أ كاع عختمفي عف ااراجبي تعجرس  مى ااصحجفي اإللرائلملي تأتق عف خبلؿ االتفجؽ غلر : خجعلجن 

ككذاؾ ه جؾ عرلـك ااصحجفي . ااعكتكب بلف ااعحررلف كلمطجت ااذلش حكؿ عج ل شر كعج ال ل شر
ااذم ل ص فق أحد ب كده  مى ضركرة ااحصكؿ  مى إذف عف اادكاي الصدار – 1933ااصجدر  جـ 

                                                 
 (.130) العكر، اضجلج، عصدر لجبؽ، ص  (73)

 (112)كاجئع لـك درالق، عصدر لجبؽ، ص  (74)
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كل ص ألضجن  مى أف ااعحكعي - (75)صحلفي، كهك أعر  جدر فق اادلعقراطلي ااغربلي فق ااكات ااحجضر
 عف 113تلتطلع ع ع إصدار صحلفي حتى ثبلث ل كات ألم لبب آخر، كه جؾ ألضجن ااعجدة راـ 

اج كف ااعقكبجت ااذم لفرض الكدان ععل ي  مى  شر ععمكعجت اد ترل ااحككعي أ هج ععمكعجت لرلي، 
بجإلضجفي إاى ذاؾ فأف فق إلرائلؿ ذهجز راجبي  لكرم لععؿ عف خبلؿ ااقج كف للتطلع أف لع ع  شر 

لرائلؿ هق اادكاي ااكحلدة فق ااعجاـ، ااتق تعتبر  فلهج  ألي ععمكعجت فق ااببلد أك خجرذهج، كا 
لضجؼ إاى هذه ااقلكد، ع صب ااعتحدث بجلـ ااذلش . (76)دلعقراطلي، كلكذد فلهج عثؿ هذا ااذهجز

فإذا أضف ج أف ه جؾ . اإللرائلمق ااذم لعمؾ ااقدرة  مى ااتأثلر فلعج ل شر أك ال ل شر فق ااصحؼ
تلكلي عج بلف ااعحررلف كلمطجت ااذلش، فإف ااعتحدث بجلـ ااذلش لتحكؿ إاى عصدر عكثكؽ كأكلد 
امععمكعجت ااتق لذب أف تعرر إاى ااذعهكر، كعج أف امعتحدث بجلـ ااذلش ااصبلحلي كااقدرة  مى 

. (77)اختجر ااعرالملف ااعلكرللف فق ااصحؼ كااق كات اإلذا لي كااتمفزلك لي
إف اادكاي االهكدلي ااقجئعي  مى ألس  قجئدلي كدل لي كأث لي ااتق ت تج للجاجتهج ااثقجفلي : لجدلجن 

كاإل بلعلي لتفرض بجاتجاق تمؾ االلجاجت ضعف عج للعى بجافضجء اإل بلعق  مى ععظـ ااكلجئؿ 
اإل بلعلي اتحظى هذه األخلرة بجاقبكؿ كااشر لي كااللتعرار، كاهذا، فإف ااصحجفي اإللرائلملي، فق 

. (78)ععظعهج، تتب ى هذا ااخطجب دكف  قجش فق كثلر عف األحلجف
إف تحكؿ عمكلي ااكلجئؿ اإل بلعلي ألفراد كشركجت ذعؿ عف هذه ااصحجفي تعلؿ إاى أف تعبر : لجبعجن 

. (79) ف عصجاح ااتصجدلي كأف ت حجز إاى خطط حككعلي تد عهج بغض اا ظر  ف عصمحي ااذعهكر
بلبب عف تحدلجت ااعذتعع كاادكاي كتعدد االث لجت كااثقجفجت كبلبب –لتعلز اإل بلـ اإللرائلمق : ثجع جن 

بقدرة  مى ااتعبلر  ف تمؾ اافللفلجء االث لي كااثقجفلي كاك ه - ااكضع األع ق ااعتكتر فق أغمب األحلجف
فق ععظـ األحلجف لتذ د أك ل ضـ إاى األلدلكاكذلي اارلعلي ام خب اإل بلعلي كااللجللي ااحجكعي، أم 

أف هذا اال بلـ فق ععظـ األحلجف ال للتطلع تذجكز تمؾ االقكؼ األلدلكاكذلي كااثقجفلي ااتق تقـك 
 ملهج اادكاي كااعذتعع، الس بلبب ااخضكع امفضجء اإل بلعق فقط كاكف عف ع طمؽ االلعجف بتمؾ 

. االقكؼ كااع طمقجت، كلظهر ذاؾ خجصي فلعج لتعمؽ بجاعكضكع اافملطل ق

                                                 
 (207)، عصدر لجبؽ، ص "ااصحجفي كاإل بلـ فق إلرائلؿ"ذعجؿ، . د (75)

 (210)ااعصدر االجبؽ، ص  (76)

 (215) ااعصدر االجبؽ، ص  (77)

 . هذه اا قطي بجاذات للتـ ععجاذتهج بتكلع أكبر فق اافصكؿ ااقجدعي (78)

 (132)العكر، عصدر لجبؽ، ص  (79)
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: خالصة
 

ااتحكالت ااكبلرة ااتق طرأت  مى عمكلي كلجئؿ اال بلـ كتعركزهج فق ألدو املمي، حٌكؿ تمؾ ااكلجئؿ إاى 
أدكات طٌلعي إاى حد كبلر بألد اا خب ااعللطرة، اإل بلعلي كااللجللي كاالاتصجدلي، كاهذا فقد تغلر 
عفهـك ااتعددلي ااحزبلي إاى عفهـك ااتعددلي كاات جفللي ااقجئعي  مى االحتراؼ كااعه لي كاابحث  ف 

ااربح، األعر ااذم ذعؿ عف ااصحجفي اإللرائلملي أكثر ا تعجدان  مى اإل بل جت كااترفله، كتحكات هذه 
ااصحجفي أكثر فأكثر امتعبلر  ف كذهي  ظر ااعؤللي ااحجكعي  ظرا اطبلعي ااعبلاجت االذتعج لي 

كاالاتصجدلي بلف تمؾ اا خب، كعف ذهي أخرل فإف ااصحجفي اإللرائلملي، كط لي أك اكعلي أك تذجرلي أك 
علتقمي أك  جادة تختمؼ فلعج بل هج بكؿ صغلرة ككبلرة فق ااكضع ااداخمق عف خبلؿ  عملجت اا قد 

كعج " تعكاع  فلهج بشكؿ عختمؼ فق إطجر اإلذعجع اإللرائلمق"كااعلجءاي، كاكف ععظـ هذه ااكلجئؿ 
لقكؿ اابجحث اإللرائلمق دا ئلؿ دكر فق كتجبه ااعشجر إاله لجبقجن، هذه ااكلجئؿ لمقى  ملهج علؤكالي شف 
ااععملجت اا فللي ااحربلي ضد ااشعب اافملطل ق، األعر ااذم لدفعهج إاى ا تهجج ألجالب ككلفلجت ال 

 بلاي اهج بقكا لف كأخبلالجت ااصحجفي كعج تعرفهج عفجهلـ اادلعكاراطلي، كبلبب عف ذاؾ، أاصد ااحرب 
كااكضع األع ق ااعتردم فق أغمب األحلجف، فإف ااحلرة كاالأس كاالخرلي عكاضلع عأاكفي فق ااصحجفي 

. اإللرائلملي امتعبلر  ف أزعي ااعذتعع اإللرائلمق عف ذهي كااصهلك لي عف ذهي أخرل
إف اإل بلـ اإللرائلمق ااعتعدد عف ذهي، كااعذ د عف ذهي أخرل، ااذم لشف ااحرب عف ذهي كلحجكؿ 

اـ تعد ااتعرلفجت ااعأاكفي اجدرة "أف لعبر  ف ذعهكره عف ذهي أخرل، لتحكؿ إاى ظجهرة خجصي ذدان، 
. كعج لقكؿ   هج دا ئلؿ دكر األ ؼ ااذكر"  مى كصفهج
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السور "مضامين الخطاب اإلعالمي الصهيوني خالل عممية : الفصل الثالث
" الواقي

 
: هيمنة الدولة عمى اإلعالم

 
فق ااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق  جعي كخبلؿ  عملي االكر ااكااق - بعع ى ااعفردة- تمعب اامغي

خجصين، دكران هجعجن فق اتؿ ااعع ى كفرض ااتععلعجت كاحتقجر ااععرفي، كتذللد ااخرافي بحلث تتحكؿ 
إاى حقلقي بفعؿ ااتكرار، حقلقي للجللي كغطجء ابللتراتلذلي كااعقملي ااعلكرلي االحتبلالي عف خبلؿ 

فجاعحتؿ . ااتق تلهؿ كؿ شقء امعحتؿ فق أف لعجرس عج لرلد" األخبلالي"ذاؾ ااكـ ااهجئؿ عف ااعفردات 
هك ااذم لضع ااتعرلؼ كلحدد ااعلعى كخبلؿ ذاؾ فإ ه  عملجن لقكـ بجاتص لؼ كاالختزاؿ كااتبللط 

كااتشكله كاإلخفجء كااحذؼ كبجاتجاق، فإف  عملي ااتصفلي ااعلكرلي لتككف لهمي كعبررة كعقبكاي 
. كعلتلجغي

هذا ااكبلـ ااذم ل ثبته خبلؿ هذا اابحث ل طبؽ تعجعجن  مى عج علز اإل بلـ ااصهلك ق  جدة فق تعجعمه 
  ك" حف"عع اافملطل للف لكاء أكج كا داخؿ ااخط األخضر أـ خجرذه، إذ خضع هذا اإل بلـ إاى ث جئلي 

كهـ – عف ذهي أخرل، بحلث ذعؿ عف اافملطل للف " ااقج كف كاا ظجـ" عف ذهي، كالتخداـ تعبلر "هـ"
إف . () جذزلف  ف التخداـ اإل بلـ ذاته امتكاصؿ عع ااعذعك ي ااعهلع ي- األاملي كااطرؼ ااضعلؼ

التععجؿ ااععلجرلف االجبقلف فق ااتعجعؿ عع اافملطل للف ذعؿ اإل بلـ ااصهلك ق دائعجن لتصرؼ بطرلقي 
كااحقلقي أف هذا اابحث ال -. خملؿ رل جكم. بتعبلر د- كتعبكلي- عصطفى كبهج. بتعبلر د – ذ دةـ

لهدؼ إاى إظهجر هذا اال حلجز أك هذا ااتذ د، فمف   تظر عف ااعحتؿ أف لككف رحلعجن أك إ لج لجن، كاكف 
هذا اابحث عع ق بإظهجر أف اامغي ااعلتععمي فق هذا ااخطجب تعكس االحتقجر كااتغللب كاا فق كلحب 
ااشر لي كتكهلف ااعبلاي بلف ااضحلي كاضلتهج كأرضهج كثقجفتهج، كأف اامغي ااعلتععمي فق هذا ااخطجب 

 أك علتقبملي عع هذه حجضرةتعكس اتذجهجت كعلكالن ال تععؿ كال تلعى اخمؽ أك إ شجء أم  بلاي ععك ي 
ااضحلي، كاألهـ عف هذا كمه،  لي هذه اامغي فق أف تشقء اإل لجف كتبهته كتبخله كتحكاه إاى شقء 

 ،اتبرلر اتمه فعملجن عع كلجن ببل العي أك عضعكف أك  جاـ ذكا ق، ككأف هذه اامغي ترلد اتؿ ااطرؼ ااعقجبؿ 
" ااعذعك ي ااعهلع ي"كااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق لقـك بذاؾ عبجشرة كبطرلقي غلر عبجشرة، بعع ى أف 

                                                 
، 6)، فصملي اضجلج إلرائلملي،  دد "ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي ال تفجضي األاصى، آالجت لحب ااشر لي: " خملؿ رل جكم()
. 68، ص2002، اال ي ااثج لي، راـ اهلل، (7
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ه ج ال تخفق عقجصدهج كال أهدافهج كال تذٌعؿ خطجبهج أك تعكهه،  مى  كس ااعذتععجت اادلعكاراطلي 
طراجن ذدلدة امتأثلر  مى ااذعجهلر، ععتعدة  مى آالجت ااتحكـ ااد جئلي أكثر عف "ااغربلي ااتق تلتععؿ 

عثؿ تعكلؿ براعج رادلك كثلرة ب جءن  مى تكصلجت عف عختصلف فق .. ا تعجدهج  مى ااتحكـ ااعبجشر
ااعبلاجت ااعجعي، هذه اافئجت تقـك بت ظلـ علجبقجت  مى ذكائز العي كتقلـ ص جدلؽ د ـ اعشجرلع ذات 
الـ، كهذه ااكلجئؿ هق دالاي كاضحي  مى أف ااقكة االاتصجدلي امصت االلتغبلؿ ااعبجشر، كتكذهت 

. ()"إاى  كع أكثر  عكعي عف االلتغبلؿ اا فلق، خصكصجن بكالطي بث ااد جلي فق كلجئؿ اإل بلـ
بأدكات تحكـ ايلتيبدًات ااع لفي  آالجت االلطرة ااثقجفلي ااذدلدة هذا تزالد عع ااكات، إذ أف أدكات االلطرة

 ().عع كلي كرعزلي
ذاؾ أف التععجؿ ااقكة عف ابؿ فئي ضد فئي أخرل أاؿ كأضعؼ صجر أعران غلر عقبكؿ عجداـ لعكف 

 ()"بص ج ي اال صلجع كااكالء االذتعج ق االلجلق"ااحصكؿ  مى ذات اا تلذي عف خبلؿ عج للعى 
عف خبلؿ كلجئؿ إ بلعلي حدلثي تخترؽ ااعذتعع كتحجكؿ أف تلتكاق  مى أذهجف ااعدد األكبر عف 

ذا عج طبؽ هذا ااكبلـ  مى ااخطجب اإل بلعق ااصهلك ق، فإ ه لعتمؾ كذهلف أك اغتلف، اغي  أفراده، كا 
كاغي عكذهي إاى - تتعلز برغبتهج فق تعزلز ااعشترؾ كتقكلي ااقكالـ ااعشتركي– عكذهي إاى ذعهكره 

ذعهكر  دك، غلر عكثكؽ به، تتعلز بأ هج ال تحجكؿ اإلا جع أك تغللر االتذجهجت بقدر رغبتهج فق 
، اغي ترلد كصؼ ضحلتهج إاى درذي أف ()"اغي حرب  فللي حقلقلي"ااتشكلؾ كااتكهلف كااتعللع، إ هج 

-. كل ثبت هذا ااكبلـ فلعج للأتق عف صفحجت- تذبر تمؾ ااضحلي  مى تصدلقهج كعف ثـ التععجاهج
إف  بلاي اإل بلـ بجادكاي كهلع تهج األلدلكاكذلي كااللجللي فق إلرائلؿ تقدـ عثجالن  عكذذجن اعج لطمؽ 

شق بجاهلع ي األلدلكاكذلي ااتق تلتبدؿ التخداـ ااقكة بجاتحكـ ـ مله ااع ظر اإللطجاق أ طك لك غرا
،حلث تعكس ااهلع ي االلجللي فق فرض خطجب إ بلعق ()بجآلراء كاألفكجر كااتكذهجت فق ااعذتعع

اعج هك عقبكؿ كغلر عقبكؿ كعج هك علعكح كعج - دكف أكاعر عحددة أك فرضهج بجاقكة- كثقجفق ل صجع
                                                 

(59) Paul Lezerfeld and Robert Merton: “Mass communication, Popular Taste and social Action”, 

The communication of Ideas (New York: The Institute for Religious studies, 1998), PP 492- 512. 

. 27عصدر لجبؽ، ص: ع قكالن عف ذٌعجؿ
. 28 ااعصدر االجبؽ، ص()
. 28 ااعصدر االجبؽ، ص()
. 16، ص1986 عجف، دار اافراجف ام شر كااتكزلع، " ااكتجب ااثجاث- ااحرب اا فللي: "أحعد  كفؿ.  د()
، 499- 497، ص1991، دعشؽ، دار ك عجف امدرالجت كاا شر، "دفجتر االذف: غراعشق: " ذلكفرم  كلؿ لعلث ككل تلف هكر()

: ككذاؾ
Antonio Gramsci Reader: selected writing, 1916- 1935, edited by David Forgasc (New York: New 

York University press, 2000). 
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كلشلر غراعشق بهذا ااصدد إاى أف إحدل آالجت اادكاي امللطرة  مى ااخطجب اإل بلعق . هك عع كع
كااثقجفق ااعجـ ال تككف  تلذي اتحكـ اادكاي فق ص ج ي ااقرار كتكزلع ااعكارد فقط، كا  عج بلبب عف 

 ()". االلجلق كحدكد ااخطجب االلجلق ألضجن حٌلزبتحدلد اؿ"تحدلد عج للعى 
لي كاالاتصجدلي ااقجئعي فق اادكاي كلتـ الت لجخهج ماامغي اإل بلعلي ااعهلع ي هق ا عكجس امب لي ااعؤس

، ااتق لعرضهج ااعفكر اابرلطج ق لتلكارت هكؿ بعراحؿ أربع لتطكر فلهج ()"ااتشفلر"بعج للعى بععملي 
عرحمي اإل تجج، كعرحمي ااتكزلع، كعرحمي االلتهبلؾ، كعف ثـ عرحمي : هذا ااخطجب ااعهلعف كهق

 ().الت لجخ اامغي كشلك هج كهلع تهج
بعع ى أف ع تذق أم  عؿ إ بلعق لشفركف بشكؿ كاعو أك غلر كاعو أفكجرهـ كعصجاحهـ فق ااخطجب 
اإل بلعق بشكؿ لصعب التقصجؤه عف خبلؿ االلتهبلؾ ااعجدم، كبهذا لتـ تعرلر ااكثلر عف ااعفجهلـ 

كااتكذهجت ااتق تعكس عصجاح ااع تذلف إاى ااعلتهمكلف دكف أف لككف هؤالء كا لف اذاؾ، فإذا أضلؼ 
إاى ذاؾ أف االلجؽ ااقكعق هك اإلطجر ااذم تتـ فله هذه ااععملي عف االلطرة اافكرلي كااثقجفلي، فإ  ج 

فجادكاي حتى . ل درؾ حذـ كعدل ك عؽ تأثلر كعركزلي اادكاي فق  عملي اإل تجج امخطجب اإل بلعق
ف كج ت البراالي، اللت عؤللي حلجدلي تعبر  ف إرادة ذعلع أفراد كفئجت ااعذتعع كشرائحه بشكؿ  كا 

 ().عتلجكو رغـ اد جئهج بذاؾ
 

! فماذا عن الوضع في إسرائيل؟
ااتق تعمؾ كلجئؿ - كهق تقؿ  ددان كتتركز فق ألدو املمي- ه جؾ  بلاي اكلي بلف اافئجت االاتصجدلي

 مى ا تبجر أف اادكاي اكعلي - اإل بلـ كبلف عؤللي اادكاي، هذه ااعبلاي تصجغ بعفجهلـ اكعلي
  ملهج شر لي كلظهرهج كأ هج لعفجهلـ اكعلي ليضؼبهذه ااعبلاي ااتق تصجغ - كاالاتصجد اكعق كذاؾ

عتطجبقي عع عصمحي ذعهكر اادكاي، ك مله، فإف ااعؤللجت اإل بلعلي ااخجصي فق إلرائلؿ  جدةن عج 
  مى ااخطجب ااقكعق كتكرله كتذ ده عف أذؿ ااحصكؿ  مى ابكؿ كرضى ااذعهكر ابل تشجر ئتتعؾ

ااتق تعمف أ هج ال تلعى ابل تشجر، كأ هج صحلفي ااػ " هآرتس"هذا  ؿ اارغـ عف أف صحلفي كااتكزلع، 

                                                 
أف اإل بلـ لرتبط بشكؿ عبجشر بجا خب ااعهلع ي فق ااعذتعع، حلث أف صلجغي ااكااع : "أعؿ ذعجؿ ذاؾ بجاقكؿ.  لعرؼ د()

االذتعج ق كااثقجفق كااللجلق تعكس عصجاح هذه اا خب كأهدافهج، كااهدؼ عف ذاؾ هك ت علي اال صلجع االذتعج ق كااللجلق عف 
بقجء  بلاجت ااقكة  مى عج هق  مله . 26، ، عصدر لجبؽ، ص"أذؿ ضعجف االلتقرار كا 

. 39ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص.  د()
. 39 ااعصدر االجبؽ، ص()
. 39 ااعصدر االجبؽ، ص()
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أف هذه ااصحلفي بجاذات   صجع بشكؿ أك - خبلؿ فترة هذا اابحث–عف ااذعهكر، فقد رصد ج % 5
كال تلتطلع تمؾ ااعؤللجت ، (30ذعجؿ، ص. د)بآخر، بهذا ااعدل أك بذاؾ، إاى رضى ااذعهكر 

ااخجصي أف تلتخدـ أك تدخؿ  مى ذاؾ ااذعهكر عف بجب ااعصمحي ااخجصي حتى ال تخمؽ ااشؾ فق 
 فكس ااعتمقلف، كعف ه ج، لبقى ااخطجب ااعهلعف ااذم تخمقه عؤللي اادكاي هك ااخطجب ااذم لمقى 

، كرغـ ()" اإل بلعقحٌلزبجؿ"، األعر ااذم لخمؽ عج للعى ()ااقبكؿ كاارضى كلمتؼ حكاه ااذعلع
للطرة  مى ااتأثلرات تحد عف تأثلرات ااعكاعي  مى اختراؽ هذا اافضجء إال أف إلرائلؿ عج تزاؿ 

ذرائلي امحد عف  ااخجرذلي  مى  قكؿ لكج هج كاحتكاء تمؾ ااتأثلرات عف خبلؿ التععجؿ آالجت ثقجفلي كا 
 ().دخكاهج، علتغمي التعرار ااصراع اافملطل ق اإللرائلمق كااعربق اإللرائلمق

كال تخرج إلرائلؿ فق هذا  ف بجاق ااعذتععجت اارألعجالي، حلث ااعبلاي ااقكلي بلف اادكاي عف ذهي 
تجاككت "ككلجئؿ اإل بلـ عف ذهي أخرل أكثر كضكحجن كرلكخجن، كاد أشجر  جاـ االذتعجع األعرلكق 

إاى أف ااعذتعع عج هك إال  ظجـ عتعجلؾ كدل جعلكق تمعب " ااععؿ االذتعج ق"كاضع  ظرلي " بجرلك ز
فله ااحككعي دكر ااعجاكي اكلجئؿ كطرؽ ععل ي تحجفظ  مى ذاؾ ااتعجلؾ كتمؾ اادل جعلكلي، بعع ى 
تحقلؽ ااتكازف بلف األذزاء ااعختمفي ااتق تشكؿ ب لي ااعذتعع كتقـك كلجئؿ اإل بلـ ااعختمفي بأكبر 

إاى كلفلي إدارة " لك غ. ب"، كلتطرؽ  جاـ االذتعجع األعرلكق اآلخر () فق هذه ااععمليهجعياألدكار اؿ
بكلجطي اإلا جع كااتشذلع لتحقؽ ااعذتعع اابرذكازم، فلشلر إاى أف ااتكازف بلف شرائح ااعذتعع 

، كعف ه ج لكتلب اإل بلـ ااعرتبط بعؤللي اادكاي أاكل ()كاالاتزاـ أك بعزلج عف هذه ااطرؽ ذعلعجن 
ااتق تد ق ااععكعلي كااشعكالي " ااعلؤكالي االذتعج لي"ااكلجئؿ تأثلران فق هذا االلجؽ، كاهذا فإف عفهكـ 

( )".حرلي ااصحجفي"حؿ عحؿ عفهـك 

                                                 
، راـ اهلل، عركز (12، 11)فصملي اضجلج إلرائلملي،  دد  (فق فترة اا زاع" اآلخر"تعثلؿ ): إلمق إبراهجـ. غجت فلرلت ك د.  د()

. 40ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص. ، ككذاؾ د108- 104، ص2003عدار، 
 اإل بلعق هك ااتطجبؽ ااحجصؿ عج بلف للجدة اادكاي  مى أراضلهج كلكج هج كبلف للجدتهج  مى  عملجت صلجغي اامغي حٌلز اؿ()

:  ،  قبلن  ف38ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص. االلجللي ااعهلع ي داخمهج، د
Philip Scglesinger, “Changing space of political communication: The case of the Europian Union”. 

Political communication, vol. No. 3, July- Sep., 1999, pp. 263- 279. 
. 107   جت إبراهجـ، عصدر لجبؽ، ص()
. 15، ص1990أدلب خضكر، دعشؽ، ااعكتبي اإل بلعلي، . ، ترذعي د"ااصحجفي ااتمفزلك لي: "بكرلتلكق. أ.  د()
. 15 ااعصدر االجبؽ، ص()
. 15 ااعصدر االجبؽ، ص()
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كعف هذا ااع طمؽ، فإف أحد أهـ ععلزات اإل بلـ فق ااعذتععجت اارألعجالي هك تحكلؿ ااصراع إاى 
عذجؿ ام قجش دكف ااخكض فق ااعضجعلف، كهك عج  راه بشكؿ كبلر فق اا قجشجت ااتق لخكض فلهج 

. اإل بلـ اإللرائلمق
ااهجدفي إاى ااربح - ااخجصي كااتذجرلي فق ععظعهج- ارتبجط ااعبلاي كاكتهج بلف اادكاي ككلجئؿ اإل بلـ

اجعي ااتكازف االذتعج ق عف ذهي أخرل، لذعؿ عف إحدل أهـ كظجئؼ كلجئؿ اإل بلـ تمؾ  عف ذهي كا 
 جاـ االذتعجع ااشهلر كصجحب  ظرلي ااد جلي "-  الزكلؿادهجرك"، كهذا عج لؤكده "ااد جلي اابحتي"هك 

حلث اجؿ إف ااد جلي هق كاحدة عف أهـ كلجئؿ االلطرة االذتعج لي اكة - فق ااكاللجت ااعتحدة
 ().كفعجالي

هذه ااد جلي عف أذؿ هدؼ عحدد، حلث تتحكؿ ااعجدة اإل بلعلي إاى د جلي كالس إاى كتيعجرس 
عف أعثجؿ بجكؿ الل برغر - كاد درس  معجء االذتعجع األعرلكلكف بجاذات علأاي ااد جلي هذه. عصداالي
ااد جلي فق عذتعع ج عحجكاي احرعجف ااشعب "حلث أشجرا إاى أف - للكفؼكدا" ااحرب اا فللي"فق كتجبي 

كر، كذاؾ عف خبلؿ ااتزللؼ أك ااتقدلـ ااعشكه امكاجئع أك بألي طرلقي عف طرؽ ؼعف عقدرته  مى أف م
 ()".ااخداع

 جدةن عج ال لتـ فهـ ااد جلي بهذا ااعفهكـ، أم بج تبجرهج كللمي - كع هج إلرائلؿ- كفق اادكؿ اارألعجالي
از، ك مى بذكزلؼ غك. عهلع ي عف كلجئؿ االلطرة االذتعج لي، فهذا لذكر ب ظرلي اا جزم ااشهلر د

 ()".فكؽ األحزاب"ك " عحجلدة"ك " علتقمي"ااعكس عف ذاؾ، لتـ ااتأكلد  جدةن  مى أف كلجئؿ اإل بلـ 
ذا كجف صحلحجن أف ااقكل االذتعج لي كاالاتصجدلي ااعهلع ي هق ااقجدرة  مى تحدلد عضعكف اارلجاي  كا 

فإف ذاؾ دالؿ - كعج  ذد ااحجؿ فق إلرائلؿ كبجاق اادكؿ ااغربلي- اإل بلعلي كتحدلد ااعذجؿ اإل بلعق
حداثلي فق أكركبج كشعجؿ -  مى تفكؾ اافكر اادلعقراطق ذراء ااتعقلدات ااتق تعر بهج ااعذتععجت اابعد

اإل بلـ فق هذه ااعذتععجت ال لععؿ حلب ااعقترح ااذم ادعه اافلملكؼ األاعج ق لكرغف . ()أعرلكج
ااتق ادعت  عكذذجن ا ذج ي االتصجؿ كتحكلمه إاى أرضلي " اافعجالي االتصجالتلي"هجبلرعجس فق  ظرلي 

هذا ااتصكر . ()خصبي اتحقلؽ اادلعقراطلي ااحكارلي ااتق تتحكـ فلهج ااعقبل لي ك قملي اات كلر
األخبلاق ااذم لقدـ عذجالن  جعجن تشترؾ فله ذعلع فئجت ااعذتعع بشكؿ عتلجكو عف أذؿ اتفجؽ عشترؾ 

                                                 
. 16 ااعصدر االجبؽ، ص()
. 17- 16 ااعصدر االجبؽ، ص()
.  هذه ااتصرلحجت هق عف ااكثرة كاال تشجر بحلث ال لعكف حصرهج()
. 41ذعجؿ، عصدر لجبؽ، ص.  د()
. 41 ااعصدر االجبؽ، ص()
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رادته، عج هك إال عذرد تصكر أخبلاق ع شكد ال كذكد اه  مى أرض  لتعجشى عع عصجاح ااعذتعع كا 
فجاقكل ااعهلع ي فق ااعذتعع تقـك ببلجطي بتزللؼ عصمحي ااعذتعع عف ذهي كاختطجؼ ااتعبلر . كااعاؿ

 ف فئجت ااعذتعع ااعختمفي عف ذهي أخرل، كتقـك كذاؾ بتحدلد ااعذجؿ اإل بلعق عف خبلؿ تركلز 
. ااعمكلي ب خبي ععل ي عف ااصعكبي اادخكؿ إالهج

فق ااحجاي اإللرائلملي  ذد أف ااكااع اإل بلعق ععقد كعركب ذدان، فعف ذهي ه جؾ تعددلي كاضحي، كعف 
ذهي أخرل ه جؾ خطجب اكعق ذدان لضع حدكدان كاضحي اعج هك عتجح كعج هك غلر شر ق، كبجاتجاق 

ذعجؿ بعج . لصعب اختزاؿ هذا ااكااع فق عقكاي ااتعددلي ااملبراالي أك فق عقكاي ااهلع ي، كعج لقكؿ د
لشبه ااحلرة، إذ أف ه جؾ تزالد فق  دد ااعؤللجت اإل بلعلي كعحطجت ااتمفزة كاإلذا ي، كاكف إاى أم 
عدل لعكس هذا ااتزالد تعددلي حقلقلي فق اارأم، كلفلح ااعذجؿ أعجـ األصكات ااعختمفي امكصكؿ إاى 

أك إاى أم عدل لع ق - ك حف ه ج  لأؿ عج لخص ااعربق اافملطل ق بجاذات- ااخلر ااعجـ كااتأثلر فله
! هذا االزلجد تعددلي فق ااعمكلي؟

لعلؿ إاى ااترفله كااعتعي كاك ه ل صجع إرادلجن - ككعج هق ااحجؿ فق اإل بلـ ااغربق- اإل بلـ اإللرائلمق
إبراهجـ . لرلت كدؼ.  دكؿه عفامعؤللي ااعلكرلي كلطغى ااخطجب ااقكعق  مى ععظـ كلجئمه، كلحجكؿ 

رصد هذا ااخطجب ااقكعق ااعهلعف فلعج لخص تصكلر اافملطل ق فق اإل بلـ اإللرائلمق فلتكصبلف 
: إاى عج لمق

- فتفرؽ بلف  رب ااع جطؽ ك رب إلرائلؿ" دكائر ااهكلي"ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي تحدد  جدة - أ
ذحجؼ ك دـ عكضك لي -. رغـ عج فق هذلف ااعصطمحلف عف ظمـ كا 

.  جدة عج لقـك بجاتغطلي عرالمكف لهكد ل حجزكف اكذهي اا ظر ااصهلك لي بشكؿ تمقجئق- ب
ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي تحدد عف خبلؿ للجاجت االرد اإلخبجرم عف هك ااشرلر، دكف أف - ج

. تقكؿ ذاؾ صراحي
ك ااتغطلي اإل بلعلي " عكاط ق اادكاي"ال لشبه عصطمح "  رب إلرائلؿ"التععجؿ عصطمح - د

. اإللرائلملي تلتععؿ ااعصطمح األكؿ بعج لفلد تذرلد ااعكاط لف اافملطل للف داخؿ إلرائلؿ عف عكاط تهـ
. ليال تشلر ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي أم ععمكعجت  ف ااضحلي إذا كج ت فملطلف- هػ
 جدة عج تتلـ ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي بجاتععلـ كااشعكالي فلعج لتعمؽ بجألحداث ااعتعمقي - ك

. بجافملطل للف
 جدة عج ت زع ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي ااشر لي  ف ألي  شجطجت لقكـ بهج اافملطل لكف، - ز

". ااقج كف كاا ظجـ"كتتعجعؿ هذه ااتغطلي عع عثؿ هذه اا شجطجت عف خبلؿ  قدة 



 53 

 جدة عج تعطق ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي ااشعكر بأف اافملطل للف داخمهج لععمكف كطجبكر - ح
 ().خجعس

خملؿ رل جكم بثبلثي . عف خبلؿ هذا ااعرض لتضح عدل ااعبلاي بلف للجلي اادكاي كا  بلعهج، لفلرهج د
: أعكر هق

كذكد للجلي عكذهي الحب ااشر لي عف اافملطل للف ااعرب فق إلرائلؿ كفق ااع جطؽ ااعحتمي، - أ
. خجصي فق ااشهر األكؿ عف ا تفجضي األاصى

طرلقي ااتغطلي اإل بلعلي ذاتهج ااتق تركف إاى ااراحي ك دـ ااتثبت عف ااععمكعجت، بعع ى كتجبي - ب
. دكف ااذهجب إاى عكاع ااحدث" عف درج ااعكتب"ااتقرلر اإلخبجرم 

 ()".ااقكعق ااعهلعف"ااتذ د ااطك ق ائل بلعللف امخطجب - ج
أعج لمعجف  جطكر فلرصد ععلزات ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق ااعهلعف خبلؿ ا تفجضي األاصى 

حلث - داخؿ إلرائلؿ كفق ااع جطؽ ااعحتمي  مى حد لكاء- كااكلفلجت ااتق تـ فلهج تصكلر اافملطل ق
 كلجئؿ اإل بلـ عف أذؿ خدعي عؤللي اادكاي دكف أف تترؾ هجعشجن اكذهي اا ظر األخرل، فلكرد تتذ د

:  جطكر عج لمق
. ااعرالمكف هـ ااعرالمكف ااعلكرلكف كاا جطقكف بملجف ااذلش كااحككعي- أ

لصكر اافملطل ق عف خمؼ ااذ كد، كفق حجاي  قؿ عجدة إخبجرلي  ف عصدر فملطل ق لتـ - ب
. ااتشكلؾ فلهج

املمي كتتـ بطرلقي ااضعلؼ الس ه جؾ تكازف بلف كذهتق اا ظر، حلث  دد ااعقجببلت عع ااطرؼ - ج
. التعبلئلي كالتفزازلي كهذكعلي

ثك جت "ااضحلي اافملطل لي تقدـ بدكف الـ كال أهؿ كال تفجصلؿ كاابلكت ااتق تقصؼ هق  جدة - د
. الس اهج أصحجب كال للك هج  جئبلت أك أطفجؿ" اقكات اات ظلـ

. ااع ؼ هك ص ج ي فملطل لي- هػ
. ااذلش اإللرائلمق هك ااععتدل  مله- ك
 دـ تكرع كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلمق  ف إطبلؽ  دد عف األكجذلب ااعكشكفي ك دـ تصحلحهج   د - ز

. ا كشجؼ أعرهج
                                                 

، كاد ادعت تمخلصجن اهذا ااعقجؿ ااعهـ ااذم رصد صكرة اافملطل ق 124- 104إبراهجـ، عصدر لجبؽ، ص. لرلت كدؼ.  د()
. داخؿ إلرائلؿ خبلؿ اال تفجضتلف

، 2003، راـ اهلل، عدار، (12، 11) كاجئع االـك اادرالق حكؿ شخصلي ااعربق فق اإل بلـ اإللرائلمق، اضجلج إلرائلملي،  دد ()
. 98- 97ص
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". أفعجاه"ااطرؼ اافملطل ق كالس فقط "  كالج"ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي  جدة عج تغطق - ح
. تصدلؽ ركالي ااذلش اإللرائلمق ك دـ  قجشهج كا تبجرهج ااركالي األصدؽ- ط
 ().ااتغطلي اإل بلعلي اإللرائلملي تحرض  مى اافملطل للف داخؿ إلرائلؿ بطرلقي عكشكفي- م

هذه هق عبلعح ااخطجب ااعهلع ي ااعقبكؿ ادل ذعهكر كالع كعتعدد كعت كع، كهك ااخطجب ااعرلح عف 
ابؿ عؤللي اادكاي، أل ه لحقؽ للجلجتهج عف ذهي، كهك عرلح عف ابؿ عجاكق تمؾ ااكلجئؿ أل ه لحقؽ 

. اال تشجر كااتكزلع كبجاتجاق ااربح عف ذهي أخرل
تتداخؿ كظجئؼ اارلجاي اإل بلعلي ه ج عج بلف ااكظلفي اإل بلعلي اابحتي كعج بلف ااد جلي ككللمي 

ع هذلي امللطرة االذتعج لي، كتحقؽ ألضجن اال طبجؽ كااتطبلؽ امفكرة ااصهلك لي  فلهج، بج تبجرهج فكرة 
تقـك  مى إحبلؿ شعب عكجف شعب، ك مى فكرة االلتعبلء كااللطرة كاالعتبلؾ، ككذاؾ  مى  دد عف 
األكهجـ ااعتعمقي بحقكؽ كشر لجت دل لي كتجرلخلي تف  ت ااد جلي ااصهلك لي ب شرهج كتركلذهج، كهك عج 

 .ل  جاشه فلعج للأتق عف هذا اابحث
 

                                                 
. 56- 47، ص2001، عدار، راـ اهلل، 1، اضجلج إلرائلملي،  دد"اإل بلـ اإللرائلمق كاال تفجضي: " لمعجف  جطكر()
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 :مستويات مختمفة من المغة
 

كجف اادكتكر ذعجؿ عحقجن   دعج اجؿ إف ه جؾ صعكبي عج فق كصؼ األ بلـ اإللرائلمق بجاملبراالي 
ذاؾ أف ه جؾ ت ك جن كبلران فق هذا اإل بلـ إاى . كااتعددلي  مى اإلطبلؽ، أك ااهلع ي  مى اإلطبلؽ

اادرذي ااتق لذب فلهج  مل ج أف  بتعد  ف االختزاؿ أك اات علط االرلع أك عذٌرد اارككف إاى ااقكؿ إف 
. هذا اإل بلـ هك إ بلـ كاحد للتععؿ اغي كاحدة كعصطمحجن كاحدان 

- 29/3)كاد كذدت خبلؿ هذا اابحث ااذم ت جكؿ ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق خبلؿ اافترة عج بلف 
: ، أم فترة االذتلجح اإللرائلمق، ثبلثي علتكلجت عختمفي عف اامغي هق2002عف ااعجـ  (10/5
 

: المستوى األول
 

أف ه جؾ خطجبجن إ بلعلجن تتب جه اادكاي كعف ثـ تتب جه كلجئؿ اإل بلـ بدكف تحفظ، كعف ثـ تب ق  مله 
كتضٌخعه كتعلد إ تجذه بشكؿ ذم تأثلر كضذلج، كلتكاصؿ حتى دكف اإلشجرة إاى اات جاضجت أك 
األكجذلب ااتق تكتشؼ بعركر ااكات، كهذا ااعلتكل لتب ى ااصكرة اا عطلي  ف اافملطل ق كعدك 

. ااخ.. ااخ.. كعخرب كعذهكؿ
 حكؿ إعكج لي طرد اارئلس 4/4/2002ا قرأ هذا ااحكار ااذم  شرته صحلفي لدلعكت أحر كت بتجرلخ 

:  رفجت
لذب أف  طلره : عكفجز"

عجذا؟ : شجركف
أف  طلره : عكفجز
أ ج أ رؼ : شجركف
. لذب أف  لتغؿ اافرصي اآلف، اف تل ح ا ج فرصي أخرل: عكافجز
حلف تفعمكف، أ ج ال أ رؼ بأم كللمي تفعمكف ذاؾ، كاك كـ . اآلف أرلد أف أتحٌدث ععؾ: شجركف

". تخدركف ااذعلع
. هذا ااخبر كجف ع شكران  مى ااصفحي األكاى كبخط  رلض كعثلر
إف هذه اامغي االجخرة ااقكلي . ا محظ ه ج علتكل ااكبلـ ك ك لي اامغي ااعلتععمي كطرلقي ااعرض

كااعللطرة كااعجرفي كااشجعمي ااتق لتبجداهج رئلس ااكزراء عع رئلس هلئي أركجف حربه، كعف ثـ  شر هذا 
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ااحكار بأكلع ااصحؼ ا تشجران اتشلر إاى خطجب ااقكة كااللتهتجر بجآلخر ااعللطر  مله بغض اا ظر 
. "غلر ذم صمي"ك" شرلكجن " ف عركزه، فعرفجت الس 

ااصحلفي ذاتهج، كبعد شهر تقرلبجن عف ذاؾ، تكتب فق   كا هج اارئللق ك مى صفحتهج األكاى بتجرلخ 
. "لذف ااقتمي ك رفجت حرٌ : " هذا ااع كاف2/5/2002

بلف ااقتمي كبلف  رفجت، كبلف االذف كااحرلي ااتق لبدك عف - كاكف االرلع–ا بلحظ ه ج ااربط ااخفق 
حلب هذا ااعكاؼ اارلعق –هذه ااحرلي ااتق ال للتحقهج  رفجت . خبلؿ هذا ااع كاف أٌ ه ال للتحقهج

ظهرت بعج لشبه اا غعي ااتق تعجرض ااكااع كتحرض  مى تغللره كعج ظهر فق ااع جكلف ااتق - ااعرلض
، " رفجت حر طملؽ"فقد اجات ععجرلؼ فق   كا هج اارئلس . 2/5/2002ظهرت فق ذاؾ االـك 

ا بلحظ تكرار ااكمعي بعج لفلد  ك جن عف ااتحرلض، أعج هآرتس فقد كج ت أكثر حضجرلي كاحتراعجن فقد 
" ااعطمكبكف  قمكا عف ااقجطعي إاى أرلحج، رفع ااحصجر  ف عكتب  رفجت"اجات فق   كا هج اارئللق 
 فق كصؼ ااحجؿ،  مى  كس عج كرد فق صحلفي هتلكفله ااتق "اابركدة"ا بلحظ ه ج ااهدكء كاادٌاي ك
، أم إف إلرائلؿ هق ااتق تع ح ااحرلي " رفجت حر طملؽ: إلرائلؿ"كتبت فق   كا هج اارئللق 

كاال طبلؽ، كأف ذاؾ بلدهج، كأ هج هق عف تعمف ذاؾ ب كعو عف األرلحلي، كل تعٌرض بجاتفصلؿ ا ك لي 
. ااع جكلف ااتق تلتععمهج ااصحؼ اإللرائلملي فلعج بعد

هذا ااعلتكل عف اامغي ااذم  شلر إاله،  لتطلع أف  ضع االد  مله عف خبلؿ عج  شرته صحلفي 
عقتؿ أربعي ذ كد : لـك اتجؿ   لؼ فق ااع جطؽ"ععجرلؼ تحت   كاف رئللق  مى ااصفحي األكاى 

: ف قرأ فله عج لمق" خبلؿ ااععجرؾ
فق ااخملؿ فق ااع جطؽ اافملطل لي داهـ ااذلش ع زؿ ااعطمكب خجاد -  عملي االاتحجـ–كفق ااععملي "

افلشي، كفق عرحمي ععل ي أطمؽ افلشي اا جر كأصجب ضجبطجن فق صدره تكفق  مى أثرهج، فرد عقجتمك 
حرس ااحدكد  مى اا جر، كحتى لكـ أعس اـ لكف عف ااكاضح عج إذا كجف افلشي اد أصلب، كخكفجن عف 

. "أف لككف ااع زؿ عفخخجن تقرر  دـ عداهعته بؿ هدعه

                                                 
هذاف ااتعبلراف هعج األكثر التععجالن خبلؿ ا تفجضي األاصى عف ابؿ االجلي اإللرائلمللف، كعف ثـ التععبل عف ابؿ اإلدارة  

 2002/ 4/4كااحكار  شر خبلؿ خبر رئللق  شرته صحلفي لدلعكت أحر كت بتجرلخ . األعلرلكي بطرلقي أاؿ
. 2/5/2002لدلعكت،  
. 2/5/2002ععجرلؼ،  
. 2/5/2002هآرتس،  
. 2/5/2002 هتلكفله  
. 5/4/2002 ععجرلؼ،  
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: عثؿ هذه اافقرة اتعطل ج فكرة كجفلي  ف هذا ااعلتكل عف اامغي حلث لتصؼ بعج لمق
ك بلحظ  دـ ااداي فق االرتبجؾ ". بعخرب"إف تحرم ااداي ال تع له عج داـ األعر لتعٌمؽ  . أ

. ااشدلد فق صلجغي ااخبر كترتلب ااععمكعجت  مى حدو لكاء
–هك اإللرائلمق، ه ج تظهر اارغبي ااععلقي " ااعهجذـ"إف اافملطل ق هك ااععتدم رغـ أف  . ب

فق إبقجء اإللرائلمق عذرد ضحلي حتى كهك فق حجاي ااتحجـ ابلت - ااكا لي كغلر ااكا لي
 .أك عدل ي اللت اه

إف اات جاض ااكاضح عج بلف عقتؿ افلشي أك  دـ ااقتؿ كبلف ااتحجـ ااع زؿ كبلف هدعه ال  . ت
 .إذ  بلحظ أف ااداي تغلب   دعج لتعمؽ األعر بجافملطل ق. لع ق شلئجن اكجتب هذا ااخبر

األهـ عف كؿ هذا أف كؿ كمعي كتبت فق هذا ااخبر اـ تكف تلعى إاى إظهجر ااحقلقي أك  . ث
حتى ااتكازف، بؿ هق اغي  علجء إاى حد كبلر، اغي ذجهزة كععبأة كعهلأة ابل طبلؽ كمعج 

 ".عخربجن "تعٌمؽ األعر بفملطل ق كبجاذات   دعج لككف فملطل لجن 

عثؿ هذه اامغي ااعكتفلي بذاتهج، غلر ااقمقي كااعلتقرة، كااتق تأتق بعج لذعمهج أكلدة ك هجئلي، تلعح 
كاجعت اكات كبلرة عف ذكال ق كلبلح : "ا فلهج أف تضلؼ فق ذات ااخبر االجبؽ ااذكر عج لمق

ااعظمللف ككتلبي االحتلجط بجذتلجح  جبمس ااتق تعتبر  جصعي اإلرهجب اافملطل ق كبدأت بحعمي تعشلط 
. "كا تقجالت

ه ج، اامغي تعتمؾ عف ابؿ ااقكم، ااذم للتطلع أف لصؼ كعف ثـ لقت ع بعج لقكؿ دكف أف ل جاشه، كاهذا 
إف ااععملي اإللرائلملي كج ت إازاعلي، بلد أ ه ل بغق اا ظر إالهج هذه ااعرة كعبجدرة "فقد اجؿ زئلؼ شلؼ 

 " لكرلي إلرائلملي
: هذا ااعلتكل عف اامغي ااذم ال لرل عف اافملطل ق لكل أٌ ه عخٌرب كاجتؿ، لصؿ إاى اكؿ عج لمق

إاى ذاؾ تد ق عصجدرة فملطل لي أف لتي فملطل للف اتمكا ع هـ طفمي تبمغ عف ااععر  جعلف أث جء "
: ه ج ال بد عف اإلشجرة إاى عج لمق. "تبجدؿ إطبلؽ اا جر عع اكات ااذلش صبجح أعس فق ع طقي رفح

. تبدك ااركالي كٌمهج غلر أكلدة بعج أٌ هج اد جء فملطل ق . ج
 .تبدك ااطفمي ذات ااعجعلف ذات صمي بجاعكجف كاألشخجص ااذلف أطمقكا اا جر  مى ااذلش . ح

                                                 
 5/4/2002 ععجرلؼ،  
. 5/4/2002، هآرتس، "كلؼ لت تهق هذه ااحعمي" زئلؼ شلؼ  
ككجف ااخبر " حل جن إف ذئتـ، اجؿ ااعطمكب عف ااخملؿ امذ كد ااذلف ا تقمكه" كذجء ااخبر تحت   كاف 2/5/2002 ععجؤلؼ،  

.  مى ااصفحي اارئللي بجاخط ااعرلض
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ال لعرؼ عف خبلؿ ااخبر عف هك ااعلؤكؿ  ف عقتؿ ااطفمي أل هج اتمت أث جء إطبلؽ  . خ
 .اا جر

 .أف ااطفمي تقدـ بدكف ألـ كال أهؿ ككأ هج كذدت ه جؾ بدكف داعو  . د

تذكر هذه ااحجدثي كؿ عف صحلفي لدلعكت أحرك كت كال هتلكفله، كاكف هآرتس أشجرت  . ذ
إاى عقتؿ ثبلثي أطفجؿ كأبرزت ذاؾ فق   كاف رئللق  مى ااصفحي األكاى، عف خبلؿ 

 "عقتؿ لبعي فملطل للف ع هـ ثبلثي أطفجؿ فق ااع جطؽ"هذا ااع كاف 

عف " شمهلفت"بجاعقجر ي بعج فعمته كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلمق   دعج اتمت طفمي تد ى  . ر
علتكط ي كرلجت أربع كاألـ ااتق اتمت فق كلبكتس عللر داخؿ ااخط األخضر، فإ  ج 

ل معس عدل اافرؽ فق تقدلـ اإللرائلمق كاافملطل ق كحذـ ااهكة بلف أ كاع اادعجء كأ كاع 
. ااحلكات

عف اإللرائلمللف بجاعطجابي بقتؿ أك طرد  رفجت عف % 42هذا ااعلتكل هك ااذم دفع عج  لبته 
" عف اإللرائلمللف لرلدكف% 69بعع ى أف ه جؾ . بجبقجئه فق  زاته% 27ااعقجطعي، فق حلف طجاب 

.  رفجت إٌعج بجالذف أك ااطرد أك ااعكت" تغللب
أك " خرافجت"أك " اد جءات"هذا ااعلتكل عف اامغي لرل أف كؿ عج لصدر  ف اافملطل للف إ عج هك 

فعثبلن هذه صحلفي لدلعكت أحرك كت ت شر تحت   كاف رئللق  مى صدر صفحتهج األكاى ". أكجذلب"
: عج لمق" ا لحب فكران عف ااع جطؽ: بكش اشجركف"
ك فى اجئد لبلح ااذك اامكاء داف حمكتس هذه االد جءات كاجؿ إف ااحدلث لدكر  ف خرافجت " 

كفق . أعج هذه االد جءات فهق تشلر إاى ععجرلجت ذلش االحتبلؿ فق عخلـ ذ لف. "فملطل لي
كراذت إشج جت فق  جبمس أعس تفلد أف  جصر  كلس أحد اجدة اات ظلـ فق عخلـ ببلطي : "ععجرلؼ  قرأ

فذر  فله كلط عذعك ي ذ كد، كاد  فى ااذلش هذا االد جء بشٌدة كاٌد ى أف ااحدلث لدكر  ف خلجؿ 
" فملطل ق

كالس غرلبجن أف تدكر إشج ي فق عخلـ ببلطي كلمتقطهج عرالؿ ااصحلفي، ألف لدلعكت أحرك كت تكتب 
ااذلش أطمؽ "فق ذات االكـ أف  رفجت لهدد بجال تحجر ألضجن، كرد ذاؾ تحت خبر رئلس تحت   كاف 

إاى ذاؾ ذكرت األلبك لي األاعج لي فككس فق  ددهج : "كفله  قرأ". صجركخ الك ارب عكتب  رفجت
                                                 

. 2/5/2002 هآرتس،  
.  أم بعد أاؿ عف ألبكع عف بدء  عملي اذتلجح األراضق اافملطل لي5/4/2002 التطبلع امرأم  شرته لدلعكت أحر كت بتجرلخ  
. 7/4/2002 لدلعكت أحرك كت،  
. 7/4/2002ععجرلؼ،  
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إف لجلر  رفجت هدد بجال تحجر حلف كذد  فله أعجـ ذ كد ااذلش فق  (7/4/2002أم )ااصجدر االـك 
 كحتى تؤكد ااصحلفي عج ذكرته عذمي فككس ااتق ا تعدت فق ركالتهج  مى عج اجاه ااذ كد "راـ اهلل

كأ مف  رفجت كعلدله ااشخصق عمقى  مى ااطجكاي "اإللرائلملكف، فإف كجتب ااخبر لقكؿ عف   دلجته 
. هذه ااخمفلي هق ااتق ذعمت عج اجاته عذمي فككس األاعج لي صحلحجن .." أعجـ زل ق كحجشلته

. كبهذا، فإف  جصر  كلس ل تحر أعجـ ااذ كد ك رفجت هدد بجال تحجر   دعج رأل ذ كد االحتبلؿ أعجعه
إلرائلؿ تقجتؿ عذعك ي عف ااع تحرلف إذف، ال فرؽ بلف رئللهـ كأصغر طفؿ فلهـ، أكائؾ االطفجؿ 

". أث جء تبجدؿ اا لراف"ااذلف لعكتكف 
لحتكم ااغزك فق  ظرلي ااععؿ ااععجدم امحكار، كلعي ألجللي،  مى "لقكؿ بجكاك فرلرم بهذا ااصدد 

 ".."شقء"لقكـ بغزك شخص آخر كلحكاه إاى " فج ؿ"
بأ هج -   دعج ل قطع ااحكار بل هعج–أعج تكدكركؼ، فلصؼ  بلاي ااغجزم ااقكم بجاعلتععر ااضعلؼ 

. ، ااغجزم لرلد خصعه ذٌثي فلعج لرلد ااضعلؼ أف لرل عحتمه عذرد رعجد"ااذثي أك اارعجد"ث جئلي 
لقكعكف : "بأ هـ" اابل بكف"كلحمؿ فرلرم فكرة ااغزك ااثقجفق فلصؼ األاكلجء أك ااعللطرلف ااذلف د جهـ 

بإ داد عحتكل ااعكضك جت اععمهـ عف العهـ كألداكذلجتهـ، ك قطي اابدء ادلهـ هق  جاعهـ، ااذم 
كهـ ال لحتجذكف حتى امذهجب شخصلجن إاى ااثقجفي .. لدخمكف عف خبلاه إاى  جاـ عىف لقكعكف بغزكهـ

ااتق لتـ غزكهج، ألف  عمهـ لتـ بشكؿ عتزالد  بر أدكات تك كاكذلي، كذاؾ بفرض أ فلهـ  مى ااشعب 
. "ااذم لحدد اه دكر ااعتفٌرج

بهذا ااصدد، فإ  ج  بلحظ كلفلي ت جكؿ ااصحؼ اإللرائلملي اللتععجؿ اادبجبجت كااعذ زرات داخؿ ذ لف 
كاجؿ لكجف عخلعجت اابلذئلف "ك جبمس كااخملؿ، فقد اجات صحلفي لدلعكت فق   كاف رئللق عج لمق 

كببلطي أعس أٌ ه فق األلجبلع ااثبلثي األخلرة تحٌكات ااعخلعجت إاى عص ع كبلر ال تجج ااعبكات 
اا جلفي، كحلب عحعد ببلص عف عخلـ ذ لف، فإف كؿ ااعخلـ كجف ع شغبلن بإ داد ااعبكات 

كحجكؿ .. كااعتفٌذرات، كاجؿ إٌ ه حتى اا لجء كاألطفجؿ أ دكا ااعبكات فق ااشجرع أعجـ أ ظجر ااذعلع

                                                 
 7/4/2002لدلعكت  
، ترذعي عجزف ااحلل ق، دار اات كلر ام شر كااترذعي كااتكزلع بجاتعجكف عع " ظرات فق تربلي ااععذبلف فق األرض"بجكاك فرلرم،  

ترذعي لجعق " ععذبك األرض"، ككذاؾ فرا تز فج كف 156، ص2003ااعركز اافملطل ق اقضجلج االبلـ كاادلعقراطلي، راـ اهلل، 
(. 45)اادركبق كذعجؿ األتجلق، بلركت، دار ااقمـ، ص 

. 205، ص1992، لل ج ام شر، ترذعي بشلر االبج ق، ااقجهرة، "فتح أعرلكج، علأاي اآلخر" تزفلتجف تكدكركؼ،  
. 171 فرلرم، عصدر لجبؽ، ص 
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ااذلش إخضج هـ بكالطي اصؼ ااعركحلجت كاادبجبجت، كفشمت عحجكاي هدـ اابلكت ااتق تلتخدـ 
. .."كعأكل امعطمكبلف حلث أف ااذرافي ااكبلرة كااعرلضي اـ تلتطع ااعركر بلف األزاي ااضٌلقي

أعج فق عدل ي  جبمس، فقد  ٌبر ااعقلد أفلؼ ككخبق اجئد كتلبي ااعظملف ااتق ااتحعت حق ااقصبي فق 
"  شرات األعتجر فق ااقصبي" مى اارغـ عف تقٌدـ ذ كده " بكاكع  شرات ااقتمى"ااعدل ي  ف ا تقجده 

. فقط
ذا كج ت لدلعكت  كا ج أف  تصكر كلفلي كاكع ااعشرات عف اا جس خبلؿ ااتقدـ  شرات األعتجر، كا 

أحرك كت تقكؿ إف ااذرافي ااعرلضي اـ تلتطع ااعركر بلف األزاي، فعجذا كج ت اا تلذي؟ ترد  مى ذاؾ 
تد ى لج لؿ بجز علمعجد فق عقجؿ اهج  شر بصحلفي ععجرلؼ تحت   كاف - بجاصدفي–كجتبي للجرلي 

ال لكذد أم لبب اعدـ اإللعجف بعكاؼ ااذلش ااعتعٌثؿ : "اجات فله بجاحرؼ ااكاحد" عجذا ادل ج ا خفله"
اقد دٌعر ااذلش . بأف هذه ااععركي اـ تتذجكز أم  رؼ،  جهلؾ  ف أف ااحدلث ال لدكر  ف عذزرة

إذا كجف األعر كذاؾ، فعج ااذم ادل ج . ااع جزؿ ااتق لختبئ فلهج عطمكبلف، كااععجعمي عع االكجف ذلدة
. "ا خفله؟

أعج ااصحلح ألضجن، فهك أف إلرائلؿ رفضت اذ ي تقٌصق ااحقجئؽ بشأف عج ذرل فق عخلـ ذ لف، 
. كأ مف األعلف ااعجـ اؤلعـ ااعتحدة ككفق   جف فق كات الحؽ  ف تفكلؾ اامذ ي

تشكله صكرة ااعربق ادل اارأم ااعجـ، الثجرة ااحقد "هذا ااعلتكل عف اامغي هك ااذم لععؿ  مى 
 كذاؾ عف خبلؿ عفهـك  جـ إطجره ا عداـ ااعلجكاة "كااضغل ي ضد ااعرب كااحط عف أخبلاهـ كادراتهـ

كهق ااصحلفي –ذجء فق صحلفي هآرتس . بلف شعب كشعب، كاهذا ت عدـ ااعلجكاة فق ااعخجطبي ألضجن 
فق كؿ ثقب لختفق عخرب " قبلن  ف ذ دم إلرائلمق فق عخٌلـ ذ لف : عج لمق بجاحرؼ- األكثر اتزا جن 

، كاد ليفهـ هذا ااكبلـ عف ذ دم، كاكف ااصحلفي ذعمت كبلـ هذا ااذ دم   كا جن "لحجكؿ ااعٌس بؾ
". فق كؿ ثقب لختفق عخٌرب أك  بكة"رئلللجن  مى ااصفحي األكاى، كأضجفت  مله فصجر كعج لمق 

أف - كااحجاي هذه–ااعقجتؿ اافملطل ق تحٌكؿ إاى فأر أك حلكاف عفترس لختفق فق ثقب، كعف ااكاذب 

                                                 
" ااذلش لللطر  مى ععظـ عخلـ ذ لف"، تحت   كاف 2002/ 8/4لدلعكت أحرك كت،  
.  ااعصدر االجبؽ، تحت ااع كاف االجبؽ ألضجن  
. 2/5/2002، ععجرلؼ، "عجذا ادل ج ا خفله. " لج لؿ بجز علمعجد 
ااد جلي كاالا جع اإللرائلمق خبلؿ  عملي حجئط اافصؿ ااع صرم، ع شكرات " االحتبلؿ اإللرائلمق كاإل بلـ" ذكدت ع جع،  

. 156، ص2004بجاعلدلج أ لتلتلكت، راـ اهلل، 
. 102، ص1990، دار ااذملؿ ام شر كاادرالجت كاألبحجث اافملطل لي،  عجف، "اافجشلي اإللرائلملي"دركلش  جصر،  
. 7/4/2002 هآرتس،  
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لقكؿ فرا ز فج كف . ه ج اـ تأت عصجدفي أك  فك ااخجطر" ثقب"إف كمعي . لقـك ااذ دم اإللرائلمق بقتمه
 ف اغي ااعلتععر،  ذد أ هج اامغي ااعلتععمي فق كصؼ " ععذبك األرض"فق كتجبه ااشهلر 

. "ااحلكا جت
حلكا جت "إف بلغف شبه اافملطل للف بأ هـ " ااكتجب ااعقدس كااللتععجر االلتلطج ق"لذكر عؤاؼ كتجب 

لقكؿ إلثجف هجبر فق عقجؿ اه بصحلفي . "ذ جدب"ك" ذبجب"، اعج شجركف فقد شٌبههـ بأ هـ "بقجئعتلف
ااحدلث لدكر إذف . "كؿ طمقي  جداي كعحٌقي، كؿ إغبلؽ صحلح كع جلب"لدلعكت أحرك كت عج لمق 

غبلؽ .  ف طمقي كا 
أعج تصرلح . "ككر حشرات" أعج ااقطجع فهك "ككر"كشمكعك غجزلت لصؼ عخلـ ذ لف بأٌ ه 

اارئلس ااركحق احزب شجس ااحجخجـ  كفجدلج لكللؼ فهك غ ق  ف ااتعرلؼ حلث كصؼ ااعرب 
. اافملطل للف بأ هـ حشرات كأفجع كأف اهلل  دـ  مى خمقهـ

!! عرة أخرل، اغي تلتععؿ اكصؼ ااحلكا جت
هذا ااعلتكل عف اامغي ااعذ د اصجاح ااعؤللي كركالتهج اارلعلي، دفعت حتى بعض ااصحفللف 

" رألت كلععت"اإللرائلمللف إاى ا تقجدهج بعرارة شدلدة حلث اجؿ أفلؼ الفق فق زاكلته األلبك لي 
اك أف األعر لتعٌمؽ ببعض ااصحفللف، اكج ت إلرائلؿ اد أطمقت ع ذ زعف بعلد بعض "بصحلفي هآرتس 

ااصكارلخ ذات اارؤكس اا ككلي  مى اادهلشي كراـ اهلل، إف ا عطجؼ ااعدلد عف ااصحجفللف إاى االعلف 
ع ذ بدالي ااحرب، بجإلضجفي إاى االطحلي ااتق عٌلزت ااعدلد ع هـ، خمؽ إ بلعجن عتعٌطشجن امدـ ال عثلؿ 

. "اه عف ابؿ
ععظـ ااصحفللف فق كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلمق كج كا عذٌ دلف فق خدعي "أعج لمعجف  جطكر فلقرر أف 

. "ااخط اإل بلعق اارلعق االلجلق كااعلكرم

                                                 
. 39 فج كف، عصدر لجبؽ، ص 
. 234، ص3، ترذعي زلجد ع ى، ادعس ام شر كااتكزلع، دعشؽ، ط"ااكتجب ااعقدس كااللتععجر االلتلطج ق" األب عجلكؿ برلر،  
. 7/4/2002، لدلعكت أحرك كت، "عف امقلملي لركف إلراف" إلثجف هجبر  
. 30/4/2002، لدلعكت، " بر ذ لف أك  بر بلت احـ" شمكعك غجزلت،  
.  ااعصدر االجبؽ 
. 2001 تصرلح ت جامته كلجئؿ اإل بلـ ااعربلي كاادكالي فق شهر تشرلف ااثج ق عف  جـ  
. 10/11/2000رألت كلععت، هآرتس، " أفلؼ الفق،  
، اضجلج إلرائلملي، ااعدد األكؿ، عدار، راـ اهلل، "اإل بلـ اإللرائلمق كاال تفجضي، الت فجر اصجاح ااعؤللي"  لمعجف  جطكر،  

. 48، ص2001شتجء 
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هذا ااعلتكل عف اامغي هك علتكل ال لرل فق ااطرؼ اآلخر  دان كال ذدلران بجالحتراـ أك ااتقدلر، كهك 
ل تقق ااعفردة بشكؿ عقصكد كلرلد ع هج اإلفبلت عف ابضي ااحقلقي كااتجرلخ كااكاجئع، لرلد ع هج ااتبرلر 

كااعقجكـ هك - هكذا عذرد ع جطؽ–" ع جطؽ"االلجلق كاألخبلاق كاادلعجغكذق، فجألرض ااعحتمي هق 
 رب "اافملطل لكف فق إلرائلؿ هـ "ك" اإلرهجبق"ك" ااقجتؿ"ك" ااع صر"ك" ااعطمكب"ك" ااعلمح"ك" ااعخرب"

. "إلرائلؿ
بجامغي ااعلعكعي ااتق ال تععؿ بدكف اادكر ااحجلـ "هذه اامغي للعلهج ااشج ر كااكجتب عرلد اابرغكثق 

. "ااذم لمعبه إ بلـ علعكـ
لتصٌرؼ بطرلقي تعبكلي فق فترات "أعج اادكتكر خملؿ رل جكم فلعتقد أف اإل بلـ اإللرائلمق ااعكتكب 

. "ااصراع ااحجدة، كلمعب دكران عركزلجن فق تذرلـ االحتذجج اافملطل ق
كااحقلقي هق أ  ج ال  تكٌاع شلئجن آخر عف هذا اإل بلـ، فهك فق  هجلي األعر إ بلـ ااعحتؿ، كاكف هذا 

اابحث لهدؼ ضعف أعكر أخرل إاى إلضجح هذا ااخطجب كعف ثـ اراءته عف خبلؿ اٌد جءاته 
بجادلعقراطلي كاالبلـ كحقكؽ اإل لجف كاالحتكجـ إاى ااحقلقي، أف االبلـ ال لص ع عثبلن بلف اابشر 

 حف أعجـ عؤللي حجكعي ص عت حكاهج  خبي فكرلي كااتصجدلي ! أك بلف األللجد كااعبلد؟! كااحلكا جت؟
تلج دهج عف أذؿ خطجب تحقلرم امطرؼ اآلخر، عف ااصعب تذجكزه أك اخترااه فق حجاي التعراره بهذا 

كجف "ك حف بهذا ال  تذٌ ى أك  بجاغ، فهذه اادكتكرة   جت فلرلت تصؼ اإل بلـ اإللرائلمق بأ ه . ااشكؿ
. "للئجن عع ااعرب كعج لزاؿ للئجن 

 
 :المستوى الثاني

 
ه جؾ علتكل ثجف عف اامغي لذهب أبعد عف ااعلتكل االجبؽ ااذكر، فإذا كجف ذاؾ ااعلتكل لتعتع ب كع 

عف اادهجء كااعكر كااتمكف، أك لتلـ ب كع عف ااعكضك لي كااداي أك اد جء بجاحلجد أك ااتشٌدؽ 
بجادلعقراطلي كحقكؽ اإل لجف، فإف هذا ااعلتكل ااذم  حف بصدده لتخمى  ف كؿ ذاؾ، إ ه لكشؼ 

                                                 
.  هذه عفردات هق عف ااكثرة بحلث ال لعكف حصرهج فق عصدر كاحد 
، 2003، ااقجهرة، ااشركي ااعصرلي ام شر ااعربق كاادكاق، ابرلؿ 51كذهي  ظر،  دد ". اغي ااذ راالت ااقجتمي" عرلد اابرغكثق،  

، 35ص
. 67خملؿ رل جكم، عصدر لجبؽ، ص. د 
، راـ اهلل، عدار، صلؼ كخرلؼ 11/12، اضجلج إلرائلملي، ااعدد "شخصلي ااعرب فق اإل بلـ اإللرائلمق: كاجئع لـك درالق " 

. 97، ص2003
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أكرااه تعجعجن، كال لختفق كراء اد جءات أك لتعمؽ أحدان، إٌ ه علتكل كاضح للعق األشلجء كعج لرلد ككعج 
–هذا ااعلتكل اه عفردات ذدلدة . تفرض  مله ألدلكاكذٌلته أك عرذعلجته اافكرلي كاادل لي كااللجللي
كفق اافترة ااتق حدد جهج اهذا اابحث - بجإلضجفي إاى التععجاه عفردات ااعلتكل األكؿ ااذم أشر ج إاله

: فقد تـ رصد اتذجهجت هذا ااعلتكل بعج لمق
إ ه خطجب غلر ا تذارم إطبلاجن، كلعكف ااقكؿ إٌ ه خطجب هذكعق، صداعق، غلر عتردد  . أ

. كال عتمعثـ
 .إف ااعجاـ غبق ال لفهـ اإللرائلمللف كال لدرؾ ععج جتهـ . ب

إٌ ه لذرد اافملطل ق عف كؿ د جكله ااركحلي كااللجللي، كللتكثر  مله ااعطجابي بأبلط  . ت
 .ااحقكؽ

 .إٌ ه ل طمؽ عف علمعجت ال تقبؿ اا قجش كحقجئؽ عع كع حتى ااحكار حكاهج أك   هج . ث

إٌ ه خطجب دالؽ، عخجبراتق، لعرؼ عجذا لقكؿ كاعجذا لقكؿ كعتى لقكؿ، إٌ ه خطجب عؤداج  . ج
 .ذك رؤلي تعتعد ااتفجصلؿ تعجعجن 

 .أخلران، هك خطجب تحرلضق، تعبكم، لتذجكز ااركالي اارلعلي بكثلر . ح

تذب اإلشجرة ه ج، إاى أف عثؿ هذا ااعلتكل، كجاعلتكل ااذم لبقه، اـ ل شأ فقط فق ااعرحمي ااتق 
لت جكاهج هذا اابحث، فهذه ااعلتكلجت ككذاؾ ااعلتكلجت األخرل هق عكذكدة دائعجن فق اإل بلـ 

. اإللرائلمق ااذم لعكس ذدالن دائعجن كعلتعران فق ااعذتعع اإللرائلمق، كتعتبر عف إحدل عزالجه ااكاضحي
ااعلتكل ااذم  قصده هك عج التطجع أف لبتكر عثؿ هذا ااخبر ااع شكر فق صحلفي لدلعكت أحرك كت 

كشؼ عصدر أع ق كبلر : "ذجء فله" تلعلـ عصجدر ااعلجه بعكاد كلعجكلي: خطي فملطل لي"تحت   كاف 
اا قجب  ف أف اافملطل للف ص عكا ا جبؿ كلعجكلي كبلكاكذلي، كجف عف ااعفركض أف تعٌس بجاعراكز 

. "االكج لي اإللرائلملي كبعصجدر ااعلجه
ا عدد ه ج كعلي األغبلط كااعغجاطجت فق عثؿ هذا ااخبر، 

لقصد إثجرة اافزع " أحدان "، أك اد لككف "ال أحد"إف هذا ااعصدر األع ق ااكبلر اد لككف  . أ
كتذ لد اا جس، كه ج فإف ااصحلفي تمعب دكران آخر غلر دكر إ بلـ ااذعهكر كتزكلده 

. بجاععرفي
 .عف غلر ااععركؼ اعف كشؼ هذا ااعصدر األع ق هذا ااخبر . ب

 .كعف غلر ااععركؼ عتى اجؿ هذا ااعصدر عج اجاه . ت

                                                 
 26/4/2002 لدلعكت أحرك كت،  
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ذا  ٌكدت ج ااصحؼ  . ث اافملطل لكف ااذلف لشجر إالهـ فق هذا ااخبر غجعضكف تعجعجن، كا 
، فإف "حعجس"أك " ااذهجد"أك " رذجؿ اارذكب"أك " أفراد اات ظلـ"ااعبرلي  مى اإلشجرة إاى 

لرلد أف لضع أك لشلر أك لٌتهـ كؿ اافملطل للف بأ هـ ضجاعكف - البب عج–هذا ااخبر 
هذا ااخبر لقكؿ أك لٌد ق أف كؿ فملطل ق ضجاع . فق ص ع ا جبؿ كلعجكلي كبلكاكذلي

 .بق بمي كلعجكلي

كعف أذؿ غعكض أكثر كتشكلؾ أ عؽ، لقكؿ ااخبر إف هذه ااق جبؿ كج ت عف ااعفركض  . ج
أم أف هذه ااق جبؿ ااتق لتـ ص عهج اـ . أف تعٌس ااعراكز االكج لي كعصجدر ااعلجه

تلتخدـ، كاـ لرهج أك لمعلهج لكل ااعصدر األع ق ااكبلر ااذم للتطلع اكؿ عج لرلد دكف 
 .أف ل جاشه أحد فق ركالته

كحلب ااعصجدر، فإٌ ه خبلؿ : "كاكف هذا ااخبر اـ ل ته كاـ ت ته  ذجئبه، بؿ للتعر ااخبر كجاتجاق
تـ اكتشجؼ عخجزف امق جبؿ، ااتق " االكر ااكااق"اذتلجح ااذلش اعدف ااضفي ااغربلي، فق إطجر  عملي 

كااق جبؿ . كااتق هق  عملجن  كع عف ااق جبؿ ااكلعجكلي كاابلكاكذلي" ااق جبؿ ااكلخي"تلعى بمغي ااذلش 
كج ت بدائلي ذدان رغـ أف إصجبتهج اد تككف اجللي ذدان، كفق هذا األلبكع  شر ألضجن أف ع ظعي ألجعي 

. "ععجثمي" كلخي"أ تذت ا جبؿ " ااقج دة"بف الدف 
: ااخبر عج لزاؿ لختجر اغي خطلرة تدفع ااقجرئ إاى اٌتخجذ عكاؼ لرلع كحجلـ، كذاؾ اعج لمق

  دعج تصجغ األخبجر ااصحفلي - اـ لذكر ااخبر ألف تـ اكتشجؼ تمؾ ااعخجبئ كااعخجزف . أ
كهذا  جدة عج . عف، عتى، عجذا، ألف: ااعحترفي ال بد عف اإلذجبي  مى ألئمي عف  كع

.  فتقده إاى حد عج فق كثلر عف األخبجر ااعكتكبي فق ااصحجفي اإللرائلملي
تكالؼ ااخبر كععجاذته بشكؿ لكجد لككف لطحلجن إاى أبعد ااحدكد، فجاق جبؿ اابدائلي ذدان  . ب

، فكجتب ااخبر لعرؼ أف "ذدان "هق فق ذات ااكات اجللي ذدان، ا بلحظ ااتركلز  مى كمعي 
اافملطل للف ال لعتمككف تك كاكذلج عتطكرة كال غلر عتطكرة، أل هـ أغبلجء كعتجخركف، 

،  كاكف لذب أف لدفع كجتب ااخبر ذعهكر ارائه إاى "بدائلي ذدان "كاهذا فأف ا بمتهـ 
، كأفعى عثبلن أك ارد عتكٌحش هرب "اجللي ذدان "هق " اابدائلي ذدان "ااخكؼ، كاهذا فإف هذه 

 .عف حدلقي، أك لهـ اطمقه أحد لكجف ااغجبجت، االهـ بدائق ذدان كاك ه للبب ااقتؿ ألضجن 

ك أتق إاى ذكهر هذه اامغي ااتحرلضلي ااتق تطٌكع كؿ شقء عف أذؿ غجلجتهج دكف ا تبجر  . ت
ألم ع طؽ أك  قؿ أك عقجر جت ع طقلي، إذ لقكؿ ااخبر دكف عقٌدعجت أف ع ظعي ألجعي 

                                                 
.  ااعصدر االجبؽ 
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أم أف اافملطل للف كااقج دة اجدركف  مى ص ع . بف الدف أ تذت ا جبؿ كلخي ععجثمي
إذف، عج داـ ااعجاـ ضد ااقج دة بج تبجرهج رعز ااشر ، "اجللي"كاك هج " بدائلي"ا جبؿ كلخي 

فإف اافملطل للف لشبهكف ااقج دة فعبلن كاكالن كهدفجن - كعج حدده اارئلس األعرلكق بكش–
ال لعكف اقجرئ عثؿ هذا ااخبر إال أف للت تج أف اافملطل للف هـ إرهجبلكف ال . كألمكبجن 

بجدتهـ أك التئصجاهـ عبررة أخبلالجن كللجللجن  لختمفكف  ف ااقج دة، كأف ااحرب  ملهـ كا 
 .كعد لجن 

الس فق ااخبر ااذم ارأ جه عج لدؿ  مى أ ه خبر صحفق احترافق، فهك ال لشلر أبدان إاى  . ث
كتكجد تككف عثلرة امضحؾ، ذجء ااخبر " عكشكفي"أعك ي أك أزع ي، بؿ هك عصجغ بطرلقي 

فقط عف أذؿ أف لثلر اافزع فق  فس ااقجرئ اإللرائلمق ااعجدم، كعف أذؿ أف لذٌ د 
 .كلحٌرض  مى اافملطل للف كمهـ دكف التث جء

فق " هتلكفله"هذا ااعلتكل ااذم  قصده، عكشكؼ، ال لختفق كال لخبئ عقجصده، تقكؿ صحلفي 
إف ااكااع ااذم تتعٌرض إاله إلرائلؿ، إاى ا تقجدات عف كؿ ااعجاـ، هك كااع غبق كغلر "افتتجحلتهج 

. "عحتعؿ، كعج  حتجذه االكـ هك  قؿ ااعبجدرة إاى ألدل ج ك قؿ ااحرب إاى أرض ااعدك
ااعلأاي ه ج أف هذا ااتكصلؼ الس فقط غلر .. ااعجاـ كٌمه ل تقد إلرائلؿ: ا بلحظ هذه اامغي ااعطمقي

" ااحقلقي"ادل ااقجرئ كأف ااذم لعتمؾ " ااتعٌلز"ك" ااضحلي"ك" ااتفٌرد"صحلح كا  عج لراد به تعزلز صكرة 
. هك اإللرائلمق فقط، بل عج ااعجاـ كٌمه عذرد كغبق كغلر عحتعؿ
لذب أف   قؿ - كعج تقكؿ ااصحلفي–ه ج اامغي ت كشؼ تعجعج، تتعٌرل، كال تعكد تذجعؿ أحدان، كاهذا 

أالس هك ااعجاـ ااغبق كغلر . ااحرب إاى أرض ااعدك، عف هك ااعدك بجاضبط فق هذه االفتتجحلي
!! ااعحتعؿ

هذا ااعلتكل عف اامغي هك علتكل عخجبراتق ألضجن، هك عخجبراتق بجاعع ى ااحرفق امكمعي، لعرؼ عجذا 
لكذد ادل ااشجبجؾ أكثر عف "تكتب لدلعكت أحرك كت فق خبر رئللق : لقكؿ ك عف لقكؿ ككلؼ لقكؿ

كاد أفجدكا فق ااتحقلؽ ععهـ أف .. عجئي إفجدة عف  شطجء اإلرهجب اافملطل ق تدلف عركاف اابرغكثق
 .."اابرغكثق كجف شرلكجن عركزلجن فق ااععملجت ااتق  ٌفذهج اات ظلـ

ألضجن - ااعقصكد هق ااعقجطعي–كلكذد فق ااعكجف : "أعج ععجرلؼ، فتكتب فق خبر رئلس ألضجن، عج لمق
ااحجج العج لؿ اجئد ذهجز األعف ااكط ق اافملطل ق، كتكفلؽ ااطلراكم، رئلس ااعخجبرات ااعجعي، 

                                                 
. 26/4/2002بتجرلخ " فم  قؿ ااعبجدرة إاى ألدل ج" هتلكفله، االفتتجحلي بع كاف  
. 24/4/2002 لدلعكت أحرك كت،  
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كلكذد ادل إلرائلؿ ععمكعجت كثلرة حكؿ تكٌرط ااطلراكم بععملجت، كاكف ااعصدر أكضح أ ه ال تكذد 
.  ٌلي ال تقجاه

، ككلؼ لعكف اقجرئ ااصحلفي 24/4/2002كلؼ  قرأ هذلف ااخبرلف اامذلف صدرا فق لـك كاحد هك 
اإللرائلمق أف لقٌلـ ااعلأاي، أـ أف امعلأاي كذهجن آخر لراد به ااقجرئ اافملطل ق أك ااعربق، الرل كلؼ 

إف هذا ااعلتكل عف اامغي لعكف أف لكصؼ بأ ه ااعلتكل ااد جئق، . لتـ اامعب بجاعصجئر كاألادار
. علتكل اغي اإلشج ي كااتركلج كبث اافتف كااركالجت. ااحزبق، ااعخجبراتق

أرلئلؿ شجركف، كفق خطجبه أعجـ اذ ي ااخجرذلي كاألعف ااتجبعي امك للت، أاقى بتصرلحه ااعشهكر ااذم 
هذه ااكمعجت ااعطمقي اا هجئلي ااتق ال تقبؿ ااعلجكعجت ". إف عصلر  لتلجرلـ كعصلر تؿ أبلب"ذجء فله 

: شجركف: " مى اا حك اآلتق" ععجرلؼ"كال اا قجشجت، صجرت   كا جن رئلللجن  مى ااصفحي األكاى  فق 
. "عصلر  لتلجرلـ ككفجر دارـك كعصلر  لغبج كتؿ أبلب

كتضلؼ ااصحلفي أف شجركف اجؿ أعجـ ااعؤتعر اال كم اع ظعي االلبجؾ فق ااكاللجت ااعتحدة إف  عملي 
، فق هذا "االكر ااكااق فتحت بجب اافرص ال جدة عللرة االبلـ إاى علجر عختمؼ أكثر كااعلين 

! املبلـ" علجر كااعق"ااخطجب، ااحرب ااعدكا لي تتحكؿ إاى 
بعد تكاؼ عطمؽ امع ؼ كااتحرلض "هذا ااعلجر ااكااعق املبلـ لشرحه شجركف  مى اا حك ااتجاق 

لتككف إلرائلؿ علتعدة امتكالع  مى اتفجؽ عرحمق بعلد ااعدل لككف  عملجن اتفجاجن اكاؼ إطبلؽ اا جر، 
. "كفق ااعلتقبؿ اابعلد لتككف إلرائلؿ علتعدة امعكافقي  مى اتفجؽ دائـ كتحدلد حدكد  هجئلي

لفهـ عف هذا ااكبلـ أف إلرائلؿ هق ااععتدم  ملهج كأف احتبلاهج اآلخرلف عبرر، كلذب  مى ااشعب 
شجركف لقدـ فق اغته . ااذم لعج ق عف هذا االحتبلؿ أف لمتزعكا ااصعت كأف ال لعجرلكا فعؿ ااعقجكعي

!! االحتبلؿ لتحكؿ إاى  ععي كبرل. هذه صكرة ذدلدة ابلحتبلؿ
!  عملجن، عع عىف لتحدث شجركف، كعف هـ األشخجص ااذلف لتحٌدث   هـ؟

عطمؽ،   ؼ، تحرلض، اتفجؽ عرحمق، بعلد ااعدل، ااعلتقبؿ اابعلد، : ثـ، ا  تبه إاى هذه ااعفردات
.. علتعدة امعكافقي، اتفجؽ دائـ

إف هذا علتكل عف ااكبلـ لقصد أف لغٌلب حتى اإلشجرة امطرؼ ااعقجبؿ، اغي أشبه بجاعك كاكج ااداخمق، 
. ااذم ال لعترؼ بعج هك خجرذه

                                                 
 24/4/2002ععجرلؼ،  
.  ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
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هذا ااعلتكل عف ااكبلـ، هك ااذم لدفع رئلس عحمق ااكج ج االلتلطج ق عجرللؿ غل لس ااذم لرل فق 
اارد ااصهلك ق ااذلد كااقكم ذدان احعمي ااشغب كااتخرلب ااتق لقكـ بهج "ب جء حق التلطج ق ذدلد 

. "ااعخٌربكف اافملطل لكف
! هذه؟" ذدان "ا  تبه إاى كمعي 

إف ااقجلـ ااعشترؾ بلف عج اجاه شجركف كعج اجاه غل لس هك إف عرذعلي اامغي كاحدة، فجافملطل ق ه ج 
لعكف ااتعجعؿ ععه بطرلقي عج، كاك ه بجاتأكلد ال للتحؽ حتى اا قجش، كهك " شقء"غلر عرئق، أك أ ه 

. بدكف إحلجس أك عشج ر، فهك   لؼ كعحٌرض كعخٌرب، اـ لصؿ بعد إاى عرحمي اإل لجف
ع حجزة "كهذه صحلفي هتلكفله تهجذـ اذ ي تقصق ااحقجئؽ فق أحداث ذ لف كتصفهج بأ هج 

!! اامذ ي ع حجزة، حتى ابؿ أف تبدأ  عمهج.. "امفملطل للف
لصؿ هذا ااخطجب إاى ذركة تذٌملجته فلعج أشجر إاله عرالؿ صحلفي هآرتس اشئكف ااقدس كااللتلطجف، 

ااقرلب عف " حق ااصدلؽ شععكف" داؼ شرغجم، فق ععرض كبلعه  ف طرد ااعكاط لف ااعرب عف 
حٌق ااشلخ ذراح، حلث اجؿ إف ااشرطي اإللرائلملي رفضت د كل ااعكاطف لملعجف دركلش حذجزم فق 

عمكلته اثعج لي  شر دك عجن فق ااحق ااعذككر بحذي أف ااطجبك ااتركق ااذم لحعمه ااعكاطف حذجزم 
كذدت بلف ااكثجئؽ ااتق ضبطتهج فق بلت ااشرؽ  لخ " كاإلثبجت  مى ذاؾ أف ااشرطي "عزكر تعجعجن "

. "عزلفي
ااعدااي "أكثر عف ذاؾ، فقد أشجر ااعرالؿ ااعذككر إاى أف ااعلتكط لف فق ذاؾ ااحٌق لطجابكف بتحقلؽ 

 زحكا عف حق ااقطعكف  جـ "كذاؾ  ف طرلؽ طرد ااعكاط لف ااعرب عف ذاؾ ااحٌق أل هـ " ااتجرلخلي
"  كاآلف  ملهـ إخبلء ع جزاهـ عٌرة أخرل1948

ال ج عحتملف "بركفللكر ااتجرلخ فق ذجععي حلفج لكآؼ غمبر لمتقط خلط ااعدااي ااتجرلخلي، الكتب عج لمق 
هذا . "أذج ب فق هذه األرض، كال ج علتكط لف التععجرللف، ال فق تؿ أبلب كال فق ععجاله أدكعلـ

اابركفلللر خلر عف لعثؿ هذا ااعلتكل ااثج ق عف اامغي ااتق  قصدهج، إذ أف هذا ااشخص ااعتبٌحر فق 

                                                 
. 24/4/2002، "بدء عشركع ااب جء األكبر فق االجعرة"لدلعكت،  
. 23/4/2002، "اٌتفجؽ خجطئ" هتلكفله، االفتتجحلي  
. 24/4/2002" االعلف لبجدر إاى تكاصؿ اابؤر االلتلطج لي حكؿ اابمدة ااقدلعي" هآرتس،  
. ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
. 24/4/2002" لذب علج دتهـ فق التبداؿ األلطكا ي" لدلعكت، لكآؼ غمبر،  
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ااحؿ ااكلط "ااتجرلخ لطمب عف االلجر اإللرائلمق أف لق ع اافملطل للف بجابحث  ف حؿ كلط، فلقكؿ 
. "هك ت جزؿ  ف ااعدؿ

اقد اشترلت األرض "كفق حجاي لؤاؿ هذا ااشخص  ف األلبجب ااتق اجدته إاى هذا ااطمب، لرد بجاقكؿ 
. "طكر ج اغي  كب ل ج ثقجفي.. بجا قكد عف  جئبلت فملطل لي ثرلي 

، هذا عج لقرره "كؿ ا تقجدات عكذهي إاى إلرائلؿ ذدلرة بأف تعتبر عكافجن ال لجعلجن "كاهذا ألضجن فإف 
تكٌذه أكركبج  حك إلرائلؿ  دائق ذدان، "لجئلر شلمغ بكؿ ثقي، كعف ثـ لصؿ شلمغ إاى عج عفجده أف 

أكركبج . "كأحجدم ااذج ب، ادرذي تثلر ااحجذي إاى تفللرات علتقجة عف درس اا فس ااذعج لي ه جؾ
!! عرلضي

!! هذه" ذدان "ثـ اقد  د ج إاى 
إال فق عج لقكاه أكرم داف - بعد اات جزؿ  ف ااعدؿ–هذا ااخطجب ااذم لغمؽ األبكاب كمهج ال لذد ااحؿ 

إف هذه ااحعمي ااصعبي ااعلتعرة امذلش اإللرائلمق اد أثبتت أف ااحؿ ااعلكرم هك ااحؿ ااكحلد "
أم ااحؿ –امقضجء  مى اإلرهجب اافملطل ق بخبلؼ عج لقرره ااعحممكف اإلذا لكف اال هزاعلكف، كهك 

. "عج أثبتته إلرائلؿ عراران كتكرارا خبلؿ ااخعللف ل ي ااعجضلي- ااعلكرم
ال تكذد إم إشجرة كاك صغلرة ذدان تشلر إاى كذكد "كاهذا تبشر ج صحلفي هتلكفله فق افتتجحلتهج بجاقكؿ 

. "ؼ. ت. فرصي اتلكلي بلف إلرائلؿ ك ـ
!! هذه" ذدان " د ج إاى كمعي 

. كثلران " ذدان "هذا ااعلتكل للتععؿ 
بمغي أ طكف " ااذج ب ااركحق اافجلؽ عف ظكاهر تغمغؿ ااع صرلي"إ ه ااعلتكل ااذم لغرؽ فق 

ااع صرلي فق "حجللـ غكردكف كرلفكج غكردكف حكؿ . ، ااذم لشلر إاى بحث اجـ به اازكذجف دشمحت
: كاامذاف تكصبل إاى عج لمق" ااصحجفي اإللرائلملي

                                                 
.  ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
 2/5/2002، "علؤكالي أكركبج"هآرتس، لجئلر شلمغ،  
. ااعصدر االجبؽ 
 2/5/2002، "ال أحد ل قذ  رفجت" ذلركزااـ بكلت، أكرم داف،  
 3/5/2002، "بعد رفع ااحصجر  ف عكتب  رفجت" هتلكفله، االفتتجحلي  
. 34، ص1998، عؤللي األلكار،  كج، "ثقكب فق ااثقجفي اآلخركلي"  أ طكف شمحت،  
. 34 ااعصدر االجبؽ، ص 
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  صحلفتج ععجرلؼ كهتلكفله تقفجف فق طملعي ااصحؼ ااعبرلي فق علداف  شر أخبجر
. كعقجالت ل ضح ع ه تحرلض   صرم  مى ااعرب

  كهق اافترة ااتق ترٌكز اابحث حكاهج– شرت صحلفي هتلكفله  مى عدل أربعي شهكر -
لتلف عقجالن دكافعهج   صرلي كاضحي كهدفهج ااتحرلض  مى ااعرب، كالـ كبلر ع هج كجف 

 .عقجالت افتتجحلي

  عقجالن فق هآرتس ك ددان ععجثبلن 17 عقجالن فق ععجرلؼ ك34كجف ه جؾ خبلؿ فترة اابحث 
 .فق لدلعكت أحرك كت تغذم ااتكذهجت ااع صرلي إزاء ااعرب

، أعج االذتلجح اإللرائلمق اع جطؽ االمطي ااكط لي فق 1987كجف ذاؾ اابحث فق ذركة ا تفجضي  جـ 
، فقد كجف ذركة تذ د ااعؤللي ااعلكرلي كااللجللي اضرب ااشعب اافملطل ق 2002 للجف عف  جـ 

. بغطجء لكجد لككف كجعبلن كشجعبلن عف أطراؼ  دلدة
أخلران، إذا كجف ااعلتكل األكؿ عف اامغي ااذم أشر ج إاله لتذٌ د عف أذؿ خدعي ااعؤللي كاا خبي 

اجدر  مى ااتغلر كااتمكف كالتبداؿ ااعفردات كااعصطمحجت، - بلبب ظركؼ االلجلي–ااحجكعي، فإٌ ه 
ذا كجف لهدؼ دائعجن إاى تحقلر اافملطل ق كتذرلده عف د جكله ذعلعجن، إال أ ه للتطلع ألضجن  كا 

ؼ كحتى حركي . ت. ا بلحظ عثبلن كلؼ اختمفت اإلشجرة إاى اافملطل ق كـ)اال عطجؼ بدرذجت عتفجكتي 
، أعج ااعلتكل ااذم  حف بصدده اآلف فهك علتكل  قجئدم ال لتغلر كال لغلر عف ع طمقجته، فهك (فتح

اللكا أكثر عف علتأذرلف غلر شر للف، كهـ عصدر تهدلد اععملي اال بعجث، "لرل فق اافملطل للف 
. "كحقكاهـ ااعد لي ال تراى إاى علتكل األعر االعجكم ااعمـز

بهذا لعكف ا ج ااقكؿ إف ااعلتكل األكؿ هك علتكل اامغي االلجللي ذات األهداؼ اصلرة ااعدل كطكلمته 
كهك علتكل اجدر  مى أف لتكٌلؼ عع ااظركؼ، فلعج ااعلتكل ااثج ق علتكل ااعقجئد . ألضج

. كاأللدلكاكذلجت ااتق  جدة عج تككف ثجبتي ككاضحي كال تتغلر ألجالبهج أك عضجعل هج بلر ي
 

 :المستوى الثالث
 

ه جؾ علتكل ثجاث عف اامغي لعترؼ بجافملطل ق كحقكاه، كلختمؼ عع ااتلجر ااعرلض كاارؤلي اارلعلي، 
إف هذا ااعلتكل لهدؼ إاى تذكلر اإللرائلمق بأخبلالجته . إاى حدكد ععلي كفق حدكد ععل ي ألضجن 
هذا ، بآالعه كعشج ره كج لجف" اال تراؼ"بجافملطل ق ك" اال تراؼ"كا  لج لته كرفعته ااركحلي عف خبلؿ 

                                                 
. 36، كعج لذكر شمحت فق كتجبه ااعذككر، ص1990 ظهر اابحث فق عطمع  جـ  
. 215 األب برلر، عصدر لجبؽ، ص 
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ااعلتكل للتععؿ اافملطل ق كلجحي اختبجر كعحؾ  قجئد كأخبلالجت، أم أف هذا ااعلتكل للتععؿ 
األلكد "كعف ع طمؽ تعجعؿ األبلض عع . اافملطل ق كلشلر إاله كللتخدعه بألمكب عتعجؿو كعترفع

ال لرلد عف اافملطل ق لكل أف لذٌكره بإ لج لته كعشج ره -  فق ذركة عف ذراه–هذا ااعلتكل ". ااعحٌمق
. اارفلعي كاا بلمي

هذا ااعلتكل ال لكتبه االلجرلكف فقط بؿ كؿ أكائؾ ااذلف ل تعكف إاى ااحركجت كاآلراء كاالتذجهجت 
، كبطرلقي أف "د  ق كال تمٌكث ق بؾ"اادل لي كااللجللي كااملبراالي، كهـ لت جكاكف اافملطل ق بطرلقي 

اإللرائلمق أخبلاق كعت ٌكر كعتحٌضر، كااصراع اافملطل ق اإللرائلمق لؤٌخر أك لخٌرب أك لدٌعر هذه 
. ااعشج ر
ااذم رفعه حزب ااععؿ  مى الجف ز لعه كرئلس ااكزراء االجبؽ إلهكد " هـ ه جؾ،  حف ه ج"إف شعجر 

بجراؾ هك ترذعي اهذا ااشعجر، هـ لعرفكف أف هذا ااشعجر غلر صجدؽ، كغلر  عمق، كغلر كااعق، 
". لهكدلي اادكاي"كاك هـ رفعكه حفجظجن  مى عج للٌعك ه 

هذا ااعلتكل  رلض كعتعدد كعت كع كلتعلز بجالضطراب فق التخداـ ااعفردات كااعصطمحجت، ذاؾ أف 
خلر عثجؿ  مى ذاؾ عج أكرده بل ق عكرلس حكؿ - أهدافه ال تشبه اغته كللجلجته ال تمتقق عع إ بلعه

  ف فضجئؿ كعزالج 1937بف غكرلكف ااذم كجف لتحدث خمؼ األبكاب ااعغمقي امعؤتعر ااصهلك ق  جـ 
ترحلؿ  رب فملطلف، أعج فق اا ص ااعطبكع عف خطجبه فقد ألهب بكؿ رصج ي حكؿ لف اج كف كاحد 
امغرلب كااعكاطف فق ظؿ  ظجـ  جدؿ اجئـ  مى ااحب األخكم كااعلجكاة ااحقلقلي الككف  عكذذجن لجطعجن 

. لحتذل فق ااعجاـ فق كلفلي ععجعمي األاملجت
ا قرأ عج لكتبه دافلد كلعش تحت . هذا بجاضبط هك عأزؽ هذا ااخطجب، إف عج للتره ال لشبه عج لعم ه

اافملطل لكف للعجرلكف أ عجؿ ااع ؼ عج داعت إلرائلؿ "لقكؿ فله " عملكف عٌرة،  عـ ابل فصجؿ"  كاف 
ه ج تلتععؿ . "تعجرس أحتبلاهج، كالرائلؿ لتكاصؿ احتبلاهج عج داـ اافملطل لكف لعجرلكف ااع ؼ

! ااعفردات دكف حرج كبشكؿ كاضح، إلرائلؿ تحتؿ اافملطل للف، فعج ااحؿ؟
ا لحجب اإللرائلمللف عف األراضق اافملطل لي إاى خطكط دفجع أكثر عتج ي كتفكلؾ "لقترح ااكجتب 
ااعلتكط جت ااععزكاي " كاكف ال لذهب ب ج ااخلجؿ بعلدان، فجاعلتكط جت ااعقصكدة هق ".ااعلتكطجت

كا بلحظ االضطراب فق التععجؿ تعبلرم األراضق اافملطل لي كلهكدا كاالجعرة  -"فق لهكدا كاالجعرة
                                                 

. 4/1/1994، هآرتس، "كلؼ كج ت ااكثجئؽ ااصهلك لي تعد" بل ق عكرلس  
. 29/4/2002، ذركزااـ بكلت، "عملكف عرة،  عـ ابل فصجؿ" دافلد كلعش  
.  ااعصدر االجبؽ 
 .ااعصدر االجبؽ 
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لعٌكف هذا اال لحجب ااكذكد االهكدم كدكاته "ااهدؼ عف هذه ااخطي، لقكؿ ااكجتب - فق ذات ااعقجؿ
اادلعكاراطلي كذاؾ بحعجلتهج عف ااخطكط اادلعكغرافلي االمبلي ااتق تحٌكؿ لكج هج بلف اا هر كاابحر إاى 

. "أاملي
تبرلر اإل لحجب عف ااعلتكط جت ااععزكاي ال  بلاي اه بجألخبلؽ، فللتدرؾ ااكجتب هذا ااع صر فلقكؿ 

لكؼ تحرر ج عف ااعبء األخبلاق بأف "فق  هجلي عقجاته بأف عثؿ هذه ااخطي ااتق لقترحهج عع آخرلف 
. " حكـ غلر ج

اكف هذه ااخطي ال تفعؿ ذاؾ إطبلاجن، إف عج لقترحه ااكجتب عذرد إ جدة إ تجج اعفهكـ االحتبلؿ، كهذا 
. هك بجاضبط عأزؽ هذه اامغي

بلف " ذده فق عقجؿ ذلؼ هجابر تحت   كاف - كاكف ضعف ااعلتكل ااذم  حف بصدده–ع حى عختمؼ 
فق هذه "ت جكؿ فله طرد لكجف ااشلخ ذراح اافملطل للف عف ع جزاهـ بجاقكة فلقكؿ " ااقج كف كااعدااي

األعبلؾ االهكدلي فق " إل قجذ"ااحكجلي لكعف ألضجن ت جاض بلف ااقج كف كااعدااي،  شرات ااذععلجت ت شط 
كاكف عجذا بجا لبي اؤلعبلؾ اافملطل لي فق غربق ااعدل ي، ابؿ - اات صلص عف ااكجتب  فله–ااقدس 
ذا % 40، كجف ه جؾ حكااق 1948 جـ  عف األراضق كااع جزؿ كااعبج ق ااتذجرلي عمكجن امفملطل للف، كا 

ذا كجف املهكد %68، تصبح اا لبي 1948أضف ج إالهج ااعلجحي ااتق ضعت اغربق ااعدل ي بعد  جـ  ، كا 
، فمعجذا لحظر  مى اافملطل للف أف للتعلدكا 1948حؽ بجلترذجع ععتمكجتهـ ااتق كج ت اهـ ابؿ  جـ 

 ؟"أعبلكهـ فق ااطجابلي كااحق األاعج ق كاابقعي كااعجاحي ك لف كجـر كغلرهج عف األعجكف
هؿ هك ! فق هذا اا ص تبرز عشكمي حقلقي، إذ اـ لحدد ا ج ااكجتب  ف أم اج كف ك دااي لتحدث؟

! ااقج كف اإللرائلمق كااعدااي اإللرائلملي، أـ ااقج كف كااعدااي ااعطمقلف؟
عف ااكاضح أف  كالج ااكجتب طٌلبي إذ أ ه لطمب علجكاة ااطرفلف ضعف  دااي كاج كف إلرائلمق، أك أ ه 
لطجاب أف لقترب ااقج كف اإللرائلمق عف شركط ااعدااي بعع جهج اإل لج ق، كاهذا لطجاب ااكجتب بصكت 

ااقج كف بهذه ااصكرة " لخلط"عف ااعحظكر  مى ااذهجز ااقضجئق فق دكاي تد ق اادلعكاراطلي أف " جؿو 
. ، تذب اإلشجرة ألضجن إاى أف ااقكللف حكؿ كمعي لخلط اللت عف   د ج"ااتعللزلي إاى هذا ااحد

كجف أكثر عف ثبلثي - 25/4/2002أم فق –فق تمؾ اامحظي ااتق كجف لكتب ااكجتب فلهج هذا ااعقجؿ 
. عبلللف تحت ااحصجر ااعلكرم ااعبجشر فق عدف كارل تعج ق ااخكؼ كااذكع كااقتؿ

                                                 
.  ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
. 26/4/2002، ككؿ هعلر، "بلف ااقج كف كااعدااي" ذلؼ هجابر،  
.  ااعصدر االجبؽ 
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، ااذلف طردكا عف ع جزاهـ فق "االاتزاـ األخبلاق تذجه اابلذئلف اافملطل للف"ااكجتب ألضجن لز ذه 
ترا لفلر "ااشلخ ذراح كرفضت إلرائلؿ إ جدتهـ إاى ااقلـ ااغربق عف عدل ي ااقدس، األعر ااذم لع ق 

. "كترحلبلن ذعج لجن 
ااكجتب ااذم ل عى فله ا عداـ ااعدااي كاذحجؼ ااقج كف، لىبىرىأ ب فله كبغلره عف االهكد اارحعجء أف لشبه 

هؿ للضع ج ب ق أاكف ذعلعجن " ضك ااك للت ااعتطٌرؼ ب ق أاكف أك أف لتحٌعؿ عغبي أ عجاه، فلقكؿ 
. "إاى أفعجاه، لكاء رغب ج أـ اـ  رغب؟

لرائلمق ردمء، بلف عفهكعلف إللرائلؿ ااتق لحٌبهج  ااكجتب ه ج لرلد أف لفٌرؽ بلف إلرائلمق طٌلب، كا 
كلرلدهج كلدافع   هج، إلرائلؿ اللت فلهج ب ق أاكف لطرد اابلذئلف كال لعترؼ بعلؤكالي أخبلالي 

. تذجههـ
هذه اامغي ااعز ذي ادل أطراؼ إلرائلملي عختمفي، ظهرت فق التطبلع امرأم أذرته صحلفي ععجرلؼ 

عف ااعلتطمع آراؤهـ  لعتقدكف أف  قد % 58فق ذات االـك ااذم صدر فله ااعقجؿ االجبؽ ذجء فله أف 
عف ااذعهكر ااعلتطمع % 48ععجرلجت ااحككعي ك عملجت ااذلش اإللرائلمق لعٌس بأعف اادكاي، كاجؿ 

عف هؤالء أ ه ال % 55كاجؿ . لعجرضكف للجلي ااحككعي" للجرللف"أ ه لذب تقملص ظهكر صحفللف 
لذب تكرلـ ااعغ لي ااعشهكرة لجفج لركك ق أل هج تفكهت بحدة ضد للجلي إلرائلؿ فق األراضق 

عف  فس ااذعهكر أٌلد ااخطي االعكدلي % 52اافملطل لي كضد حعمي االكر ااكااق، كفق ااعقجبؿ فإف 
 (ااتق  ٌصت  مى ا لحجب كجعؿ عقجبؿ تطبلع كجعؿ)

إف  مى حزب ااععؿ "هذه ااخطي ااتق د ت إالهج هآرتس فق افتتجحٌلتهج دكف أف تلعلهج، كذاؾ بقكاهج 
أف لقدـ بدلبلن كاضحجن اللجلي شجركف ااتق تلعى إاى عكاصمي ااتعٌلؾ بجاع جطؽ كااكفجح عف أذؿ هذا 
اابدلؿ فق ااك للت كاالجحي ااذعجهلرلي، كلذب أف لتضعف رؤلي ادكاي تلعى إاى ااعلش بأعف فق 

. " كااحفجظ  مى طجبعهج1967حدكد 
فعج هق ااع جطؽ ااتق لت لحب ع هج . ااعشكمي هق فق غعكض ااعقصكد بجاع جطؽ كاألعف كااطجبع

إلرائلؿ كعج هق إذراءات األعف ااتق تقبؿ بهج إلرائلؿ كعج هك ااطجبع االهكدم ادكاي اـ تعرؼ االهكدم 
! حتى هذه اامحظي، كعج هك ااطجبع ااذم تد ك إاله صحلفي عثؿ صحلفي هآرتس؟

                                                 
. ااعصدر االجبؽ 
. ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
". لفقدكف ااصبر" تحت   كاف 26/2/2002 التطبلع امرأم أذرته صحلفي ععجرؼ كعجركت ككتش، ك شر بتجرلخ  
 8/4/2002، "بدكف تأخلر"هآرتس، االفتتجحلي  
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كعج لعجهج  تجف " ااتذرلد عف اإل لج لي"اافرؽ بلف هذا ااعلتكل كااعلتكلجت االجبقي صراع فق عركز 
إذا اجؿ اإللرائلمق فق كلجئؿ اإل بلـ أف ااقعر عص كع عف ااذب ي "غكتعجف فق عقجؿ اه ذكر فله أٌ ه 

ااخضراء فمف لشؾ أحد فق كبلعه، أعج إذا اجؿ اافملطل ق إف ااشعس تشرؽ عف ااشرؽ فمف لقبؿ أحد 
. "ذاؾ

لعتقد ااكجتب ااعذككر أف كبل ااطرفلف لرغب فق تذرلد صفي اإل لج لي  ف اآلخر، إف عذرد اال تراؼ 
بشكؿ أك –بذاؾ اهك تغللر  علؽ فق عب ى كعع ى اغي اإللرائلمق، اافملطل ق فق هذا ااخطجب لدخؿ 

إاى اغي اإللرائلمق دكف أف لككف  دان حقلقلجن، فهك عج لزاؿ بدائلجن، غجعضجن، عقرفجن، كلدعر ااركح - بآخر
. ب. أكؿ عف أدخؿ اافملطل ق بصكرة غلر  عطلي إاى  ص ركائق هك أ–كال لدرؾ األبعجد كال األ عجؽ 

. لهكشكع فق ركالي ااعجشؽ، كاد ظهر هذا اافملطل ق أاؿ حلجللين كأاؿ تفهعجن كلقظي
ااعقجؿ األكؿ . ا أخذ عقجالف  شرا فق فترة هذا اابحث كت جكاتج ذات ااعكضكع، أال كهك أحداث ذ لف

امكجتب لكآب العكر، ااكجتب اادائـ فق صحلفي ععجرلؼ، أعج ااثج ق فهك ألحد ااذ كد ااذلف شجرككا فق 
 بكة فق كؿ بلت، لٌلجرة "ااتحجـ عخلـ ذ لف، كلد ى  ك ـ  علت، أعج ااعقجؿ األكؿ فكجف بع كاف 

. "صبجح ااخلر لج ذ لف"أعج ااعقجؿ ااثج ق فكجف تحت   كاف . "ك ربي
. ا بلحظ أكال اافرؽ بلف ااع كا لف

أعج عقجؿ العكر فهك ل ضح بجارغبي فق تذرلد اافملطل ق عف إ لج لته كدكافعه كآالعه كعشج ره كحقكاه، 
كهك عقجؿ عمقء بجالد جءات كلخمط عج بلف ااخبر ااصحفق كااتقرلر كااتحملؿ كاارأم، فعثبلن لقكؿ هذا 

 زح ععظـ ااعد للف تقرلبجن  ف - ااتحجـ ذ لف لقصد–فق بدالي ااععملي "ااكجتب بكجعؿ ااثقي كااكضكح 
ااعخلـ، بعضهـ طك جن كاابعض اآلخر عكرهلف بعد أف أبعدهـ ااعخربكف بتهدلد االبلح عف أذؿ 

أعج ااعقجكعي فق ااعخلـ فقد كصفهج ااكجتب . "التخداعهج كأعجكف اخكض ااععجرؾ عع ذ كد االحتبلؿ
بأ هج كج ت بلبب اابطجاي، فجألكالد ااعجطملف  ف ااععؿ كذدكا كللمي اتأدلي كاذبهـ فق ااقتجؿ، ككذاؾ 

. كلب  دة شكاكؿ

                                                 
، كااعقكاي ااعذككرة 8/4/2002لصداكف اإللرائلمق كال لصٌداكف اافملطل ق حتى اك كجف  مى حؽ، هآرتس "  تجف غكتعجف  

. ااتبجس عف كبلـ حلف  بد اارحعف ععثؿ ااع ظعي فق ااكاللجت ااعتحدة
. 1985. كفر ارع. دار ااهدل. ترذعي عحعد حعزة غ جلـ. ااعجشؽ. لهكشكع. ب.  أ 
. 8/4/2002، ععجرلؼ، " بكة فق كؿ بلت، للجرة ك ربي" لكآب العكر، 
. 26/4/2002، ككؿ هزعجف، "صبجح ااخلر لج ذ لف" ك ـ  علت،  
.  ااعصدر االجبؽ 
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كلبلعك هج اقلجدة ااعقجكعي عقجبؿ لبعي شكاكؿ اكؿ " ااككع"فهـ لص عكف ااعبكات ااصغلرة ااتق تد ى 
. "ككع، كبجاع جلبي تبجع ااعبكة ااععجثمي فق غزة بشلكؿ كاحد

ففق حجاي التشهجد ااكاحد ع هـ فإف  جئمته " ال لكذد ادلهـ عج لخلرك ه- "لقكؿ ااكجتب–كااللتشهجدلكف 
".  أاؼ دكالر فضبلن  ف ااعٌزة كااكراعي50لتتمقى "

كؿ تصرؼ تحت طجئمي ااتذرلـ كااتذرلد عف اادكافع اإل لج لي، كال كمعي كاحدة  ف ذكهر ااعشكمي 
". علتأذر"كهذه اغي ت تعق إاى ااعلتكل ااثج ق حلث اافملطل ق عذرد . كلببهج ااحقلقق

ااعقجؿ ااثج ق ل تعق إاى اامغي فق علتكاهج ااثجاث، اغي االضطراب كاالرتبجؾ، عج بلف كك ؾ اجتبلن أك 
. ذلدان ألضجن " آخرهـ"ضحلي، اغي ااذلف ال لعٌرفكف أ فلهـ ذلدان، كال لعٌرفكف  دكهـ أك 

لعكس بكضكح تجـ تمؾ ااحلرة كتمؾ ااضبجبلي كذاؾ " صبجح ااخلر لج ذ لف"كأٌد ق ه ج أف هذا ااعقجؿ 
أكالن كابؿ كؿ شقء، لذب أف  حدد أف كتٌجب أك . ااغعكض ااذم  راه ك معله فق هذا ااعلتكل عف اامغي

ع تذق هذه اامغي هـ ااعحتمكف، ااعللطركف، األاكلجء، ك حف ه ج  تقٌصى عشج رهـ ك كرؤاهـ كأفكجرهـ 
. ب. عف خبلؿ اضطرابهـ ااداخمق ااذم لظهر فق  صكصهـ، هذا عج  ٌبر   ه ااركائق اإللرائلمق أ

. "لج دك ج  مى ااشفجء"لهكشكع   دعج اجؿ اعحجكره اافملطل ق 
لتحدث  ك ـ فق عقجاته هذه  ف تذربته كعشج ره أث جء ااتحجـ عخلـ ذ لف فق شهر  للجف خبلؿ عج 

لعق بععملي االكر ااكااق، كأراد أف لقكؿ عف خبلؿ عقجاته ااطكلمي تمؾ أف ذلش االحتبلؿ كجف ذلشجن 
أخبلالجن كا  لج لجن، كأ ه ال لشبه ااذلش األعرلكق فق أفغج لتجف، كاكف ااحكجلي اـ تتكاؼ ه ج، اقد أراد 

 ك ـ أف لقكؿ شلئجن آخر، اقد أراد أف لثبت أف عج ذرل فق ااعخلـ كج ت اتجالن بلف ذعج تلف عتكجفئتلف 
. عتعجداتلف، كأف عج ذرل عذرد اتجؿ   لؼ اجـ كؿ فرلؽ بكاذبه كعج ل بغق

. أراد  ك ـ أف لرتفع بجاضحلي إاى علتكل ااقجتؿ
. أك أراد أف للجكم بل هعج

. عف أذؿ إخفجء عشج ر ااخزم كااعلب كااخمؿ األخبلاق" أك أراد أف لختفق كراء ااتكازف
ااثقجفي " اكتشجؼ"كاكف رغـ ذاؾ كٌمه، فإف  ك ـ هذا اـ لتخٌمص عف اغي االلتعبلء كااللتشراؽ كعحجكاي 

. ااعحملي ااغرلبي كااعصلي  مى اافهـ

                                                 
.  ااعصدر االجبؽ 
. 170، 1999، 84فق اقجء أذراه ععه ااكجتب حلف خضر، فق عذمي ااكرعؿ، راـ اهلل،  ذج  
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تقٌدع ج  حك ع زؿ آخر، إال أف ااطرلقي فق هذه ااعٌرة كج ت تقضق بجاتقدـ "لقكؿ  ك ـ بهدكء كغعكض 
 .."عف خبلؿ ااذدراف

إف ااتقدـ عف خبلؿ ااذدراف لع ق هدـ اابلكت كتخرلبهج كتركلع اا جس، كهك ألمكب أكثر عف كحشق، 
. كاكف  ك ـ لتذجكز كؿ ذاؾ

كجف عف االهؿ  مل ج ااتدبر عع ااعجئبلت ااعتبقلي، أل هـ كج كا أ جلجن  مى عج لراـ "لقكؿ فق عكاع آخر 
 ".كتحٌدث الـ كبلر ع هـ اامغي ااعبرلي

ااضحلي تشبه ااقجتؿ، كتتحدث ااعبرلي، كأعج ااتفجصلؿ فهق ااذحلـ بعل ه، كاكف  ك ـ ال لرل كال للعع 
. لكل ااعبرلي

اك ك ج ذلشجن آخر اك ج تراذع ج امخمؼ كعف ثـ "كلصؿ  ك ـ إاى ااذركة فق اصطداعه عع ااكااع فلقكؿ 
. "ذمب ج دبجبي اتدعر كؿ ع زؿ

!! ككأف ذاؾ اـ لحصؿ
. "ك ج  قجتؿ بجالبلح ااخفلؼ عقجبؿ االبلح ااخفلؼ"ثـ لقكؿ 

. لرلد ااعحتؿ أف لحتفظ بجارفعي األخبلالي أعجـ ااضحلي
. لمكم ااقكم ااحقجئؽ كلتخمى  ف اكته عف أذؿ أف لتلجكل عع ضحلته

ااععركي كج ت ععركي عثؿ أم ععركي فق عكجف آخر، ذلش عقجبؿ "أكثر عف ذاؾ، لقكؿ  ك ـ 
. "ذلش

. ااعحتؿ ه ج لرلد أف لحجرب ضحلته  مى علتكل األخبلؽ الخطؼ ع ه حتى هذا
ااعحتؿ كجف لعرؼ أف ذاؾ اـ لكف صحلحجن، كاكف فق حجاي ا ترافه بهذا، فعج ااذم لبقى اه؟ 

 مى ااضحلي اترتفع إاى علتكل ذبلدهج الصبح ااقتجؿ  جدالن، هذا عج " اابطكاي"ال بد ه ج عف إضفجء 
. لفعمه  ك ـ بجاضبط

لشعر أٌ ه ألرؼ فق إضفجء صفجت ااقكة كاابطكاي  مى ا دائه، فلعكد - ااعحتؿ كااقكم–كاكف  ك ـ 
إاى اغي االلتعبلء كااللتشراؽ، فللتغرب صعكدهـ ااطكلؿ عف دكف طعجـ كال  كـ، فلعزم األعر إاى 

                                                 
.  علت، عصدر لجبؽ 
. ااعصدر االجبؽ 
. ااعصدر االجبؽ 
.  ااعصدر االجبؽ 
 .ااعصدر االجبؽ 
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هذه األشرطي ع حتهـ ااكثلر عف ااقكة، كهذا عج دفع ق "التعج هـ إاى أشرطي ااغ جء ااثكرم فلقكؿ 
. "ابلشفجؽ  ملهـ

.  ك ـ، ه ج، لتفكؽ  مى أ دائه أخبلالجن كركحلجن 
ااشرؽ األكلط هك "كاك ه ال لكتفق بذاؾ، بؿ لذهب بعلدان فق التعبلئلته كالتشراالته كتفكاه، فلقكؿ 

عكجف عقرؼ كأ ج ال أطلؽ اادلف، اـ لكف أعجـ هؤالء عج لفعمك ه، اجاكا اهـ إف ه جؾ بج تظجرهـ حلجة 
أفضؿ، كأف االهكد أب جء ز ى، كأ هـ للذهبكف إاى ااذٌ ي، كاد حٌدثكهـ بجاتأكلد  ف األعكر ااتق 

. "ل فعمهج، كاجاكا اهـ خذكا هذه اارصجصجت كاهلل هك األكبر
. إذف، اا ضجؿ اافملطل ق اجئـ  مى عذرد خرافجت الس إال

. ااشرؽ األكلط عقرؼ، كاهذا فإف  ك ـ لربأ ب فله  ف هذا ااقرؼ، أك أف هذا ااقرؼ لكلخ إ لج لته
. كاادلف ال لطجؽ أل ه لشكه صكرة ااعحتؿ

كاافملطل لكف اـ لكتشفكا بعد أف االهكد اللكا أب جء ز ى، كاـ لكتشفكا بعد رك تهـ ك ذكبتهـ كا  لج لتهـ، 
. كحتى لحدث ذاؾ، فإف  ك ـ عضطر إاى أف لدخؿ ااع جزؿ عف خبلؿ ذدرا هج

كه جؾ عف لحشك رؤكس اافملطل للف بأكجذلب حكؿ ااعحتملف كلعطك هـ رصجصجت بحذي أف اهلل هك 
. األكبر

!! ادكافع ااعقجكعي اافملطل لي فق عخلـ ذ لف" تفٌهعجن " ك ـ ه ج لبدم 
. ااعلأاي برأم  ك ـ عذرد لكء فهـ ام كالج كااعقجصد كالتخداـ اادلف

. االحتبلؿ لكء فهـ، كااقتؿ أعر اضطرارم
كحتى لحجفظ  ك ـ  مى إ لج لته فق عثؿ هذا ااظرؼ ااعذ كف لقكؿ فق آخر لطر عف عقجاته ااطكلمي 

 "اجؿ ااقجئد ا ج إف عف لرؽ أك دٌعر شلئجن إ عج لمحؽ ااعجر بجالٌرلي كااذلش كاادكاي كمهج"عج لمق 
إذف، خرذت االرلي كخرج ااذلش كخرذت اادكاي عف عخلـ ذ لف دكف أف تلرؽ أك تدعر شلئجن كهكذا 

!! اـ لمحؽ ااعجر بأحد
. حجفظ  ك ـ  مى إ لج لته كا  لج لي ذلشه كا  لج لي دكاته

! فعف كجف ااعتكٌحش إذف؟
! كعف احؽ به ااعجر إذف؟

                                                 
 .ااعصدر االجبؽ 
 .ااعصدر االجبؽ 
. ااعصدر االجبؽ 
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. البرر اتمه كعحجصرته كهدـ ع زاه" بصعكد اافملطل ق"كؿ عج فعمه  ك ـ أ ه أ ترؼ 
ااغجعضي  مى اافملطل ق البرر اتجاه كتشرلده " اإل لج لي"كأضفى بعضجن عف " بإ لج لته"أ تصـ  ك ـ 
. كتدعلر ع جزاه

إف اات جاض ااعرلع ااذم لزدحـ به عقجؿ هذا ااشخص هك بجاضبط عج لعلز علتكل اامغي ااثجاثي ااذم 
"  فجاهـ"كلبدك أ ه اهذا االبب بجاذات، فإف االعلف بكؿ أطلجفه لهجذـ أعثجؿ هؤالء بلبب .  حف بصدده

". كذبهـ"ك
فق هذا ااصدد، تظهر تقجرلر  علره هس ااصحفلي اإللرائلملي ااتق تكتب فق صحلفي هآرتس، ككذاؾ 

امطرؼ "حلث لعلبلف  جدة إاى إلبلء أهعلي اصكل . عقجالت ذد كف الفق ااكجتب فق ذات ااصحلفي
، إف كج ت أاكاؿ ااعلؤكالف أك ااعشجركلف فق ااحدث كبشكؿ خجص ااضحجلج،  علره هس هق "اآلخر

 .."ااكحلدة ااتق ت شر ألعجء ااشهداء اافملطل للف
 علرة هس تلكف فق راـ اهلل كترل كتمعس حذـ ااعذاب، كصحلفي هآرتس هق ااصحلفي ااكحلدة، ربعج، 

. ااعختمفي  ف ااركالي اارلعلي" ام خبي"ااتق تلعح بظهكر أك  شر عقجالت كآراء 
 

: خالصة
 

تتعلز اامغي ااعلتخدعي فق ااصحؼ اإللرائلملي، كخجصي فق اافترة ااتق لرصدهج اابحث بأ هج ذات 
علتكلجت ثبلث، أعج األكؿ فهك ااعلتكل ااذم لتب ى رؤلي كركالي ااعؤللي ااحجكعي بحلث لتب ى 

عفرداتهج كتكٌذهجتهج كأهدافهج، كاهذا، فإف هذا ااعلتكل لمتقط عف اامغي عج للعح اه بأف لهعش كللتبعد 
اافملطل ق كلبهته كلبخله، كاك ه  مى التعداد امتغللر كااتبدلؿ حلب تبدؿ ااظركؼ كااللجلجت، كاهذا 

فهك علتكل عرف كعطجط كلحجكؿ ااظهكر بعظهر ااعكضك ق كااعتكازف كلد ق اادلعكاراطلي كحقكؽ 
اإل لجف كللعح ا فله أف لدافع  ف ااحرلي كاإل لج لي عف خبلؿ اتهجـ اافملطل ق دائعجن أٌ ه ضد هذه 

. ااقلـ
أعج ااعلتكل ااثج ق فهك علتكل  قجئدم كألدلكاكذق، صرلح ككاضح، كع غمؽ  مى ذاته كال لد ق عج 

لد له ااعلتكل األكؿ، بؿ  مى ااعكس عف ذاؾ فهك علتكل لٌتهـ ااذعلع بعدـ ااتفهـ امعلأاي االهكدلي، 
هذا ااعلتكل اد لتحٌكؿ إاى علتكل عخجبراتق . دل لي كألدلكاكذلي" عشكمي"كاافملطل ق فق هذا ااخطجب 

                                                 
 .48 لملعجف  جطكر، عصدر لجبؽ، ص 
. 17 ذٌعجؿ، عصدر لجبؽ، ص 
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إٌ ه علتكل عحكـ كصرلح كال لخذؿ عف ت ٌصمه . عف ع طمؽ  دـ رغبته فق ااتكٌرط بجاعلجئؿ ااذكهرلي
. عف كثلر عف ااقلـ ااملبراالي كاادلعكاراطلي بحذي أف ااشرلعي فكؽ كؿ شقء

ااعلتكل ااثجاث عف اامغي هك علتكل لعترؼ بجافملطل ق عف ع طمؽ اارغبي فق  دـ التئثجره بشعكر 
ااعظمكـ أك ااضحلي، كهك علتكل لرلد أف لتعٌحؾ بجاقلـ كاارفعي األخبلالي كاهذا لضطر إاى أف 

اافملطل ق كاكف تحت االقؼ اإللرائلمق كععجللره، عف ع طمؽ االأس ع ه فق بعض األحلجف، " ل صؼ"
 .كعف ع طمؽ اارغبي فق ااتلجكم ععهج فق أحلجف أخرل
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 :السرد
 

 ع ق بجالرد ه ج ترتلب ااحكجلي، ااتقدلـ كااتأخلر، كااحذؼ، كااعع ى ااعضعر، كطرلقي ااعرض، ك ك لي 
ااخمفلجت ااعلج دة ااتق تمقق ااضكء  مى للجؽ ااحدث، االرد ااذم  ع له ه ج هك االلجؽ ااعجـ ااذم 

. لكضع فله ااحدث حتى لعطق عع ى إذعجالجن ععٌل جن كذا هدؼ
 كلؼ تصجغ ااحكجلي بكٌملتهج، عف حلث اات جكؿ كااععجاذي كااترابط ك شكء :أاصد ألضجن بهذا ااعفهكـ

. ااعبلاجت ااخجصي بلف فقراتهج كللجاجتهج
، ااتق "االرد ااقكعق امتجرلخ فق  عملي ب جء األعي"فعثبلن، ل تبه ااعؤرخ آفق شبللـ إاى عج للعله 

. كالس ااحقجئؽ" األلجطلر"تلتخدـ 
إذف، االرد ااحكجئق أك ااكصفق امحدث لقكـ فق إحدل ذكا به  مى ااتخٌلؿ أك ااتع ق، كاد فٌرؽ عحعد 

.   دعج  لرد" ااصكرة"ك" ااتصكر"حل لف هلكؿ بلف 
 علمي االرد ااحكجئق  عملي ععقدة، أل هج تقكـ الس فقط  مى اراءة ااكااع أك  قمه بأعج ي كعج هك، كا  عج 

. ااهكل كااعصمحي: تدخؿ  مى هذه ااععملي  كاعؿ أخرل ذاتلي كعكضك لي أهعهج
  دعج ألرد حكجلجتق، فإ  ق  عملجن ألتععؿ اغتق بعج تفرض  مٌق عف الكد كصلجغجت ععل ي كاكا لف 

االرد إذف . كعصطمحجت ذجهزة، كذاؾ ألتععؿ رعكزم ك بلعجتق ااثقجفلي كعرذعلجتق اادل لي كااتراثلي
. هك رؤلتق ا فلق، كا صلج ق اكؿ ااصلجغجت كااللجاجت اامغكلي كااثقجفلي ااذجهزة ااتق أعتمكهج

كه ج أاصد اآلخر -االرد، بج تبجره خطجبجن اغكلجن، للحعؿي فق ث جلجه رؤلتق ا فلق كرؤلتق اآلخر 
األكؿ أ ه لقـك  مى : هذا ااخطجب اامغكم  ذد فله   صرلف ال ثجاث اهعج- ااعلتععر أك ااعحتؿ

إعج ااتعجثؿ بعع ى إلقجط العق  مى اآلخرلف : اا ٌدلي، كاكف عفهكـ اا ٌدلي لؤدم إاى ااع صر ااثج ق كهك
هذا األعر للقكد أحد طرفق ااعبلاي إاى . أك االختبلؼ   هـ بعع ى أ  ق أد ى أك أ  ق أ مى ع هـ

كألف ااعبلاي عع ااعلتعًعر كااعلتععىر هق . "عذرد حجاي  جاصي عف ااذات"ا تبجر ااطرؼ اآلخر 
 بلاي   ؼ فق أغمب األحلجف، فإف هذه ااعبلاي تتعلز بجشتعجاهج  مى ااتعللز كاا فق كااتدعلر امب ى 

. االاتصجدلي كااعجاـ ااركحق كااتذرلـ كااتذرلد عف اإل لج لي كالعهج
إف  بلاي عف هذا اا كع لتفترض كذكد خطجب اغكم للتك ب كؿ هذه ااع جصر، عف أذؿ تد لهعج 

. كالتعرارهج، كع حهج ااشر لي كذاؾ
                                                 

(. 39)، ؿ 1999، ذشظّح ٔاصش ػف١فٟ، اٌما٘شج، ِؤعغح سٚص ا١ٌٛعف، "اٌحائػ اٌحذ٠ذٞ. " آفٟ ؽال٠ُ 

(. 16)، ؿ1999، اٌما٘شج، داس اٌؾشٚق، "اٌع١ٛػ ٚاٌؼشٚػ" ِحّذ حغ١ٕٓ ١٘ىً،  

(. 48) شٛدٚسٚف، ِصذس عاتك، ؿ  

(. 49) اٌّصذس اٌغاتك، ؿ 

. 38-34 فأْٛ، ِصذس عاتك، ٚااللرثاط ٕ٘ا ترصشف ِٓ صفحاخ  
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: لفترض تكدكركؼ ثبلثي علتكلجت امعبلاي عع اآلخر هق
ااعلتكل ااقلعق، كفله أرل اآلخر أفضؿ ع ق أك ألكأ، أحبه أك ال أحبه، أك هك  د أك ال  .ُ

.  د
ااعلتكل ااععمق، كفله أتب ى الـ اآلخر أك أتكٌحد ععه أك أشبهه بق أك أفرض  مله  .ِ

 .صكرتق أك ال أبجاق به

كـ أ رؼ  ف هذا اآلخر : ااعلتكل ااععرفق حلث لككف االؤاؿ األهـ فق هذه ااعبلاي .ّ
 .ككـ أذهؿ

كبقدر تقجرب هذه ااعلتكلجت ألضجن فق ااخطجب اامغكم االردم، إال أ ه لعكف تعللزهج تعجعجن، فجاععرفي 
. "االلتععجر كااحب كااععرفي أشكجؿ لمكؾ علتقمي"ال تشتعؿ  مى ااحب كااعكس صحلح ألضجن، 

ل حجكؿ ه ج تمعس االرد اإل بلعق اإللرائلمق فق تضج لؼ ااخطجب اامغكم ااعكتكب فق فترة هذا 
ره اافملطل ق ااعلت دة إاى رؤلته ا فله فق ذات ااكات لكتب اازا لـ . اابحث، عف خبلؿ رؤلته آلخى

االلرائلمق  جحـك ذكادعجف، كهك ااععركؼ بجال تداؿ كاـ لععؿ فق ااصحجفي أك اإل بلـ، هذا اا ص 
االتذجه ااكحلد ااذم لعكف ااعضق فله عف اآلف فصج دان، أال  حتعؿ "... الحدد ااخطجب ااذم  ع له 

شلئجن، كأال  تلجعح فق أم هذكـ، كأف  حؿ أصعب ااعقد، كأف  ص ع ااتجرلخ عف خبلؿ ذعؿ ااحقجئؽ 
. .."تبدك بللطي ذدان، كاجهرة ذدان، كعرضلي ذدان 

إف ذعؿ ااحقجئؽ تبدك بللطي ذدان كاجهرة ذدان كعرضلي ذدان تحتجج إاى صلجغجت حكلعي كبجاغي ااحذؽ 
 .كاابرا ي، تحتجج  عملجن إاى خطجب عف  كع خجص ذدان 

اعؿ  رفجت لتكؽ ألف "فق لدلعكت أحرك كت - ااكجتبي االعل لي ااععركفي–ا قرأ عج تكتبه أعك ه أاكف 
تطرده إلرائلؿ عف ااع جطؽ، فهك ال للتطلب اابقجء فق ااعقجطعي ااعهدعي، ااعحجطي بجاذ كد كاادبجبجت 

كااقجضق )اإللرائلملي، اقد عٌؿ عف ااعككث فق عكتبه ااعكتظ بجاكثلر عف األشخجص كبقتمي ااكزلر زئلفق 
كاعمه لتكؽ بشدة إاى أف لصعد إاى طجئرة، كأف .. (اافملطل ق ااذم لفترض أف لقجضق هؤالء ااقتمي

 .."لقمع كعج لطلب اه
كاكف، اعجذا تكتب أعك ه هذا ااكبلـ؟ 

! هؿ تعبر  ف شفقي حلجؿ  رفجت ااعحجصر كااعرلض؟

                                                 
. ترصشف–( 197)شٛدٚسٚف، ِصذس عاتك ؿ 

. 197 اٌّصذس اٌغاتك، ؿ 

. 45-44 ؽال٠ُ، ِصذس عاتك، ؿ 

. 24/4/2002، ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ، "ٌٛلد غ٠ًٛ ٌُ ٠غّحٛا ٌٗ تاٌط١شاْ" أِْٛ أٌْٛ،  
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هك لعرؼ أ ه ا هى هذا اافصؿ عف حلجته االلجللي ااعفتخرة، فقد "ااذكاب فق عج تقكؿ فق ذات ااعقجؿ 
تعكف عف  عؿ ااكثلر ع ذ أف ذمبه اإللرائلملكف إاى ااع جطؽ فق ع صب ااقط ااذم لفترض به أف 

. "لحجفظ اهـ  مى ااحملب كاكف لخلؿ اق أف ااعكضكع اد الت فذ
اط لحرس ائللرائلمللف ااحملب، كأ ه فشؿ فق ذاؾ، كاهذا ال بد "كؿ ااعلأاي إذف أف  رفجت كجف عذرد 

، كعج تقكؿ ااكجتبي فق "للدخؿ االركر إاى امبه كلعزز عكج ته"عف االعجح اه بجاطلراف، كأف هذا 
. ذات ااعقجؿ

ذا عج "أكثر عف ذاؾ، تقكؿ ااكجتبي فق آخر لطر عف عقجاهج ااعشجر إاله عج لمق بجاحرؼ ااكاحد  كا 
األاكاس حكؿ كمعي حصم ج عف )"  مى شخص ألكأ ع ه، فلكؼ  طرده هك اآلخر ألضجن " حصم ج"

. (ااكجتبي
إف ااععرفي ااتق تقدعهج أعك ه أاكف حكؿ آخرهج اافملطل ق ال تتعدل أ فهج، كهق فق  بلاتهج عع هذا 

اآلخر إ عج تحٌكاه إاى عذرد كجئف الس إال، فهق تتحدث  ف حجذي هذا ااكجئف إاى ااهكاء كااعجء 
اـ لؤد اادكر " علتخدـ"اا ظلفلف، كهق تحكؿ ااز لـ ااكط ق ااذم لعبر  ف إرادة شعبلي إاى عذرد 

. للدخؿ االركر إاى امبه- أم إخراذه عف افص حصجره–ااعطمكب ع ه، كاهذا فهق ترل أف طرده 
اهك عذرد " اابللط كااقجهر كااعيرضق"إف لرد ااعشكمي، أك ااصراع اافملطل ق اإللرائلمق، بهذا ااشكؿ 

هذا علتكل  عمق . ذهؿ عطبؽ  مى ااعلتكل ااععرفق، أك  دـ اارغبي فق التععجاه أك االلت جد  مله
. عف ااعبلاي عع اآلخر، حلث ال أرلد ع ه لكل أف أفرض رؤلتق كاغتق كتصكرم كالعق  مله

!! ع طؽ ااعلتععر ااععهكد. لرد بللط ككاضح كعفهكـ
بلغف - اقد أدرؾ االث جف"لرد آخر اذات ااعكضكع لقدعه ا ج أكرم داف، فق صحلفي ذلركزااـ بكلت 

. "أف إلرائلؿ اف تلتطلع ااتكصؿ إاى اتفجؽ لبلـ عع  رفجت- كشجركف
. ا بلحظ ه ج عدل ااذهؿ كا عجط ااحقجئؽ ااتجرلخلي كاختبلؼ ااععجللر حتى ااقلعلي ع هج

! كاكف، اعجذا اف تلتطلع إلرائلؿ ص ع لبلـ عع  رفجت؟
ألف ااكثلرلف عف األبرلجء اافملطل للف كاإللرائلمللف لدفعكف حلجتهـ اكق "لذلب ااكجتب ااعذككر بجاحرؼ 

لق عكا ااكاللجت ااعتحدة ككؿ االهكد فق دكاي إلرائلؿ، بؿ كالق عكا ااعجاـ أذعع، أف اعرفجت غجلي 

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

 2/5/2002، ظ١شٚصاٌُ تٛعد، "ال أحذ ٠ٕمز ػشفاخ" أٚسٞ داْ،  
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كاحدة، كهق ااقضجء  مى دكاي إلرائلؿ االهكدلي  ف طرلؽ اإلرهجب كااحصجر االلجلق " إلتراتلذلي"
. "اادكاق

بؿ لتحٌكؿ إاى إرهجبق لرلد تدعلر إلرائلؿ، كاهذا االبب فإف " اطجن لحرس ااحملب"ه ج اـ لعد  رفجت 
هذه هق رؤلي . كثلران عف اافملطل للف كاإللرائلمللف لدفعكف حلجتهـ عف أذؿ إا جع ااعجاـ بهذه ااحقلقي

. أكرم داف امصراع، كااعكت، كااقتؿ
. ع تهى ااعفهـك ااععمق فق ااتعجعؿ عع اآلخر اافملطل ق ع تهى ااكضكع كااصراحي

إف االرد ااذم لقدعه أكرم داف امصراع هك لرد إذرائق كالس ذكهرلجن، هك كااعق كالس تجرلخلجن، كهك 
. ارلب ال لرلد أف لبتعد حتى ال لضلع فق ااحقجئؽ كااعلمعجت

 عطمكبجن لعكف ربطهـ 110بلد ااذلش االـك "ااعلتكل ااععمق فق فهـ اآلخر، لتذمى فق هذا اا ص 
عبجشرة بععملجت خطلرة كاعت فق األشهر األخلرة، هذا ال لكفق، ألف ه جؾ تحذلرات اكلي بكاكع 

 عملجت، صحلح أف حذـ هذه ااتحذلرات ا خفض إاى ثمث تمؾ ااتق كصمت فق األلجـ ااتق لبقت 
، كاكف هذا ذجء  مى خمفلي أف علتخدعق اإلرهجب فق حجاي - لقصد  عملي االكر ااكااق–ااععملي 

كبجاع جلبي، ثعي . هزلعي كالس ألف ااذلش  ذح فق ااقبض  مى ااعدد األكبر عف علتخدعق اإلرهجب
ااكثلر عف اا لجء اال تحجرلجت لقفف  مى اادكر عف أذؿ ااصعكد إاى : تحذلرات االـك عف   صر ذدلد

. .."االعجء
فق بطء ااذلش ك دـ لر ته فق إ هجء كتصفلي اال تحجرللف أك - ب ظر ااكجتب–ااعشكمي تتمٌخص 

!! فهؤالء ذعلعجن لقفكف بجادكر عف أذؿ ااصعكد إاى االعجء. ا تقجاهـ
ا بلحظ اابعد اادل ق كااتجرلخق كااعلثكاكذق، كاالخرلي ااعبط ي عف ععتقدات اآلخر، كتلخلفهج 

ااذم لع ع تحققهج " ااذلش"ااعبلاي بلف اال تحجرم كاالعجء لذب أف تصحح عف ابؿ .. كاحتقجرهج
. كا ذجزهج

هذا هك عج لفلده عثؿ هذا . أعج ااذلش فهك ااطبلب ااع قذ.. اال تحجرلكف لرلدكف ااصعكد إاى االعجء
!! االرد اطبلعي ااصراع

فق عثؿ هذا االرد االجبؽ، فإف ااعبلاي عع اآلخر هق  بلاي ااقكم بجاضعلؼ، بعع ى أف ااتعجعؿ عع 
فجادركق كااشرطق فق ااعلتععرات هعج ااعرذع ااقلـ "اآلخر ال لحؿ إال عف خبلؿ ااذ دم أك ااشرطق، 

ااشر ق ااذم للتطلع ااعلتععر أف لرذع إاله كأف لخجطبه كهعج ااذهي ااتق ت طؽ بملجف ااعلتعًعر 

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

. 5/4/2002، "٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ" عثاق اٌع١ؼ" أ١ٌىظ ف١ؾّاْ،  
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لرل فق - ااذم لحعؿ صكرة علبقي  ف آخره اافملطل ق–، ككجتب ااعقجؿ "ك ظجـ االضطهجد
.  عملي اال تحجر  داءن عف االعجء، ااغجعض كغلر ااعفهكـ، كاللت تعبلران  ف حجاي خ ؽ كاضطهجد

لرد عف  كع عختمؼ لقدعه ا ج كجتب فق صحلفي ككؿ هعلر لهدؼ عف كرائه إاى تفللر ااهدكء ااذم 
، كهك ااتجرلخ ااذم 26/4/2002لجد عدل ي ااخملؿ خبلؿ  عملي االكر ااكااق، أك  مى األاؿ حتى 

لتبلف أف ذلش اادفجع ترؾ عدل ي ااخملؿ إاى " شر فله ااعقجؿ ااذم  حف بصدده، لقكؿ هذا ااكجتب 
ااعرحمي األخلرة عثمعج فعؿ فق االجبؽ، ترؾ ااذلش لكجف ااعدل ي لشجهدكف اادعجر ااهجئؿ ااذم احؽ 

بجاع جطؽ األخرل علتخدعجن اادكافع االاتصجدلي اللكجتهـ، ادل رؤلجء ااعشجئر ااكبلرة فق ااخملؿ 
ااخجالي عف اابلذئلف، ااكثلر ععج اد لخلرك ه، ااتهدلدات ااصرلحي بضرب عصجاحهـ االاتصجدلي 

دفعت هؤالء إاى ععجرلي ااضغكط  مى فتح كحعجس فق ااعدل ي اتخفلض علتكل  شجطهـ ك دـ إ طجء 
. "ااذلش ذرلعي امقلجـ بجالذتلجح

فق هذا اا ص، لحجكؿ ااكجتب أف لقدـ ععرفته  ف آخره اافملطل ق، عف حلث ااتركلبي االذتعج لي 
فجاكجتب . كاادكافع االاتصجدلي، كاكف تبدك هذه ااععرفي كللمي امللطرة كالس اعذرد اافهـ أك ااعشجركي

أشبه ب عكذج ابتد ه اإللرائلملكف ك كع عف حجاي االختبجر ا كالج شجركف بعلدة "لعتقد أف عدل ي ااخملؿ 
. "ااعدل

كاكف عف أذؿ عجذا؟ 
لذلب ااكجتب أ ه فق ااعرحمي ااتجالي اتدعلر االمطي ااكط لي كطرد أك اتؿ  رفجت، األعر ااذم للتزاعف 

ؼ ا  تقؿ إاى . ت. عصجدرة ااعلأاي اافملطل لي عف ألدم ـ"عع طرد صداـ حللف فإف عج للذرم هك 
. "أطر أخرل

ااعلتكل ااععرفق ااذم لتحدث فله ااكجتب ل تقؿ إاى ااعلتكل ااععمق تعجعجن، بعع ى أف ععرفي 
اإللرائلمق آلخره اافملطل ق ال تأتق كال تككف إال عف اذؿ تصفلته أك طرده أك عصجدرة اراره ااكط ق 

كاهذا االبب لضلؼ ااكجتب عدل ي ااخملؿ ااتق ظمت ااعصج ع فلهج تععؿ كاابضجئع تصؿ . كاإل لج ق
. "إاى أعجك هج فق إلرائلؿ، خبلؿ  عملي االكر ااكااق، بأ هج عدل ي  عكذذلي

.. اا عكذذق هك عج لرلده اإللرائلمق

                                                 
(. 36) فأْٛ، ِصذس عاتك، ؿ 

. 26/4/2002، وٛي ٘ؼ١ش، "اٌخ١ًٍ ػٍٝ عث١ً اٌّصاي" أسْٔٛ س٠غٌٛش،  

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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أخلران  صؿ إاى ذركة اا عجذج املرد ااصحفق اإللرائلمق ا خمص إاى رلـ عبلعحه كععطلجته كدالالته، 
إذ  عكد إاى عج لكتبه أالكس فلشعجف فق أكلع صحلفي إلرائلملي ا تشجران، إذ لقكؿ هذا ااكجتب فق عقجؿ 

عف أذؿ فهـ  عؽ ظجهرة اإلرهجب فق ااع جطؽ، فقد كشؼ ااذلش " عج لمق 26/4/2002اه  شر فق 
ائلرهجب، إذ تـ اكتشجؼ أشرطي تدرلب عه لي كٌز ت فق ااع جطؽ تدرب  مى " ذجععي عفتكحي" ف 

. (األاكاس حكؿ ذجععي عفتكحي فق اا ص األصمق). "إ داد ااعبكات بكؿ عجدة كلعجكلي عتكٌفرة
االرد االجخر ام ضجؿ اافملطل ق لصٌكر ااعكاط لف اافملطل للف فق ااضفي كااقطجع عذرد ع تلبلف فق 

هكذا لشطب هذا االرد كؿ شقء اتبرلر ااقتؿ . ذجععي عفتكحي تكٌزع أشرطي إل داد ااعبكات اا جلفي
. كاال تقجؿ

خبلؿ ااهد ي "لععف أكثر فق لخرلته كالتهزائه بآخره اافملطل ق فلقكؿ - االجخر–كاكف فلشعجف 
ااحجالي لجدت اافكضى ادل ااذج ب اافملطل ق، األعر ااذم لؤكد أ هج لتككف أكثر كحشلي فق ااذكاي 

. "ااقجدعي
حلف "كاكف ااكجتب لقدـ األ ذار امذ كد ااذلف دعركا ااب لي ااتحتلي املمطي ااكط لي اافملطل لي، فلقكؿ 

للأؿ االـك كبجر ااذلش كااشجبجؾ عف هك ااذم أصدر أكاعر امذلش بتدعلر ااب ى ااتحتلي املمطي 
لتكاد اال طبجع كأف ااذ كد،  مى علتكل ااعلداف، هـ ااذلف ارركا، .. اافملطللي فإ هـ لهٌزكف أكتجفهـ

. "حلب رألهـ، ععجاذي ااب ى ااتحتلي املمطي، بعج فق ذاؾ ااب ى ااعحكلبي ااعد لي
فق هذا اا ص، لقدـ ااكجتب الس األ ذار فقط ألكائؾ ااذلف دعركا ااب ى ااعحكلبي، كاك ه لقدـ اهـ 

كبجر . ااتبرلر كااطرلقي ااعثمى امتهٌرب كهك لبعد   هـ ااعلؤكالي كلمقلهج  مى عذرد ذ كد ببل ألعجء
، كهكذا فإف اادعجر ااهجئؿ ااذم احؽ بجاب ى ااتحتلي امعذتعع "بهٌز اكتجفهـ"ااعلؤكالف ال لقكعكف لكل 

". أف لهز كتفله"اافملطل ق ال لع ق شلئجن ائللرائلمق لكل 
كألف فلشعجف عفتكف بفكرة االبجؽ بلف صعكد اال تحجرم إاى االعجء كبلف لر ي ااذلش فق إ قجذه عف 

األكؿ هك االبجؽ بلف : فق إلرائلؿ تتعٌلز ااهد ي بلبجؽ ضد ااكات فق علجرلف: " فله، فهك لقكؿ
هق حرب  مى . ه ج ااحرب. كااثج ق هك عع اذ ي تقصق ااحقجئؽ ألحداث ذ لف.. ااذدار كاال تحجرم

. "ااك ق
إف عثؿ هذا ااتصكلر اؤلعكر لدفع ااعرء إاى أشد حجالت ااتعذب كاادهشي، فهك ااترذعي ااحقلقلي اعج 

. اجاه  جحكـ ذكادعجف ابؿ خعللف  جعجن حكؿ ااحقجئؽ ااقجهرة كاابللطي كااعرضلي
                                                 

. 26/4/2002، ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ، "اٌغٛس اٌٛالٟ، اٌّشحٍح اٌمادِح" أ١ٌىظ ف١ؾّاْ،  

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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كفلشعجف ااذم لصكر أكتجؼ كبجر ااعلؤكالف فق ااذلش كهق تهتز  فلجن أك التهزاءن أك ال عبجالة اتدعلر 
لصعب  مى االمطي اافملطل لي االـك "ااب ى ااعحكلبي فق االمطي، لقدـ االبب ااحقلقق اذاؾ، فلقكؿ 

ااعكدة اتأدلي عهعجتهج، كذاؾ بلبب ااعٌس بجاب ى ااتحتلي، كأل هج ببلجطي ال ترلد، إذ ال تكذد 
 .، هكذا لصكر االمطي اافملطل لي كهكذا لحكـ  ملهج كهكذا لرلد أف لراهج"حكافز

كاكف ااكجتب للترلؿ فق رلـ صكرة خلجالي امعذتعع اافملطل ق، ال كذكد اهج، إال أل ه لرلد ذاؾ، 
إاى ذج ب اتؿ ااععبلء االجبقلف ااتق هق ظجهرة عف ظكاهر اافكضى عثؿ لراي ااعكاد ااغذائلي، "فلقكؿ 

ه جؾ ألضجن ظجهرة لراي ااقعح عف ابؿ  صجبجت علمحي، كعج أف االمع ااتق أرلمت إاى ااع جطؽ 
كتبر جت عف ااعجاـ ااعربق إاى االكجف اافملطل للف، فإ هج تتلٌرب إاى االكؽ اإللرائلمق بأثعجف زهلدة، 

. "كلدكر ااحدلث  ف تعجكف بلف عذرعلف، كال لكذد فق االمطي عف لصٌدهـ  ف ذاؾ
فق عقجؿ كاحد، صكر ااكجتب آخره اافملطل ق  مى أ ه لدرس فق ذجععي عفتكحي ائلرهجب، كهـ 

عذعك ي عف ااقتمي ااذلف لرلدكف ااصعكد إاى االعجء، كهـ اصكص كعذرعكف كللراكف ااعكاد ااغذائلي 
. كلبلعك هج أل دائهـ اإللرائلمللف، كهـ الجة لقتمكف ااععبلء االجبقلف

إف عثؿ هذا اا ص ااعخجدع كااعخجتؿ إ عج لقـك  مى تصكلر ااكااع ااذم خمقه االلتععجر دكف أف لشلر 
إف عثؿ هذا االرد ااعقصكد كااعصجغ بشكؿ لبدك ععه عفهكعجن كحجضران كاكلجن ك علقجن إ عج هك . إاى  فله

خلر  عكذج املرد ااذم لمذأ إاله ااعلتعًعر أك ااعحتؿ فق  عملجت ااتبرلر أك ااتلكلغ اعج لقكـ به، فعج 
اامغي ه ج عكاربي، .. داـ االبجؽ لذرم بلف ااذدار كاال تحجرم، فإف عف ااطبلعق أف   حجز إاى ااذدار
. أعج االلجؽ االردم فلؤدم دكر ااعخًرج كااعخرىج اتحكلؿ ااعحتؿ عف اجتؿ إاى ع قذ

كفق درالي امدكتكر خملؿ رل جكم اعحتكل االرد اإلخبجرم فق ااصحؼ اإللرائلملي ااتق غطت ا تفجضي 
األاصى، كذد أف عحتكل هذا االرد لهدؼ إاى لحب ااشر لي  ف اافملطل للف عف ذهي كتذرلعهـ عف 

ذهي أخرل، عشلران فق ااكات ذاته إاى أف عحتكل تمؾ ااتقجرلر كاألخبجر ال تفٌرؽ بلف فملطل لق  جـ 
. كعج لقكؿ د–، فجاخط األخضر لزكؿ أث جء فترات ااصراع كاالحتذجج 1967 كفملطل لق  جـ 48

كهكذا، فإف عكج ي ااعكاط ي تبدك ككأ هج تحعؿ كز ج املبلن فق  ظر ااتغطلي اإل بلعلي فق فترات - رل جكم
- رل جكم. ااذم لقترحه د–ااتكتر ااشدلد فق ااعذتععجت ااتق تد ق اادلعقراطلي، كااذدكؿ ااتجاق 

. لمٌخص آالجت ااتغطلي اإلخبجرلي ككلفلي ااتعبلر   هج فق ااصحجفي اإللرائلملي

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

، ساَ هللا، ِذاس، ست١غ (7، 6)، لعا٠ا إعشائ١ٍ١ح، ػذد "اٌرغط١ح اإلػال١ِح اإلعشائ١ٍ١ح الٔرفاظح األلصٝ"خ١ًٍ س٠ٕاٚٞ .  د 

. 77- 76، ؿ2002ٚص١ف 
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 كيفية التعبير عن ذلك في الصحف آلية سحب الشرعية

 رض ااذعج جت ااعتعجابي 
اإللرائلملكف كفملطل لك )

 (67 كفملطل لك 48

. تصكلر االمكؾ اإللرائلمق عقجبؿ االمكؾ اافملطل ق  مى أ ه ضركرم عف أذؿ ااقج كف كاا ظجـ
" اا ظجـ"التخداـ عركز ألخبجر اافكضى اتصكلر اافملطل للف بجاعقجر ي عع أخبجر 

االحتذجج  مى للجلي ااحككعي غلر شر ق كهك خرؽ ام ظجـ كععجرضي : اافملطل لكف فق إلرائلؿ
. اكذكد اادكاي

. كبل ااتذععلف اافملطل للف لعثبلف تهدلدان اؤلعف ك دكا لي فق ااصراع
 ااع ؼ االهكدم ضد ااذعج جت اافملطل لي هك رد فعؿ  مى ااع ؼ اافملطل ق ضد االهكد

 لعتعد ااصحجفلكف  مى األعف كااشرطي كااذلش كعصجدر ااعخجبرات امحصكؿ  مى األخبجر عصجدر ااتقجرلر

تقبؿ اإل بلـ ا عكذج األعف ليحرر اادكاي عف ااتعجعؿ عع األلبجب ااحقلقلي امعظجهرات  ااتزاـ ااصحجفللف
 .اال تعجد  مى ااصحجفللف االهكد لعزز ااصكرة اا عطلي اكبل ااتذععلف اافملطل للف

 رض األفعجؿ ااتق تقـك 
 بهج ااتذععجت اافملطل لي

. ااتغطلي تعكس كذهي  ظر ااعرالملف، ت لذـ عع ااقراء االهكد
ااعب ق امععمـك للتخدـ اكصؼ اافملطل للف ااذلف للتخدعكف ااع ؼ، كااعب ق امعذهكؿ اكصؼ 

 .ااع ؼ اإللرائلمق ضد اافملطل للف

إ طجء تفجصلؿ عكثٌفي  ف ااضحجلج االهكد بلبب ااع ؼ، بجاعقجر ي عع  دـ كذكد تفجصلؿ تقرلبجن حكؿ  تكازف ااتغطلي
. ااضحجلج اافملطل للف

ااعكضك جت اإلخبجرلي  ف ااع ؼ ااذم لرتكبه االهكد كاافملطل لكف لظهر حذعجن أكبر امع ؼ 
. اافملطل ق

اارد اافملطل ق  جدران عج لظهر فق ااتغطلي امعظجهرات اافملطل لي فلعج لظهر اارد االهكدم أث جء 
 .تغطلي ااعظجهرات االهكدلي

. ااتركلز  مى ااتحرلض اافملطل ق اقكات األعف، بدالن عف ااع ؼ اإللرائلمق اـك ااضحلي
. اافملطل للف  مى ااع ؼ ااذم ترتكبه إلرائلؿ ضدهـ" ااضحجلج"اـك 

. تضبلب ااظركؼ ااتق تحلط بإصجبي فملطل للف أبرلجء  مى لد ااذلش اإللرائلمق
اااتقجرلر حكؿ إصجبي فملطل للف أبرلجء تضـ أحداثجن حكؿ ااع ؼ اافملطل ق ضد اإللرائلمللف أك 

. تككلدات بأف اافملطل للف لبلتكف ااهذـك
. ااعلؤكالي  ف األحداث تعكد إاى ااقلجدة اافملطل لي، أم االمطي ااكط لي أك أ ضجء ااك للت ااعرب

 .ااتككلد  مى ااعبلاي كااتعجكف بلف ااتذععللف اافملطل للف

 خمص عف هذا كمه إاى ااقكؿ إف عج تقدعه للجاجت االرد ااصحفق اإللرائلمق كخجصي فق فترة اابحث 
ال تهدؼ إال إاى ذاؾ ااعلتكل ااععمق فق  بلاتهج عع آخرهج اافملطل ق، كذاؾ عف حلث فرض رؤلتهج 

. كتصٌكرهج كأهدافهج  مله
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االلجؽ االردم لهدؼ إاى رؤلي اافملطل ق عهزكعجن كعحطعجن أل ه ال لعمؾ هذه ااعقكعجت، كهك بحؽ 
، كااععرفي ااعد جة ااتق تظهر فق بعض للجاجت هذا االرد إ عج تهدؼ هق "حجاي  جاصي عف ااذات"

. األخرل امللطرة  مى اآلخر كالس اتفهعه أك ااتعجطؼ ععه
أكثر عف ذاؾ، فإف االلجاجت االردلي تتعلز بقدرتهج  مى ااتبللط كااحذؼ كاالغعجط، األعر ااذم لذعؿ 

. ع هج عت جاضي كعتهجفتي كذجهمي، كهق تصجغ بطرلقي ال تخمك عف برا ي اتبدك ذكلي كحكلعي كالععي
 

: العناوين
 

 جدة عج لمعب ااع كاف فق ااصحجفي ااعكتكبي دكر ااعكٌذه أك ااعمٌخص امخبر كمه، كه جؾ عف لذعمه 
ائلثجرة أك اادهشي، أك لحعمه  ك جن عف اات جاض، كاد لككف ذزءان عف كبلـ أك ااتطج جن عف خطجب، الس 

،  مى أف ال لككف ذاؾ  مى ه جؾ حدكد فق التععجؿ ااع كاف عف أذؿ شٌد ااقجرئ أك ذذب ا تبجهه
. حلجب ااكااع أك تزكلر عضعكف ااخبر

كفق ااصحجفي اإللرائلملي، تلتععؿ ااع جكلف بطرلقي تتذجكز عهعي ااع كاف ااصحفلي إاى عهعجت أخرل 
اى دالالت أخرل،  ذعؿ عبلعح هذه ااطرلقي فلعج لمق : كا 

: ااع كاف أاؿ أهعلي عف عضعكف ااخبر: أوالً 
ااذلش لللطر  مى ععظـ عخلـ " ت شر صحلفي لدلعكت أحرك كت هذا ااع كاف 8/4/2004فق 

: ك  دعج  قرأ ااخبر ال  ذد إشجرة إاى ااع كاف، بؿ  ذد أف ااخبر لفلد بعج لمق". اابلذئلف فق ذ لف
. إصجبي ثعج لي ذ كد فق ذ لف ك جبمس . أ

 .عدل صعكبي االلطرة  مى اال تحجرللف فق ااعدل تلف . ب

 ".إخضجع ااعطمكبلف"التخداـ ااذلش امطجئرات ااععكدلي عف أذؿ  . ت

 .التخداـ ااذرافي ادخكؿ ااعخلـ . ث

 .هدـ بلكت ااعطمكبلف . ج

 .اال تقجد بأف  شرات ااقتمى عف اافملطل للف لقطكا ذراء ذاؾ . ح

 . فملطل لجن ع هـ كبجر ااعطمكبلف11ااتأكلد  مى عقتؿ  . خ

                                                 
، (170)، ؿ 1985تذساْ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش . ِؤعغح أ: ذشظّح ِشٚاْ اٌعاتشٞ، ت١شٚخ" اٌصحافح ا١ٌَٛ"ذِٛاط ت١شٞ،  

، ساَ هللا، ِذاس، 9، لعا٠ا إعشائ١ٍ١ح، ػذد "االصطالح١ح االٔرمائ١ح فٟ اٌصحف اٌؼثش٠ح فٟ إعشائ١ً"ظٟٛٔ ِٕصٛس . ٚوزٌه، د

، ح١س ٠مٛي حٛي ػٕا٠ٚٓ اٌصحف اإلعشائ١ٍ١ح تؤْ اٌصحف اٌؼثش٠ح ذ١ًّ إٌٝ اعرؼّاي ِرٕٛع االذعا٘اخ (88)، ؿ2003ؽراء 

 (وّا ذفؼً صح١فرا ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ ِٚؼاس٠ف فٟ حاالخ ِؼ١ٕح)فٟ ػٕا٠ٚٓ افرراح١اذٙا، فّٕٙا ِا ٘ٛ تمصذ إشاسج اٌمشاء ػاغف١اً 

. (وّا ذفؼً ٘آسذظ)ِٕٚٙا ِا ١ّ٠ً إٌٝ اٌذلح ٚاالػرذاي فٟ اخر١اس اٌؼٕا٠ٚٓ، ِغ اٌؼٍُ أٔٙا ال ذخٍٛ ِٓ ذؼاغف ِغ اٌماسئ اإلعشائ١ٍٟ 

. 88ؿ
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 .عقتؿ عتعجك لف . د

.. إف خبران فله كؿ هذه األحداث ااعتعمقي بجاعكت كااحلجة تلتحؽ   كا جن أكثر اهتعجعجن كأكثر داي ألضجن 
إف ااعحرر ااذم اختجر عثؿ هذا ااع كاف كجف لرلد أف لتذٌ ب ذكر التخداـ ااطجئرات كااذرافجت 

 أعج االلطرة  مى ااعخلـ فقد تعت فق 8/4ااخبر ع شكر فق )الخضجع عخلـ ذ لف ااذم اـ لخضع 
كجف ااعحرر  مى  مـ بعج لذرم فق ااعخلـ أل ه ذكر ااتفجصلؿ، كاك ه اـ لكف لرلد أف . (18/4

لضقء أك لكبر أك لضخـ أك ل ٌبه إاى عج لذرم، كؿ عج ه جاؾ أف ااذلش لللطر  مى ععظـ عخلـ 
اابلذئلف، حتى هذا األعر كجف كذبجن، فمـ لرد فق ااخبر ألي إشجرة إاى أف ااذلش للطر  مى أم ذزء 

. عف ااعخلـ
: ااع كاف تحرلضق: ثانياً 

صحلفتجف  شرتج   جكلف تحرلضلي، تعتمئ بجإلشجرات كااللعجءات، ااذرلدة األكاى هق لدلعكت احرك كت 
، كجف ذاؾ بتجرلخ "لذف ااقتمي ك رفجت حر"ااتق  شرت  مى صدر صفحتهج األكاى كبجاخط ااعرلض 

: إلرائلؿ"كفق ذات االكـ  شرت صحلفي ععجرلؼ فق   كا هج اارئللق فق ذات االـك . 2/5/2002
إف عثؿ هذا االلتععجؿ امع جكلف لحعؿ فق طلجته اإلدا ي كاامعز كااغعز فق شخص ".  رفجت حر طملؽ

إف ااكـر اامغكم ااذم تبدله . حر طملؽ- البب عج–اارئلس  رفجت، فهك ال لختمؼ  ف ااقتمي كاك ه 
 مى  رفجت إ عج تع ق اا دـ " ااحر كااطملؽ"كؿ عف صحلفي ععجرلؼ كهتلكفله فق إطبلؽ صفتق 

اف لفكر ااقجرئ كثلران الشعر أف  رفجت اجتؿ عثؿ أكائؾ . كااحلرة كاارغبي فق  كس عع جهعج تعجعجن 
. ااذلف اتمكا، كاكف ااظرؼ غلر عكاتو الذ ه أك ا تقجاه

 
: ااع كاف تعبكم: ثالثاً 

 

بدت ااع جكلف ااتق رصد جهج فق فترة اابحث فق ععظـ ااصحؼ اإللرائلملي ككأ هج شعجرات لقصد ع ه 
بدت تمؾ ااع جكلف اصلرة كبللطي كعبجشرة، ككأ هج شعجرات تكتب . ااتعبئي كااتذ لد إاى أاصى ااحدكد
: كاد اختر ج هذه ااع جكلف  مى لبلؿ ااعثجؿ الس إال.  مى ااذدراف كالس  مى ااصحؼ

. ،  مى ااصفحي اارئلللي24/4/2002، لدلعكت أحرك كت، "هذه اذ ي لصعب إرضجؤهج" -
 .،  مى ااصفحي اارئلللي7/4/2002، هآرتس، "فق كؿ ثقب لختفق عخرب أك  بكة" -

، هتلكفله، "شجركف لرفع ااحصجر  ف  رفجت، كلت جزؿ  ف تلملـ اتمي زئلفق: اال هلجر" -
 .،  مى ااصفحي اارئلللي29/4/2002
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،  مى 29/4/2002، لدلعكت أحرك كت، "بكش ضغط، شجركف التلمـ،  رفجت  ذج" -
 .ااصفحي اارئلللي

 .  مى ااصفحي اارئلللي3/5/2002، لدلعكت أحرك كت، "ااشجرع اـ ل تظر  رفجت" -

هذه ااع جكلف كأعثجاهج كثلر تعثؿ ادران كبلران عف ااتعبئي االلجللي كتتذجكز عهعتهج اإل بلعلي ااعكضك لي 
أك ااععرفلي، إ هج   جكلف تحعؿ إلحجءات ألدلكاكذلي كللجللي كحزبلي، كهق تقـك بعهعي ااشعجر 

. االلجلق بدالن عف ااع كاف ااصحفق ااعكضك ق
 

.   كاف كجذب اخبر كجذب: رابعاً 
لصؿ األعر ببعض ااصحؼ اإللرائلملي إاى اختبلؽ خبر أك فبركته، كاهذا تضع اه   كا جن خطلران 

خلر عثجؿ  مى ذاؾ هك ااخبر ااذم  شرته ععجرلؼ تحت   كاف . لضخـ األخطجر كلر ب ااذعهكر
ااشرطي تتأهب اععملجت كلعجكلي " ككجف كجاتجاق 3/5/2002كبلر ك مى صفحتهج اارئلللي بتجرلخ 

عكذي ذدلدة عف ااتحذلرات "، ك قرأ تحت هذا ااع كاف عج لمق دكف أف   قص أك  زلد حرفجن "كبلكاكذلي
 ف  لي ع ظعجت إرهجبلي ت فلذ  عملجت كبلرة فق إلرائلؿ، كحعجس علؤكاي  ف ععظـ ااخطط 

امععملجت، فق األلجـ األخلرة كصمت ااشجبجؾ تحذلرات ذدلدة  ف أف ااع ظعجت اإلرهجبلي ترلد التئ جؼ 
ااععملجت اال تحجرلي كاطبلؽ اا جر داخؿ ااخط األخضر، كااععملجت األخرل ااتق تخشى ع هج أذهز 
األعف هق اختطجؼ ذ كد ألغراض ااعلجكعي ائلفراج  ف عركاف اابرغكثق ااععتقؿ بلد إلرائلؿ كاتمي 

. رحبعجـ زئلفق ااععتقملف فق أرلحج اآلف
كأ م ت حعجس لـك أعس  ف  لتهج ت فلذ  دة  عملجت ضد أهداؼ إلرائلملي فق األلجـ ااقرلبي، كاجؿ  بد 

كاجؿ ". ااعقجكعي ال تزاؿ اكلي، كلت ٌفذ  عملجت فق األلجـ كاأللجبلع ااقرلبي ااقجدعي"ااعزلز اار تللق 
عصدر أع ق كبلر لكـ أعس أف هدؼ ااع ظعجت هك اإلثبجت بأف اج دتهج اات فلذلي ال تزاؿ فج مي رغـ 
عكذي اال تقجالت فق  عملي االكر ااكااق، كأف بعقدكرهج عكاصمي ضرب إلرائلؿ، كاجؿ ااعصدر إف 

إاى ذاؾ . ااع ظعجت تفهـ ألضجن أٌ ه بجا لبي املمطي اافملطل لي فبل لزاؿ ه جؾ خط أخضر امععملجت
لتذتجز طكااـ خجصي عف كحدة ااشرطي ارلبجن تدرلبجت  مى عكجفحي اإلرهجب فق ع جطؽ تعٌرضت إاى 
عكاد كلعجكلي كبلكاكذلي، كذجء ذاؾ فق أ قجب الت تجذجت ااشرطي أف ااخطر غلر ااتقملدم تحٌكؿ إاى 

". خطر حلق فق اآلك ي األخلرة
فهذا ااخبر ل قصه ااكثلر عف أذؿ . هذا كبلـ ال  بلاي اه بجاصحجفي، كا  عج بجاتعبئي كااتحرلض كااكذب

عف هك ااذم صٌرح بكذكد خطر : فملس ه جؾ إذجبجت  مى ألئمي عف  كع. أف  طمؽ  مله الـ خبر
! كعتى كألف؟!  عملجت ذدلدة؟



 90 

هذا ااخبر هك تأالؼ أك فبركي عف ااعحرر أك هك عكتكب عف ذهجت أع لي أك للجللي أخرل، فجاع كاف 
ك  دعج لقرأ ااخبر للفجذأ بأف هذه " ه جؾ  عملجت كلعجكلي كبلكاكذلي"عثلر كخطلر كلشد ااقجرئ 

ااعشكمي ه ج أف أحدان ال لقرأ ااخبر حتى  هجلته، بؿ . ااععملجت هق عذرد الت تجج ال  بلاي اهج بجاكااع
إف عحرر ااخبر كتب شلئجن عف ااذاكرة كهك لصمح . للقرأ   كا جن عثلران كخطلران فلتحكؿ ادله إاى حقلقي

كجف األهـ فق هذا ااخبر هك   كا ه كالس . تعجعجن فق ظركؼ عثؿ ااظركؼ ااتق  شر فلهج هذا ااع كاف
هذا كاـ لذكر أحد عف حركي حعجس أك حركي فتح أك ألي حركي فملطل لي أخرل  ف  لتهج . دكف ذاؾ

كاكف إلرائلؿ ااتق أرادت أف . ال صراحي كال عكاربي. ااقلجـ بهذكـ كلعجكم أك بلكاكذق، ال  م جن كال لٌرا
تصٌكر  فلهج أعجـ ااكاللجت ااعتحدة بأ هعج لتعٌرضجف اذات األغراض، تلتطلع أف تفبرؾ عثؿ هذا 

. ااع كاف ااكجذب ذم ااعضعكف ااكجذب ألضجن 
إف عج ام جه لجبقجن ال ل فى إف ااصحؼ اإللرائلملي تلتععؿ ااع جكلف كعج كرد آ فجن، بؿ هق تقٌدـ   جكل هج 
بداي كعكضك لي فق عكاضع أخرل ال تتعٌمؽ بجاشأف اافملطل ق، اقد تعٌرض ج اتمؾ ااع جكلف ااتق تتعٌمؽ 

بجآلخر اافملطل ق كفلهج تمؾ اادالالت كااللحجءات، كاكف عف أذؿ ااداي كااعكضك لي، فإف صحلفي 
هآرتس بجاذات تلتععؿ   جكلف تحجكؿ فلهج أف تككف عكضك لي كالس فلهج تحقلر أك إهج ي امفملطل ق، 

عقتؿ " كرد فله 2/5/2002فعثبلن تضع هذه ااصحلفي هذا ااع كاف  مى صدر صفحتهج اارئلللي بتجرلخ 
، كهذا عج اـ تفعمه أم صحلفي أخرل صجدرة فق ذاؾ "لبعي فملطل للف ع هـ ثبلثي أطفجؿ فق ااع جطؽ

االكـ، دكف أف تشلر إاى ااعلؤكؿ  ف عقتؿ هؤالء األطفجؿ، كاك هج فق ااعقجبؿ ت شر ااع كاف ااتجاق 
 مى صدر صفحتهج " إصجبي ثبلثي أطفجؿ ب لراف حزب اهلل فق ارلي ااغذر "7/4/2002بتجرلخ 
إف إغفجؿ ااقجتؿ فق ااع كاف األكؿ كذكره فق ااع كاف ااثج ق لدؿ  مى أف ااعكضك لي ال تع ق . اارئلللي

. ااحلجد عطمقج
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: المصطمحات
 

فإطبلؽ األلعجء  مى األشلجء للجكم "للعى ااعحتؿ  جدة إاى إ جدة ااتلعلي أك اخترا هج، 
حجذفجن بذاؾ االلـ - بمغي تكدكركؼ–" ألعجءهج ااصحلحي"، للعى ااعحتؿ إاى ع ح األشلجء "اعتبلكهج

ل حصر فق -   دعج لكاذه اغي االكجف األصمللف–األصمق أك االلـ ااعحمق، عف ع طمؽ أف ااعحتؿ 
إعج اال تراؼ بهج كمغي، كاكف عع رفض : شكملف عف أشكجؿ االمكؾ، ععك لف، كلتعـ أحدهعج اآلخر

. اال تقجد بأ هج عختمفي، أك اال تراؼ بجختبلفهج كاكف عع رفض اال تراؼ بهج  مى أ هج اغي
إف  بلاي ااحركي ااصهلك لي كعف ثـ إلرائلؿ، بجامغي ااعربلي  بلاي ععٌقدة كعتشجبكي كتقدـ  عكذذجن 

خجصجن اعبلاي ااعحتؿ بمغي ااعكاط لف، كهك أعر لخرج  ف هدؼ هذا اابحث، كاكف عج لع ل ج ه ج هك 
ذاؾ ااكـ ااهجئؿ عف ااعصطمحجت ااتق أطمقتهج ااصحجفي اإللرائلملي  مى اآلخر اافملطل ق عف خبلؿ 

" االكر ااكااق"ا تفجضي األاصى، كبجاذات فق فترة االذتلجح ااكبلر ااذم اطمقت  مله إلرائلؿ  عملي 
. 2002فق  للجف عف  جـ 

فجاعصطمح لكٌثؼ ااعع ى كلحدد ااهدؼ كلحذؼ غلر ااعرغكب كلبرر كلعطق اادافعلي كلكٌذه ااذهد 
إاى غجلته، كفق عرحمي ا تشجر ااعصطمح كتععلعه فإ ه اجدر  مى أف لغطق كلععق كلحذب اارؤلي 

. كاارؤلج ألضج
ااعصطمح لحعؿ ععه ااتحرلض كااتعبئي كااتذ لد، ككذاؾ إ جدة ا تجج ااحقجئؽ كااكاجئع بطرلقي بجر ي 
كذكلي، كال تلعح بإ جدة اافحص أك ااتأكد أك حتى ااعقجكعي، كعف ه ج  ذز اإل بلـ ااعربق كحتى 

. اافملطل ق  ف عقجكعي هذا االلؿ ااكبلر عف كـ ااعصطمحجت اإللرائلملي ااتق أصبحت  جاعلي
: كعف أهـ ااعصطمحجت ااتق ظهرت فق اافترة ااتق  حف بصددهج  ذد عج لمق

بعع ى أف إ جدة احتبلؿ ااع جطؽ اافملطل لي عف ذدلد كتحطلـ :  عملي االكر ااكااق . أ
ه ج امب . عؤللجت االمطي ااكط لي كاتؿ كا تقجؿ ااعكاط لف للخمؽ لكران كاالجن إللرائلؿ

. امحقجئؽ كتقدلعهج بصكرة أخرل
عصطمح كالع كفضفجض كغجعض، لراد ع ه تذرلـ ااشعب : علتخدعك االرهجب . ب

 .اافملطل ق كمه

                                                 
. 33 شٛدٚسٚف، ِصذس عاتك ؿ 

. 36 اٌّصذس اٌغاتك، ؿ 

 Greeg philo and Mike Berry, Bad News From Israel, Glasgow University, Pluto press, 151.. 
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عصطمح ال لفهـ ع ه شقء، كللتععؿ ادل ا تقجؿ شخص أك  دة : كبجر اات ظلـ . ت
 .أشخجص خبلؿ كؿ  عملي ااتحجـ

عصطمح لقصد به اإلشجرة إاى كفجءة ذلش االحتبلؿ فق تكذله ضربجت : ضربجت عختجرة . ث
، كفق "االكجف األبرلجء"لرلعي كاكلي ك جذحي ضد عف تلعلهـ ااعطمكبلف دكف أف تعٌس 

هذا ااعصطمح تشعر بأف ااحذي ذجهزة كاادفجع علتعد اتبرئي ذلش االحتبلؿ عف ألي 
أخطجء، أك أف ذلش االحتبلؿ ذلش ال لخترؽ ااقكا لف كاأل راؼ اإل لج لي، فهك لختجر 

 .أهدافه بداي كال لتذجكزهج

عصطمح أطمؽ  مى كؿ عف  جبمس كعخلـ ذ لف إبجف فترة االذتلجح :  جصعي اإلرهجب . ج
 .اتبرلر تدعلر ااعكاعلف

عصطمحجت التععمت اتذٌ ب التععجؿ عصطمح : ااقتؿ ااعلتهدؼ كااتصفلي ااعكضعلي . ح
 .االغتلجؿ ااذم لبب حرذجن كبلران إللرائلؿ

 .عصطمح التععمته إلرائلؿ تذٌ بجن اعصطمح احتبلؿ ااعدف: دخكؿ ااعدف . خ

 .عصطمح التععؿ بدلبلن  ف عصطمح اغتلجؿ اافملطل للف: عقتؿ اافملطل للف . د

عصطمح التععؿ اتبرلر االذتلجح بج تبجر أف اإللرائلمللف لقجتمكف هذه : حرب  مى اابلت . ذ
 .ااعرة دفج جن  ف بلكتهـ، أك أ هـ لقجتمكف فق كط هـ هذه ااعرة، كهذا لحدث امعرة األكاى

تعبلر التععمته إلرائلؿ أث جء حصجر ااعدف كااقرل اافملطل لي امتعبلر  ف : تلهلبلت . ر
ااتلهلبلت ه ج . اإلذراءات ااعلكرلي األاؿ صراعي كالكة ااتق تفرضهج  مى ااعكاط لف

 .هق إذراءات  لكرلي أخرل

تعبلر إلرائلمق التععؿ بكثرة خبلؿ ا تفجضي األاصى، كلع ق التعداد : ت جزالت عؤاعي . ز
 .إلرائلؿ امتخٌمق أك اال لحجب عف بعض أذزاء األراضق ااعحتمي

كفق هذا  كع " ااعد ك" جدة عج تشلر إلرائلؿ إاى عف تلعلهـ ااعطمكبلف بمفظ : ااعد ك . س
 .عف ااتحقلر كاإلهج ي، ك جدة عج لككف هذا ااعد ك اد اتؿ أك اغتلؿ

هذا فضبلن  ف كـ ااعصطمحجت ااشجئعي ااتق تمككهج ااصحجفي اإللرائلملي فق كصؼ كؿ عج لتعٌمؽ 
، كل ضرب صفحجن  ف ذكرهج اشلك هج، كاكف ال بد عف بجاعكاطف اافملطل ق كاألرض اافملطل لي

                                                 
(. 66) ِٕاع، ِصذس عاتك، ؿ 

: ظٟٛٔ ِٕصٛس أصٕافاً ِٓ اٌّصطٍحاخ اٌّغرؼٍّح فٟ اٌصحافح اإلعشائ١ٍ١ح اٌرٟ ظٙشخ فٟ فرشج اٌثحس ِٓ أِصاي. أٚسد د 

ِصً ػشفاخ ٠رّرغ تث١ٌٛصح ذؤ١ِٓ أ١ِشو١ح تؤْ ال ٠صاب )ِٚصطٍحاخ عاخشج  (ؽاسْٚ أذاذٛسن ػٍٟ)ِصطٍحاخ ِٓ اٌراس٠خ 

ِصً )ِٚصطٍحاخ لٛج ٚػٕف ٚػغىشج  (ِصً اٌؼؾك اٌرٍفٟٛٔ) 16ِٚصطٍحاخ ٚذؼات١ش ِٕرماج فٟ أرخاتاخ اٌى١ٕغد اٌـ  (تعشس

ِصً اصداد ِٕحٕٝ اٌرؼٍُ فٟ و١ف١ح ذحع١ش األحضِح )ِٚصطٍحاخ ِٓ اٌماِٛط اإلعشائ١ٍٟ  (لائّح ذصف١ح أ١ٌٚح فٟ حضب اٌؼًّ

(. 96-93)، ِٕصٛس، ِصذس عاتك، ؿ*إٌاعفح
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اإلشجرة إاى أف ااعصطمحجت تتغلر بتغلر اازعف كطبلعي ااصراع، فه جؾ عصطمحجت عجتت 
كعصطمحجت كادت، كاألهـ أف كثلران ع هج تلرب إاى كلجئؿ اإل بلـ ااعربلي دكف أف لذد بدلبلن أك 

. إف ااعصطمح لحدد طبلعي ااصراع ك كع كذهته كألمكبه. تعرلفجن ذدلدان 
 
 

: المحذوف من النص
 

اا ص االردم امخطجب اإل بلعق اإللرائلمق لقدـ دكف ا تذار أك تأكلؿ، إ ه لبدك كجعبلن كعق عجن 
كحكلعجن، بج تبجره لقدـ ااحقجئؽ  جرلي كارلبي، عف خبلؿ كضع عقدعجت لختر هج الصؿ بهج إاى  تجئج 

. عحددة كععل ي
لبدك هذا االرد لطحلجن كحتى طفكالجن فق تقدلعه ااحقجئؽ كااكاجئع، إاى درذي لخلؿ ععهج ا هج عكتكبي 

. عف ابؿ أ جس لجذذلف القرأهج لجذذكف
اا ظر إاى خجرطي ااذملؿ لشلر إاى ااع طقي ااحلجلي كلط هذه ااع طقي ااتق تعتد عف "ا قرأ هذا اا ص 

عف  جحلي فلكطي عركران بأبك ل جف فغكش حمب )ااكلط - ااتذععجت االكج لي ااعربلي فق ااذملؿ ااغربق
( لخ لف ك رابي كطعرة ك بملف كغلرهج)عركران بجاتذععجت االكج لي فق غكش للغؼ  (كحتى عذد ااكركـ

كحتى ع طقي اا جصرة كااتذععجت ااعربلي ااعحلطي بهج،  شأ تكاصؿ حغرافق ذك أغمبلي  ربلي عطمقي 
تتلبب فق اطع أكصجؿ ااذملؿ، هذا ااقطجع لتصؿ فق  هجلي ااعطجؼ عع ااع جطؽ ااخجضعي املمطي 

 لعؽ لزرا لؿ لفصؿ بلف ااع جطؽ إال أ ه ع طقي زرا لي املمي االكجف كاف لككف اه أم عع ى )ااكط لي 
 هذا عج لقكاه "دكاي إلرائلؿ اد ت هض ذات صبجح فتذد أ هج فقدت ااذملؿ"، (فق لج جت ااطكارئ

. أحد األطراؼ ااعركزلي ااضجاعي فق األعر
عج أ هعج لعرفجف كتمؾ كجرثي أكبر، فكلؼ عف  كجتبج هذا ااكبلـ إعج ا هعج ال لعرفجف، كهذه عصلبي، كا 
ااععكف أف لضلع ااذملؿ عف لد إلرائلؿ اعذرد أف ل شأ تكاصؿ ذغرافق بلف ااذملؿ كبلف ع جطؽ 

! االمطي ااكط لي اافملطل لي فق ااشعجؿ؟
! ألي عقدعي تمؾ؟
! أم ع طؽ هذا؟

كاك ه ااع طؽ ااذم لراد اه أف لصكغ حقلقي أخرل هق أف إلرائلؿ اد تلتلقظ ذات صبجح اتذد أف 
إف هذا ااع طؽ االطحق ألضجن هك ااع طؽ ااذم لحذؼ كؿ شقء عف أذؿ . ااذملؿ اد فقد إاى األبد

إف ااقرل ااعربلي فق ااذملؿ تعتد اتبلعس ااقرل فق ع جطؽ االمطي : "أف لصكغ عقدعي عف هذا اا كع
                                                 

. 5/4/2002، ِؼاس٠ف، "اٌع١ًٍ ٠ع١غ ِٕا" أ١ِش ظ١الخ ٠ٚٛعٟ ِضساحٟ،  
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ااكط لي اافملطل لي األعر ااذم لؤدم بجاضركرة إاى أف لتحكؿ ااذملؿ إاى ع طقي أخرل عف ع جطؽ 
ككذاؾ اإلشجرة ااقكعلي إاى أف ااعرب فق إلرائلؿ هـ أ داء لذب طردهـ، فهـ . االمطي ااكط لي

. لشبهكف ااعرب فق ااع جطؽ ااعحتمي، كأف عف ااكاذب ت ظلؼ تمؾ ااع طقي عف أكائؾ ااعرب
. هذا ااع طؽ لحذؼ أف إلرائلؿ تحتؿ كؿ ع جطؽ االمطي ااكط لي

. كهك ع طؽ لحذؼ أف االمطي ال تلتطلع أف تفعؿ شلئجن أاؿ بكثلر عف هذا
كهك ع طؽ لحـر . كهك ع طؽ لحذؼ حقجئؽ ااقكة كااللجلي كاألعف كاالتفجاجت كاكا لف ااذغرافلج ألضجن 

. عف حقهـ فق ااعكاط ي كااعلش ااكرلـ- كهـ أصحجب ااببلد–ااعرب فق إلرائلؿ 
كهك ع طؽ لحذؼ أعران بللطجن كألجللجن ككاضحجن كضكح ااشعس كهك أف إلرائلؿ فق تجرلخ  شر هذا 

 كج ت تع ع ثبلثي عبلللف فملطل ق عف ااحركي كااععؿ كااتعملـ كتمقق ااخدعي 5/4/2002ااعقجؿ كهك 
ااطبلي كااكهربجء كااعجء، فلكؼ لعكف اهؤالء أف لأخذكا ااذملؿ؟ 

إف اجرئ عثؿ هذا ااعقجؿ للتصكر أف عج ذكر فله حقجئؽ ككاجئع كثلرة، كأف عف ااععكف ذات لـك أف 
ا بلحظ ه ج أف   كاف ااعقجؿ كجف تعبكلجن كتحرلضلجن . االمطي ااكط لي اتأخذ ااذملؿ عف لد إلرائلؿ" تقفز"

فق اامحظي ااتق كج ت فلهج إلرائلؿ تعلد احتبلؿ ".. ااذملؿ لضلع ع ج.. "كحجذفجن اكثلر عف ااحقجئؽ
. 1967ااضفي اافملطل لي كااقطجع عرة أخرل بعد  جـ 

إف ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق بعذعمه لقكـ  مى حذؼ ااكثلر عف ااتجرلخ كااقكا لف كااعلٌمعجت عف 
-. بمغي ذكادعجف–" كاجهران "أذؿ أف لصكغ للجاجن  صلجن كااعلجن 
لذج كف : لبدك هذا كعقطع عأخكذ عف اصي هزالي عذ ك ي: "إف اا ص ااقجهر لتبدل فق عج لمق

برلطج لكف عصحكبكف بعراابلف أعرلكللف لحرلكف فق لذف فملطل ق فق أرلحج خعلي اتمي عف ااذبهي 
هذا دالؿ آخر  مى أف األكضجع االخلفي تذد حمكالن )ااشعبلي كعلؤكؿ عجاق كاحد هك فؤاد ااشكبكق 

، كاكف هذا ااعقطع عأخكذ عف  رض ذدم تللر فله حككعي إلرائلؿ، بك ق كأ لف عفتكحي، (لخلفي
. " حك تدكلؿ اا زاع اإللرائلمق اافملطل ق

ااتق افترضهج " ااعقدعي ااع طقلي"بعلدان  ف االخرلي كااعرارة ااتق ت ضح بهج االطكر االجبقي، إال أف 
. ااكجتب االجخر هق عقدعي تحذؼ ااكثلر عف أذؿ أف تقدـ  فلهج كاثقي كحكلعي كلجخرة إاى هذا ااحد
هق عقدعي حذفت حقلقي كبرل تقكؿ إف إلرائلؿ أالعت بقرار دكاق، كحذفت تمؾ ااعقدعي حقلقي أف 

. ااكضع األكثر لخفجن هك كضع احتبلؿ شعب كجعؿ كفرض ااحصجر  مله
. اعج أادعكا  مله" ااقتمي ااخعلي"كهق عقدعي حذفت تعجعجن دكافع 

                                                 
. 29/4/2002، ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ، "ػؾ١ح ذذ٠ًٚ اٌصشاع" أ١ٌىظ ف١ؾّاْ  
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كؿ عج كجف لع ق ااكجتب كعقدعته كلخرلته هك أف لع ع تدكلؿ ااصراع اتبقى دكاته تتحكـ بشعب 
! صغلر لحتكم  ددان عف ااقتمي لذب ععجابتهـ كالس ا تقجاهـ بلد لذج لف برلطج للف

 جدة، ال لشجر فق ااصحجفي اإللرائلملي إاى ذذكر ااعشكمي بلف اإللرائلمللف كاافملطل للف، ك جدة عج ال 
. لشجر إاى األعكر ااذكهرلي كاألحداث ااعفصملي فق هذا ااصراع
، فق ظركؼ كعبلبلجت غرلبي، 1947ك مى اارغـ عف أف إلرائلؿ أالعت بقرار عف األعـ ااعتحدة  جـ 

 قرأ عج لكتبه شمكعك أف لرم، عدلر  جـ كزارة ااخجرذلي اإللرائلملي األلبؽ، فق اتهجعجت خطلرة لكذههج 
كعج كأاترح أف تقـك األعـ ااعتحدة بعطجابي "إاى تمؾ ااع ظعي اادكالي ااتق أاجعت إلرائلؿ ذات لكـ، 

عكظفلهج اشؤكف اابلذئلف، بتعهد لقر  دـ عشجركتهـ فق اإلرهجب بشكؿ عبجشر أك غلر عبجشر، كعج 
. "كتتب ى هذه ااتعهدات للجلي ااطرد اكؿ عف لرفض ااتكالع  ملهج أك لقـك بج تهجكهج

إف عف كاذب األعـ ااعتحدة كع ظعي تلعى إاى إحبلؿ االبلـ فق "كل هق ااكجتب عقجاته بهذا ااطمب 
عف اإلرهجب، فكلؼ اؾ أف تحكـ بلف اا جس كلداؾ عمطختجف بجادعجء حتى اك " بلتهج"ااعجاـ، أف ت ٌظؼ 

. "كجف ذاؾ بشكؿ غلر عبجشر؟
! عج هق اا صكص ااعحذكفي عف اا ص االجبؽ؟

إف كجتب ااعقجؿ لعرؼ تعجعجن أف إلرائلؿ هق عف اادكؿ ااعتهعي بجرتكجب عذجزر، كأ هج اـ ت ٌفذ أكثر عف 
 اراران اعذمس األعف كااذععلي ااععكعلي، كأف صكرتهج كدكاي عثلرة كعلتفزة كععزكاي هق ااصكرة 28

. األشهر اهج
إف كجتب ااعقجؿ حذؼ هدفه األلجلق عف هذا ااعقجؿ ااعتعٌثؿ فق ااقكؿ إف  مى األعـ ااعتحدة أف 
تطمب عف عكٌظفلهج اافملطل للف االجك لف فق ااعخلعجت أف لكتبكا تعهدان شخصلجن لمتزعكف فله بعدـ 

كعف ضعف هذه األ عجؿ ااشهجدة  مى عج حدث فق عخلـ ذ لف عف " أ عجؿ ارهجبلي"ااعشجركي فق 
.  عملجت اتؿ كهدـ

هق عف –اا ص ااعحذكؼ فق اا ص االجبؽ لقكؿ إف إلرائلؿ بج تبجر أف لدلهج غلر عمطختلف بجادعجء 
إلرائلؿ .. بكمعجت أخرل.. للتطلع أف ل صح األعـ ااعتحدة بجاتزاـ ااعرؼ كاألخبلؽ كااحكـ بلف اا جس
. هق امعي األخبلؽ كععثمتهج، فلعج فشمت األعـ ااعتحدة بهذا اادرس اإل لج ق

 

                                                 
. 28/4/2002، ظ١شٚصاٌُ تٛعد، "األُِ اٌّرحذج ٚاإلس٘اب" ؽٍِٛٛ أف١ٕشٞ،  

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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: التنميط المغوي
 

" االرهجبق"ك" ااعخؿ بجا ظجـ"لقدـ اافملطل ق  جدة فق ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق  مى أ ه 
كهـ " ااع جطؽ"ااذلف للك كف فق " االكجف ااعحملكف"كاافملطل لكف هـ "  ضك فق ت ظلـ"ك" ااعطمكب"ك
كلقدـ كزراء االمطي  مى أ هـ " عه دلك ااععملجت اإلرهجبلي"أك " عه دلك ااتفذلرات" شطجء اات ظلـ، أك "
". علؤكاك عمفجت"

تصفلي "ك" ااب ى ااتحتلي ائلرهجب فق ااع جطؽ"كتلتعذب ااصحؼ اإللرائلملي ااحدلث دائعجن  ف 
". ااعخربلف

فق كصؼ اذتلجحجت " اتجؿ شدلد"ك" ععجرؾ ضجرلي"كعج أف هذه ااصحؼ تتعلز بجلتععجؿ عصطمح 
. ذلش االحتبلؿ امعدف كااقرل اافملطل لي فق  عملي االكر ااكااق

هذا اات علط اامغكم فق ااعبلاي عع اآلخر اافملطل ق هق عف ااكثرة كااشلكع بحلث ال لعكف حصرهج فق 
" ااعخرب"فترة اابحث كحده،  مى اارغـ عف  بعضهج كجف اه اصب االبؽ فق االلتععجؿ كتعبلر 

ككأف عج ذرل هك عكاذهي بلف ذلشلف عتكجفئلف عف حلث ااعدد )". ااقتجؿ ااضجرم"ك" االرهجبق"ك
. (كااعدة

بعع ى ربط كؿ هذه ااععج ق بعفردة اافملطل ق أك أف تلتد ق كمعي اافملطل ق كؿ –إف هذا اات علط 
لع ق أف ه جؾ صكتجن عهلع جن كاحدان إاى حد كبلر عع ق بجبقجء اافملطل ق فق صكرة - هذه ااععج ق

 عكذذلي ال تتغلر رغـ كؿ ااتغلرات االذتعج لي كاالاتصجدلي كااللجللي، كلع ق ألضجن أف حجاي ااحرب 
إاى تصكلر  دكهج بطرلقي ععل ي، كفق - كالس فق إلرائلؿ كحدهج–تدفع كلجئؿ اال بلـ فق كؿ عكجف 

ااحجاي اإللرائلملي فإف صكرة اافملطل ق اـ تتغلر بشكؿ ذذرم فق ااخطجب اإل بلعق، حتى ابؿ الجـ 
اادكاي، األعر ااذم لدؿ  مى أف ااصكرة اا عكذذلي ااعرلكعي امفملطل ق هق صكرة عرلحي امك ق 

. اإللرائلمق كاؤللدلكاكذلج ااعللطرة كاذاؾ ال تراذع هذه ااصكرة كال تي تقد
: إف ت علط صكرة اافملطل ق بهذا ااشكؿ، لقكـ  عملجن بعج لمق

حلث لتحكؿ اافملطل لكف ذعلعجن إاى صكرة كاحدة، كرلهي كشرلرة كال لعكف . ااتععلـ . أ
. ااكثكؽ فلهج

ذا تكمعت، فإف كبلعهج لقتطع عف للجاه الخدـ ااعتكاع  . ب ال للعح اهذه ااصكرة أف تتكمـ كا 
كعف ). فق فترة اابحث اـ  ذد عقجبمي كاحدة عع فملطل ق لتحدث  ف ععج جة شعبه). ع هج

خبلؿ تذربي شخصلي فقد أذرت صحلفي ككؿ هعلر اقجءن ععق أذراه ااصحفق  كفر 
البل ق بعد ا تهجء عج لعق بععملي االكر ااكااق اللأا ق  ف عكااؼ ااعثقفلف اافملطل للف 
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تذجه عج ذرل، كاد  شر هذا ااصحفق ععظـ عج امته بعد شهر تقرلبجن عف ا تهجء ذاؾ 
 .(االذتلجح اارهلب، كال أ لى ه ج أ ه  شر صكرتق كذاؾ

اات علط عرلح كغلر عقمؽ كلد ك إاى اختزاؿ األفراد كااذعج جت فق عفجهلـ بللطي غلر  . ت
ععقدة، األعر ااذم لعلؽ فهـ ااظكاهر كاالمكؾ كاادكافع، كاهذا االبب فإف ااخطجب 
اإل بلعق اإللرائلمق  جدة عج لخفق للجؽ األحداث، بعع ى أف هذا ااخطجب لقدـ 

. الس أل ه صجحب اضلي كاكف أل ه لرلد ااصعكد إاى االعجء" اإلرهجبق اافملطل ق"
كاعجذا لرغب  رفجت فق أف لطرد عف ااضفي؟ أل ه فشؿ فق عهعته كقط لحرس ااحملب 

كاعجذا لصعد ااعقجتمكف فق عخلـ ذ لف رغـ ا قطجع ااعجء كا عداـ األكؿ؟ . اإللرائلمق
كهكذا تقدـ األعكر بدكف للجاجت حقلقلي، بلبب رغبي !! أل هـ للععكف إاى أشرطي كط لي

 .فق ت علط اافملطل ق إاى هذه اادرذي االجذذي

اات علط لخمؽ صكرة ااعدك ااشرلر، كاهذا فجاخطجب اإل بلعق اإللرائلمق كخجصي فق فترة  . ث
ثـ إاى شخص إرهجبق ككجذب " شخص غلر ذم صمي"هذا اابحث، حٌكؿ  رفجت إاى 

كعخجدع كلرلد تدعلر إلرائلؿ كهك لدفع ااشعبلف إاى ااعكت كهك ااذم رفض ااعرض 
ااز لـ "كهكذا تحكؿ  رفجت إاى  عط . االخق ااذم اٌدعه بجراؾ ككمل تكف فق كجعب دلفلد

ااذم حعمه ااخطجب اإللرائلمق ذعلع ااعآلق كااككارث ااتق احقت بجاشعب " ااشرلر
 .اافملطل ق أكالن كاإللرائلمق ثج لجن 

اات علط ألضجن لذعؿ عف ااصعب فهـ عج لرلده أك ترلده ااذعج ي ااع ٌعطي، فعج داـ  . ج
رهجبلجن كاجتبلن، فإف عطجابه تصبح غلر ععقكاي كال عقبكاي كال  اافملطل ق عخبلن بجا ظجـ كا 

ككعج أ  ج  شؾ ب كالج اامص أك ااكجذب، فإف صكرة اإلرهجبق ااقجتؿ . عفهكعي ألضجن 
ااعمتصقي بجافملطل ق للذعؿ عف أفعجاه أك عظجهر لمككه علأاي غلر اجبمي ام قجش أك 

 .اافهـ

اات علط ألضجن لعفل ج عف ااتعجطؼ عع ااضحلي، فجاقجتؿ اإلرهجبق اف لتحٌكؿ إاى ضحلي أك  . ح
ااصكرة اا عطلي تع ع ج عف ابكؿ تحكاهج إاى ضحلي، . عف ااصعب  مله أف لككف ضحلي

اـ تكف تشلر إاى عقتؿ اافملطل للف - فق فترة اابحث–كعف ه ج فإف ااصحؼ ااعبرلي 
. كضحجلج كا  عج كإرهجبللف أك عطمكبلف أك أٌ هـ اتمكا بجاصدفي أك اتمكا دكف ععرفي ااقجتؿ

 .(كاد أشرت فلعج لبؽ إاى عثؿ هذه ااحجالت)



 98 

اهذه األلبجب عذتععي، كجف ت علط اافملطل ق كاختزااه فق عرٌكب كاحد ادل اإللرائلمق االهكدم  عملي 
كا لي تعجعجن اتلهلؿ ااتعجعؿ ععه، اتبلن كطردان كلمبجن امحقكؽ كتذرلدان كتذرلعجن اكؿ عج لعكف أف لقكـ به 

. امتعبلر  ف  فله
كعهعج حجكات كتحجكؿ ااصحؼ ااعبرلي : "ذك ق ع صكر عمٌخصجن األعر بعج لمق. كحكؿ ذاؾ، لقكؿ د

عف االلر فق ااعلجر ااعكضك ق، إال أ هج تحعؿ كملشلهجت كصكرا علبقي حكؿ ااعربق كاافملطل ق 
كااعلمـ، كعرد ذاؾ هك رؤلي اآلخر فق االهكدلي كدلف كاإللرائلملي كدكاي كثقجفي حدلثي، كبجاتجاق االعق 

. "أك ااتعبلر ككأ ه حقلقق ككااعق/ إاى فرض كتععلـ ااعصطمح ك

                                                 
. 101ِٕصٛس، ِصذس عاتك، ؿ.  د 
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: الخطاب اإلعالمي اإلسرائيمي وتجمياته في المستوى الثالث؛ البحث عن عالقة مغايرة
 

أشرت فلعج لبؽ إاى ااعلتكل ااثجاث عف علتكلجت اامغي فق ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق فق  بلاته 
بجآلخر اافملطل ق، كامت إف هذا ااعلتكل لعترؼ بجافملطل ق كحقكاه، كأ ه لهدؼ إاى تذكلر 

بآالعه " اال تراؼ"بجافملطل ق ك" اال تراؼ"اإللرائلمق بأخبلالجته كا  لج لته كرفعته ااركحلي عف خبلؿ 
. كعشج ره كإ لجف

هذا ااعلتكل هك علتكل حقلقق كعكذكد كلأخذ هجعشجن عمحكظجن فق عذعؿ ااخطجب اإل بلعق 
فإف - أم خبلؿ اذتلجح  للجف أك عج لعق إلرائلملجن بععملي االكر ااكااق–اإللرائلمق، كفق فترة اابحث 

أثجرتهج رلجاي إحدل ااعشتركجت فق ذرلدة هآرتس طمبت فلهج " ضذي"ااعلأاي تفٌذرت بجافعؿ عف خبلؿ 
كصمت إاى عرحمي تحٌكات فلهج ععجرضتهج " هآرتس"إاغجء اشتراكهج فق ااصحلفي، بلبب أف صحلفي 

ظجهرة صحفلي غبلي كآثعي، حتى كاك كجف عف ااصعب  مق أف أارر عىف ًعف هجتلف "امصهلك لي إاى 
. "ااصفتلف تز ذ ق أكثر، فقد لئعت عف كبلهعج

عكتب رئلس ااحككعي كصكت "هذه اارلجاي ذرت كراءهج للبلن كبلران عف إاغجء االشتراكجت كصمت إاى 
إلرائلؿ حلث ذكر ااعلؤكاكف فق ااعؤللتلف أف اإلاغجء ذجء  تلذي ضجئقي ااتصجدلي، كاكف ثعي 

. "إحلجس كلط هلئي تحرلر هآرتس أف هذا الس هك االبب ااحقلقق
ااتقرلر ااذم  شره صحفلجف هعج حجذق كراكس كألجؼ حجللـ، فق صحلفي ععجرلؼ حكؿ عكذي إاغجء 

لذكر صراحي أف هذه - ااتق بدأت عع ا دالع ا تفجضي األاصى–االشتراكجت فق صحلفي هآرتس 
ااخط االلجرم ااذم تتخذه ااصحلفي فق تقجرلرهج  ف األحداث فق اال ي "ااعكذي كج ت بلبب 

، كاهذا فإف ااقراء لشعركف بأف "ااعلؿ ااعؤلد امفملطل للف ااذم تبدله ااصحلفي" كبلبب "كاا صؼ
. "هذا أعر ال لعكف ااتلملـ به"
اإللرائلملي رصدت ااتقجرلر ااتق ت شرهج صحلفي هآرتس ع ذ ا دالع " ذععلي حؽ ااذعهكر فق ااععرفي"

، كعف خبلؿ ااتقرلر لتضح أف احلجس اٌراء (8/5/2002)اال تفجضي كحتى تجرلخ  شر ااعقجؿ 
. ااصحلفي ااعذككرة بعلمهج امفملطل للف صحلح

: فقد ذكر ااتقرلر عج لمق

                                                 
. 8/5/2002، ِؼاس٠ف، "ِا اٌزٞ ٠ص١ش غعة لشاء ٘آسذظ" حاظٟ وشاٚط ٚأعاف حا١٠ُ  

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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  تقرلران صحفلجن ت جكؿ حلجة االكجف اافملطل للف فق ااضفي كاطجع غزة47ه جؾ  .
 فق ااعقجبؿ  شرت أربعي تقجرلر صحفلي فق ذات اافترة حكؿ علتكط جت ااضفي كغزة. 

 42 تقرلران عف ااتقجرلر االجبقي ااتق تدكر حكؿ حلجة االكجف اافملطل للف كتبهج ااصحفق 
 .ذد كف الفق

  اذد كف الفق، فإف ااعكاضلع ااعركزلي فلهج تدكؿ " ع طقي ااغلؽ"فق زاكلته األلبك لي
حكؿ اصص شخصلي امفملطل للف فق ضجئقتهـ االاتصجدلي  تلذي ابلغبلاجت كااحكاذز 

ااتق لفرضهج ااذلش فق ااع جطؽ، ككذاؾ االتهجعجت عف ابؿ اافملطل للف ضد اكات األعف 
اإللرائلملي كضد ااعلتكط لف ااذلف لع عكف  بكر اا لجء ااحكاعؿ امحكاذز ااعلكرلي 

كلطمقكف اا جر بجتذجه ااعلتشفلجت كااعكاط لف ااعزؿ كلبعدكف اافملطل للف  ف 
 عؿ ااصحلفي  عؿ "لخمص تقرلر ذععلي حؽ ااذعهكر فق ااععرفي إاى أف .أراضلهـ

 ."غلر عه ق، كااعمحؽ لغطق بصكرة ع حجزة األحداث كلتذجهؿ عج لعر به ااعلتكط كف

  تدؿ اا تجئج  مى  عؿ "ااصحفلجف فق ععجرلؼ لعٌمقجف  مى تقرلر ااذععلي ااعذككرة بجاقكؿ
غلر عه ق امصحفق ذد كف الفق ااذم لعتعد  مى ركالي طرؼ كاحد، كال تكذد ادله 

 ."حلجدلي كاك تظجهرلي

تلتخدـ بكثرة صكرا عرك ي امذرحى، كت شر كثلران "كل تقد ااصحفلجف ااعذككراف صحلفي هآرتس أل هج 
 ف عكضكع رفض ااخدعي ك ف ااذج ب االلجرم عف ااخجرطي كلتذجهمكف بشكؿ عطمؽ ااععلكر 

االعل ق، ككذاؾ فإف ااصحلفي تتذجهؿ تذجهبلن عطمقجي ااعدف ااتق لطجاهج اإلرهجب عثؿ ااخضلرة كااعفكاي 
. "ك تج لج كاطجع ااعهجذرلف ااذلف تضرركا كثلران عف ااععملجت

هذا ااكااع ااذم  معله تبرره اادكتكرة تعجر البس بأعرلف هعج؛ أ ه فق حجاي ااحرب فبل لعك  ج أف  طجاب 
كلجئؿ اإل بلـ بأكثر ععج تقدر  مله بلبب ااصراع ااذم لعج له اإل بلعق فق ذاته بلف عشج ره 

، أعج األعر ااثج ق ااذم -كهذا عج ل كرك ه  مل ج كفملطل للف–ااكط لي كعتطمبجت ااعه ي ااصحجفلي 
البس فهك عج طرأ عف تغللر فق اال كات األخلرة فق  بلاي اا ظجـ بكلجئؿ اإل بلـ، فجاللطرة . تلكاه د

. أكبر، كذاؾ بلبب ااتطكر فق ااب لي اال بلعلي ااعجاعلي" اآلخر"أاؿ، كاال فتجح  مى 

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

(. 99) ٚلائغ ٠َٛ دساعٟ، ِصذس عاتك، ؿ 
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اؤللمكب ااذم - بتلجره ااعركزم–كاك ق أ تقد أف ااتحرلض  مى ذرلدة هآرتس، كرفض ااذعهكر 
اال فتجح "لكتب به ذد كف الفق كآخركف، ال لتعمؽ فقط بهذا ااصراع بلف ااعه لي كااذاتلي أك اعذرد 

إف هذا عج . إاى األبد" ااضحلي"، أ تقد أف اإللرائلمق االهكدم لرلد احتكجر دكر "األكبر  مى اآلخر
، حلث ترل ااضحلي أف عف حقهج أف تعجرس عج لحمك اهج دكف "طغلجف ااضحلي"لعكف اق أف ألعله 

. ا تقجد كأف تطمب عف اآلخرلف تقدللهج ك دـ عحجلبتهج بذات ااعقجللس ااتق ليحجلب بهج اآلخركف
اهذا االبب لبدك ذد كف الفق عز ذجن كغلر حلجدم أل ه لخرج اإللرائلمق االهكدم عف  عطلي ااضحلي 

لحجلب أ عجؿ اإللرائلمق االهكدم بذات ااععجللر ااتق لحجلب بهج كؿ - بعج لكتب–أك طغلج هج، كهك 
إف ااعرأة ااتق أاغت إشتراكهج فق صحلفي . اابشر، كهك عج ال لرضق ااذعهكر اإللرائلمق ااعرلض

، كهق بهذا تعكس  ف ذاؾ "غبلي كآثعي"هآرتس اد ت أف هذه ااصحلفي تهجذـ ااصهلك لي فق ظجهرة 
امصكرة ااعقدلي " تد لس"، بج تبجر أف هآرتس تقـك بععملي "آثعي"اابعد ااذم  قصده عف خبلؿ كمعي 

. امضحلي االهكدلي
إف إ جدة ااضحلي إاى بشرلتهج ك جدلتهج كعحجلبتهج بعقجللس ااعجاـ األرضق كتخملصهج عف أكهجعهج 

كتكٌرعجتهج ااذه لي كااللكلكاكذلي  عملي صعبي كععٌقدة كعكمفي ألضجن، كاهذا االبب فأف ااعلتكل ااثجاث 
، كعج لحمك "حلجب اا فس"عف اامغي ااذم أشرت إاله لجبقجن، لع ق بشكؿ أك بآخر، ااذدؿ عع ااذات أك 

ائللرائلمق االهكدم أف لقكؿ، هذا ااعلتكل عف اامغي  كع ألضجن عف ااعك كاكج ااداخمق حلث لراذع 
اا قلض أك ااعدك، حلث لتحكؿ " آخره"اإللرائلمق صكرته كدكره كلمككه كذاؾ عف خبلؿ ااتحدلؽ فق 

". األ ج"هذا اا قلض إاى كللمي تذكر بػ 
كل ت جكؿ فق هذا ااعبحث أشكجالن أك رؤل عختمفي عف هذا ااخطجب تصب ذعلعجن فق رؤلي ااضحلي 

. ا فلهج كلمككهج عف خبلؿ تعجعمهج عع آخرهج اا قلض، ا رل عج لذعع بل هج كعج لفٌرؽ
صحفق غلر عه ق "ا قرأ أكالن عج لكتبه ذد كف الفق ااذم تحٌكؿ ب ظر ااذعهكر اإللرائلمق إاى 

". كعتحٌلز
عفتعؿ –هذه اللت حربجن فرضهج شجركف "لكتب ذد كف الفق عج لمق " حرب ج ذعلعجن "فق عقجؿ اه بع كاف 

هك "  رلد ااحرب"كا  عج هق حرب ج ذعلعجن، اا داء ااذم تعجاى فق عظجهرة االعلف ابؿ شهر - ااحركب
. " داء اـ للعع بعثمه فق ألي دكاي عتحضرة عت كرة، بعد ذاؾ تحكؿ إاى  داء ا ج ذعلعجن 

                                                 
١ٌظ ِٓ اخرشاػٟ، ٌٚىٕٗ ٚسد فٟ حذ٠س ِغ اٌؾاػش ٚإٌالذ ص١٘ش أتٛ ؽا٠ة، اٌزٞ أؽاس إٌٝ عٍٛن - ٌٍذلح اٌؼ١ٍّح– اٌرؼث١ش  

. ٌٍعح١ح ٚدٚس٘ا ٚعٍٛوٙا ٚسداخ فؼٍٙا- ِشظٟ فٟ تؼط ظٛأثٗ–ِحذد 

ذشظّح " صٕاػح اٌٌٙٛٛوٛعد"اٌىاذة ا١ٌٙٛدٞ األِش٠ىٟ اٌذورٛس ٔٛسِاْ فٕىٍغرا٠ٓ فٟ وراتح ..  ذحذز حٛي ٘زٖ إٌمطح ِطٛالً  

. 2001عّاغ إدس٠ظ، داس ا٢داب، ت١شٚخ، 

. 7/4/2002، ٘آسذظ، "حشتٕا ظ١ّؼا" ظذػْٛ ١ٌفٟ،  
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ذد كف الفق لرلد إلرائلؿ دكاي ال ت جدم امحرب، كال تد ك إاله، كلذمد ااذعلع أل هـ ا ضعكا إاى هذه 
لتبلف أ ه ال لكذد عف لعٌبر "ااد كة، كااذعهكر ااذم لذمده الفق هك ذعهكر للتحؽ شجركف ذاؾ أ ه 

. " ف تطمعجت ااذعهكر اإللرائلمق أكثر عف رئلس ااحككعي
كفق هذا ااعقجؿ لعتقد الفق أف شجركف لحر ذعهكره ااذم للتحقه، كعج أ ه كعـ أفكاه كزرائه، كأف 

شجركف التطجع خداع ااعجاـ بأف اافملطل للف رفضكا  رض بجراؾ االخق، كأ ه لقـك بجذتلجح ع جطؽ 
. "ضربهـ كتعملعهـ درلجن فق دركس االبلـ"االمطي عف أذؿ 

عف ااذم لل جضؿ ضد : "كعف ثـ لتحكؿ الفق إاى ذمد ذعهكره كلحجلبهـ  مى اختلجرهـ ااحرب فللأؿ
ااذلف تعتقمهـ إلرائلؿ، كهؿ " ااعلمحلف"اإلرهجب بعد أف لحق ج كؿ األذرع األع لي اإللرائلملي؟ كعف هـ 
كعج هق ااب لي ااتحتلي ائلرهجب إذا اـ ! للتحٌكاكف إاى عقجكاق أعف إللرائلؿ بعد أف لتـ إخبلء لبلمهـ؟

لكف االحتبلؿ كاالأس كااكراهلي؟ كلؼ لتلج د هذه ااضربي االجحقي ااتق أ زا جهج بجافملطل للف كمهـ 
. "فق حرب ج ضد اإلرهجب؟؟

ذا فهع ج هذه األلئمي فملطل لجن، فإ هج تع ق عج لمق إف األذهزة األع لي ضركرلي ألعف إلرائلؿ كأف عف : كا 
" كؿ"ااخطأ تدعلرهج، كأف عف للتـ ا تقجاه للتحٌكؿ إاى  دك كالس إاى صدلؽ، كأف ضرب 

كأف االحتبلؿ هك االبب األكؿ ائلرهجب كال بد إذف عف اال لحجب عف ااع جطؽ . اافملطل للف خجطئ
إاى تقجلـ األعف عع اافملطل للف عف - خمؼ لطكره–بعع ى آخر، فإف ذد كف الفق لقترح . اافملطل لي

كاهذا فإف عف - برأم ذد كف–االحتبلؿ اـ لعد لفلد، كال لذدم . خبلؿ إ طجئهـ التقبلالن أك كلج ج عج
كعف ااعذب أف لغضب هذا ااكبلـ ااتلجر ااعرلض . ااع جلب كاألفضؿ تقجلـ ااعهعي األع لي ععهـ

. امذعهكر اإللرائلمق، فهذه اارؤلي تذد اهج أصداء عؤلدة ادل صج عق ااقرار اإللرائلمللف
 شرات اآلالؼ "كاكف لبدك أف هذا الس فقط عج أغضب اإللرائلمللف، فذد كف الفق لكاصؿ فق عقجاه 

عف اافملطل للف لذ جء فق ع جزاهـ بعد ل ي ك صؼ لصعب احتعجاهج، عذ كرلف عف أصكات 
اارصجص كاادبجبجت كااذثث ااتق ترد إاى ااعلتشفلجت فق كؿ احظي كاال تقجالت ااذعج لي كااتدعلر 
ااشجعؿ، كؿ هذه األعكر تتعخض  ف عشج ر شدلدة ذدان ألف ااعجاـ بجلتث جء أعلركج  جد ل ظر إال ج 

. "حجالجن كأ جس عذذكعلف
!! هذا هك ااعر ب
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أف لرل اإللرائلمق  فله فق عرآة آخره اافملطل ق، أف لتحكؿ اافملطل ق إاى ضحلي، كأف لتحكؿ 
كالفق ال لذجعؿ فق . اإللرائلمق االهكدم إاى ذبلد، ال لرغب اإللرائلملكف االهكد برؤلي أ فلهـ ذبلدلف

إ ه لذرد ااضحلي االهكدلي عف ادللتهج ك قجئهج كهجاي . هذا كال لذٌعؿ األعكر، بؿ لقٌدعهج  جرلي كعج هق
. ااشفقي كااتعلز ااعحلطي بهج

ااخطجب اإل بلعق اارلعق ااعذ د اصجاح اا خبي االلجللي كاالاتصجدلي فق إلرائلؿ تصٌكر اافملطل ق 
 مى أٌ ه اإلرهجبق كااععتدم كرافض االبلـ، فلأتق الفق القكؿ ااعكس، اهذا كجف عف -  مى إطبلاه–

ااطبلعق أف لتعٌرض كتتعرض صحلفته ابل تقجد، كاهذا ل تبه ذد كف إاى عج لدكر حكاه فلقكؿ بعرارة 
ااصحجفي فق ععظعهج تعلش إحدل احظجت اادرؾ األلفؿ اهج، الس فق تذ دهج شبه ااعطمؽ، "شدلدة 

بؿ فق أ هج ال ت ذح فق تكفلر ععمكعجت حقلقلي امذعهكر  عج لذرم  مى بعد لج ي عف ع جزاه، صكر 
 جدرة عف ااععج جة ااتق لعر بهج اافملطل لكف بثٌتهج ااق جة ااثج لي دفعت كزلر اادفجع إاى إغبلؽ أبكابه 

. "بشكؿ عؤات فق كذه ااصحفللف اإللرائلمللف
فعج هك األعر ااعقمؽ ااحقلقق امكجتب ااذم لتصؼ إلرائلملجن بعدـ ااعكضك لي؟ لرد الفق  مى هذا 

هذه فترة عظمعي فق إلرائلؿ، الـ عف ااضرر ااذم  محقه بأ فل ج اآلف اف لتـ "ااتلجؤؿ بجاقكؿ 
. "إصبلحه

عج لهعه هك أال . صكرة إلرائلؿ أكالن ك قجءهج كأخبلالتهج كرفعتهج ااركحلي كاإل لج لي!! هذا عج لز ج الفق
!! تتمكث إلرائلؿ كأف ال تفقد ااطرلؽ كأف ال تضلع ااعصبجح

. الفق لعترؼ بجخطجء إلرائلؿ بحؽ اافملطل للف عف أذؿ أف تبقى إلرائلؿ  جصعي كعضلئي كأخبلالي
فعف ااعع كع اال تراض  مى أفعجؿ ااضحلي . حتى هذا ال للعح به تلجر  رلض عف اإللرائلمللف

هذا هك أفضؿ عج لعبر  ف آراء الفق كاتذجهه كاغته فق  بلاته بآخره اافملطل ق، إ ه . كععجرلجتهج
لدرؾ أف اادـ ال لؤدم إال إاى اادـ، كأف ااكراهلي ال تذ ق إال ااكراهلي، هك لؤعف أف عصمحي إلرائلؿ 

هق رؤلي صهلك لي ادلعي اـ تذد ااعلجحجت كال اإلعكج جت ". ااتفجهـ"ك" اات للؽ"ك" بجاتعجكف"تقضق 
. اتعبر  ف  فلهج فلعج عضى

ذا كجف ذد كف الفق  كفق صحلفي هآرتس ألضجن  ذد رؤلي كاغي عختمفي فق تعجعمهج عع اافملطل للف، كا 
إاى اإل لحجب عف ااع جطؽ اافملطل لي كاات للؽ ععهـ عف أذؿ - عف خبلؿ فهع ج اعج كتب–لد ك 

لعتقد أف ااحرب  مى اافملطل للف بجاطرلقي - كهك ععمؽ دائـ فق ااصحلفي–األعف، فإف ذد كف لجعت 

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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شجركف هك االجئؽ األكثر خطكرة "لقكؿ لجعت . ااتق لقكدهج شجركف غلر عذدلي، كال تحقؽ ألي  تجئج
. "عف بلف أكائؾ ااذلف اجدكا ااعربي ااكط لي فق أم كات عف األكاجت

، رئلس فشجركف لقكد حربجن ال عثلؿ اهج ضد اافملطل لق"كفق إذجبته  مى هذه ااعقدعي لقكؿ ااععمؽ 
ااحككعي دعر العجن كبلران ععج للعله ااب لي ااتحلي ائلرهجب كااتق تشعؿ فق للجاهج  عط ااحلجة ااطبلعلي 

كفق  شجط غلر  جدم أخذ شجركف لتصجدـ عع كؿ . اعئجت اآلالؼ عف اا جس األبرلجء عف كؿ ذ ب
ااعجاـ ارفضه كاؼ إطبلؽ اا جر، كشرلكه ااخفق لجلر  رفجت للج ده فق ذاؾ، إال أف شجركف برهف 

كعلأاي عجذا للفعؿ بعد ..  مى ا ه ال لرلد أف لذرب كاؼ إطبلؽ اا جر حتى   دعج لككف ذاؾ ععك جن 
. "أف تيراؽ اادعجء كلهدان ااغبجر تظؿ علأاي غجعضي كغلر كاضحي كعثلرة امكثلر عف االرتلجب

تتحكؿ فق ااتذربي اإللرائلملي إاى .. شعمي  جرلي فق ااهكاء"أكثر عف ذاؾ، لعتقد ااععمؽ أف شجركف 
. "كجبكس عفزع

أعج بجا لبي امحرب  مى اافملطل للف كاذتلجح عد هـ فإف لجعت لعتقد أف ذاؾ عذرد  عملي إرضجء 
ااتق ال ألجس اهج تذجه اافملطل للف بجا لبي امكثلرلف عف اإللرائلمللف ااذم لقكؿ "اعشج ر ااذعهكر 

. "اقد أدخم ج خجزكاجن فق أبك أبكهـ: الجف حجاهـ
لبدك لجعت أاؿ حدة كتطرفجن فق آرائه حلجؿ اافملطل للف، فهك لعتقد أف ااحرب  مى اإلرهجب 

اافملطل ق كاذبي، كاكف الس بطرلقي شجركف، كاافملطل لكف اللكا كمهـ عذ بلف، كاكف  رفجت علؤكؿ 
.  ف اإلرهجب كبهذا فهك للج د شجركف فق حربه ااخطرة

لجعت ل جاش اإللرائلمللف، كااشأف اافملطل ق تحٌكؿ إاى شأف داخمق إلرائلمق، لجعت ال للأؿ  عج 
لقكاه اافملطل لكف كعج لطمبك ه، كاك ه للأؿ  ف ااطرلقي ااعثمى فق ااتعجطق كااتعجعؿ عع ااعشكمي 
اافملطل لي، كاكف لؤااه األهـ لبقى هك االؤاؿ ااكذكدم اإللرائلمق االهكدم، أك عج لعبر   ه بقمؽ 

 بلعي فجراي بخطكط اكلي اللجلي ع فمتي اقجئد لقكد شعبه ع ذ عدة "شدلد حلجؿ شجركف ااذم لشٌكؿ 
طكلمي فق طرلؽ دعجء ال ذدكل ع ه، لذب أف لتـ إلقجؼ هذا ااشخص ابؿ أف لصبح ااكات 

. "عتأخران 
. لبدك لجعت غجعضجن فق أفكجره بعقجاه هذا، كاكف ااكاضح أ ه امؽ ذدان  مى عصلر إلرائلؿ

                                                 
. 24/4/2002 ظذػْٛ عاِد، ٌٕٛلف اٌشظً اٌزٞ ٠ٕذفغ فٟ اٌعٛء األحّش، ٘آسذظ،  

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 

.  اٌّصذس اٌغاتك 
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إف ااقمؽ  مى عصلر إلرائلؿ هك ااذم لدفع هؤالء إاى ااتفكلر بجآلخر اافملطل ق، كاكف اا ظرة إاى 
-. بمغي تكدكركؼ–"  عملي"بقدر عج تبدك " إ لج لي"هذا اآلخر ال تبدك 

ااصكرة ااععملي اص ع االبلـ بلف ااشعبلف لعبر   هج ركف فك دلؾ، أحد رؤلجء عركز بلرس املبلـ 
االجبقلف، فق عقجؿ اه  شرته صحلفي لدلعكت أحرك كت فلقكؿ إف عؤللته، كعف اذؿ خمؽ ركابط 

 شجطجت طبلي فق خدعي االبلـ، كعف "اذتعج لي كثقجفلي كااتصجدلي بلف ااشعبلف، فقد أاجـ ااعركز 
ضعف ذاؾ ااتعجكف بلف ااعلتشفلجت اافملطل لي كاإللرائلملي، كالتعرار عشركع إاملعق إلبجدة اآلفجت 

. .."ك شجطجت رلجضلي عتعددة.. اازرا لي
إاجعي دفلئي تك كاكذلي عشتركي كاذاؾ ألضجن أالـ عراكز "إاى - حلب كجتب ااعقجؿ–كلهدؼ ااعركز 

كعبلكتر تكصؿ طبلبجن عف طرفق ااخط األخضر، ككذزء عف ااتثقلؼ  مى الـ االبلـ  قلـ كرشجت 
علرحلي بعشجركي ععثملف عف كبل ااشعبلف لعرضجف  مى ااشبلبي، االخجفي فق هذا ااصراع ااع لؼ 

. "كااكللمي اإل لج لي احمي
تقرلب عك د االبلـ عع ذلرا  ج كااحلمكاي دكف عكت - "كعج لقكؿ ااكجتب–أعج ااهدؼ ااكحلد اهذا ااعركز 

". عكاط لف إلرائلمللف كفملطل للف للقطكف االكـ  مى عذبح ااعكاذهي
هذه ااصكرة ااععملي املبلـ تبدك غجعضي كؿ ااغعكض، كهق ال تقكل  مى اا قجش، كاهذا فإف ااصراع 

، كااهدؼ هك "إ لج لي احٌمه"كلذب اابحث  ف حمكؿ " لخلؼ"بلف اافملطل للف كاإللرائلمللف هك صراع 
. عك د االبلـ كالس تحقلقه" تقرلب"

كتقرلب ااعك د لتطمب عشجرلع عشتركي عف ضع هج ااكعبلكترات كااتعثلملجت كااتعجكف ااطبق، ااعقجؿ ال 
. لتحدث  ف حقكؽ كا  عج  ف عكا لد علتقبملي اص ع االبلـ

هذه ااعكا لد لتحدث   هج شخص آخر لرلد االبلـ عع اافملطل للف، كاكف الس اافملطل للف ااحجاللف، 
لحتجج االبلـ ااحقلقق ااعب ق  مى ااعفجكضجت كااععجهدات ااذجدة إاى ذلؿ ذدلد عف "كا  عج 

. "اافملطل للف ااعتحررلف عف ااكراهلي كااخمؿ االذتعج ق ااكظلفق ااذم ل شئ اإلرهجب
فق عثؿ هذا اا ص، فإف ااضحلي ااعفترضي ال ترلد أف ترل أفعجاهج كال أ عجاهج، كهق ترعق بجاتهعي 

، كاهذا فإف "ااكراهلي كااخمؿ االذتعج ق" مى  قلضهج، فجالرهجب ال ل شأ  ف االحتبلؿ كا  عج  ف 
ااضحلي ااعفترضي ال تطمب عف  فلهج أف تتغلر، بؿ أف لتغلر ااطرؼ اآلخر حتى لراى إاى علتكل 

كبلعجن اكجتب لد ى ذجككب " ص ج ي ااهكاككلت"فق هذا ااصدد لذكر عؤاؼ كتجب . تمؾ ااضحلي

                                                 
. 6/5/2002، ٠ذ٠ؼٛخ احشٚٔٛخ، "اٌٙذف اٌٛح١ذ ٌّشوض ت١شط ٌٍغالَ" سْٚ فٛٔذ٠ه،  

.  اٌّصذس اٌغاتك 

. 5/5/2002ظ١شٚصاٌُ تٛعد، ". اٌغؼٟ إٌٝ األِاَ تحزس" ظ١شاٌذ ؽ١ٕثشؽ،  
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إف شر ااهكاككلت اافرلد ال لفٌرد االهكد بعلدان  ف اآلخرلف فحلب، بؿ ألضجى لهب " كز ر لقكؿ فله 
، كل قؿ عؤاؼ ااكتجب ااعذككر اكالن آخر اكجتب آخر "االهكد األحقلي بعطجابي هؤالء اآلخرلف بأعكر عج

رألعجؿ أخبلاق ك مى االهكد أف لطجابكا بجاللجدة  مى هذه ااعمكلي "لصؼ فله أف ااعحراي االهكدلي 
. "اا فللي

إف ااعطجابي بتغللر اافملطل للف اص ع االبلـ دالؿ  مى رغبي ااكجتب بجالبلـ، كاكف بشرط كاحد ككحلد 
هك إزااي اافملطل للف ااحجاللف، كهذه رؤلي كاغي ذدلدة لعبر   هج ااعلتكل ااثجاث عف اغي ااخطجب 

. اإللرائلمق ااذم لعترؼ بكذكد اافملطل للف، كاكف بشركطه ااخجصي
لكذد خلجر "لضجؼ إاى هذه ااتذملجت فق ااتعبلر  ف ااعبلاي عع اآلخر اافملطل ق عج  قرأه فلعج لمق 

اؤلشخجص ااذلف لعلشكف بلف اا هر كاابحر، كالتطبل جت اارأم ااعجـ تكشؼ أ هـ لفهعكف كعلتعدكف 
امعكدة إاى اا ظجـ ااعربع، ااذم لمـز كؿ ععلكر بجاتكٌصؿ إاى حؿ كلط لقضق بعكاذهي اارافضلف عف 

داخمه، كااز عجء غلر ااقجدرلف  مى دفع ثعف ااعكاذهي ااداخملي هـ ااعلؤكاكف  ف لفؾ اادعجء 
. "ااعتكاصؿ

اجدرلف  مى عكاذهي - عف ااطرفلف–هذا ااكجتب ال لرلد إزااي اافملطل للف كاكف لطمب ز عجء ذدد 
، كهك لعتقد أف ععظـ اافملطل للف كاإللرائلمللف "اا هر كاابحر"ااعتع تلف كاارافضلف اص ع االبلـ بلف 

كااعلكف لؤع كف بإحبلؿ االبلـ عف خبلؿ تلكلي عج فق ااع طقي ااعذككرة، كهق إشجرة اكلي حقلقلي  مى 
دكف –تغلر فعمق كحقلقق فق اا ظرة اإللرائلملي اآلخر اافملطل ق، بعع ى أف ه جؾ أرضلي امتلكلي 

اادخكؿ فق تفجصلمهج، كهذا أحد عبلعح هذا ااعلتكل عف ااخطجب، فهك غلر شذجع بعج لكفق القكؿ كؿ 
-. أكرااه

ااعشكمي ااتق لراهج كجتب ااعقجؿ ال تتعمؽ بكذكد أرضلي امتلكلي ادل ااذج بللف، كا  عج تتعمؽ بغلجب 
. ااقجدة ااقجدرلف  مى تحقلؽ ذاؾ، كفق هذا إشجرة إاى رفضه اقلجدة شجركف، كتعبلر  ف لبلـ غجعض

فق  بلاته بآخره اافملطل ق، كلضرب " ااعمكلي اا فللي"ااكجتب ااصحفق  كلفج إادار لعكد إاى تمؾ 
" اارألعجؿ األخبلاق"إادار  مى ااكتر ااحلجس ااذم لثلر كؿ اإللرائلمللف االهكد، فهك ال للتععؿ 

كاكف لبدك أف كؿ شقء عبجح املهكد بعج فق ذاؾ تشبله االهكدم بجاعصجة ااعجالف "امضحلي   دعج لقكؿ 
إللرائلؿ، كااصراخ فق ذات ااكات ضد كؿ عف لشبه االهكد بجاعجالف إللرائلؿ، كهـ فق ااكات ذاته 

                                                 
. 55 فٕىٍؾر١ٓ، ِصذس عاتك، ؿ 

. 55 اٌّصذس اٌغاتك، ؿ 

. 7/5/2002، ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ، "ت١ٓ ِؼغىش٠ٓ إٌٝ أستؼح" آس١٠ٗ أسْٔٛ،  
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لقكعكف بإثجرة ااد لج ضد  زؼ للعفك لي فجغ ر، كاك هـ للتخفكف بجألعر ااذم أصدره ضجبط برلـ 
. "األراجـ  مى أذرع ااععتقملف كا تبجره خطأ ف لجن 

إادار لقكـ ه ج بععملي تذكلر كعقجر ي عخلفي كعر بي بجا لبي ائللرائلمق االهكدم، فق عثؿ هذا اا ص، 
إف كشـ ااععتقملف . فإف ااضحلي تدفع ألف ترل ذج بهج ااعظمـ ااذم ال ترلد أف تراه أك تعترؼ به

اافملطل للف  مى أذر هـ، لذكر بحجدثي رهلبي، فهؿ تحٌكات ااضحلي إاى تقملد ذبلدهج؟؟ 
". آثعي"اهذا االبب ا تبرت تمؾ ااعرأة ااتق أاغت اشتراكهج فق هآرتس بأف هذه ااصحلفي تقـك بععملي 

. كااضحلي كاعت فق حٌب ذاتهج فمـ تعد ترل شلئجن خجرذهج. اإلثـ لع ق ااتد لس
بجاذات، الذكر أكائؾ ااذلف " ععجرلؼ"كاهذا االبب، لكتب أكركم أف لرم عقجالن التث جئلجن فق صحلفي 

لركف فق أ فلهـ ضحجلج عقدلي أف األعر الس كذاؾ، كأف عج لذرم فق ااخجرج عهـ ألضجن، كأف  مى 
اف لظهر "لقكؿ أف لرم ، ه جؾ كااع ال بد عف اال تبجه إاله. ااضحلي ااعفترضي أال ت جاش  فلهج فقط

 علؿ فملطل ق، كاك ظهر للقتؿ فكران عثؿ بشلر ااذعلؿ،  علؿ شجركف فق اب جف، االمطي اافملطل لي 
لت تقؿ إاى  شرات كعئجت اجدة ااع ظعجت االرلي ااعحملي ااتق لتشف حعمي ا تقجـ تلتعر ال كات 

حلجة اإللرائلمللف لتتحكؿ إاى ذه ـ، كااعجاـ كٌمه . طكلمي، الس فقط فق ااببلد، بؿ فق ااعجاـ كمه
. "للتحكؿ إاى شجرع بف لهكدا ااعقدلق، اف ت عـ ألي لفجرة، طجئرة، أك لجئح بجألعف

اجدركف  مى أف - عثؿ ااشعكب ااعكجفحي عف اذؿ حقكاهج–ليعٌبر أف لرم بكضكح لجطع أف اافملطل للف 
لع عكا أم  علؿ عف ااحكـ كاال فراد بجالمطي،  مى  كس كثلرلف عف ااكتجب ااصحفللف اإللرائلمللف 

. "ااز لـ ااععلؿ"كهك ااتعبلر ااعمطؼ  ف " ااز لـ ااععتدؿ"ااذلف راه كف  مى فكرة ظهكر 
أم ركح : "أكرم أف لرم للأؿ بصكت  جؿو أعجـ ك ق هؤالء ااذلف ال لركف لكل أ فلهـ هذا االؤاؿ

حعقجء تعمكت ااشعب ااذم فضؿ ااعلتكط جت  مى االبلـ كااعصجاحي حلف ادعج اه  مى طبؽ عف 
- ربعج امعرة األخلرة–فضي؟ ككلؼ حصؿ أف كاؼ هذا ااشعب ذج بجن حلف ااترح  مله ااعجاـ ااعربق 

. "لبلعجن حقلقلجن ك بلاجت تطبلع؟

                                                 
. 4/4/2002، ٘آسذظ، "اٌحشب عررٛاصً حرٝ تٛػ" ػى١فا إٌذاس،  

. 4/4/2002، ِؼاس٠ف، "ِٓ ٘ٛ ِٛعٝ ِٚٓ ٘ٛ فشػْٛ" أٚسٞ أف١ٕشٞ،  

 خ١ش ِصاي ػٍٝ رٌه اٌّحًٍ ٚاٌخث١ش فٟ اٌؾؤْٚ اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ ٘آسذظ دأٟ سٚتٕؾرا٠ٓ اٌزٞ ػادج ِا ٠ؾ١ش إٌٝ اٌم١اداخ  

إٌّؾٛس فٟ ٘آسذظ " ٔٙا٠ح ظٙاص األِٓ اٌٛلائٟ"، ِصالً ِماي ٌٍىاذة تؼٕٛاْ "غ١ش ِؼرذي"ٚ" ِؼرذي"اٌفٍغط١ٕ١ح ترص١ٕفاخ ِصً 

 ٚف١ٗ ٠ظٙش ِذٜ خطؤ إعشائ١ً ترذ١ِش ظٙاص األِٓ اٌٛلائٟ ألٔٙا تزٌه ذخغش ػ١ٍّاً اٌىص١ش ػٍٝ اٌصؼ١ذ األِٕٟ، 7/4/2002تراس٠خ 

، ٚواْ أٚي عؤاي ٚظٙٗ ٌٟ ف١ّا إرا وٕد ِٓ 1998ٚلذ اٌرم١د تٙزا اٌىاذة خالي تشٔاِط ذٍفض٠ٟٛٔ فٟ اٌمٕاج اٌصا١ٔح فٟ ذً أت١ة ػاَ 

". األفٕذ٠ح"أٚ " اٌفالح١ٓ"

.  أف١ٕشٞ، ِصذس عاتك 
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ااذعهكر ااذم أصغى اؤلاكاؿ اابجئلي عف االلجلللف كااصحفللف ااذلف "أف لرم لفضح كؿ ذاؾ بجاقكؿ 
. "رفضكا االاتراح ااعربق كصٌفقكا اشجركف   د خركذه فق حعمي داعلي هق األلكأ عف كؿ عج لبقهج
ال لخرج أف لرم  ف ااخطكط ااعرلضي ااتق لد ك إالهج ااعلتكل ااثجاث عف ااخطجب اإل بلعق 

اإللرائلمق، كاك ه لبدك األذرأ كاألصرح كاألكثر تعرلي آلراء ااتلجر ااعرلض ااذم ل دفع فق طرلقه عؤع جن 
. بصكرة  عطلي  ف اآلخر اافملطل ق ك ف ااصراع ععه

 لتشهد أخلران بقكؿ لذعؿ كؿ هذه اا قجشجت ااعختمفي شكبلن كااعتفقي عضعك جى لضع ااعلأاي بأكاكلجتهج 
إضجفي إاى الجـ ااحككعي بجاكفجح ضد ااععملجت، فإ هج تلتطلع أف تعرض أفقجن لع ح "ك رلهج ألضجن 

َى امتكصؿ إاى كاؼ إطبلؽ اا جر كالتئ جؼ ااعفجكضجت عف ع طمؽ ااعحجفظي  مى  اافملطل للف عبرران
ااعصجاح األع لي اإللرائلملي كااهكلي االهكدلي امدكاي، كبدكف هذا األفؽ ل كاصؿ ااغرؽ داخؿ دائرة 

ااع ؼ كااكراهلي ااتق تذعؿ عف ااعفجكضجت ااحتعلي أصعب كأبعد، كفق ذات ااكات تعٌعؽ ااكراهلي 
. "ااداخملي إاى أف تصبح خطران  مى كذكد ج

، كالس هذا  لبجن أك "بجاخطر  مى ااكذكد"إذف ااعلأاي فق  هجلتهج ال تتعمؽ بجآلخر اافملطل ق كا  عج 
فجاذج بجف اافملطل ق .  قصجن، فعف ااعتكٌاع أف  لععه كأف  رصده، كاـ  كف  تكٌاع أف  لعع أك  قرأ غلره

كاكف عج ارأ جه آ فجن لعبر  ف ذدؿو حقلقق فق أكلجط اا خب ااثقجفلي كااللجللي . كاإللرائلمق فق صراع
حكؿ ااتعجعؿ عع اافملطل ق، الس عف حلث اال تراؼ بحقكاه أك آالعه، كا  عج عف حلث تقملؿ ااعخجطر 

. ااتق للببهج كذكده
كه ج، ال بد أف أشلر إاى أف اا ظرة إاى اا خبي ااثقجفلي اإللرائلملي االهكدلي بج تبجرهج كيبلن كاحدان، أك 

كال لعكف اختزااهج بتعبلر كاحد، ه جؾ اختبلؼ كهك .  عطجن أك  قملي كاحدة، هق  ظرة خجطئي كاجصرة
. اختبلؼ حقلقق لذد تعبلرات فق اا صكص ااتق أشر ج إالهج  مى عدل هذا اابحث

 
 خمص عف ذاؾ كمه إاى أف هذا ااعلتكل عف اامغي، ااذم لتمٌعس شكؿ  بلاي عج عع اآلخر اافملطل ق 

: تتعلز بعج لمق
إف عدل ا ترافه بجافملطل ق عرتبط بجارغبي فق إا جع اإللرائلمق  فله بذدكل أك  دـ ذدكل : أكالن 

. ألمكب ااتعجعؿ عع هذا اافملطل ق

                                                 
.  اٌّصذس اٌغاتك 

. 4/4/2002، ٠ذ٠ؼٛخ أحشٚٔٛخ، "فخ اٌغّٛض" سٚخ غف١ضْٚ،  

ٌٍؾخص١ح ا١ٌٙٛد٠ح، ٚاٌزٞ ٠ؼٕٟ ػذَ اخرضاي ا١ٌٙٛدٞ فٟ " إٌّٛرض اٌّشوة"ػثذ اٌٛ٘اب اٌّغ١شٞ إٌٝ ِا ٠غ١ّٗ .  ٠ؾ١ش د 

ص١ٔٛ١ٙرٗ أٚ ِاع١ٔٛرٗ، تً ٠شاٖ فٟ ذشو١ثرٗ اإلٔغا١ٔح ٚاٌؼ١ّمح ٚتّمذسذٗ ػٍٝ االٔرصاس ٚاالٔىغاس ٚفٟ ع١الاذٗ اٌّرؼذدج، ٌٚٙزا فٙزا 

(. 304)، ؿ1998اٌّغ١شٞ، ا١ٌذ اٌخف١ح، داس اٌؾشٚق، ت١شٚخ، . إٌّٛرض ٠غمػ ػٓ ا١ٌٙٛدٞ ػعائث١رٗ ٚإػعاصٖ ٚذفشدٖ
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لبدك اافملطل ق غلر عبرأ عف ااتهـ ااع لكبي إاله أك عف بقجلج ااصكرة اا عطلي ااتق ترٌلبت بفعؿ : ثج لجن 
. ااصراع كاال لف كاإل بلـ

إف ذمد ااذات كعحجلبي اا فس ااذم لتعٌلز به هذا ااعلتكل لأتق عف ع طمؽ اارغبي فق ااحفجظ : ثجاثجن 
 مى ااصكرة األخبلالي كاارفعي ااركحلي ااتق لذب أف تتعلز بهج ذعج ي االهكد، كعف هذا ااع طمؽ 
لظهر اافملطل ق  مى خمفلي هذا ااذمد كهذا ااحلجب، لظهر كفضلحي أخبلالي أكثر ع ه كإ لجف 

. لطجاب بحقكاه االلجللي
لهدؼ هذا ااعلتكل إاى ااحفجظ  مى دكاي االهكد كذعج ي االهكد كلخجؼ  مى عصلرهج، كهك ال : رابعجن 

" ااعحتؿ اارحلـ"لقؿ فق هذا  ف بجاق ااعلتكلجت األخرل، كاكف هذا ااخطجب بجاذات لتقدـ عف ع طمؽ 
ااذم لرلد أف لع ع ااكراهلي كااحقد، أم أ ه لرلد اابقجء فق ع طقي ال تكرهه كهك لععؿ  مى إزااي ألبجب 

. تراكـ هذه ااكراهلي
ف كجف لرغب فق إاجعي  بلاي عع اآلخر اافملطل ق، إال أ هج : خجعلجن  إف هذا ااعلتكل عف ااخطجب، كا 

تظؿ  بلاي غجعضي بدكف تفجصلؿ، ففق ااكات ااذم لد ك اابعض إاى اال لحجب عف ااع جطؽ 
، كرابع "عفجكضجت ذدلي"اافملطل لي، لد ك اابعض اآلخر إاى اات للؽ كااتعجكف، فلعج لد ك ثجاث إاى 

 ..كهكذا.. إاى إزااي ااذلؿ ااحجاق كخجعس إاى اعع ااعتعٌصبلف
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خالصة البحث 
 

إذا كج ت كظلفي اإل بلـ فق اا ظجـ اادلعقراطق هق تكفلر ع بر امعكااؼ ااعختمفي ك شر ععطلجت دالقي 
كعكثكاي ككشؼ إخفجاجت االمطي، فإف اإل بلـ اإللرائلمق فشؿ فق أف لككف كذاؾ إاى حدو كبلر 

ا تعد ااععمكعجت ااعكذهي عف اكات األعف "كخجصي أث جء تغطلي ا تفجضي األاصى، إذ أف هذا اإل بلـ 
 ."األعر ااذم لهدد الـ اادلعقراطلي كحقكؽ اإل لجف فق ااع جطؽ ااعحتمي

لعك  ج ااقكؿ إف "حرلي ااتعبلر كحؽ ااذعهكر فق ااععرفي هعج عف ألس اا ظجـ اادلعكاراطق، كاكف 
 " خطلرة احقكؽ اإل لجفتخلج ي اإل بلـ كغلجب  قدلته تذجه االمطي، أتجحج ارتكجب أ عجؿ اتؿ كخر كاج

 ااصكرة ااعت جاضي، عج بلف االد جء بدلعكاراطلي إلرائلؿ كبلف كك هج دكاي عحتمي، لدفعهج طلمي ااكات هذه
أف تذعؿ عف إ بلعهج تعبكلجن بجعتلجز، فهق فق صراع خجرذق علتعر عع اافملطل للف فق األراضق 

إف هذا ااكااع لدفع . ااعحتمي، إضجفي إاى تكتر داخمق بلف اافملطل للف ااعرب كاإللرائلمللف داخمهج
إاى أف ل تهج  ك لف ألجلللف عف ااتغطلي اإلخبجرلي أث جء - كخجصي ااعكتكب–اإل بلـ اإللرائلمق 
 :فترات ااصراع كهعج

 تغطلي ااتشرلع كهق تغطلي تتلـ ب شر األخبجر ااتق تعطق شر لي كعكج ي كللطرة :النوع األول
.  كااخطجب كااتكذهجت كااللجلجت ااتق تد عهجاامعذعك ي ااعهلع ي، إضجفي إاى األلدكاكذق

 تغطلي ااتذرلـ كهق تغطلي تتلـ ب شر األخبجر ااتق تذـر ااععجرلجت كااعكااؼ ااتق :النوع الثاني
تتخذهج ااعذعك ي غلر ااعهلع ي، كبجاذات ااعذعك جت ااعحركعي، ااغرلبي، كااععجدلي، خجصي فق 

إف تقجرلر كأخبجر ااتذرلـ تؤكد  مى ااتهدلد ام ظجـ . األكضجع ااتق تتعلز بجاتكتر االلجلق أك ااصراع
االذتعج ق كاإلذراءات ااتق اتخذتهج ااحككعي علؤكاق ااقطجع ااعجـ كاإلذراءات ااتق اتخذتهج ااحككعي 

. الحقجن بهدؼ التعجدة اا ظجـ

 كعج عجرلته كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلمق خبلؿ ا تفجضي –إف اا ك لف االجبقلف امتغطلي اإلخبجرلي 
ااعؤللي – ااتعبئي  هذه"بتعبئي اارأم ااعجـ كالس تصحلحه"ذعؿ عف هذه ااكلجئؿ تقـك - األاصى بجاذات

: اتخذت ع حى ااتحقلر ألضجن كتعلزت بعج لمق-  مى فكرة ااتذرلـ

اا ظرة االلتعبلئلي إاى اآلخر كهق  ظرة تتضعف ااحدلث  ف صراع حضجرات؛ حضجرة  لرة : أكالن 
 االلتعبلء   ظرةكعتقدعي فق عكاذهي حضجرات عتخمفي هعذلي لععؿ ااطرؼ اآلخر كفقجن اقلعهج كضكابطهج

 .االختزاؿ كااتععلـ كااتحقلر- بلف أعكر أخرل–ااحضجرم هذه تتضعف 



 111 

تب ق عكااؼ ااحككعي ك دـ ااعلؿ إاى ا تقجدهج، كهك  هج لجئد فق ااصحجفي اإللرائلملي فق : ثج لجن 
حجالت ااصراع كااتكتر، كاك ه ال ل طبؽ فق لمكؾ تمؾ ااصحجفي فق تغطلتهج اللجلجت ااحككعي فق 

كبجا لبي امتغطلي االخبجرلي . ااقضجلج ااداخملي، إذ تتحكؿ ااصحجفي   دئذ إاى ع بر ا تقجدم ذجرح
ااعلؿ اا قدم "ألحداث ا تفجضي األاصى، فإف بعض اابجحثلف لعتقدكف أف تمؾ ااكلجئؿ خمت عف 

، فلعج رأل اابعض اآلخر أف تمؾ (7)"ااتحملمق ااكاضح ااذم لشلد بج ذجزاتهج أك لؤكد  مى تقصلرهج
كابمت ااصحجفي كؿ ذاؾ دكف أم .. ابمت دكف أم تشكلؾ عقكالت ااذلش اإللرائلمق"ااصحجفي 

. (8)"التئ جؼ ععتبرة إلجه ا ضبجطجن عف ااحككعي

ااتهكلؿ ك دـ تحرم ااداي كااعلؿ امتفرلط، كفق هذا ااعذجؿ فقد أشرت فق اافصؿ االجبؽ إاى : ثجاثجن 
ركزت أك ذعمت عف - ااعكتكبي خجصي–تفجصلؿ ذاؾ، كاهذا أخمص إاى ااقكؿ إف ااصحجفي اإللرائلملي 

ألجلجن امتغطلي اإلخبجرلي، كبهذا فقد ظهرت  ز ي لعل لي عتطرفي " ااعرب ال لفهعكف غلر ااقكة"شعجر 
تخصص - خبلؿ ا تفجضي األاصى–كذدت علجحجت كبلرة اهج فق ااصحؼ، فهذه صحلفي ععجرلؼ 

كهك ااصحفق ااعقرب عف أرلئلؿ )لكتب فلهج صحفلكف لعل كف أعثجؿ أكرم داف " آراء"زاكلي بع كاف 
ككذاؾ  داؼ هعتل ق، أعج صحلفي لدلعكت أحرك كت فقد دأبت  مى  شر عقجالت أكرم  (شجركف

صحلفي هآرتس كحدهج هق ااتق . أكربجخ كالعك ي أاكف االعل للف كااعقربلف عف أكلجط ااعلتكط لف
 شرت فلهج عقتطفجت عف ااصحؼ اافملطل لي، هذا " صحجفي فق ااعكاذهي"التحدثت زاكلي بع كاف 

بجإلضجفي إاى  شرهج تقجرلر كعقجالت اكؿ عف دا ق ركب شتجف كأكرم  لر كلكلؼ ااغجزم ك علرة هجس 
. كذد كف الفق، ااذلف  رضكا فق عقجالتهـ آراء كعكااؼ ااشعب اافملطل ق كاجدته

ااتهكلؿ ك دـ تحرم ااداي كااعلؿ امتفرلط عظجهر  ذدهج فق ااصحجفي اإللرائلملي   دعج لتعمؽ األعر 
كهق عظجهر اتمؾ ااعبلاي ااكطلدة بلف االلجلي كاإل بلـ، حلث تصؼ . بجاصراع اافملطل ق اإللرائلمق

عحككعي بجاهلع ي ااصهلك لي كهق تعمق ااتغطلي "اابجحثي تعجر الٌبس ااصحجفي االلرائلملي بأ هج 
 لؤكد اابجحثجف رك له ك لر أف ااتغطلي ااصحجفلي اإللرائلملي  فلعج"اإل بلعلي امصراع اإللرائلمق ااعربق

 اابجحثي اإللرائلملي  أعج(هـ)كاافملطل ق  (اا حف)اإللرائلمق : ابل تفجضي علزت بلف شخصلتلف ذععلتلف
تلتخدـ اإل بلـ كللمي " ااعصج كااذزرة"آللج فتذكر أف ااعؤللي االلجللي اإللرائلملي ااتق تعتعد للجلي 

 كؿ ذاؾ لؤدم بجاضركرة إاى أف لتحكؿ ااخطجب اإل بلعق  إفاتعملـ األاملي اافملطل لي كلؼ تتصرؼ
فق  بلاته بجافملطل للف إاى إ بلـ عحٌعؿ برلجئؿ  دلدة، تصب ذعلعجن فق عصمحي االلجلجت 

                                                 
 (.123) ااعصدر االجبؽ، ص  (7)

 (.56)، عصدر لجبؽ، ص "اإل بلـ اإللرائلمق كاال تفجضي" لمعجف  جطكر  (8)
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اإللرائلملي االلتراتلذلي ع هج كااتكتلكلي، عف ذهي أخرل، فإف ه جؾ عف اابجحثلف عف لعتقد أف 
خصخصي كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي، حررت هذا اإل بلـ عف تكذله اا ظجـ كاالمطي، كأف عج لهـ هذا 

 هذا اارأم بجاذات لعزز  عملي ا صلجع كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي  كاكفاإل بلـ هك  عملي ااربح كااركاج
اعج ترغب به ااعؤللي االلجللي كااعلكرلي اعج بلف اادكائر ااثبلث عف عصجاح ك بلئؽ تعت اإلشجرة 

. إالهج فق اافصكؿ االجبقي

ااعبلاي بلف كلجئؿ اال بلـ فق إلرائلؿ كبلف اا ظجـ  بلاي لعكف اثبجتهج  ظرلجن ك عملجن فق ذعلع 
ااظركؼ كااحجالت، بصرؼ اا ظر  ف طبلعي اا ظجـ كااعرحمي ااتجرلخلي، كتتعزز هذه ااعبلاي   دعج 

ألف تككف ذرا جن اتطبلؽ للجلي اا ظجـ االذتعج لي كاالاتصجدلي "تتطمع بعض كلجئؿ اال بلـ 
ااعبلاي ااعتل ي هذه حجكات تععلـ صكرة  عطلي امعربق بشكؿ لخدـ للجلي ااعؤللي . (13)"كااللجللي
. (14)اإللرائلملي

كاثبجتجن اهذا ااكبلـ  شلر إاى أف كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي غلرت عف تعجعمهج عع ااعرب اافملطل للف 
، كاكف هذا ااتعجعؿ تغلر تعجعجن خبلؿ ا تفجضي األاصى، كبدأت (15)بشكؿ عمحكظ بعد اتفجؽ أكلمك

تغطلجت لحب ااشر لي كتغطلجت ااتذرلـ ااعشجر إالهج آ فجن، ككج ت ه جؾ ثبلثي علتكلجت اهذلف 
: (16)اا ك لف عف ااتغطلي

تكذله للجلق عبجشر ظهر فلهج ااعرالمكف كااكلجئؿ اإل بلعلي ااعختمفي ككأ هـ  جطقكف بجلـ : أوالً 
. (عقجالت ذد كف الفق أشجرت إاى هذه ااحقلقي بكضكح شدلد). ذلش االحتبلؿ

 طرلقي  عؿ ااعرالملف ااذلف لكتبكف تقجرلرهـ كهـ فق عكجتبهـ كال لخرذكف إاى ااعلداف لعلمكف :ثانياً 
إاى فبركي األخبجر كتكالفهج بعج - بلبب ااكلؿ كااكذب كاارككف إاى ااصكرة اا عطلي امعربق– جدة 

كاد أثبت ج فق اافصكؿ االجبقي كذب كاختبلؽ بعض  ل لجت عف األخبجر )لتبلءـ عع عزاج ااذعهكر 
. (ااع شكرة

                                                 
 (.98)رل جكم، ااعصدر االجبؽ، ص . د (13)

" صكرة ااعربق فق األدب اإللرائلمق" هذا اارأم ل لحب الس فقط  مى اال بلـ كا  عج ل طبؽ ألضجن  مى األدب، ل ظر فق  (14)
 .1996امبجحث كالد أبك بكر، دار ااكرعؿ ام شر كااتكزلع،  عجف، 

 (.98)رل جكم، اضجلج إلرائلملي، عصدر لجبقف ص .  د (15)

 (.98)رل جكم، اضجلج إلرائلملي، عصدر لجبؽ، ص .  د (16)
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 ااتذ د ااطك ق امعرالملف ككتجب األ عدة كاال حلجز اصكرة  عطلي امعرب اافملطل ق، كهؤالء ال :ثالثاً 
فهـ لعجرلكف  عملجت لحب ااشر لي " ا تعجءاتهـ ااكط لي"لتمقكف تعملعجت  ملج كاك هـ كبلبب عف 

. كااتذرلـ  ف اافملطل ق

لقكؿ اابركفللكر تعجر الٌبس أ ه فق . كفق تبرلر عج المكؾ كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي اتمؾ االلجلجت
حجاي ااحرب ال لعكف أف  طجاب كلجئؿ اال بلـ بأكثر ععج تقدر  مله بلبب ااصراع ااذم لعج له 

اال بلعق فق ذاته، بلف عشج ره ااكط لي كعتطمبجت ااعه ي ااصحجفلي، كعج لرل هذا اابجحث ألضجن أف 
ه جؾ تغللرات حقلقلي طرأت  مى  بلاي اا ظجـ االلجلق بكلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي، فجاللطرة أاؿ 

ااتطكر فق ااب لي اإل بلعلي كاابلئي اإل بلعلي "أكبر، كذاؾ بلبب عج لعجه " اآلخر"كاال فتجح  مى 
أاهلع ي االمطكلي  مى كلجئؿ اال بلـ "أف - رغـ ذاؾ–، كاكف اادكتكرة   جت فلرلت تؤكد (17)"ااعجاعلي

. (18)"هك تعجعؿ ككاك لجاق" اآلخر"عج زاات اجئعي كااتعجعؿ عع 

: بعد هذا كمه، كب جءن  مى عج تـ ااتعرؼ إاله خبلؿ اابحث، لعكف اذعجؿ االلت تجذجت بعج لمق

 أ ه  مى اارغـ عف ااعرذعلجت كاألهداؼ ااعملج امصحجفي اإللرائلملي، إال أف هذه ااصحجفي تشهد :أوالً 
تطكرات كتغلرات ب لكلي  مى علتكلجت  دلدة تتعثؿ فق ااذعهكر ااعلتهدؼ كااعضعكف كااشكؿ 

. كااعمكلي

إف كلجئؿ اإل بلـ اإللرائلملي ااتق عف ااعفركض أف تعكس ااثقجفي االلجللي اادلعقراطلي فق : ثانياً 
كامصراع ااذم " امعربق اافملطل ق"إلرائلؿ تكاذه ا تكجلجت حقلقلي كفشبلن عمعكلجن   دعج تتعرض 

. لتكاصؿ ع ذ ارف تقرلبجن 
 تعلؿ كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي إاى ت علط ااعربق اافملطل ق كتثبلت صكرة عحددة تلج د :ثالثاً 

. ااعؤللي االلجللي فق ععجرلي للجلجتهج االحتبلالي كااقععلي

 اال بلـ اإللرائلمق عذ د اخدعي األهداؼ ااصهلك لي عف ذهي كامعؤللي ااحجكعي عف ذهي أخرل :رابعاً 
رغـ كؿ عج شهدته هذه االكائؿ عف تغلرات  مى علتكل ااعمكلي كاال فتجح  مى االكؽ، فجا خبي 

. ااعهلع ي اـ تتغلر  عملجن رغـ اختبلؼ ااظركؼ كااشركط

                                                 
 (.99)عصدر لجبؽ، ص " كاجئع لـك درالق" الٌبس  (17)

 (.100)  جت فلرلت، ااعصدر االجبؽ، ص .  د (18)
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ه جؾ تذج س  مى - كبذات ااكات– ه جؾ تعددلي كبلرة فق كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي كاكف :خامساً 
. علتكل ااعضجعلف اإل بلعلي عف حلث ااتركلز  مى ااترفله كاالتفجؽ  مى ت علط ااعربق اافملطل ق

 هذه ااتعددلي ااب لكلي فق كلجئؿ اال بلـ اإللرائلمق ع حت احلجلجن بجاطعأ ل ي كااحلجة ااطبلعلي :سادساً 
ائللرائلمق، كاك هج فق ااكات ذاته ذ دت هذه ااكلجئؿ  فلهج اتكفلر ااعلكغجت كااعبررات الذراءات 

. اا خبي االلجللي كااعلكرلي ااعهلع ي
 أعج فلعج لتعمؽ بععؿ كلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي خبلؿ عج للعى بععملي االكر ااكااق، فقد :سابعاً 

 كلت ااك ق ااذعج ق كااحجاي األلداكذلي كاا فللي امعذتعع اإللرائلمق بشكؿ  جـ، كاد تعلزت تغطلي 
" لجئلجن، عتخكفجن، عضطربجن،  جاعجن، لجخران "بأ هج  كلت ك لجن إلرائلملجن - كخجصي ااصحؼ–هذه ااكلجئؿ 

. 11ص" عف كراء ااذدار ااكااق"حلب عج ذكره اابجحث اإللرائلمق د ئلؿ دكر فق كتجبه 
 كج ت ااتغطلي ااصحفلي اععملي االكر ااكااق عتشجبهي إاى حد كبلر فق تذرلـ اافملطل ق كلحب :ثامناً 

ااشر لي  ف كذكده ك ضجاه كاضجلجه، كاكف هذه ااتغطلي ألضجن كفق التث جءات اللت املمي حجكات أف 
ك مى اارغـ عف هذه ااحقلقي أال أف - كخجصي صحلفي هآرتس كحف ي املمي عف كتجبهج–تككف  جادة 

فكلجئؿ اال بلـ اإللرائلملي تختمؼ  ف بعضهج اابعض فق عج تظهره "األعر أصعب بكثلر ععج لبدك، 
إاى ااذعهكر، كاكف كؿ كاحدة عف هذه ااكلجئؿ تعكاع  فلهج بشكؿ عختمؼ فق إطجر االذعجع 

. بمغي اابجحث دكر عرة أخرل" اإللرائلمق
  مى ااعلتكل ااف ق اتغطلي ااصحؼ اإللرائلملي اععملي االكر ااكااق، فقد تعلزت هذه ااتغطلي :تاسعاً 

بتب ق كذهي  ظر حلث االحتبلؿ كااتذ د شبه ااكجعؿ امركالي اارلعلي امعؤللي االلجللي كااعلكرلي، 
كااكذب كاافبركي كتذجكز شركط ااعه ي ااصحفلي فق  رض األحداث كلردهج ككلفلجت تحرلرهج، إاى 

. درذي أف لككف   كاف ااخبر غلر ذم  بلاي بعحتكلجته
اـ لكف - خبلؿ فترة اابحث– ك مله، فإف عج لبدك ت كلعجن فق ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق :عاشراً 

. ت كلعجن فق ااعضجعلف أك ااعكااؼ ااعبدئلي، كا  عج هك كت كلع فق ااتفجصلؿ

 كهكذا، فقد  كلت ااصحؼ ااعبرلي  عملي االكر ااكااق بأ هج ضركرلي كأ هج فرضت  مى :أحد عشر
ااذلش اإللرائلمق بلبب األ عجؿ اإلرهجبلي، كأف ذلش االحتبلؿ هك ذلش أخبلاق، كأف اافملطل للف 

أخطأكا بجلتععجؿ االبلح كاكال ذاؾ احصمكا  مى دكاي، كأف ااشعب اافملطل ق بأكعمه هك شعب لعلش 
. فق دفلئجت ع جلبي اتفرلخ اإلرهجب كاإلرهجبللف
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 تذب اإلشجرة ألضجن إاى أف اغي ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق خبلؿ فترة اابحث بجاذات :ثاني عشر
هق ذزء عف اغي ااعلتععر االلتعبلئلي االلتشراالي ااتق تهدؼ إاى االحتكاء كااهلع ي كالس إاى اافهـ 

  .كااتعجكف
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1986) 

-  

 (1989 ، كلشر،ااقدس) "تطكر ااصحجفي ااعبرلي فق أرض الرائلؿ": ، شكشج جهملفق -

ااقدس، عركز ااقدس ادرالجت الرائلؿ، ) "حرلي ااصحجفي فق الرائلؿ": عكشله، ه غبق  -
1995) 

ااقجهرة، اادار ااعربلي ام شر ) ترذعي كعجؿ  بد اارؤكؼ "أخبلالجت ااصحجفي": هجتم ج ، ذكف ؿ -
 (.1993كااتكزلع، 

( 1995ااقدس، عركز ااقدس ادرالجت الرائلؿ، ) "حرلي ااصحجفي فق الرائلؿ": عكشله، ه غبق -
 (بجاعبرلي)

 (1999ااقجهرة، دار ااشركؽ، ) "ااذلكش كااعركش": هلكؿ، عحعد حل لف -

 (1985كفر ارع، دار ااهدل، ) ترذعي عحعد حعزة غ جلـ "ااعجشؽ": ب. لهكشكع، أ -
- Gramsci, Antonio: Selected writing, 19160 1935, Editid by David 

Forgasc (New york: New york university press, 2000) 

- Greg philo and Mike Berry, "Bad news from Israel" Ghsgow 

University, Plato press, 2005. 

 

 
 

 :صحؼ  برلي

. صحلفي ععجرلؼ
. صحلفي هآرتس

. صحلفي لدلعكت أحرك كت
صحلفي هتلكفله 
 صحلفي ككؿ هعلر

 (بجال كملزلي)صحلفي ذلركزااـ بكلت 
 

: صحؼ فملطل لي
. ذرلدة ااقدس
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 .ذرلدة األلجـ

 
: عذبلت
، "عدار"تصدر  ف ااعركز اافملطل ق امدرالجت اإللرائلملي ، "اضجلج إلرائلملي"فصملي  -

. راـ اهلل
عذمي اادرالجت اال بلعلي، تصدر  ف ااعركز ااعربق االاملعق امدرالجت اال بلعلي  -

 .املكجف كاات علي كاابلئي، ااقجهرة

عذمي درالجت شرؽ أكلطلي، فصملي عحكعي، إصدار عركز درالجت ااشرؽ األكلط  -
 .بجاتعجكف عع ااعؤللي األرد لي امبحكث كااععمكعجت،  عجف

 .عذمي كذهي  ظر، ااقجهرة، ااشركي ااعصرلي ام شر ااعربق كاادكاق -

 .عذمي ااكرعؿ، رئلس ااتحرلر عحعكد دركلش راـ اهلل -

. (بجاعبرلي)عذمي كلشر، تؿ أبلب  -
 

: تقجرلر
. 2004دالؿ إلرائلؿ ااعجـ، عركز األبحجث اافملطل لي، بلركت 

. 2005ااتقرلر االلتراتلذق، ااعركز اافملطل ق امدرالجت االلرائلملي، عدار، 
 

:  عكااع ااكترك لي
www.Wujs.org, see also www.onfo.jpost.com  

www.israel-mfa.gov.il 

www.israelmarketin.com 

www.Israelnewsgency.com 

www.israel-maf.gov.il, see also www.us-israel.org 

www.us-israel.org 

www.israel-mfa.gov.il 

www.pmo.gov.il 

www.quivis.com 

www.quivis.com 

www.us-israel.org 

www.quivis.com 

www.quivis.com 

www.israel-mfa.gov.il 

http://www.onfo.jpost.com/
http://www.israel-,fa.gov.il/
http://www.israelmarketin.com/
http://www.israelnewsgency.com/
http://www.israel-maf.gov.il/
http://www.us-israel.org/
http://www.us-israel.org/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.pmo.gov.il/
http://www.quivis.com/
http://www.us-israel.org/
http://www.israel-mfa.gov.il/
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www.israel.org 

www.israel.org 

www.israel.org 

www.izaia,org 

www.aish.com 

www.sptimes.com 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel-mfa.gov.il 

www.israel.org 

www.us-israel.org 

www.aish.com 

www.aish.com 

www.israelmarketing.com 

www.zmag.org 

 

 

http://www.israel.org/
http://www.israel.org/
http://www.israel.org/
http://www.izaia,org/
http://www.aish.com/
http://www.sptimes.com/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel-mfa.gov.il/
http://www.israel.org/
http://www.us-israel.org/
http://www.aish.com/
http://www.aish.com/
http://www.israelmarketing.com/
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الفهرس 
 

عقدعي 
التاريخ واألسس : الفصل األول

عراحؿ اا شجط ااصحفق  .ُ
 (ااقرف ااتجلع  شر)فق ركللج كشرؽ أكركبج : أكالن 
 (ااحرب ااعجاعلي األكاى)تحت ااحكـ ااعثعج ق : ثج لجن 
 (حتى الجـ اادكاي)تحت اال تداب اابرلطج ق : ثجاثجن 
. بعد الجـ اادكاي: رابعجن 

. ااصحؼ ااتذجرلي .ُ
 .ااصحؼ اادل لي .ِ

 .ااصحؼ ااركللي .ّ

. ااصحؼ ااعبرلي .ْ
 .ألس كع طمقجت ااخطجب ااصحفق ااصهلك ق .ِ

 
: الفصل الثاني

 لمطي اإل بلـ اإللرائلمق. 

ااعكاعؿ االاتصجدلي كتأثلرهج  مى ااخطجب اإل بلعق - 
 كااع ذدلد 

 آالجت اإل بلـ اإللرائلمق زعف ااحرب 

 عصجدر ااقكة كااضعؼ 

 خبلصي 

 
: الفصل الثالث

 عضجعلف ااخطجب اال بلعق ااصهلك ق 

هلع ي اادكاي  مى اإل بلـ  -
 علتكلجت عختمفي عف اامغي -

ااعلتكل األكؿ 
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ااعلتكل ااثج ق 
ااعلتكل ااثجاث 

االرد  -
 ااع جكلف -

 ااعصطمحجت -

 ااعحذكؼ عف اا ص -

 اات علط اامغكم -

  (اابحث  ف  بلاي عغجلرة)ااخطجب اإل بلعق اإللرائلمق كتذملجته  مى ااعلتكل ااثجاث 

خالصة البحث 
المراجع والمصادر 

 
 

 


