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 إهداء
 أهدي عملي المتواضع هذا...

إىل والديّ احلبيبني أطال اهلل يف عمرمها وأمدمها بوافر الصحة 

 والعافية.

 إىل إخوتي وأخواتي وأصدقائي األعزاء.

 العون واملساعدة يف اجناز هذا العمل املتواضع.إىل كل من قدم يل 

 إىل روح أخيت الغالية دارين الشيخ علي.
 

 إىل أرواح مجيع شهدائنا األبرار.

 

 ستبقون جميعا في القلب
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 شكر وتقدير
   يقول سبحانه وتعالى "ولئن شكرتم ألزيدنكم"

 صدق هللا العظيم                                                                                       
 "7سورة إبراهيم "آية 

 

هلل سبحانه وتعاىل على ما أنعمه على من فضلة وكرمه ما مكنين من اجناز أطروحيت، هذه بعد الشكر واالمتنان 

ية اآلداب أتقدم بعظيم الشكر والتقدير جلامعيت جامعة األزهر، وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، وكل

والعلوم اإلنسانية، وبرنامج ماجستري دراسات الشرق األوسط ملا بذلوه ويبذلوه من عطاء دائم خلدمة العلم والبحث 

 العلمي.

 ،وأتقدم بعظيم الشكر والعرفان

كما  ، لقبوله اإلشراف على رساليت والذي أعتربه وساماً على صدري ما حييت.موسى علي طالبللدكتور الفاضل 

-"أسامة ابو حنل" الدكتور /االستاذ بالشكر واالمتنان واالحرتام لألستاذين الكرميني امساء املناقشني أتقدم 

 لقبوهلم مناقشيت هذه األطروحة البحثية. "طلعت عيسى"والدكتور/ 

 ،والتقديركما أتقدم بعظيم الشكر 

سامي واملراسل الصحفي ، حلاجالدكتور فوزي  ا،   الدكتور عدنان أبو عامر ،للدكتور أمين شاهنيلكل من 

 ، وكذلك األستاذ، ، الذين شاركوني مجيعاً النصح والتوجيه والدعم املتواصل منذ بداية مسريتي البحثيةالعجرمي

الباحث واحمللل اإلحصائي مبركز حبوث ودراسات األرض واالنسان على ما قدمه يل من مساعدة  احلرازينمجيل حامت 

 .حصائية للرسالةيف اجلوانب املنهجية واإل

 وامتناني وال يفوتين أن أعرب عن تقديري

 لعائليت اليت أحاطتين بالرعاية واالهتمام والدعم الكبري إلجناز هذه األطروحة. 
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 ملخص الدراسة:
ناقشت هذه الدراسة استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة نتيجة 

(، وهدفت هذه الدراسة 2012-2008الفلسطيني لتلك الوسائل اإلعالمية خالل حربي ) متابعة الجمهور
وتطور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى جانب معرفة أي من وسائل اإلعالم  ةاالطالع على نشأإلى 

واعتمدت  2012، 2008اإلسرائيلية التي يلجأ إليها الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة خالل حربي 
 احثة في الدراسة على منهج المسح لمعرفة متابعي الجمهور الفلسطيني لوسائل اإلعالم االسرائيلية.الب

إلى جانب استخدام أدوات جمع البيانات حيث استخدمت الباحثة أسلوبين في جمع البيانات يتمثل في: 
 خصية(. األسلوب األول )االستبيان أو صحيفة االستقصاء(، األسلوب الثاني )المقابالت الش

وفقًا لنوع الدراسة بأنها دراسة مسحية فإنه من الضروري توضيح الفئة المستهدفة لهذه الدراسة، حيث 
استهدفت هذه الدراسة الفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية في قطاع غزة، 

ة شوائية من سكان المناطق الحدوديكمجتمع مستهدف للدراسة، وبالتالي قامت الباحثة باختيار عينة ع
( في المناطق 300( مفردة في المناطق الحدودية و)300( مفردة بواقع )600والمناطق الداخلية قوامها )

الداخلية في قطاع غزة لضمان تمثيلها للمجتمع الفلسطيني المتواجد داخل قطاع غزة بشكل كامل،  ليتبقى 
ولديهم صحيفة  2008/2012ل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي ( مستجيب تابعوا وسائ290لدى الباحثة )

 استقصاء جاهزة للتحليل.
 

وقد حاولت الباحثة اإلجابة على التساؤل الرئيسي وعلى التساؤالت التي تضمنتها الرسالة في فصلين 
 موزعه على قسمين، نظري وعملي:

  اشتمل على مبحثين:اإلطار المعرفي: -الفصل األول )النظري(
 يقدم التعرف عن تاريخ اإلعالم اإلسرائيلي ووسائله اإلعالمية.: لمبحث األولا

يتناول مدى تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على الرأي العام الفلسطيني داخل قطاع  والمبحث الثاني:
 .2012و 2008غزة خالل حربي 

 اشتمل على مبحثين:اإلطار العلمي: -الفصل الثاني
 جراءات المنهجية.االالمبحث االول: 
 . تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائجالمبحث الثاني: 

 
 توصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها:

أكثر وسائل االعالم االسرائيلية متابعه من قبل الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة خالل   -1
 (2012-2008حربي)

  لى اعلى نسب متابعه بنسبة " حصل ععرابيلالمواقع االلكترونية: "موقع صحيفة
(40.07%.) 
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 (.%51.0على النسب قدرها )أ : "إذاعة صوت اسرائيل" حصلت على االذاعات 
 (.%33.01على النسب قدرها بنسبة )أ ونية "القناة العاشرة" حصلت على المحطات التلفزي 

ور الفلسطيني هأن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كان لها تأثيرات سلوكية ووجدانية ومعرفية على الجم -2
 ( اهمها:2012-2008داخل قطاع غزة خالل حربي)

 ( تمثلت في انها عملت على زيادة الكرة لدى الجمهور 2008/2009الوجدانية: حرب )
( تمثل في "التعاطف 2012الفلسطيني داخل القطاع للجانب االسرائيلي، اما في حرب عام)

 مع الجانب الفلسطيني".
  نفسي المدنيين الفلسطينيين بشكل احد خالل الحربين وهو "دعمالسلوكية: تمثلت في خيار و." 
 .المعرفية: تمثلت في خيار واحد خالل الحربين وهو زيادة المعرفة بسياسة الجانب االسرائيلي 

في  مثلتتأسباب متابعة الجمهور الفلسطيني لوسائل االعالم اإلسرائيلية داخل قطاع غزة  أهم -3
( حيث حصلت على الترتيب االول في 2012-2008ور حربي)تمكنها من متابعة أحداث وتط

 خيارات اسباب المتابعة.
 

 ومما أوصت به الدراسة:
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التحليلية والتطبيقية التي تهدف إلى التعرف على أساليب  -1

صا و ومضامين وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ومعرفة مدى تأثير تلك الوسائل على المجتمع خص
 في تعاملها مع القضية الفلسطينية.

لصحافة كليات وأقسام ل افتتاحضرورة التركيز على تعليم اللغة العبرية إلى جانب العمل على  -2
والتعرف  ةواإلعالم بالجامعات الفلسطينية تتيح مساقا مستقال لدراسة وسائل اإلعالم اإلسرائيلي

 على خفاياها وأساليبها. 
متخصصة تلقي الضوء على خطورة وسائل االعالم اإلسرائيلية في تناولها  القيام ببرامج إعالمية -3

 للقضية الفلسطينية.
برامج توعوية تهدف لتوعية الجمهور الفلسطيني بأهمية وخطورة وسائل االعالم القيام بتقديم  -4

 اإلسرائيلية وما تحتويه من معلومات تقدمها.

 

 

 

 

 



 ح
 

Abstract 

This research discussed the Palestinian audience use to Israeli multimedia tools, and 

the achieved satisfaction of Palestinian audience from following and interaction with 

Israeli multimedia tools during 2008 and 2012 wars. 

This study aims to review the formation of Israeli multimedia tools, and study 

Palestinian use to Israeli multimedia tools inside the Gaza Strip.  Moreover, the research 

studies which Israeli multimedia tool was the most used by Palestinian audience in the 

Gaza Strip during War 2008, and 2012. The researcher has used sampling approach as 

a scientific and professional research approach to get reliable descriptive data and 

information about researched specific and limited phenomena. The researcher has used 

tow data collection tools: First Tool is survey for sample of the study group; Second 

Tool is Interviews main stakeholders such as expert in Israeli multimedia and decision 

makers. 

Since the study use, the sampling approach the study group is identified as the 

Palestinian population who lives in the central areas of the Gaza Strip and in the buffer 

zone, (Palestinian Israeli borders areas). Statistically, the total sample population is 600 

people who live in the targeted areas. 300 surveys were distributed for targeted 

individuals from central areas of the Gaza Strip, and another 300 surveys were 

distributed for targeted individuals from buffer zone. 290 out of collected 600 surveys 

were attending Israeli multimedia during the targeted period and filled completed 

surveys; knowing that the accepted sample statistically is 150 to fulfill the sampling 

scientific approach requirements. 

The researcher tried to answer the research questions in two main research parts, the 

first is theoretical, and the second is practical as following: 

1. First chapter: has two sections: 

a. First section: introduction to the Israeli media and its' multimedia tools. 

b. Second section: covers the influence of Israeli media on public opinion of 

Palestinian in the Gaza Strip. 

2. Second chapter: it has  two section 

a. First Section: Methodological Procedures for the Empirical Study.  

b. Second Section:   includes collected Data Analysis, discussed results and 

recommendation for the empirical study to explain the Palestinian audience 

use to the Israeli multimedia tools and the achieved satisfaction from such 

use by carrying out surveying. 

The Research Achieved Results are: 

1. Most used  Israeli Multimedia tool from Palestinian audience inside Gaza Strip 

during 2008 and 2012 wars: 

a. Electronic websites: Arabil newspaper electronic website which has the 

highest percentage of Palestinian Audience following up (40.07%). 

b. Israeli radio stations: "Israeli Voice Radio Station" which has the highest 

percentage of Palestinian audience following up among other radio stations 

(51.0%). 

c. T.V stations:  Channel Ten has the highest percentage among other stations 

and has (33.0%). 

2. Israeli Multimedia Tools has impact on the knowledge, emotions and behaviors 

of the Palestinian audience during the two wars in 2008 and 2012: 
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a. Emotional Impact: 2008/2009 war has increased the Palestinian audience 

hate inside Gaza Strip to the Israeli side, while in 2012 war Palestinian 

audience sympathy to what is happening to Palestinian civilians was the 

main return from what they get from the Israeli Multimedia Tool. 

b. Behavioral impact: During the two wars, the Israeli media has increased 

Palestinian audience support to the affected Palestinian civilians during the 

wars. 

c. Impact on the knowledge: Israeli multimedia tools increased the 

Palestinian audience knowledge of Israeli side policies and strategies during 

war 2008 and 2012. 

3. The reasons behind Palestinian audience follow up to the Israeli multimedia 

tools during war 2008 and 2012 inside the Gaza Strip are limited to the Israeli 

tool ability to accurately  follow up the rapid progress during the two wars. 

 

Research Recommendations: 

1. Necessity to conduct more analytical and empirical studies aim to introduce 

more methodologies and contents of the Israeli media, and study more the 

influence of theses methodologies and contents  on the Palestinian audience. 

2. Necessity to focus on teaching Hebrew Language to the Palestinian audience 

especially those who study in Media and journalism majors in Palestinian 

Universities by assigning more Hebrew Language courses as major 

requirements. Such strategy will enable Palestinians to more in-depth review to 

the Israeli multimedia content. 

3. Media specialize program highlights the seriousness of the Israeli media in 

dealing with the Palestinian issue. 

4. Awareness program aim to outreach the Palestinian with the importance and 

seriousness of the Israeli media include the information provided. 
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 فهرس المحتويات

 العنوان الرقم
رقم 

 الصفحة

 أ اآلية القرآنية 1

 ب إهداء 2

 ت شكر وتقدير 3

 ث ملخص الدراسة باللغة العربية 4

 ح ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 5

 د فهرس المحتويات 6

 ر فهرس الجداول 7

 ش المقدمة 8

 1 الفصل االول: اإلطار العام للدراسة 

 2 الدراسات السابقة 1

 6 على الدراسات السابقة تعقيب 2

 6 مشكلة الدراسةاإلحساس ب 3

 7 همية الدراسةأ 4

 7 أهداف الدراسة 5

 8 تساؤالت الدراسة 6

 8 نوع الدراسة 7

 9 حدود الدراسة 9
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 14 1948مرحلة ما بعد صدور وعد بلفور حتى إعالن الكيان اإلسرائيلي عام  4

 17 1967-1948المرحلة الواقعة بين  5

 19 1987-1967ة الوقعة بين المرحل 6

 20 وحتى وقتنا الراهن 1987المرحلة الواقعة بين عام  7

 21 ثانياً: وسائل اإلعالم اإلسرائيلي: اإلذاعة والتلفزيون 8

 22 اإلذاعة اإلسرائيلية 9

 23 التلفزيون اإلسرائيلي 10

 24 الصحافة 11

 26 اإلعالم في وزارة الخارجية ةأجهز 12

 27 اإلعالم في وزارة الدفاع ةأجهز 13

 28 أجهزة اإلعالم في مكتب رئاسة الوزراء 14



 ذ
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 29 المقدمة 1
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2012) 
30 
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 44 االجراءات المنهجية الفصل الثالث 

 45 مقدمة 1
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 47 إعداد أداة الدراسة 6

 49 المبحوثيينمجتمع وال 7

 49 مرحلة جمع بيانات الدراسة 8
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 المقدمـــــــة

 ،تصالاليعد اإلعالم من الوسائل المهمة لدى أي دولة في العالم في ظل التطور التكنولوجي والتطور في وسائل ا

حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة، وصار اإلعالم بالنسبة لبعض دول العالم سالحاً أساسياً في المعركة مع 

 الفكري.  أماالقتصادي  امالعدو سواًء على الصعيد السياسي 

ً على القضية الفلسطينية  هذا غالل واست،وطريقة استخدام االحتالل اإلسرائيلي لإلعالم ، ويبدو ذلك واضحا

لة ووجود دولة مستق،وإقناع الشعوب بأحقية وجودهم على األراضي الفلسطينية ،السالح ألجل قلب الحقائق 

اسمها إسرائيل، حيث إنه ما من قضية لعب فيها اإلعالم دور أساسي ومركزي في الوصول إلى األهداف 

وارتقت بالطاقات الكامنة فيه وسخرته المرجّوة مثل الكيان اإلسرائيلي، وما من جهة استغلت إمكانيات اإلعالم 

  (1).بنجاح فائق للوصول إلى مآربها مثلما فعلت الحركة الصهيونية

 ،ويبرز استغالل االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية تكّون دولة إسرائيل على األراضي الفلسطينية كفكرة، باستغالل

من مواد برنامج العمل الذي أقره مؤتمر "بازل"  وتسخير اإلعالم لصالح تلك الفكرة، حيث أكدت المادة الثانية

أهمية اإلعالم  "وهو المؤتمر االول للحركة الصهيونية "والذي أقرعلى 1897في سويسرا الذي عقد عام   األول

 والتثقيف في تنفيذ هدف خلق )دولة إسرائيل( داخل فلسطين. 

 

يسير بخط متواز مع العمل الدبلوماسي الموجه ، ومنذ ذلك الحين صار اإلعالم الموجه لليهود في أنحاء العالم

وعلى ضوء تلك األهمية الكبيرة لإلعالم اإلسرائيلي، وخاصة الموجهة ، للرأي العام العالمي غير اليهودي

وما يحمل في جعبته من مخاطر على القضية الفلسطينية، ، تظهر خطورته  غزةللجمهور الفلسطيني داخل قطاع 

 والمعتقدات وتؤثر على الروح القومية عن طريق بث،إعالمية تعمل على تغيير الثقافة بشكل عام، فهي وسائل 

ام رترفضها الروح الوطنية الفلسطينية داخل ، ، لخلق أرضية خصبة لمعتقدات  ،مصطلحات وأساليب كتابيه

 .قطاع غزة هللا و 

 

تقدم المعلومات والمعطيات بشكل ،ومن جهٍة أخرى، تستغل السياسات اإلسرائيلية عدم وجود وسائل إعالمية 

، لتحتل الوسائل اإلعالمية اإلسرائيلية مكانة مهمة لدى طبقة ال يستهان بها اإلسرائيليموسع عن واقع الكيان 

، ما يشكل خطورة على القضية الفلسطينية ككل وخاصة في قطاع غزة داخل  ،من أفراد المجتمع الفلسطيني

 أوقات الحرب.

                                                           
  )1 شموئيل، سيجيف،" اإلعالم اإلسرائيلي" معهد للدراسات واألبحاث تل أبيب، أكتوبر 1990م،ص110(
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 الدراسات السابقة
كان من  هذال ،الدراسةعد أساسا للمضي في إتمام ، وتلطالب الباحثينبقة أهمية كبيرة تشكل الدراسات السا

وستحاول  ،الدراسة من قريب ل بموضوعالضروري الوقوف في هذا الفصل على البحوث والدراسات التي تتص
 رغم قلتها. لدراسات التي أمكن االطالع عليهاالطالبة استعراض عدد من هذه ا

 

 (1)م"2009-2008"تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على غزة بعنوان: دراسة .1

 أهدافة لوتمث م(2009-2008للحرب على غزة ) اإلسرائيليةتتمثل مشكلة الدراسة في كيفية تغطية الصحافة 
في التعرف على واقع الدور الذي تلعبه الصحافة اإلسرائيلية داخل المجتمع اإلسرائيلي ومدى حيادية  الدراسة

ناولت آليات حيث ت،للقضايا ذات البعد الكبير في التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي ،تناول هذه الصحف 
م،من حيث قضايا الحرب واألهداف 2009-2008ى غزةاليومية لقضايا الحرب عل االسرائيليةواهتمام الصحف 

 اإضافة إلى الوقوف على طبيعة الفروق في المعالجة لقضاي ،لتحقيقها من خالل تغطيتها للحرب التي سعت
 ستخدماً م المستخدمة وعالقتها بقضايا الحرب،األساليب الديمغرافية  تباينوكذلك  الحرب بين صحف الدراسة،

 .ةلثالثلمضمون الصحف اتحليلية لمضمون كأداة اسلوب تحليل ا لدراسة
 

    نتائج الدارسة هي: أبرزومن 

رب على بان الحإيتضح لنا مدى االنسجام العام ما بين الصحف اإلسرائيلية في تناولها للقضايا اليومية  .أ
وذلك  ، ما يجري في الحرب على غزةحقيقة والتي هدف مضمونها األساسي إلى التعتيم اإلعالمي حول  ،غزة

والتي استفاد ،م 2006يعطي انطباعا عن مدى األثر الذي تركته الحرب اإلسرائيلية على لبنان صيف تموز 
 ى غزة،بان الحرب علإوالتي ترجمت بشكل مباشر ،منها اإلسرائيليون في كيفية إدارة اإلعالم خالل الحروب 

الحرب على  ثناءاركيزها على القضايا اليومية فتظهر النتائج أن الصحف اإلسرائيلية كانت النسبة األعلى في ت
ثم تلتها ، (%28.6)هاقدر بنسبة بلغ والتي جاءت وفقا لنتائج الدراسة  االقتصاديةغزة ،وتركز على القضايا 

 هادر قبنسبة بلغ (،ثم جاءت القضايا اإلنسانية في المرتبة الثالثة %23.1) هاقدر بنسبة بلغ القضايا السياسية 
 .%11.3 هاقدر بنسبة بلغ ا القضايا العسكرية في المرتبة الرابعة وأخير ، 4%. 20

ن ا  و  اإلسرائيلية والعسكريةمؤسسة السياسية للعبت الصحافة اإلسرائيلية دورا تعبويا يميل للتصرف كامتداد ل .ب
انه  ، إالاريرهاوتقرغم أهمية عناوين الصحف ،المحللين كان لهم األثر األكبر في بلورة الرأي العام اإلسرائيلي 

تلك التي تكتب من خالل كتاب متمرسين ينظر لهم  التحليلية، وخصوصايجب إعطاء أهمية خاصة للمقاالت 
 كمستشارين في أوقات األزمات.

                                                           
( دراسة تحليله وصفية مقارنة لثالث صحف، رسالة ماجستير غير 2008/2009د حكمت عداون، تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على غزة )مأح(1)

 م.2012غزة ،-منشوره، جامعة األزهر
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 .ياديتها في أدائهاوح،على مصداقيتها  ،إن التأثير العسكري اإلسرائيلي على الصحافة اإلسرائيلية انعكس سلبا .ت

تتبع نفس السياسة اإلعالمية التي تقوم  تكان،وهآرتس( احرنوت،  ويديعوت ،معاريف)الثالث ن الصحف إ .ث
 .والتعتيم التام على مجريات الحرب على غزة تجاه الرأي العام الداخلي اإلسرائيلي ،على التضليل

 ابتعاد الصحف الثالثة عن آداب وأخالقيات المهنة الصحفية. .ج

دراسة تحليلية مقارنة على عينة  2006 ة للحرب على لبنان"معالجة الصحافة اإلسرائيليبعنوان: دراسة . 2
 (1)من الصحف اليومية".

دراسة تحليلية  2006 تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على لبنانمعالجة في كيفية  تتمثل مشكلة الدراسة
 .مقارنة على عينة من الصحف اليومية

ب على للحر  ،يف(معار  يديعوت آحرنوت، )هارتس، تناولت الدراسة معالجة الصحف العبرية اليومية الثالث
 ةستخدم الباحث ثالثأو .ومعرفة مدى مالئمة تغطيتها ألحداث المعركة الدائرة على األرض، 2006لبنان عام 

وهي منهج المسح، والمنهج التاريخي، دراسة العالقات المتبادلة، إلى جانب ذلك استخدام الباحث اسلوب  مناهج
 ة إلىوتوصلت الدراسأداة لتحليل مضمون قضايا الحرب على لبنان في صحف الدراسة، ك ،تحليل المضمون 

يها نب اإلخفاق فجوا نقضقضايا الحرب في صحف الدراسة جاءت مجرد طرح للقضايا دون  اهمها  نتائجال
ف حن القضايا العسكرية احتلت المرتبة األولى من بين قضايا الحرب التي عالجتها صا  و ،أو عرض حل لها 

 الدراسة.

الصحفية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية دراسة تحليل  ةبعنوان: "المعالجدراسة . 3
 (2)."الحياة الجديدة(-القدس–مضمون لصحف )األيام 

تتمثل مشكلة الدراسة كيفية المعالجة الصحفية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية دراسة تحليل 
التعرف على المعالجة الصحفية  وهدفت الدراسة إلىالحياة الجديدة (،-القدس–ضمون لصحف )األيام م

تداعياتها على  وأفرزت المهمةوالتي تعتبر من األحداث  ،و إسرائيل  الفلسطينية للحرب السادسة بين حزب هللا
 تخدام اداة اسلسادسة من خالل القضية الفلسطينية، وجاءت هذه الدراسة للتعرف على تأثير طبيعة الحرب ا

تخدم الحياة الجديدة( واس، القدس، ترتيب أولويات االهتمام لدى صحف الدراسة )األيامجل أل ، تحليل المضمون 
ي التركيز ف نتائج الدراسة أهمتتمثل و  النتائجالحصول على  ألجل،المسح إلى جانب المنهج التاريخي  منهج

الموضوع، واعتماد الصحف بالدرجة األولى على وكاالت األنباء العالمية  على الموضوعات السياسية ألهمية

                                                           
ير غير منشورة، جامعة "دراسة مقارنة لعينة من الصحف اليومية، رسالة ماجست2006احمد أبو فياض "معالجة الصحافة اإلسرائيلية للحرب على لبنان (1)

 .2012يس،د القدس أبو
-القدس–"المعالجة الصحفية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية دراسة تحليل مضمون لصحف )األيام زهير، ومروان، الصالح، دعاب(2)

 م.2008"مجلة جامعة األقصى المجلد الثاني ،الحياة الجديدة(" 
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على صفحاتها الداخلية مركزة في إبراز أخبارها على استخدام   كمصدر للخبر الصحفي لمعالجة الحدث وخاصة
 العناوين الرئيسية بشكل أساسي ثم الصور.

 ،يجيةدراسات الفلسطينية واالستراتباحث لل األقـصـى،مركز وانـتـفـاضـة اإلسـرائـيـلـي اإلعــالم"دراسة بعنوان -4
 م.2004 بيروت،

تخدم الباحث  واس ،االسرائيلي خالل انتفاضة االقصى تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على اتجاهات االعالم
كدت أ المنهج التاريخي والمنهج المسحي بجانب استخدام اداة تحليل المضمون لدراسة مشكلة البحث :منهجين

س التقليدية بأنها حادت عن األس حقيقياً  الدراسة أن المتابعة المكثفة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية تترك انطباعاً 
والمتعارف عليها في األعراف الصحفية واإلعالمية، وقد تجلى ذلك بصورة واضحة رغم اإلمكانيات الهائلة 

فإنها  -على األقل نظرياً  –ناورة الشاسعة الممنوحة لها المتاحة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ، ومساحات الم
تراجعت في أدائها لمهامها إلى درجة صحافة مجندة أحادية الجانب ، لم تكتف بتزويد متلقي هذه الوسائل 
لى التستر تارة أخرى  بمستجدات األمور واألحداث المتالحقة خالل االنتفاضة ، بل لجأت إلى التهويل تارة ، وا 

من أن تحاول إيجاد رأي عام من خالل عرض تعددي لوجهات النظر ، أخذت على عاتقها من خالل  ، وبدالً 
رأي العام ، تعبئة الحفنة ضئيلة من رجال اإلعالم المدعين لمعرفة واسعة في الشؤون الفلسطينية والعربية 

 (1)من خالل التهويل وعدم الدقة والتحامل والتحريض. اإلسرائيلي

-2008 عام  غزة قطاع على اإلسرائيلي للعدوان العربية الصحافة تغطية منشورةان دراسة بعنو  -5
 (القاهرة – االهرام لندن، -العربي األردنية،القدس الراي)2009

 صحف وتحديدا يةالعرب للصحافة الصحفية التغطية جانب من للعدوان التصدي كيفية في الدراسة مشكلة تتمثل 
 على رائيلياالس للعدوان الصحفية التغطية حجم على التعرف إلى الدراسة هذه فتهد  العنوان في لها المشار
 بين ئيةاإلحصا الفروقات ودراسة التحليلي الوصفي المنهج واستخدم عربية، صحف ثالث في غزةه قطاع

 تكون و  الدراسة صحف من كل في المتبعة األخبار عرض وأسلوب الفنية للخصائص ،وفقاً  الدراسة صحف
 28/1/2009وحتى20/12/2008 تاريخ من تحديدها تم الدراسة عينة اما صحف ثالث من لدراسةا مجتمع
 ياسيةالس المستويات على العدوان هذا ،ونتائج غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان أسباب الدراسة ناقشت

 ياسيالس ى المستو  على العدوان موضوع أن إلى الدراسة توصلت: الدراسة نتائج ،واالقتصادية والصحية
 االقتصادي المستوى  على المواضيع ،أما اإلعالمية المواد مجمل من %86.7 بنسبة سجلت والعربي والفلسطيني
 من ضئيل بقدر إال تحظى لم العدوان وأسباب اإلسرائيلي والمجتمع السالم وعملية التحتية والبنية والصحي
 (2)غزة قطاع على اإلسرائيلي للعدوان والمتميزه ملةالشا بتغطيتها الرأي صحيفة ،تميز  %13.3 بنسبة التغطية

                                                           
 بيروت، ،الفلسطينية واالستراتيجية للدراساتباحث  مركز األقـصـى، ـفـاضـةوانـت اإلسـرائـيـلـي اإلعــالم" بعنوانتحليلة  دراسةعدنان ا،بو عامر، (1)

2004 
 الراي)2009-2008 عام  غزة قطاع على اإلسرائيلي للعدوان العربية الصحافة تغطية منشورة غير ماجستير رسالة فرج هللا نصر محمد (2)

 2011 عام االوسط الشرق جامعة( القاهرة – ،االهرام لندن -العربي األردنية،القدس
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 يةالعرب باللغة األلكترونية األجنبية الفضائيات مواقع في م2012 عام غزة على للعدوان الخبرية طرالأ-6
  مقارنة تحليلة دراسة
 ضائياتالف مواقع في م2012 عام غزة على للعدوان الخبرية األطر على التعرف  في  الدراسة مشكلة تتمثل

 رصد:إلى الدراسة هدف،وت العدوان ألحداث المواقع تلك وتأثير  تغطية وكيفية العربية، باللغة اإللكترونية األجنبية
 روسيا) عربيةال باللغة اإللكترونية األجنبية الفضائيات مواقع على المنشورة الخبرية المواد مضمون  وتحليل

 والوقوف م،2012 العام أواخر غزة قطاع على اإلسرائيلي العدوان بأحداث يتعلق ،فيما(24اليوم،والحرة،وفرنسا
 دراساتال الدراسة ،تنتمي الدراسة مواقع على للعدوان الخبرية التغطية في واالختالف االختالف أوجه على

 المتبادلة اتالعالق دراسة ،ومنهج المضمون  تحليل اداة استخدام وتم المسحية الدراسات منهج واستخدمت لوصفية
 المذكورة ةاإللكتروني المواقع في الدراسة عينة وتمثلت ، المنهجية المقارنة أسلوب توظيف إطاره في تم الذي
: في الدراسة نتائج وتمثلت م،31/12/2012 إلى م1/11/2012 من الممتدة الفترة الزمنية العينة شملت ،فيما
 المواقع ،اتفاق اآلخرين الموقعين عن ضاعفم بشكل العدوان احداث بتغطية اليوم روسيا موقع اهتمام تزايد

 لخبريةا للمواد الغالب الصحفي الشكل هو الخبر ،وأن( اسرائيلية أنباء وكالة) على أعتمادها بعدم الثالث
 (1). الدراسة عينة اإللكترونية المواقع على المنشورة

 
 مشكلة مثلتت  نموذجا  "تايمز ركنيويو "" صحيفة: األمريكي اإلعالم في اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع-7

  ألمركية ا اإلعالم وسائل وتزويد الصراع بداية منذ إسرائيل إلى األمريكية اإلعالم وسائل إنحياز: في الدراسة
– لفلسطينيا للصراع األمريكية اإلعالم وسائل تغطية كيفية دراسة: إلى الدراسة وتهدف المغلوطة، بالمعلومات
لىو  عام، بشكل اإلسرائيلي  داثأح بعد للصراع تايمز نيويورك صحيفة تغطية كيفية عن الكشف ا 

 ايمزت نيويورك وصحيفة األمريكي اإلعالم انحياز اسباب في يبحث كما خاص بشكل 2001 سبتمبر/ايلول11
 تتمثل  لقضاياا لهذه الصحيفة تغطية كيفية في قضايا ثالث على التركيز  الدراسة واستخدمة إسرائيل، إلى
 قوات ،اغتيال2002/مارس/آذار/30 في  الغربية الضفة احتالل بإعادة اإلسرائيلي االحتالل قوات امقي:في

 الجندي ،اختطاف2004مارس/ آذار 22 حماس،في حركة ،مؤسس ياسين أحمد للشيخ اإلسرائيلي االحتالل
 حصول  في الدراسة ئجنتا ،وتتمثل2006يونيو/ حزيران25 بعد اإلسرائيلي الفعل ورد شاليط جلعاد اإلسرائيلي
 تضخيم راع،الص في الفلسطيني بالطرف ،مقارنة تايمز نيويورك صحيفة تأييد من أكبر درجة على إسرائيل

 الفلسطينين، ىالقتل اإلطالق على تذكر ،ولم االحيان بعض وفي ،وقللت البهود القتلى عدد من كثيرا الصحيفة
 (2).نفسها عن الدفاع في إسرائيل حق على تغطيتها في ركزت بل
 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
                                                           

 قارنةم تحليلة دراسة العربية باللغة األلكترونية األجنبية الفضائيات مواقع في م2012 عام غزة على للعدوان الخبرية االطر هللا عوض هللا عبد أحمد (1)

   م2014 االسالمية جامعة اإلعالم الصحافة قسم االداب كلية
 حيفةص: األمريكي اإلعالم في اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع غزة– االزهر ،جامعة السياسية علومال في مساعد أستاذ سعده أبو سعود مخيمر (2)

 البحرين مملكة في العربية الوحدة دراسات منشور،مركز بحث  نموذجا  "تايمز نيويورك""
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بعد استعراض الباحثة لبعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، تبين قلة هذه الدراسات التي 
تتناول موضوع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واستخدام الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة لها ومدى االشباعات 

لك االستخدام .فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات المحلية التي تناولت وسائل اإلعالم المتحققة من ذ
اإلسرائيلية إال أنه لم يتم التطرق إلى مدى تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على الجمهور الفلسطيني داخل 

ا يؤكد الحاجة إلى (،وهذا م2012-2008من خالل متابعة تلك الوسائل  وباألخص أثناء حربي ) غزة، قطاع
 المزيد من الدراسات والجهود البحثية في هذا المجال.

غلب ين أ تالف النتائج بوقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، ورغم اخ
يلية سرائوسائل اإلعالم اإلغلب الباحثين على افتقار المعلومات حول دراسات، إال أن هناك التقاء لدى أ ال

أثناء الحرب. والحظت الباحثة أن هذه الدراسات مدى تأثير تلك الوسائل على المجتمع خصوصا على  والتعرف

السابقة، لم تتطرق لتعرف على نسبة المتابعين لإلعالم اإلسرائيلي داخل قطاع غزة وخاصة خالل حربي 

من قبل المؤسسات اإلعالمية  وعدم االهتمام ،بسبب قلت المختصين في هذا المجال (2008-2012)
 الفلسطينية بخطورة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية.

ولم تهتم ،غلب الدراسات السابقة أداة تحليل المضمون لدراسة بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فقد استخدمت أ 
على عكس ما قامت به الباحثة حيث قامت ،قطاع غزة بالتعرف على نسبة المتابعين لهذه الوسائل داخل 

باستخدام االستبانة لتعرف على نسبة المتابعين والتأثيرات الواقعة على الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة 
من نتيجة هذا االستخدام إلى جانب إجراء المقابالت ألجل التعرف على مدى تأثير تلك الوسائل على الجمهور 

طينية .لذا فإن الباحثة من خالل دراستها تحاول توضيح مدى استخدام الجمهور الفلسطيني والقضية الفلس
 لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة من عملية االستخدام وخاصة.

 
 وتحديدها:ة مشكلة الدراس

 )3(لحقيقيةلشك وتغيب احيث يكون ا ،واجهنااإلجابة الصحيحة على سؤال  المشكلة حينما ال نعرف يقيناً  أتنش
وقد وجدت الباحثة ندرة في المعلومات حول استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،
ي التعرف ويتمثل ذلك ف،تستلزم الدراسة  إلحساس بوجود مشكلةذلك إلى ا لهم. أدىتحققها  التيواإلشباعات ،

لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمناطق  على استخدام الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة
 ".2012-2008منها خالل حربي" المتحققةواإلشباعات ،الداخلية 

 وتتمثل مشكلة الدراسة في:
-2008وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي"لمعرفة مدى استخدام الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة 

 .اإلستخدام ة من ذلكالمتحقق وما االشباعات "2012
 

                                                           
 .61ص، 1( ط1983حسين محمد سمير، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ، )علم الكتب: القاهرة ،)3(
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 الدراسة:أهمية 
مهور وثقة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لدى الج ه الدراسات السابقة لقوةيتنبع أهمية الدراسة من خالل ما أشارت إل

مثل األهمية في وتت،  داخل القطاع الموجودالفلسطيني في فترات العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
 التالية:النقاط 
زال هناك ارتباط وثيق بوسائل اإلعالم  وبالتالي ال،ما زال الشعب الفلسطيني يخضع لالحتالل .1

 .للرؤية اإلسرائيلية اإلسرائيلي لمعرفة األحداث وفقاً 
 الموجة خالل الحروب وخاصة خالل اإلسرائيليةالتي تناولت وسائل اإلعالم  الدراسات السابقةندرة  .2

 .(2012-2008حربي)
 لموجوداجمهور الفلسطيني ال التي يستخدمهاوسائل اإلعالم اإلسرائيلية ة ماهي اهم اللدراسالحاجة  .3

 . (2012-2008خالل فترة حربي)  داخل قطاع غزة

 
 الدراسة:أهداف 

تهدف الدراسة إلى التعرف على استخدام الجمهور الفلسطيني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية داخل 
وسائل ومدى تأثير متابعتهم ل،من هذا االستخدام  المتحققةواإلشباعات  ،اإلسرائيليةم اإلعال غزة لوسائلقطاع 

جل تحقيق أمن  (، وذلك2012-2008حربي) المختلفة خاللمعرفتهم إزاء القضايا  اإلسرائيلية علىاإلعالم 
 األهداف التالية:

 اإلسرائيلية.وتطور وسائل اإلعالم  ةاالطالع على نشأ .4
 اإلعالم اإلسرائيلي. ةأجهز تحديد مؤسسات و  .5
-2008ي )خالل حرب التعرف على دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني .6

2012). 
 الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة اإلسرائيلية لدىالتعرف على مدى مصداقية وسائل اإلعالم  .7

 .(2012-2008خالل حربي)
خالل  فلسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية داخل قطاع غزةمعرفة مدى استخدام الجمهور ال .8

 .(2012-2008حربي)
معرفة أي من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي يلجأ إليها الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة في  .9

 .(2012-2008خالل حربي)

 الدراسة: تساؤالت
 تساؤالت الهامة، والتي تتمثل فيما يلي:تسعى الباحثة من خالل هذه الدراسة اإلجابة على مجموعة من ال

 لإلعالم اإلسرائيلي؟ المراحل االستراتيجيةما هي  .1
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 وأجهزة اإلعالم اإلسرائيلي؟ هي مؤسساتما  .2
 لستخدمها الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة خالاائل اإلعالمية اإلسرائيلية التي ما هي الوس .3

 (؟2012-2008حربي)
خالل  م اإلسرائيلية لدى الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزةما مدى مصداقية وسائل اإلعال .4

 ؟(2012-2008حربي)
خالل  ما دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في توجيه الرأي العام الفلسطيني داخل قطاع غزة .5

 ؟(2012-2008حربي)
كمصدر  ،ما مدى اعتماد الجمهور الفلسطيني داخل قطاع غزة على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .6

 ؟قطاع غزةعلى  (2012-2008بحربي)لمعلومات عن الحروب المتعلقة ل
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي ة من استخدام الجمهور الفلسطيني ما هي االشباعات المتحقق .7

 ؟2008-2012
-2008خالل حربي) تأثير متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلي على المجتمع الفلسطيني نوعيةما  .8

 ؟(2012

 
 الدراسة:نوع 

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها 
، (1) طويرهتوتفسيرها، بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله أو 

بل تتجاوز ذلك إلى وصف العالقات السببية ،لتشخيص "وال تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف وا
 .(2) وتعميمهاألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها 

 
 حدود الدراسة:
 الحدود الزمنية:

واستغرقت عملية التوزيع ثالثة اشهر   2013مارس10وهي الفترة الزمنية التي قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات 
( والتي تتمثل فترات 2012-2008لوسائل االعالم االسرائيلية خالل حربي) وتناولت االستبانه المتابعين

 حدوثهما في 
 (من2008/2009حرب )2009يناير  18 إلى تاريخ 2008 ديسمبر 27. 

                                                           
جراءاته ومناهجه، ط-أحمد عمر، البحث العلمي (1)   .15م( ص 1994: جامعة بنغازي، بنغازي ، )1مفهومه وا 
 .153م( ص 2004، )القاهرة: عالم الكتب، 2محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، ط(2)
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 ( 2012حرب )2012 نوفمبر21تاريخ  إلى 2012نوفمبر  14 من.  
    

 الحدود المكانية:
دودية على طول قطاع غزة من الجانبين اإلسرائيلي المناطق الح حدودية وتشملنقسمت لقسمين مناطق أ

  .ومناطق داخلية من مساحة قطاع غزة  ،والمصري 
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 الفــــــصل الثاني

 اإلطــــــــــــار املــــعـــــرفـــي للدراســـــــة
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 المبحث األول
 نشأة اإلعالم اإلسرائيلي

 

 المقدمــــة:

وله المنتشــــــرين ح اليهودســــــرائيلي هو األول في العالم الذي ســــــعى إلنشــــــاء دولة في مخيلة وعقول اإلعالم اإل
تحقيق حلم مى لالدول العظ لتسخير قوةوكان له الفضل  ،إنشاء دولة أو وجودها كفكرة على ورق  وغيرهم، قبل

 1897ي األول عام ذلك يتضــــح في األســــس التي أرســــاها المؤتمر الصــــهيونالواقع.رض أدولة إســــرائيل على 
أنها ال ب ماً عل،راســمين من خالله برنامج العمل العام للحركة الصــهيونية  لتحقيق  تلك األســس خطوة بخطوة ،

، ما رض الواقعأيق الخطوة األولى بشـــــــــــكل كامل على تكشـــــــــــف عن الخطوة الثانية إال بعد أن تنتهي من تطب
لى ع وتأكيداً لمنشــــــود وهو دولة لشــــــعب بال دولة، ابالمرحلية ألجل الهدف  الصــــــهيونييجعل اتســــــام المخطط 

في  هرتزلتيودور مقولة ،أهمية دور اإلعالم في مســـــــــيرة إيجاد دولة إســـــــــرائيل علي األراضـــــــــي الفلســـــــــطينية 
: "يجب 1897\6\3بتاريخ “ ”the world،افتتاحية العدد األول من أســـــــــبوعية الحركة الصـــــــــهيونية "ذى وورد

 ًعا للشعب اليهودي، وسالًحا ضد أعداء الشعب".على هذه الصحيفة أن تكون در 
؛ عمل قادة الحركة الصهيونية على كافة المستويات التي تمكنهم من 1948 عام إسرائيلوقبيل تأسيس دولة  

 (1).أهم هذه المستويات أحد اإلعالمالقيام بوظيفة الدولة، وكان 
ســبب  الم، ويرجعإعلدول القليلة التي ال تمتلك وزارة بأن دولة إســرائيل اعتبرت لفترة كبيرة من الزمن من ا علماً 

والذي يقوم على أســــــاس ضــــــرورة مشــــــاركة كافة ،ذلك إلى التخطيط الســــــياســــــي الكامل لتكوين دولة إســــــرائيل 
 تيبقو  .ةوالســــياســــي ةألجل تحقيق أهداف الدولة القومي ما،بدور إعالمي  وغير الرســــميةالمؤســــســــات الرســــمية 

زارة إعالم يهود الشتات في ظل حيث تم إنشاء و  2009عام مارس الدرب حتى شهر دولة إسرائيل على ذلك 
 ،الخارج إسرائيل فيهو تحسين صورة دولة ،وكان هدفها األساسي الذي تسعى له  ،بنيامين نتنياهو ومةحك

                                                           
  نمسابال إدالخوتوفي في بودابست السياسية المعاصرة. ولد في الصهيونية صحفي يهودي مجري، مؤسس 1860مايو 2من مواليد  هرتزل:تيودور ،

يوليو  3األول للحركة الصهيونية  العالمية كحركة سياسية استعمارية منحت اليهود صفة القومية واالنتماء العرقي توفى  وحي والمؤسسويعتبر األب الر 
1904  

  وكالة األنباء والمعلومات ، وفا-الفلسطينياإلعالم اإلسرائيلي، مركز المعلومات الوطني (1)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
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، اتخذت عدة طرق للوصــــــــــــول إلى هدفها، فقد بثت «كل مواطن ســــــــــــفير»حيث أقامت الوزارة حملة اســــــــــــمها 
ة وقد انتقدت هذه الحملة من قبل الصـــــــــــحاف،كتيبات في مختلف أنحاء إســـــــــــرائيل ونشـــــــــــرت،ات تلفزيونية إعالن

 (1)األجنبية واإلسرائيلية على السواء.

 مراحل تطور اإلعالم اإلسرائيلي: وال : أ

 :بلفور تصريحقبل  .مرحلة ما1
هم في فلسطين ل قومي لصهاينة بقيام وطنومراحلها منذ فترة تفكير اهي مرحلة إثارة المشكلة  هذه المرحلة تعد

 هذه المرحلة في: استراتيجية
  وراتفي العالم عبر المنشـــ الموجودبث الشـــعور القومي اإلســـرائيلي في صـــفوف المجتمعات اليهودية، 

 ميعاد.الرض أأنها هي على الهجرة لفلسطين  إلىوالقيام بدعوة يهود العالم ،واالجتماعات الدينية 
  في ذلك الوقت لفكرة الوطن  العظمىالحصول على تأييد دولي ودعم كبير من الدول ومن جانب أخر

 فلسطين.القومي لليهود في 
  لموجوديناطاقات اليهود  صهيونية لتعبئةالعمل على تنظيم صفوف يهود العالم في منظمات وهيئات 

 . الصهيونيووضعها في خدمة المخطط ،حول العالم 
  ة اليهودية إلى فلسطين.تأمين المنافذ لتسرب الهجر 

 
  ومن أهم التنظيمات والحركات واألحزاب التي كان لها دور في النشـــــــــاطات اإلعالمية في

 (2): هذه المرحلة
 العالمية:المنظمة الصهيونية  .1
 هي كحركة دينيةو ، فلســـطينالصـــهيونية نحو  الهجرةبهدف تشـــجيع  1897ة تأســـســـت ســـنهي منظمة        

وقهر لجيرانها األعداء, وتركيز لســــــلطة العالم ،ســــــطين تهدف إلي تمكين العنصــــــر اليهودي من تملك أرض فل
وينبثق منها عدد هائل ،لها فروع في شـــتى أنحاء العالم  ويوجد )3( يةصـــهيونالحركة الالروحية والحضـــارية في 

ويبلغ ،داخل الواليات المتحدة فقط  فرعاً  221حيث يوجد لها ،من الجمعيات والهيئات والروابط المتخصـــــصـــــة 

                                                           
http://www.al- 23/4/2010جيش إسرائيل الجديد: قوات الدبلوماسية العامة في  جريدة األخبار، يحيى دبوق، (1)

akhbar.com/node/105675  
 ليونيل وولتر  إلى اللورد 1917 نوفمبر 2 بتاريخ آرثر جيمس بلفور هو االسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها تصريح بلفور أو فوربل تصريح

 الوهاب عبد.د - ةوالصهيوني واليهودية اليهود موسوعة ".فلسطين في لليهود إلنشاء وطن قومي البريطانية يشير فيها إلى تأييد الحكومة دي روتشيلد
 ".الثالث الباب - الثالث الجزء - السادس المجلد - المسيرى 

 43سابق، صشموئيل، سيجيف، مرجع  (2)
  http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/wzo.htmالكنيست اإلسرائيلي،المعجم السياسي، المنظمة الصهيونية العالمية موقع  (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1897
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.al-akhbar.com/node/105675
http://www.al-akhbar.com/node/105675
http://www.al-akhbar.com/node/105675
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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ولعبت دورًا إعالميًا في جعل العالم يتطلع لقضـــية الشـــعب اليهودي من )1(نحو المليون  عضـــو.عدد أعضـــائها 
 وضرورة وجود وطن لهذا الشعب المشرد.،المنظور اإلنساني 

 الصندوق القومي اليهودي: .2
 بإعالن القرار من قبل ثيودور،أثناء المؤتمر الخامس الصــهيوني الذي عقد في مدينة بازل  1901أنشــع عام 

وتمثل الدور ، (2)الفلســطينيين األراضــي منالذراع التنفيذي التحاد الصــهيوني العالمي ألجل شــراء  كونههرتزل 
والقيام بالنشــــــــاطات التي تدعو لشــــــــراء األراضــــــــي  ،القومي اليهودي بنشــــــــر المنشــــــــورات اإلعالمي لصــــــــندوق 

 .داخل فلسطين الماكثينالفلسطينية ودعم السكان اليهود 

 ا":األمريكية "هداسية الصهيونية المنظمة النسائ .3
تم  ،متحدةللمرأة في الواليات ال هي أكبر منظمة يهودية وتنظيم،هداســا المنظمة النســائية اإلســرائيلية األمريكية 

 رعلى يد "هنرييتاســــــــــالد"، أمريكية المولد. لطالما تأثرت" هنرييتا" من مناظ   1912تأســــــــــيس المنظمة في عام 
  الطبية. ذي جعلها تؤسس منظمة النساء لتوفير المساعدات  والمرض، األمر ال الفقر

ســياســة المســاواة  تزالوال ، ، تالهما طاقم طبي كامل1913عام في إلى مدينة القدس وصــلت أول ممرضــتين 
 معظم العياداتوتطور الجهاز الطبي في إســــــــــرائيل، نقلت" هداســــــــــا" ،شــــــــــعار" هداســــــــــا". مع تقدم الســــــــــنوات 

هدف ب لقدس أطباء من جميع أنحاء العالميأتي لأنه ب علماً ، ها، إلى يد حكومة إسرائيلبعة لوالمستوصفات التا
وصــل يعمل باحثو هداســـا بجدارة للتو  إلى جنب جنباً  للتأقلم مع تحديات صـــحة الجماهير تعلُّم أســـاليب جديدة

ولية في لهداســا الد تم تأســيس منظمات متفرعة تابعة في العقود األخيرةو   األمراض في العالم لعالج أصــعب
من أصـــــول عرقية  شـــــافيفي الم ينن الرجال والنســـــاء العاملإحيث ، دولة، ومن ضـــــمنها هداســـــا إســـــرائيل 34

 كلهم يدعمون البحث الطبي والعلمي في إسرائيل. مختلفة، ولكن
  

ي تحســــين ف اً مهم الذين يلعبون دوراً المســـــاهمين ألولئك  ويرجع الفضـــــلوبالتعاون مع المنظمة األمريكية،  معاً 
ير غرغم الممارســـات ،لصـــورة اإلنســـانية في منح اليهود ا إعالمياً  ولعبت مؤســـســـة هداســـا دوراً  (3)حياة الناس. 

 .سطينيج للمرضى والجرحى من الجانب الفلالألراضي الفلسطينية عبر توفير العقانونية التي تمارس داخل اال

                                                           
 .52، ص1987الطبعة األولى، االردن،دار الجليل لنشر،"، اإلسرائيلي الهور "اإلعالممنير  سعدي،غازي ال 1)(
(2)Joel H. Golovensky and Ariel Gilboa, in Azureonlinem "Is This Land Still Our Land? The Expropriation of 

Zionism" ,Azure36 (Spring 2009). 
 .aspxهداسا.-نساء-هداسا/منظمة-/حولmed.com-http://arabic.hadassah نحن"، هداسا "منالموقع االلكتروني للمنظمة  (3)

http://azure.org.il/issues.php?id=47
http://azure.org.il/issues.php?id=47
http://azure.org.il/issues.php?id=47
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Azure_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Azure_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://arabic.hadassah-med.com/حول-هداسا/منظمة-نساء-هداسا.aspx
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 : "أبناء العهد B'nai B'rith منظمة ْبـني ْبـِرْث" .4
وتمارس  ،مها خدمة الجاليات اليهوديةاهمم في نيويورك، و 1843عام  الواليات المتحدة األمريكيةتأســســت في 

التي تعمل في  B'nai B'rith International ”بني برث العالمية“المنظمة نشــاطها من خالل ذراعها الدولي 
يرها من وغ عديدة في أمريكا الشــــماليةولها فروع  ،أجل تحســــين وضــــع الجاليات اليهوديةعشــــرات البلدان من 

ويتمثل دورها اإلعالمي بعرض وتقديم المطالب الصـــهيونية والضـــغط على صـــناع القرار في الواليات ، البلدان
 .المتحـــــــدة لصـــــــــــــــــــــالح إســــــــــــــرائيـــــــل، وذلـــــــك بحكم الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـــــــات البـــــــارزة التي تضــــــــــــــمهـــــــا المنظمـــــــة

الذين ، و وجاد فرامكين،وايزمن ،وحاييم ، ســوكولوف ومن أبرز الشــخصــيات األعضــاء في هذه المنظمة: ناحوم
عملوا جميًعا على تأســـيس مســـتعمرات يهودية صـــغيرة في فلســـطين، وكانت "موتســـا" أول قرية يؤســـســـونها عام 

مشــــــــكلين بذلك نواة الكيان اإلســــــــرائيلي الحالي. كما انضــــــــم عالم النفس الشــــــــهير ،م بالقرب من القدس 1894
وكان حاييم وايزمان أول رئيس لدولة اليهود في فلســــــــــطين  ،م 1895م ســــــــــيجموند فرويد إلى هذه الجمعية عا

م، وهو الشخص الثاني في الحركة 1952م، واستمر رئيًسا إلى عام 1949المحتلة؛ إذ انتخب رئيسا في عام 
 ،نيةسيما في مكافحة النشاطات المعادية للصهيو  وتقوم الجمعية بدور إعالمي كبير ال الصهيونية بعد هرتزل،

 (2).(عصبة مكافحة التشهير)اسطة الهيئة المتفرعة عنها المدعوة بو 
 

   1948بلفور حتى إعالن الكيان اإلسرائيلي عام تصريح مرحلة ما بعد صدور 

قباله وتهيئة األجواء الدولية والمحلية النفسية والدبلوماسية الست،دولة إسرائيل في فلسطين  يسستأمرحلة إرساء 
 (3)المرحلة:في تلك  السياسية اإلسرائيلية االستراتيجيةومن أهم ،

 يها.فوتأمين استيطانهم واستقرارهم ،عدد ممكن من المهاجرين اليهود إلى فلسطين  أكبرجلب  .1
 واستخدامها لوسائل إعالمية. ،بناء المؤسسات اإلسرائيلية في فلسطين  .2
 الوطنية.وقتل إرادته ،التصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني  .3
 وتنظيم صفوفهم.،يهود العالم استكمال تعبئة  .4
وتهيئة األجواء الدولية لقبول وجود دولة إســــرائيل ،تأمين الحصــــول على المزيد من دعم القوى الدولية  .5

 في فلسطين.

                                                           
 http://www.al-،4/11/2011،ةالمنورة، سعودي، نماذج للمنظمات اليهودية التي أثرت في قيام إسرائيل جريدة المدينة صالح الوهيبي (2)

madina.com/node/291407?risala. 
  .61سابق، صمرجع  منير الهور، ،ازي السعديغ (3)
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ع وســـائل الســـياســـية اإلســـرائيلية، وتالزمه م باالســـتراتيجيةويتضـــح في هذه المرحلة ارتباط اإلعالم اإلســـرائيلي 
الذي  لذي تبلور فيه ذلك بصورة مركزة في برنامج العمل الذي أقره مؤتمر بلتيمورالعمل األخرى على النحو ا
لتبرز فيه الدعوة الرســمية إلنشــاء دولة يهودية في فلســطين كجزء ال يتجزأ  ،1942عقد في فندق بلتيمور عام 

نشـــــاء قوة عســـــكرية يهودية معترف بها تقاتل تحت علمها الخاص إلى ،من العالم الديمقراطي الحلفاء  جانب وا 
والمطالبة بهجرة ،(1939باإلضـــــــــــــــافة إلى رفض الكتاب األبيض )الذي أصـــــــــــــــدرته الحكومة البريطانية عام ،

ة واثر انتهاء الحرب العالميبشــــــــكل كامل، يهودية غير محدودة إلي فلســــــــطين تحت إشــــــــراف الوكالة اليهودية 
ون في الثاني والعشر  الصهيونيجه المؤتمر عندما و ،أن يدخل مرحلة جديدة  الصهيونيالثانية أوشك اإلعالم 

دعا فيه األمم المتحدة وجميع دول العالم إلي تأييد )الشـــــــــــعب اليهودي( في مطالبته  نداءً  1946كانون األول 
يفوق  اً نجاح ذاكآن الصــــهيونيوقد حقق اإلعالم ،ة وفي عضــــوية األســــرة الدولي،بإنشــــاء دولة له في فلســــطين 

وهو الرأي العام الوحيد الذي كان  ،ين لدى الرأي العام األوروبي واألمريكيالوصـــــف حتى بدت قضـــــية فلســـــط
وكأنها قضــــــــــــــية )الشــــــــــــــعب (اليهودي  ،1947في ذلك الوقت عشــــــــــــــية طرحها على األمم المتحدة عام  فعاالً 

ويرغب في فتح أبواب بالده للمشردين من أبنائه في أوروبا ومن ،)المضطهد( الذي يكافح من اجل االستقالل 
تى منذ نشـــــوء الحركة الصـــــهيونية ح لجدير بالذكر هنا أن الخط اإلعالمي الصـــــهيوني الثابت والذي لم يتغيرا
 (1)ل في القضية وهو الشعب الفلسطيني.ن وهو التجاهل التام للطرف األصآلا

فكما فشـــل هذا اإلعالم في تبرير ،خالل عملية غزو لبنان  1982ضـــعف اإلعالم اإلســـرائيلي في عام  وظهر
عالمية وهذا بالرغم من الجوالت اإل،في تبريره أمام يهود العالم  أيضاً  الغزو أمام الرأي العام العالمي بدا فاشالً 

بيجن" رئيس وزراء اإلســـــــرائيلي آنذاك باإلضـــــــافة إلى زعماء المعارضـــــــة ،فقد تأثر منحاييم التي شـــــــارك فيها "
تي وكاالت األنباء العالمية عن مجريات عملية الغزو والاليهود كغيرهم بالتقارير اإلخبارية التي كانت تنقلها 
ب والســــياســـة للحر  الدعائيةوأخذت  االنتقادات اليهودية  ،أظهرت زيف الدعاية والتقارير اإلخبارية اإلســــرائيلية 

مثل  ن حرب لبنان لم تكنإاليهود األمريكيين  قال احد زعماء،إذ اإلســــــــــــــرائيلية طريقها العلني في هذا المجال 

                                                           
  م ظروف انعقاده: اثناء الحرب العالمية الثانية ظهر انحياز الواليات المتحدة إلي جانب الصهيونية وذلك لتبادل المصالح 1942يار آ 21مؤتمر بلتيمور

ن أي كان يرى الفكر  البروتستانت ووسط لضمان احتكار البترول،األ لح الواليات المتحدة في الشرق دعم  مصاو التي تتمثل في: تحطيم ألمانيا النازية، 
االمريكي( النتائج  الرئيس ب،باإلضافة  إلى هاري ترومان )نائالصهيونية حركة تستحق التأييد، وحضر المؤتمر مندوبون عن المنظمات اليهودية في العالم 

منح الوكالة اليهودية حقوق إدارية وتنظيمية في و ابواب فلسطين امام الهجرة اليهودية  فتحو ،1939إلغاء الكتاب االبيض عامو :إنشاء دولة يهودية 
على قومية الشعب اليهودي ومن حقة االنضمام إلى منظمة االمم المتحدة  تشكل قوة يهودية تحارب تحت علمها الخاص بجانب الحلفاء تأكيداً و فلسطين 

 /http://www.palestineremembered.com/ar  اكره "،موقع الكتروني،فلسطين في الذ ،"المزعم تكوينها بعد الحرب
 207شموئيل، سيجيف، مرجع سابق، ص (1)
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عالم إضافة إلى أن وسائل اإل إذ كانت طويلة جداً  ،اقي الحروب التي خاضها اإلسرائيليون مع الدول العربيةب
 (1).من إصالحه يصعبية أحداث هذه الحرب بشكل ضد اإلسرائيليين في تغط األمريكية ساهمت سلباً 

 

 المية في ومن أهم التنظيمات والحركات واألحزاب التي كان لها دور في النشـــــــــاطات اإلع
 هذه المرحلة:

 الوكالة اليهودية 

قد أنشئت و  العالمية،ن اسمها الحقيقي هو المنظمة الصهيونية إبل  الصهيونية،الساعد التنفيذي للحركة 
 .1920عام

لطات تتعاون مع سليهودية الوكالة الضرورة االعتراف ب،من صك االنتداب البريطاني المادة الرابعة  وذكرت
نذ معلق بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومصالح اليهود فيها، ويتمثل دورها اإلعالمي االنتداب فيما يت

الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات االنتداب وعصبة األمم والحكومة  دعم في البريطاني أيام االنتداب
غلغلت أن الوكالة ت كم إالالحالبريطانية، ومع أن سلطات االنتداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها شريك في 

في حياة المستوطنين الصهاينة لتشمل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم. وقد نمت الوكالة حتى أصبحت حكومة 
البالماخ(، ، و )الهاغاناداخل حكومة االنتداب ال ينقصها سوى عنصر السيادة لكي تصبح دولة، وكان لها جيش 

 وا عدادهم للهجرة،الحكومات من سياسة خارجية وتدريب للمهاجرين ، وباشرت أعمال وميزانية وجهاز إداري 
ات بل وكان لها جهاز المخابر ،والتعليم ،والصناعة ،والدعاية ،وشراء األراضي ،وبناء المستعمرات الزراعية ،

لمية اعدارة االنتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة وتحولت الوكالة من مجرد هيئه للتعاون مع إ التابع لها.
سرائيل عند قيام إ كبرى أوجدت إسرائيل وزرعتها زرعا في الشرق العربي. ومما له داللة في هذا الصدد أنه

أصبح المجلس التنفيذي للوكالة مجلس وزراء، وجهازها اإلداري أصبح جهاز حكومة، وكان بن جوريون رئيسها ،
 (2)سرائيل.إلها فأصبح وزير خارجية  اسياً سي فأصبح رئيسا لوزراء إسرائيل، وموشيه شاريت كان سكرتيراً ،

م الغربي في تهيئة المناخ النفســي والفكري في العال فعاالً  وقد تأســس فيها منذ إنشــائها دائرة لإلعالم لعبت دوراً 
 لىإلها الوكالة اليهودية تمويل اســــــــــتيعاب المهاجرين اليهود  طلعتتهم المهام التي أ و ،إلنشــــــــــاء الدولة اليهودية 

سكانهم وتأهيلهم وما إلى ذلك من نشاطات ،المحتلة فلسطين   امع وقد أنفقت منذ تأسيس الكيان الصهيوني،وا 

                                                           
 101، ص53غازي السعدي، منير الهور، مرجع سابق ص (1)
 .54ص ،1975عام  الصهيونية، طبعةعبد الوهاب محمد المسيرى، موسوعة المفاهيم والمصطلحات  (2)

http://www.elmessiri.com/
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ويأتي أكثر من ثلثي ميزانية الوكالة اليهودية من تبرعات ،حوالي ثالثة مليار دوالر  1971وحتى عام  1948
 )1(بريطانيا.وفي الدرجة الثانية تبرعات يهود ،اليهود األمريكيين 

 النساء اإلسرائيليات العالمية:  منظمة 

إلي ،، وهي تقوم بنشاطات إعالمية ألف عضو في خمسين بلداً  300وينتسب لها نحو ، 1920تأسست عام 
 دولةلف المزيدورها اإلعالمي بنشــــــــــــــر الثقافة والتاريخ  ويتمثل،األخرى جانب الخدمات االجتماعية والتربوية 

 )2(إسرائيل.

 :1967-1948المرحلة الواقعة بين   .1

المراوغة في تطبيق قرارات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق  ســـــياســـــةفي هذه المرحلة اعتمد اإلعالم اإلســـــرائيلي 
السياسية  الستراتيجيةاالمالمح  أبرزوكانت  تثبيت قواعد الدولة اإلسرائيلية،لللوقت  الالجئين الفلسطينيين كسباً 

 المرحلة:اإلسرائيلية في هذه 
 لتغدو "منارة العالم الغربي المتحضر المتقدم على ،لدولة وتطويرها في شتى المجاالت بناء مؤسسات ا

القوة العســـــــكرية اإلســـــــرائيلية القادرة على فرض مشـــــــيئتها على العالم  المتخلف، وخلقأطراف الشـــــــرق 
 .العربي

 ظيم طاقات نوتأييد يهود العالم، واالســــــــــتمرار في تعبئة وت، دولة إســــــــــرائيلمين تدفق المهاجرين إلى أت
 العالم.يهود 

  ًعدد من  أكبرم بتأييد ودع والفوز، ةاإلسرائيليالدولة بشرعية  وفعالً  تأمين اعتراف المجتمع الدولي قوال
 .سيما شعوب العالم الثالث لكسب تأييدها والتغلغل في صفوف المزيد من الشعوب ال،دول العالم 

  رته وعزله ومحاصــــ،وشــــل إرادته ،لشــــقاق بين صــــفوفه الفرقة وا وبث،العربي اإلبقاء على تجزئة العالم
رغامه على اإلقرار بشــــرعية الوجود اإلســــرائيلي ،وحرمانه من األصــــدقاء  ،دولياً  خضــــاعه لمشــــي،وا   ئةوا 

رادته ةاإلسرائيليالدولة   .اوا 

 

 

                                                           
 .info/translate/agency.htm-kippur-http://yom.1973الوكالة اليهودية ) ،1973موقع الكتروني بعنوان  (1)
 .52(شموئيل، سيجيف، مرجع سابق"ص2)

http://yom-kippur-1973.info/translate/agency.htm
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  ومن أهم التنظيمات والحركات واألحزاب في هذه المرحلة والتي كان لها دور في النشاطات
 اإلعالمية:

 :حزب مبام 

لالتحاد الســـوفييتي الســـابق. اســـتمر  وكان هذا الحزب من أكثر األحزاب تأييداً ، 1948أســـس هذا الحزب عام 
في انتيجة التنوع الثق انشـــــــــــاقق)من أكثر األحزاب التي حدثت فيه  1969حتى عام  هذا الحزب بالعمل منفرداً 

حزب العمل وشـــكال معا ائتالف ســـمي المعراخ وفي العام المذكور انضـــم مع ،والخالفات حول أهداف الحزب(
إثر موافقة حزب العمل على االنضــــــمام لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة مناحيم  1984الذي اســــــتمر حتى عام 

ومنذ ذلك .1997حركة ميرتس عام  راتس بتأســــــــيسحزب  منبيغن. وشــــــــاركت مبام مع شــــــــخصــــــــيات أخرى 
في المجال اإلعالمي وخاصــــــــــــــة في نشــــــــــــــر األفكار  هزب دور الحزب وجود، ولعب هذا الح الوقت لم يعد لهذا

ظهار الوجه اآل،الخاصــــــة بالحزب بين أفراد الشــــــعب اليهودي  دولة إســــــرائيل عبر المطالبة بعدم ســــــرقة لخر وا 
عتراف بحقوق الوا، 1967أراضــــــــي العرب ومعارضــــــــة االســــــــتيطان في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 

 .(1)1967م لشعب الفلسطيني في حدود عاا

 

  (همفدال)الحزب الوطني الديني: 

بعد ، 1956في عام  لكن المفدال أسس رسمياً  ،1922عام  إلى” همفدال“تعود جذور الحزب الوطني الديني 
أنشق أهارون أبو حصيرة  1981المزراحي، وما زال حتى هذا اليوم. وفي عام  وهبوعيل اندماج حزبي همزراحي

 (2)على انتمائه لليهود الشرقيين. الذي أسسه اعتماداً  (تامي)عن الحزب وشكل حزب 
لتعصــب في وا،النتزاع األراضــي الفلســطينية من أصــحابها  القوةوكان دورها اإلعالمي يتمثل في نشــر ســياســة 

ى الطرق بشـــــــت إســـــــرائيلجانب الفلســـــــطيني والعمل على االعتراف الدولي بدولة ال ضـــــــدوتعاليمهم منشـــــــوراتهم 
 .والوسائل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . www.knesst.gov.iالكنيست،الكتل البرلمانية في موقع الكنيست االلكتروني (1)
 . www.trib.comهمفدال،حزب الوطني الديني  (2)
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 :1987-1967مرحلة الوقعة بين ال .2

لسـياسـية ا االسـتراتيجية وظلت في خط الدعاية اإلسـرائيلية في أكثر من مجال، وقد شـهدت هذه المرحلة انقالباً 
طبيعة هو انعكاس ل،اإلســــــــــــرائيلية تتقدم في الخط ذاته الذي تســــــــــــير عليه، وهذا التناقض الشــــــــــــكلي الظاهري 

 .اإلعالميةراتيجية االستو السياسية اإلسرائيلية  االستراتيجيةالتالزم بين وال ينفي التوافق و ،المرحلة والظروف 
مســكين ال اومصــير شــعبه اعلى مصــيره وعويالً  ،الدنيا صــراخاً  إســرائيل دولة تملئ، مثالً  1967فعشــية حرب 

اجتمع  ندمانه عأ هذه الحربوفي حين أظهرت الوقائع الســـياســـية التي تكشـــفت بعد . جديداً  مســـاراً  لذي يواجها
في تكســـــاس لوضـــــع اللمســـــات األخيرة لخطة العدوان على  1967م جونســـــون "عاو"وليندون  ،ل"الشـــــكو "ليفي 

حرز نصـــــرا تســـــ دولة إســـــرائيلالبلدان العربية ،كانت تقديرات المخابرات اإلســـــرائيلية واألمريكية تشـــــير إلى أن 
ك كان الخط اإلعالمي اإلســــرائيلي وعلى الرغم من ذل ســــاحقا على الجيوش العربية في غضــــون أســــبوع واحد،

 (1).إسرائيل دولةيتعمد المسكنة لتعبئة العالم الغربي والصهيونية العالمية التي تسكن وراء 
انتقل تركيز اإلعالم اإلســــرائيلي من المســــكنة ، 1967عام  إســــرائيل دولة تهاالنتصــــار الذي أحرز  وبعد تحقيق

ي هزم داود الصـــــــغير ف العربي، كمالد الصـــــــغير الذي هزم العالم الب، ةاإلســـــــرائيلي الدولةإلى اإلشـــــــادة بعظمة 
ا إلى ذلك من وم،على شــجاعة الجنود اإلســرائيليين وجبن العرب  الفلســطينيين، والتأكيدجبار  الوتالماضــي ج

 (2)تشهير بالعرب وأخالقهم.
 في  ومن أهم التنظيمات والحركات واألحزاب والتي كان لها دور في النشـــــــــاطات اإلعالمية

 هذه المرحلة:
 حزب العمل اإلسرائيلي 

صـــــــــــهيون  عمال-العملالعمل اإلســـــــــــرائيلي بعد اندماج حزب رافي واتحاد  حزب 1968أســـــــــــس في عام 
اندمج الحزب مع حزب مبام وشــــــــــــــكل المعراخ الذي حكم إســــــــــــــرائيل حتى عام  1969وفي عام  ،ومباي
 ،1977اريد عن الحزب في عام من أهمها انشــــقاق يوســــي ســــ،. وشــــهد الحزب انشــــقاقات متعددة 1977

عاد  1992. وفي عام 1988وخروج مبام من الحزب عام ، (راتس )وتكوينه مع شــــــــــــــولميت ألوني حزب
 . 1995رئيس الحزب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي عام إسحاق رابين حزب العمل إلى الحكم إلي أن قتل 

ينية ل وحركة ميماد الدتالف بين حزب العميهود براك ائأ حزب العمل اإلسرائيليأسس رئيس  1998وفي عام 
ر يهود براك وعميأو ،ويغئال ألون ،وشمعون بيرس ،إسحاق رابين  (العمل)ومن أهم قادة حزب  ،وحزب جيشر

                                                           
 .45سابق، ص ، مرجعشموئيل، سيجيف (1)

 .53ص غازي السعدي، منير الهور، مرجع سابق، (2)
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 هم شمعون بيرس وانضموا إلى الحزبانشقت قيادة مهمة من حزب العمل على رأس 2005وفي عام  بيرتس،
 (1) .(كاديما) الجديد

وهو التأكيد على وجود الدولة اإلسرائيلية على األراضي ،الهدف األساسي  إلعالمي في إكمالويتمثل الدور ا
ية على األراضي نشاء دولة إسرائيلإتمسك بحق لالشخصيات المنتمية للحزب والتي تدعو ل أقوالعبر ، سطينيةالفل

 (1)الفلسطينية 
 

  حيروت 

وفي هذا ، ظيمات التوجه نحو العمل الســـــــياســـــــيذه التنبعد حل التنظيمات العســـــــكرية اليهودية بدأت قيادات ه
 وخاض انتخابات الكنيســــت،اإلطار شــــكل مناحيم بيغن بعد أســــبوعين من إعالن دولة إســــرائيل حزب حيروت 

اندمج مع حزب الليبراليين في عام حتى مقعدا فيها. واستمر هذا الحزب بالعمل  15األولى حيث حصل على 
. وبمبادرة من أرئييل شـــــــارون 1974برلمانية التي اســـــــتمرت بالعمل حتى عام كتلة غاحل ال مشـــــــكالً ، 1969

شـــــكل الليكود الذي ضـــــم بين صـــــفوفه كالب من الحزب الليبرالي  1973الذي تقاعد من الجيش بعد حرب عام 
ذا واســـــتمر ه،والمركز الحر والقائمة الرســـــمية ونشـــــطاء أرض إســـــرائيل الكاملة، باإلضـــــافة إلى حزب حيروت 

عندما انشــــــق ،حدث أكبر انشــــــقاق في الليكود منذ تأســــــيســــــه  2005بالعمل حتى هذا اليوم. وفي عام  الحزب
 (2)رئيس الحزب أرئييل شارون ومجموعة كبيرة من قادة الحزب مشكلين حزب كاديما.

يل ســرائإ وذلك قبل قيام دولة ،فقد كان الحزب أول من طرح فكرة الجدار الفاصــل،وفيما يتعلق ببرنامج الحزب 
 . (3)( من قبل األب الروحي لليكود زئيف جابوتنسكي.1923)

منح اســــــــــــــتحقاق قيام  ووه،داخل الدور اإلعالمي الذي تقدمه ويالحظ أن جميع األحزاب حملت فكرة واحدة 
اوض من أو التف،إما عن طريق استخدام العنف من جانب ،كيان الدولة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية 

 جانبا أخر.
 وحتى وقتنا الراهن: 1987بين عام  ةالمرحلة الواقع .3

انتقل تركيز اإلعالم اإلســرائيلي في بداية هذه المرحلة من المســكنة إلى اإلشــادة بعظمة إســرائيل البلد الصــغير 
وظهور بعض الوســائل اإلعالمية  ة،، والعمل على تطوير وســائل اإلعالم اإلســرائيلي)4(الذي هزم العالم العربي

                                                           
 . lhindi/http://blog.amin.org/aliana/،2010/11/08األحزاب اإلسرائيلية، مدونة عليان الهندي، (1)
  . www.knesst.gov.ilموقع الكنيست الكتل البرلمانية على مدار حياتها السياسية، حزب حيروت، (2)
   ies.comwww.geocit 1923زئيف، جابوتنسكي، الجدار الحديدي، كتبت هذه المقالة عام  (3)

 .45سابق، ص ، مرجعشموئيل، سيجيف(4)

http://www.knesst.gov.il/
http://www.geocities.com/
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م ث إســــــرائيل.أو التي ال تعتبر بشــــــكل من األشــــــكال بوق الحكومة داخل ،الخارجة عن ســــــيطرة الحكومة الحرة 
تمحور بعد ذلك بانتقاله من مرحلة اإلعالم اإلســــــــــــــرائيلي المحلي الذي كان يحاكي لغة محدودة وفئة محدودة 

 ،ر تطوير إعالمه المحليوتوصـــــــيل رســـــــالته للعالم عب،مليون يهودي إلى مرحلة محاكاة العالم  16متمثلة ب 
وصــــواًل ،مختلفة  أشــــكالوصــــياغتها ب،بالقيام بصــــفحات إلكترونية للصــــحف المحلية باللغة العربية واالنجليزية 

مما خدم اإلعالم ا إلســـــــــرائيلي الدولي في تبرير عدد كبير من تصـــــــــرفات  لتحقيق وخدمة الدولة اإلســـــــــرائيلية،
صـــــــــــــــدرت في  1997في العام و والحربين على قطاع غزة، ،رة الدولة اإلســــــــــــــرائيلية  مثل حرب لبنان األخي

لمركزية في إســـــرائيل للعام من المنشـــــورات ما بين صـــــحيفة ومجلة )حســـــب دائرة اإلحصـــــاء ا 1121إســـــرائيل 
بــالعربيـة  60(، %26بــاللغــة اإلنجليزيــة ) 289، %56منهــا كــانــت بــاللغــة العبريــة مــا يعــادل  629، (2000

وعلى الرغم من أن المعطيات المذكورة تشــكل نموًا متزايدًا في عدد المنشــورات (. %3بالروســية ) 37( و5%)
الصــــــــــــــورة الكاملة،  ال تعكسنها أمن المنشــــــــــــــورات فقط، إال  895ه والذي صــــــــــــــدر في، 1990مقارنة بالعام 

 )1(.أنحاء البالد خصوصًا ألنها ال تشمل العديد من المنشورات المحلية الصغيرة التي تظهر في كل

 وسائل اإلعالم اإلسرائيلي: ثانيا  

 :والتلفزيون اإلذاعة  .1

اإلذاعة والتلفزيون في إســـــرائيل حكوميان لكن اإلشـــــراف عليهما تتواله ســـــلطة  مســـــتقلة لها شـــــخصـــــية اعتبارية 
.ورئيس الدولة هو الذي يعين أعضــــــــــاءها الواحد والثالثين من بين 1965وقد أنشــــــــــئت في عام،كهيئة قانونية 

بعد اســتشــارة منظمات الكتاب والفنانين ومؤســســات التعليم العالي وأكاديمية ،و بها الحكومة  األســماء التي تتقدم
اللغة العبرية وغيرها من المؤسسات والهيئات المتصلة بشؤون اإلذاعة ،وتضم هيئة اإلذاعة أربعة من موظفي 

ال يكونا من على أ ، الثالثينمن بين األعضــــــاء الواحد و  هعن الوكالة ويعين رئيســــــها ونائب الدولة فقط ومندوباً 
الهدف و  موظفي الدولة ،ومدة خدمة الهيئة المشــــــرفة على اإلذاعة والتلفزيون ثالث ســــــنوات غير قابلة للتجديد،

هي واالتجاهات ،و  من حرية عرض مختلف اآلراء، كبيراً  هو منح اإلذاعة والتلفزيون قســــــــــــطاً ،من تحديد المدة 
وتجري مقابالت مع زعماء هذه ،خر آراء الفئات المعارضـــــــــــــــة آحين إلى إذ تقدم من ،حرية اإلذاعة بالفعل 

     )2(الفئات الذين يعرضون في خاللها وجهات النظر.

 

                                                           
 .11سابق، صمرجع  شموئيل، سيجيف (1)
 .16، ص2003، زئيف شابيت اتجاهات في المجتمع اإلسرائيلي، المجلد الثاني، دار النشر للجامعة المفتوحة إفرايم ياعر (2)
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 اإلسرائيلية: اإلذاعة

بدأت اإلذاعة بثها منذ األيام األولى لقيام الكيان اإلســرائيلي على أرض فلســطين، وتخضــع اإلذاعة اإلســرائيلية 
 محطات أهمها: 8في  ساعة يومياً  130 ث حالياً وتب إلشراف سلطة البث،

 ةالعربي إسرائيل باللغةصوت .1

في مدينة القدس وكان  افتتح بثها العربي رســمياً  15/5/1948في  عند اإلعالن عن قيام دولة إســرائيل رســمياً 
نذاك من قبل آ حياء اليهودية في القدس محاصرةوغير متواصلة. ولما كانت األ ولكن لفترات قصيرة جداً  يومياً 

في  افتتحت إذاعة عربية أخرى  لها، ولكون الحكومة اإلســـــــرائيلية قد اتخذت من تل أبيب مقراً  األردني،الجيش 
قت أغل نفســــــــه،من العام  (بريل)أ-في شــــــــهر نيســــــــانثم  ،1949 (يناير)-تلك المدينة في شــــــــهر كانون الثاني

لوحيدة متقاســــــمة الموجة ا ،يومياً قصــــــيرة متفرقة  اً بقيت المحطة العربية تذيع من تل أبيب مدد، و محطة القدس
فاســتقرت ،انتقلت جميع هذه المحطات إلى القدس  1954عام  فيو آنذاك مع المحطة العبرية وســائر اللغات. 

تم ، بعد حرب ســــــــــــــيناء1957الحكم البريطاني. وفي عام  في مبنى اإلذاعة القديم الذي آوى اإلذاعة في فترة
البث اليومية  ترةلبث باللغة العبرية وخصــصــت له موجة خاصــة به مما أتاح توســيع ففصــل البث العربي عن ا

 1967،وبعد حرب عام  فترات الظهر والمســــاء بعضــــها في الصــــباح وبعضــــها اآلخر في إلى ســــبع ســــاعات
حتى  ثم تم توســـيعها تدريجياً   ســـاعة يومياً  14ســـاعات إلى  7ية من توســـعت فترة البث اليومي للمحطة العرب

 )1(.صبحت تغطي ثماني عشرة ساعةأ

 ويمكن اإلشارة إلى اإلذاعات السبع المتبقية:

تقــدم و  تقــدم البرامج األدبيــة والثقــافيــة والفنيــة والعلميــة والتراثيــة والتربويــة، )حرف األلف(:أليف  محطة-1
 خاصة بالمرأة والطفل برامج

على مدار الساعة وتعتبر المصدر محطة مختصة باألخبار، تبث األخبار  )حرف الباء(:بيت  محطة-2
 الرئيسي لألخبار بالنسبة لإلسرائيليين

تختص بتقــديم المنوعــات الموســــــــــــــيقيــة الغربيــة دون توقف على مــدار  )حرف الجيم(: جيمــلمحطــة -3
اعترض المســـــــــــتمعين داخل إســـــــــــرائيل فتحولت لتقديم األغاني العبرية والبرامج أدى إلى مما ،ه ســـــــــــاع24

 الترفيهية
تبث الموســــيقى الكالســــيكية والموســــيقى الحديثة وتعمل على رعاية  )صـــوت الموســـيقى(:زك ميو  كول-4

 المهرجانات الموسيقية المختلفة في إسرائيل.

                                                           
   . rabil/http://www.iba.org.il/aإسرائيل،إسرائيل وتلفزيون  عرابيل، صوت(1)
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وهي تعتبر حلقة وصــــــل بين إســــــرائيل واليهود في العالم وخاصــــــة في الدول اإلرســــال للخار :  محطة-5
 لغة. 14 ي تبثوه،صهيون( تحمل اسم )إذاعة صوت  العربية، وكانت

وتعني  ،1990عام  أ نشـــــــــــئتهي محطات جديد ة النشـــــــــــأة بالنســـــــــــبة للمحطات األخرى  ريكا:محطة -6
 )1(بالمهاجرين وشئون الهجرة.

 ،تقدم الخدمة اإلعالمية لجنود الجيش اإلســـــرائيلي جالية تســـاهل )إذاعة الجيإل اإلســـرائيلي(: محطة-7
 (2)م.9501تأسست عام ،و بعيدًا عن الطابع السياسي والحزبي 

 

 التلفزيون اإلسرائيلي:. 2
 وهي، رســـمي كتلفزيون  1968 ســـنة تأســـســـت التي وهي األولى القناة: القناة األولى في التلفزيون اإلســرائيلي

 ومع لفاز،ت جهاز يملك مواطن كل يدفعها التي والتلفزيون  اإلذاعة ضريبة بواسطة منه وممولة للشعب مملوكة
 وتوجيهات مشـــددة رقابة من يعاني الذي العربي القســـم باســـتثناء جداً  واســـع فيها الحرية حيز فإن، رســـمية أنها
 واجه هذا التلفزيون عدد من الخالفات السياسية بسبب:  )2(،عليا

  الفترة.إمكانية إسرائيل االقتصادية المعتمدة على مساعدات خارجية في تلك 
  البث التلفزيوني ســــــــــيزيد من انتهاك اعتبرت أن  متخوفة، إذقدمت المســــــــــاعدات من قبل جهات دينية

 وسيعرض الشباب إلى مظاهر ال تتفق مع العادات الدينية اليهودية. السبت، حرمة يوم
  زيــادة القلق على الثقــافــة اإلســــــــــــــرائيليــة من قبــل القنــاة التلفزيونيــة لتقــديمــه ثقــافــات غريبــة عن الثقــافــة

رقة المشـــبعة بلقطات مشـــبعة بعنف وقتل وســـ ، وتأثيرات البرامجاالســـتهالكي(اإلســـرائيلية )منها النمط 
 )3(.ودعارة

 
 ســــــــــــنة حتى تجريبية لفترة تعمل وبقيت، 1986 ســــــــــــنة أقيمت :القناة الثانية في التلفزيون اإلســــــــرائيلي

 لمعونــةا جــانــب إلى نفقــاتهــا تغطيــة في اإلعالنــات على تعتمــد تجــاريــة الثــانيــة القنــاة وتعتبر)4( ،1993
 وزير روبنشـــــتاين، أمنون  قال حيث، اإلذاعة ســـــلطة عن القناة انفصـــــال لنعأ 1990 عام وفي  الحكومية.
 الطريق ئيلإســـــــرا وتترك اإلذاعة، لســـــــلطة الثانية القناة تبعية تنتهي األيام هذه" الحين، ذلك في االتصـــــــال

 .)6(كبرى" وبضربة انتهى هذا عليأ  من األوامر تتلقى لقناة لبلشفيةا

                                                           
 .34سابق، صمرجع 2005،االزهر، غزة ، جامعة1ط الصراع اإلعالمي الفلسطيني اإلسرائيلي، موسى طالب،(1)
 .http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=3202، 12:29 ،2013ديسمبر,  10الثالثاء,  أطلس للدراسات اإلسرائيلية،)2(

ينية "مدار"، الفلسطيني للدراسات الفلسط "، المركزل بين التعددية البنية والمؤسساتية وهيمنة الخطاب القوميواإلعالم في إسرائي أمل، جمال "الصحافة )3(
 .141ص.2005رام هللا، فلسطين، 

 ..php?act=post&id=3202http://atls.ps/ar/indexأطلس للدراسات اإلسرائيلية، مرجع سابق، )4(
 .116أمل جمال، مرجع سابق،ص(6)

http://atls.ps/ar/index.php?act=post&id=3202
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 يســــــمح خاص حكومي قانون  على ،2000 عام بداية في إلســـــــرائيليا ســـــــتالكني صـــــــادقت الثالثة: القناة
 رســـــــــوم ايةجب عدم على الحكومة وافقت ،وقد اإلعالنات بواســـــــــطة تمول ثانية تجارية تلفزيونية قناة بإقامة
 القناة تنافسل الثالثة القناة وتثبيت تدعيم بهدف وذلك األولى، والنصـــــف الســـــنة خالل البث رخصـــــة مقابل
 ألموالا رؤوس ألصــحاب إرضــاء القناة هذه وتأتي اإلعالنات، في األســد حصــة على تســيطر التي الثانية

 خاصـــة اتلإلعالن الثانية القناة احتكار من األخيرة الســـنوات في وبشـــدة اشـــتكوا الذين التجارية والمصـــالح
 البرامج لىع بيرك بشــــــــــــكل ،وتعتمد متنوعة برامج الثالثة القناة ،وتقدم األولى القناة في اإلعالنات منع مع

 باللغة احدةو  إخبارية نشــــــرة إال تقدم ال البث فترة مدار على أنها حيث باألخبار كثيرا تهتم وال، المســــــتوردة
 )1(العبرية.

 فيهما ةالعربي والبرامج، مســــــتقلة والثالثة الثانية القناة مثل يةتجار  قناة وهي ،2002 ســــــنة :العاشــــرة القناة
 الساعة حتى عةالراب الساعة من ممتدة عربية فترة القناة وتقدم، اإلعالنات عبر توفر ونفقتها، ومستقلة حرة

 القناة ملكية وتتوزع. ترفيهي وبرامج اإلســـــــــرائيلي العربي الصـــــــــراع حول برامج خاللها تقدم مســـــــــاء الثامنة
 من%40 وله الودر، ورون  ،القناة أســــــــهم من%40 وله ،ميمان يوســــــــف هم: مالكين ثالثة بين العاشــــــــرة

 إلدخال مباحثات طويلة لمدة جرت وقد القناة. أســـــــــهم من%20 وله ،تســـــــــفي بن وشـــــــــلومو القناة، ســـــــــهمأ
 القناة في دخل الذي ريكسون أ – مكان موعةمج رئيس شيلوح إليالن هو أحدهم، للقناة إضافيين مستثمرين
 بلغت والتي القناة أســـــــهم من %10 على الحصـــــــول من مكنته ،دوالر اليينم ثالثة قيمته يبلغ باســـــــتثمار

 )2(دوالر. مليون  70 إلى السابق في وصلت قد كانت أن بعد، ردوال مليون  30 نحو الشمولية تهاقيم

 الصحافة:
كانت الصــحافة المكتوبة المصــدر الرئيســي لألخبار لســكان إســرائيل، إلى جانب بث برنامجين  حتى الســتينات

رة اليهودية الهج، مع إقامة دولة إسرائيلمن ت طويل بالعمل قبل وق الصهيونيةإذاعيين يوميًا. بدأت الصحافة 
هافاتزيليت، وكالهما ها هاليفانون ، تم تأسيس عدة صحف أسبوعية، مثل 1863منذ عام  األولى إلى فلسطين

را استمرا ائيليةالنور". وتعتبر الصحافة اإلسر : "1919في القدس. ظهرت أول صحيفة يومية في فلسطين عام 
وتلعب الصــــــحافة دورا  ،1948للصــــــحافة الصــــــهيونية التي لعبت دورًا مهمًا فيما قبل قيام دولة إســــــرائيل عام 

م تمثل شــرائح و هناك العديد من الصــحف اليومية الي، و مهما يتمثل في توجيه اإلســرائيليين نحو القضــايا المهمة
هآرتس  لى جانبإ ،تعتبران شــعبيتين نســبياً  ، واللتانومعاريف، أحرونوتوأهمها يديعوت ، مختلفة من المجتمع

 ، وهيوزاليم بوستجير ليزية: جناإلصحيفتان يوميتان باللغة  إلى جانب ،بأنها أكثر فكرية ويساريةالتي تعرف 
ليزية من صـــــــــحيفة هآرتس الليبرالية. عالوة على ذلك، هناك جر يمينية بشـــــــــكل عام، والطبعة االنجناح األكثال

                                                           
 .161موسى طالب، مرجع سابق،ص(1)
 .184سابق، ص جمال، مرجعأمل (2)

http://fanack.com/ar/countries/israel/history/the-way-to-partition/declaration-of-independence/
http://fanack.com/ar/countries/israel/history/the-way-to-partition/declaration-of-independence/
http://fanack.com/ar/countries/israel/history/rise-of-zionism/
http://fanack.com/ar/countries/israel/history/rise-of-zionism/
http://www.jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/halevanon/html/halevanon.htm
http://www.jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/halevanon/html/halevanon.htm
http://www.nrg.co.il/
http://www.nrg.co.il/
http://www.jpost.com/
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ويمكن الحديث  )1(العديد من الصحف الروسية لتلبية احتياجات العدد الكبير من المهاجرين الروس في البالد.
 .الصحف بدايةعن أهم 

 :هارتس  
 دتأيي إلى تميل ليبرالية ميول ذات،  (2) تبنت هآرتس" عائلة "شكون سهاتملكها منذ تأسي سياسية يومية صحيفة

 ما توزع ذإ انتشــاراً  الصــباحية الصــحف أكثر من يوه، ميرتس( )العمل، حزبي مثل االســرائيلية اليســار حزابأ
 ،التجاهاتا متعددي ومراســــــلين لمعلقين مختلفة آراء تنشــــــر وهي يوميًا. نســــــخة ألف ســــــبعين إلى ســــــتين نبي
 اتجاه الباالعتد موقفها ويتســم االخرى. الســياســية الفئات راءآ تنشــر كما، للحكومة معارضــة وأ يدةمؤ  مواقفو 

 إذا ،الجوالن من االنســـــــحاب عتمان وال، الســـــــالح منزوعة فلســـــــطينية دولة قيام من تمانع ال فهي لذلك، العرب
 ،مياليو  العدد بحجم ملحقا عياداال وعشـــــــية جمعة يوم كل وتصـــــــدر وتفوقها. القومي أمنها إســـــــرائيل ضـــــــمنت
 هعير"و" أبيب تل في مجلة الصـــــــحيفة اصـــــــدار يتبع كما مهمة. واجتماعية وثقافية ســـــــياســـــــية مقاالت يحتوي 
 (3)هعير"" و"كول ""القدس

 
 
 حرونوت:أديعوت ي 

في إســـــــــرائيل، وهي مملوكة لعائلة موريس، وتعتبر هذه  صـــــــــحيفة يديعوت أحرونوت: وهي األوســـــــــع انتشـــــــــاراً 
 700لمؤهل الذي يبلغ تعداده صـــــــــــحيفة متطورة وناجحة من حيث: مصـــــــــــادر معلوماتها، وكادرها الوظيفي اال

 )4(.ابع وكاتب ومحرر ومتخصص باإلعالنما بين ط، موظف
 الساحتينن م وهي تغطي كال ،جيدة أنباء تجربة لقرائهاتقدم  ألجل أن صحيفة يديعوت أحرونوت وتم تصميم

 اليهودي العالمو  عليها من إســــــــــرائيلالتعليق و ،اإلخبارية  ويتمثل ذلك بالمتابعين للتقارير. اإلســــــــــرائيلية والدولية
 )5(األوسط. والشرق 

 
 
 
 

                                                           

-Society ,Media & Culture-Israel -chronicle of the Middle East& North Africa-fanack.com  (1)

http://fanack.com/en/countries/israel/society-media-culture/media/written-press/ 
 .58أمل جمال مرجع سابق، (2)
 .86والتوزيع، ص، دار الفارس لنشر 2004، 1عاطف عودة  الرفوع، اإلعالم االسرائيلي ومحددات الصراع "الصحافة نموذجا"، ط  (3)

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788 اإلسرائيلي، اإلسرائيلية، اإلعالم الرئيسية، الشؤون وفا، –مركز المعلومات الفلسطيني (4)
-news.com/articles/0,7340,Lhttp://www.ynet - The website of the Israeli newspaper Yediot  Aharonot(5)

3028645,00.html 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8788
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3028645,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3028645,00.html
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 معاريف 
حرير تصـدر الصـحيفة يوميًا باللغة العبرية. مقر الت، و هي ثاني الصـحف انتشـارًا في إسـرائيل" المسـاء وتعني "

ل التحرير بالخط المعتدل من الناحية الســـــياســـــية ولكن يمييتمســـــك ، و هو في تل أبيب. هناك رئيســـــان للتحرير
تجاه اليمين. في الماضــــــــي كانت صــــــــحيفة مســــــــائية )ومن هنا أتى االســــــــم(، ولكن في الوقت الراهن تصــــــــدر 

 صباحا.
كارليباخ. قبل تأســـــــيس  في تل أبيب على يد عزريئيل 1948( فبراير)شـــــــباط  15"معاريف" في  وتم تأســـــــيس

بينه  ولكنه ترك منصــبه بعد شــجار اندلع،المحرر الرئيســي لصــحيفة يديعوت أحرونوت  معاريف كان كارليباخ
هي و  تأســــيس صــــحيفة جديدة منافســــةليتم في نهاية المطاف و ،وبين صــــاحب "يديعوت أحرونوت" نوح مورس 

ت م بيع1991وفي عام  ،)1(للتحرير مماثالً  الصــــــــــــــحيفتان تتنافســــــــــــــان وتتبنيان خطاً  تزال هاتانال و . معاريف
ي إسرائيل فوبهذا أصبحت الصحيفة الثالثة  هيشوف" التي تملكها عائلة نمرودي، هخشارت الصحيفة لشركة"

 .ذات الملكية العائلية
 

 ويمكن اإلشارة إلى أهم األجهزة التي لعبت دوراُ في خدمة الرسالة اإلعالمية اإلسرائيلية: 
 :(2)أجهزة اإلعالم في وزارة الخارجية 

رة الخارجية في إســــــــــــــرائيل على الدور المعهود، أي العمل الدبلوماســــــــــــــي البحت بل أنه لم يقتصــــــــــــــر عمل وزا
تحقيقًا لألهداف الســــــــياســــــــية والخارجية اإلســــــــرائيلية ،وباإلضــــــــافة إلى هذا العمل الذي تقوم به وزارة الخارجية 

دارةاإلدارة المتخصــــــصــــــة في اإلدارة األ بواســــــطة دارة أمريكا ا فريقية وا  حيث  لالتينية وغيرها ،أوربا الشــــــرقية وا 
لعالم ، أي الموجه لدي شـــــــعوب اكيزة اإلعالم اإلســـــــرائيلي الخارجيتعتبر وزارة الخارجية اإلســـــــرائيلية بكاملها ر 

الخــارجي ، كمــا أنهــا هي الموجــه والمنســــــــــــــق لمجمــل اإلعالم الصــــــــــــــهيوني الــذي تتواله الجمعيــات والهيئــات 
 .يات أو طوائف يهوديةالصهيونية في المجتمعات التي تتواجد فيها جال

  اإلعالميةومن أهم دوائر وزارة الخارجية التي تتولى النشاطات: 
 لخطبوهي التي تعد الدراسات عن القضايا التي تهم إسرائيل وتوفر نسخًا من ا إدارة اإلعالم: .1

 وتشارك في،لغات باسم )إسرائيل(  ةتاب السنوي وتنشر مجلة ملونة بعدوالمقاالت، وتوزع الك
 .األجنبية المحطاترض والندوات وتقيم عالقات وثيقة مع شبكات المعا

                                                           
 http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=9200، 21/10/2009مركز األسرى للدراسات، نبذة عن أهم الصحف اإلسرائيلية،(1)
م 606:1، 3/2007/ 16المتمدن، وأدواته، الحوارأبو طبق، أجهزت اإلعالم اإلسرائيلي  محمد، عزمي (2)
،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=91303  
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وتحرص اإلدارة على أن تضمن المعاهدات الثقافية مع الدول األجنبية بنودًا  :الثقافيةإدارة العالقات 
نشاء معاهدات ثقافية إسرائيلية في البالد  عن تعليم اللغة العبرية، والتبادل اإلذاعي والفرق الفنية وا 

 .يةاألجنب
ول ن للعمل في الخارج، وقباإلســــــــــــــرائيليي: وهي التي تقوم وتتولى إرســـــــــــــــال الخبراء إدارة التعاون الدولي .2

والمؤتمرات داخل إســــــرائيل، ومن أهم المعاهد التي تجذب  الندوات،وتنظم  إســــــرائيل،الطالب للدراســــــة في 
ي، ومركز سيو آفرو والمعهد األ ي،التكنولوجالمعهد  القدس،الجامعة العبرية في  إسرائيل:الطالب من خارج 

 .المجتمعجبل الكرمل الدولي للتدريب في حيفا وهو خاص بتدريب النساء على خدمات تنمية 
 وميًا،يمهمته تزويد الصــــــــحافة المحلية والمراســــــــلين األجانب باألنباء  :الخارجيةالمكتب الصـــــحفي بوزارة  .3

وكذلك إرســـــــــال ملخص يومي بمحتويات ،ية الخارجية اإلســـــــــرائيل لمســـــــــئوليالصـــــــــحفيين  وترتيب مقابالت
عثات وتنســــــيق ما يرده من الب،الصــــــحافة الصــــــهيونية لبعثات الكيان الصــــــهيوني الدبلوماســــــي في الخارج 

ســاعة ســواء للمراســلين  24صــحفية طوال  ةتوفير خدم الخارجية،الدبلوماســية من ملخص أقوال الصــحف 
 .ط الهاتف الدولي المفتوح لياًل ونهاراً لوسائل اإلعالم في الخارج بواسطة خ مالمحليين أ

ة حســب رغب،ويتولى هذا القســم إعداد برامج زيارات الضــيوف الرســميين  :الرسميينقسم دعاية الضيوف  .4
 .وذوق وأهواء كل منهم للفوز برضاهم

 

 :(1)أجهزة اإلعالم في وزارة الدفاع وهي تتكون من ثالث دوائر 

أمريكا  األجنبية قســــــماألقطار  هي مســــــاعدخمســــــة أقســــــام  ضــــــم: وتالخارجيدائرة التعاون واالرتباط  .1
 لخارج، قســـمااختيار المدربين للعمل في  قســـم،و بالفرنســـية فريقية الناطق األقطار األ قســـمو الالتينية، 

 .األبحاث والمنشورات
راد ســـــــيما الموجه منه ألف ال في اإلعالم اإلســـــــرائيلي، ةوتقوم بمهام كبير  دار النشــــر في وزارة الدفاع: .2

الكتب و  النشـــــــر إصـــــــدار كتب متنوعة تتناول الموضـــــــوعات الجغرافية والتاريخية، دارتتولى و  الجيش،
 المتعلقة بمختلف أنواع األسلحة. العسكرية

تهتم وزارة الدفاع اإلســــرائيلي بإنشــــاء المتاحف العســــكرية كوســــيلة ناجحة  :متاحف الجيإل اإلســرائيلي .3
 عية،شر الغير متحف الهجرة  متحف بيت الهاجاناه، لمتاحف:ومن هذه ا من وسائل اإلعالم الداخلي،

 متحف البحرية.
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 :(1)أجهزة اإلعالم في مكتب رئاسة الوزراء 
 من المنشورات بمختلف اللغات. ةللمطبوعات يصدر مجموع ويضم قسماً  المكتب الصحفي للحكومة: .1
توجيه و  للمجتمع اإلســـــرائيلي،: ومهمته تخطيط وتنفيذ الدعاية الحكومية الموجه قســـم التعميم والنشـــر .2

 الرأي العام المحلي من خالل وسائل اإلعالم المتوفرة.
لومات ويقوم بنشر المع : وهو يشكل دائرة واحدة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء،مكتب اإلرشاد المركزي  .3

 وخاصة ما يتصل بترسيخ الوحدة الثقافية والروحية واالجتماعية.  عن نشاطات الحكومة ومشاكلها،
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 المـبـحـث الـثـانـي
 تأثير اإلعالم اإلسرائيلي على الرأي العام الفلسطيني خالل حربي

 (2008-2012) 
 

 مقدمة:

تطور بقدوم و  امتداد لإلعالم اليهودي في كافة أنحاء العالم،،بداية اإلعالم اإلسرائيلي على أرض فلسطين  تعد
ي االستيطان الديني اليهودي على أرض فلسطين ف أي-القديمهودي المهاجرين اليهود خالل فترة التشوف الي

 (1)ميالده من رحم التيارات الدينية األرثوذكسية التي استوطنت أرض فلسطين. وكان-م1860العام 
م قضيته وخاصة في ظل دع،وعرف المجتمع اإلسرائيلي أهمية اإلعالم ودوره في التأثير على المجتمعات مبكراً 

دفع الحركة الصهيونية المتالك العديد من المؤسسات  مماالفلسطينية ،دولة على األراضي ألجل إنشاء 
 وظهر الحاكمة،اإلعالمية في العالم ألجل التأثير على الرأي العام الداخلي والسياسة الخارجية لهذه األنظمة 

أحلك األوقات عندما  في جلياً  1948حتى النكبة الفلسطينية عام ،1897ذلك منذ مؤتمر بازل األول عام 
 (2)مارست إسرائيل أبشع سياساتها ضد الفلسطينيين.

 -ع عربي لتنتقل إلى صرا ،واستمرت تلك الممارسات لما بعد إنشاء دولة إسرائيل  على األراضي الفلسطينية 
 وتطور ذلك الصراع بحسب المعطيات التي تتضمنها البيئة المحيطة به،،إسرائيلي  في المجال اإلعالمي 

ليتبادل الطرفان االتهامات حول دور كل منهما في تحريض الرأي العام العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل 
خاص لتأتي مقولة رعنان غيسين المستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء  اإلسرائيلي تأكيدًا على خطورة الصراع 

الفلسطينيين  يدفع المواطنين،ياة الجديدة اإلعالمي بقوله : "إن  التحريض الذي يقوم به تلفزيون فلسطين والح
طيني حينذاك على الفلسوالثقافة فيما رد ياسر عبد ربه وزير اإلعالم  إلى قتل اليهود كوسيلة للتقرب إلى هللا"،

وعقب توفيق   .سرائيلية"هذه االتهامات بالقول: "إن اإلعالم اإلسرائيلي بوق رسمي تديره وتوجهه المخابرات اإل
استكمال لسياسة القتل واالعتداء الوحشي الذي  االقاويلن هذه إ" نائب نقيب الصحفيين آنذاك: ةأبو خوص

 (3)يمارس على اإلعالم الفلسطيني".
 حتى،ية األمنونالحظ أن اإلعالم اإلسرائيلي داخل حلقة الصراع دائم التواصل مع السلطة السياسية واألجهزة 

تي تحقق مستخدمين جميع الوسائل ال ه السلطة السياسية من معلومات،عليه نه كثيرًا ما كان يكتفي بما تمليأ

                                                           
 .104يف، مرجع سابق صشموئيل، سيج(1)
 ص.25سابق ، أمل، جمال، مرجع (2)
 .28مرجع سابق، صطالب، ، موسى (3)
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فاعله تمع ،وذلك منذ بدايات هذا اإلعالم وحتى يومنا الحالي ،أغراضه اإلعالمية األمنية لخدمة دولة إسرائيل 
 غزة.داخل قطاع  2012-2008بشكل واضح خالل حربي  وتركيزه

 (:2012-2008م الفلسطيني خالل حربي )تأثير اإلعالم اإلسرائيلي على الرأي العا

كان ،و الفلسطينيين داخل قطاع غزة  ضد( 2012-2008في ظل الحربين اللتين شنتهما دولة إسرائيل عامي )
جانب مع ال هيواجهوتفهمًا لطبيعة الصراع اإلعالمي الذي  على اإلعالم الفلسطيني أن يكون أكثر وعياً 

ورة المضامين والمصطلحات المستخدمة في اإلعالم سواء ما يقدم في وذلك من خالل تفهمه لخط اإلسرائيلي،
يمكن و  أو متعمد من قبله في اإلعالم الفلسطيني والعربي،،اإلعالم اإلسرائيلي أو ما يتم تسريبه بشكل عفوي 
سالح  فتاك من الدرجة األولى بسبب وبأنه ( 2012-2008وصف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي)

أثيره، عبر استخدامه فنون وأساليب صياغة األخبار لتأثيره على الرأي العام الفلسطيني داخل قطاع غزة، قوة ت
 .(2012-2008وعلى الرأي العام العالمي اتجاه  الدفاع عن مواقفهم خالل حربي)

هذين  ي خالليني العام الفلسطعدد من النقاط التي تمكننا من دراسة تأثير اإلعالم اإلسرائيلي على الرأهناك و 
 تتمثل في:الحربين 

 (1) وال: التالعب باأللفاظ والمصطلحات داخل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية:أ

 لألحداث والتغطية تتمثل في: مبادئ أساسية في سرده  (2012-2008انتهج اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي )
  بين هذين الحر ل خال قتلى طواسقذين ر اإلسرائيليين لقصص إنسانيه حول الكذ يوه ة:اإلنسانياللمسة

سطيني الجانب الفل القتلى منومن جهة أخرى ذكر  اإلنساني،ابع طلمن الجانب اإلسرائيلي، مما يضفي ا
على ،سرهم أ معلومة متعلقة بالقتلى أو أي"قتل عشرة فلسطينيين" وال يقدم الخبر  مثال:،بشكل رقمي 

 عكس ما تقوم به من الجانب اإلسرائيلي.
 لموجةا تلك األسئلة نع اإلجابة في بةوصعون لفلسطينيا يجد المؤيدون  توجيه أسئلة البالغي: ؤاللسا 

 البالغية األسئلة نم ديزلمطرح ا ربينلحا لخال اإلسرائيليون  ون إلعالميا ون ثدلمتحا نتهجا ثحي م،ليهإ
ار السائل ، أي أجباالستنطاقسئلة أأو طرح ، إلعالميةا مهودجه نم زءكج، لإلجابة لقابلةا رغي

 التي يريدها السائل. ةللمسئول على اإلجابة بالطريق
 ديج لكي، الفلسطينيينو  اإلسرائيليين نبي ثقافي رق ف ودجوب االعتراف لخال نم لقيمية:ا روق لفا 

 خاصةم، لقيوا التقاليد كلذكم، ومعه نفسها لثقافةا في الشتراكهم اً ر ظنم، منه قريبين منفسهأ ون بيرلغا
 ن.لجانبيا نم داد الضحاياعأ نع ثيدلحا دعن

                                                           
 adnanabuamer.com/page، 1، ص2013(، 2012-2008، توجهات اإلعالم اإلسرائيلي خالل )عامر، تقريرأبو عدنان،  (1)
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ويالحظ أن إذاعة صوت إسرائيل لم تختلف النشرات اإلخبارية التي نشرت داخل اإلذاعة في صياغتها خالل 
ساعة يوميا 24فترات السلم أو الحرب، إال أن تنتقل اإلذاعة وقت الحرب إلى ما يسمى بالموجه المفتوحة مدة

الحرب من جهة ومن جهة أخرى نقل تعليمات الجبهة الداخلية إلى مع التركيز على األخبار المتعلقة بسير 
 وقت الحرب. ةالمواطنين، كما هو الحال في جميع وسائل اإلعالم اإلسرائيلي

ئيل إن إذاعة صوت إسرا بقوله" وذلك يظهر بشكل واضح عبر حديث ارنون غروس مدير إذاعة صوت إسرائيل
بل استخدمت نفس المنوال في استخدام ،( 2012-2008) لم تستخدم التالعب بالمصطلحات خالل حربي

زم بموجب تلت إسرائيليةا إذاعة رسمية هكون المصطلحات السياسية وغيرها في جميع األوقات بما يتالءم مع
فال يتوقع من إذاعة كهذه أن تتبنى المصطلحات الدارجة في وسائل  القانون لقرارات الكنيست دون غيرها،

قومون راهم ييضفي صفة األبطال على من يأو أن ،وما شابه إلسرائيل من )جيش االحتالل( اإلعالم المعادية 
هذا الصدد  في يرهممعاي همعض المحطات األخرى فللما تفعله ب ضد المدنيين عمدًا, خالفاً  ةباعتداءات مسلح

 (1)عنها". ون حيديوال 
 الواقعت بتهويل اتسم ،(2012-2008حربي) عبر راديو اسرائيل خالل تذيعأ  التي  األخبار أن إالرغم ذلك 
في  ويتجلى ذلك .لإلذاعةداخل قطاع غزة إلى جانب عدم وجود مراسلين ينقلون الواقع بشكل واضح  الموجود

ز على ( رك2012-2008إن اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي ) قول ناصر اللحام مدير وكالة معا اإلخبارية"
ش االحتالل ضد مدنيين فلسطينيين واختار التركيز على القدرات العسكرية المواجهة بين جيشين وليس من جي

ظهارها كأنها قوة عسكرية كبيرة ،للمقاومة الفلسطينية  كما ،مبررًا استخدام كل وسائل الحرب ضد قطاع غزة ،وا 
 (2)بالغت في التركيز على القوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية لتبرير العدوان".

 لمثال وعلى سبيل ا
 (:2008/2009خبر يتحدث عن تهويل قوة الجانب الفلسطيني خالل حرب) نموذ -

 "ذكرت مصادر عسكرية أن قوات جيش الدفاع قتلت في قطاع غزة الليلة الماضية حوالي ثالثين مسلحاً 
 نفقاً  رفي أنحاء القطاع بما فيها خمسة عش وأغارت طائرات من سالح الجو على حوالي ستين هدفاً  ،ً فلسطينيا

 وعشرة مواقع عسكرية تابعة لحركة،تحت محور "فيالدلفيا" وخمسة عشر موقعا إلطالق القذائف الصاروخية 
 (3)باإلضافة إلى سبعة مخازن وورشة إلنتاج وسائل قتالية".،حماس 

 
 (:2012نموذ  خبر يتحدث عن تهويل قوة الجانب الفلسطيني خالل حرب) -

إلى أن  ،وم الناطق بلسان جيش الدفاع تشيرأن معطيات نشرها قبل ظهر الي"ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد 
ها من جيش الدفاع أغار منذ بدء عملية عمود السحاب على أكثر من ألف هدف في قطاع غزة سبعون هدفاً 

                                                           
 .30/01/2014م، 504:3ريخ إذاعة صوت إسرائيل، نشرة أخبار الظهيرة، عبر البريد االلكتروني، بتا (1)
 .03/03/2014م، 301:1االلكتروني، مقابلة عبر البريد  اإلخبارية،وكالة معاب  اللحام، مديرناصر  (2)
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 ثالثة منها،وقذيفة صاروخية  اليوم، وقامت منظومة القبة الحديدة باعتراض أكثر من مائتين وسبعين صاروخاً 
و قذيفة أ ثمانمائة واثنين وسبعين صاروخاً  اإلسرائيلية منذ بدء العملية إلطالق اليوم، وتعرضت األراضي

األمنية وجيش الدفاع كانت تتوقع أن تصعد حماس  صاروخية، وذكرت مصادر عسكرية أن تقييمات األجهزة
لمصادر ا ف إلطالق النار، وأكدتاالعتداءات الصاروخية اليوم على خلفية التحدث عن احتمال التوصل إلى وق

تحديد  تم أيضاً نه يأو  ،إلى استهدافها االستخباريةنفسها انه ال تزال هناك أهداف يسعى جيش الدفاع والجهات 
 (1)أهداف جديدة خالل العملية".

 مغور إسرائيل،في  مإلعالو اة طلسلا نبيط العالقة ضب تحلقا سلسلة فيمهمة  حلقة يةرلعسكاتعد الرقابة و 
 تعاوضولمافي ددةلمحا فقوالمإمالء امهمتها و م اإلسرائيلية،إلعالا لسائو عاصرته ذيلا رلكبيا طورلتا
 انطالقتها في متحكمازال ما ألمنيا بلجانأن اال ؤون السياسية، إلشت اليومية والنقاشاا لمجا في ألمنيةا
 (2)قابية.رلا ةلعمليا في ساسيأ زءكجو ،ألمنيةا لمصلحةا عيداب عليها وةبق نفسه ضًارفا،
( 2012-2008شبه إجماع داخل دولة إسرائيل على أن أداء وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي) ثمو 

ى غزة لم يكن مهنيًا وال موضوعيًا وال محايدًا، بل كان مجّندًا تمامًا لخدمة أهداف العدوان، ويمكن القول إنه عل
  التعتيم والتضليل. مارس مهمة ثالثية األبعاد تتمثل ب: التحريض،

  والفتك والقتل، من خالل دعوة قسم كبير منها إلى ضرورة توسيع ،التحريض على مزيد من العنف
 «.حماس»والقضاء على حركة ،واحتالل القطاع ،وعدم التنازل ،العدوان 

  .التعتيم على حقيقة ما يجري على األرض وعلى حقيقة ضحايا العدوان من المدنيين 
 الل تعمية الحقائق وتبني رواية الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي واالّدعاء بأن غالبية التضليل من خ

 .مقتلهم ةوتحميل المدنيين أنفسهم مسؤوليالشهداء الفلسطينيين هم من غير المدنيين، 

راديًا في معظم األحيان، وكان قسريًا ومفروضاً   ي ف وال بد من اإلشارة إلى أن الدور اإلعالمي كان طوعيًا وا 
« فالحيوان األلي»أحيان أ خرى. بمعنى أن عددًا كبيرًا من المراسلين والمعلقين من وسائل اإلعالم أّدوا دور 

للجيش اإلسرائيلي بإرادة تامة منهم، بينما أدى قسم آخر هذا الدور م رغمًا، سواء من خالل حجب الحقائق عنه 
الدخول إلى مناطق القتال وما شابه، أو من خالل منع  منع:ووضع القيود والموانع أمام حصوله عليها، مثل ،

اسية، أنها تلحق الضرر بالمصلحة األمنية والسي بذريعةنشر التقارير والمعلومات التي قد يحصل عليها هؤالء 
بقاء سيف الرقابة مسلطًا فوق رؤوسهم والتلويح به لمنعهم من تجاوز الخطوط الحمراء اإلعالمية المحددة من  وا 

                                                           
 .18/11/2012إذاعة صوت إسرائيل، مرجع سابق ،(1)
 .88، ص2006ايا إسرائيلية، شتاء ، االصطالحية االنتقائية في الصحف العبرية، قضجوني، منصور(2)
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يمكن القول إن العبارة األجمل التي وّصفت حال وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وأدائها  ، ولرقابة العسكريةاقبل 
( بقوله:  "إن 8/1/2009« ) معاريف»هي تلك التي كتبها عوزي بنزيمان في ،خالل العدوان على غزة 

برير أليف للجيش". وفي محاولة لت السياسة اإلعالمية كانت منّسقة وكذا وسائل اإلعالم التي أدت دورها كحيوان
، من قبل وسائل 2006هذه الممارسة، ثمة من رّدها إلى الدروس المستخلصة من الحرب على لبنان في عام 

يوسي  ،«هآرتس»كتب معلق الشؤون األمنية في  رية على حد سواء. وفي هذا المجالاإلعالم والرقابة العسك
، يقول: "إن الجيش يمنع في معظم أيام «جن الجيش اإلسرائيليوسائل اإلعالم في س»ملمان، تحت عنوان 

وبدل انطباعات مستقلة ومن دون ، غزة من أجل تغطية ما يجري فيها الحرب الصحفيين من الدخول إلى
واسطة، يحصل الجمهور على تقارير جزئية خضعت للتفتيش ولغربلة الرقابة العسكرية والناطق العسكري." 

التي يعتمدها الجيش هي رد فعل لحرب لبنان الثانية. وبحسب ملمان، فقد « األفواه كمّ »وأضاف أن سياسة 
انعكست العبرة التي استخلصها الجيش من االنفتاح الزائد في حرب لبنان الثانية في اعتماد الخيار المتطّرف 

« كيشف»ركز تقرير أعّده موقال  بواجبهم.اإلسرائيليين والعاملين من قيامهم  اآلخر: حيث تقّرر منع اإلعالميين
إن تغطية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية للعملية العسكرية في غزة تنطوي  :)مركز حماية الديمقراطية في إسرائيل(

ن التغطية اتسمت في الحالتي»أن  على سمات ظهرت في جزء منها في تغطية حرب لبنان الثانية، وأضاف
ِسبب عقاب ما وبمظاهر تنفيس في أ  بشعور من عدالة الحرب،  أنه ضبط نفس زائد )من جانب إسرائيل( حيال ح 

 (1)«.العدو، وبدعم إعالمي كامل لعمليات الجيش اإلسرائيلي مع القليل من مظاهر النقد« اعتداءات»
 سب السياسة التيوح ،الحكومة هاتتحكم بها القوانين التي تسن أداةسرائيلي في نهاية المطاف اإل عالمليصبح اإل

لمختص في ا صالح النعامي ويتضح ذلك من خالل قول ،عقوبة لتعرض ليومن يخالف تلك القوانين ،تتبعها 
 سنوات على كل من ينشر أو يطبع ن يفرض عقوبة بالسجن تصل إلى خمسن القانو إ":عالم االسرائيلي اإل

من يدعو  لى كلمادة تحرِّض على التمرد، في حين يفرض القانون الجزائي حكم بالسجن لمدة ثالث سنوات ع
بالكالم أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى لتدمير الحكم في إسرائيل بثورة، أو أعمال إرهابية، أو إسقاط الحكومة 

أو مساًسا بإمكانيات تستخدمها الدولة في التجارة ،ذخًرا للدولة  يعدً ، وتدمير كل ما  ئيلالقانونية في إسرا
 (2)الداخلية.

                                                           
 ، akhbar.com/node/59194-http://www.al، 2013/كانون الثاني،6، األربعاء،1012مهدي السيد، موقع األخبار االلكتروني، العدد  (1)
 ائيل، صالح النعامي، الموقع الشخصي لدكتور سعد بن عبد هللا الحميد،نسرين حسونة، قراءة في كتاب العسكر والصحافة في إسر (2)

http://www.alukah.net/culture/0/68286 ./ 

http://www.al-akhbar.com/node/59194
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وجد ن دولة إسرائيل يإ" :قائالً  همن خالل تجربة عمل الصحفي إساف بيدادور المراسل وتوضيحا لذلك عبر
بداخلها قانون يمنع إصدار أو اإلعالن عن خبر خاص بالجانب العسكري قبل المرور على لجنة من المراقبة 

 .(1)" 2012-2008وباألخص خالل حربي ،
-2008حربي ) خاللسرائيلي اليومي، اإل من قاموس اإلعالمي صبحت جزءا  التي أالمصطلحات يوجد بعض 

 منها:( 2012
 ن.ميولمقان الفدائيين وام ال دبن، واإلرهابي 

اإلرهابي فهو الشخص الذي يعمل على ترويع اآلمنين العزل وغالبًا ما يعتنق أفكارا متطرفة يرفضها المجتمع 
 (2) .كفال والنساء وغير ذلمن قتل األطوال مانع لديه  العنف،ويسعى لفرض أفكاره على اآلخرين عن طريق 

ي الفلسطيني، الفدائوعليه فإن اختيار الكلمتين من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كان بهدف تشويه صورة 
ًيا بنفسهفكلمة فدائي تعني  ، وقد ارتبطت هي مشتقة من كلمة فداءو (3) المجاهد في سبيل هللا أبو الوطن مضحَّ

لمة فدائي بكل أ حيطت ك البشرية. وقدتبطت بالسيد المسيح الذي جاء ليفتدي فقد ار  ،الكلمة بمدلوالت إيجابية
كلمة مقاوم تالية لها في الترتيب فهي تعني ذلك الشخص الذي يقاوم  األمة. وتأتيمعاني اإلجالل والتعظيم من 

"فدائي" و "  ن. وعليه فإن الكلمتيالكلمة بكل معاني الشرف والصمود ، وارتبطتعن شعبه وأرضه ودينهدفاعًا 
، لذا حاولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تجريد امل أو أمة كاملة وراء هذا الشخصمقاوم" تعنيان وقوف شعب ك

لصاق معاني بغيضة وسيئة الكلمتين من هذه المعاني السامية  بهما.، وا 
 

 : 2008/2009مثال من حرب 

أن حركة حماس تستخدم  ،محكمة العدل العلياأكدت النيابة العامة في سياق ردها على التماس قدم إلى  "
 (4)سيارات اإلسعاف الرتكاب اعتداءات إرهابية ونقل مخربين مسلحين وقذائف صاروخية وذخائر".

 :2012مثال من حرب 

 وكارأطائرات سالح الجو في طريقها الستهداف ":الناطق بأسم الجيش األسرائيلي  أدرعي افيخاي قول" 
 (5)."في قطاع غزة اإلرهاب

                                                           
، مقابلة علمية، عبر 2012و2008إساف بيدادور مراسل صحيفة مكور رشون،" المصدر الرئيسي اليميني"، مراسل صحيفة معاريف خالل حربي (1)

 16/6/2014الهاتف، 
 4أبو عامر، توجهات اإلعالم اإلسرائيلي مرجع سابق، ص. عدنان (2)
 /.  ar/–http://www.almaany.com/ar/dict/arمعجم اللغة العربية المعاصر، المعاني لكل رسم معني، (3)
 .08/01/2009إذاعة صوت إسرائيل، مرجع سابق ،(4)
 .15/01/2012"  بوك فيس" جتماعياال التواصل موقع ،الناطق الرسمي للجيش االسرائيلي أدرعي افيخاي (5)
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  ،مال من العبارتين مدللوهلكوب الفلسطيني، لشعا نم ال دبالفلسطينيين أو السكان الفلسطينيين 
 ر.لكبيا

بعاد صف الشرعية،واستخدام الفلسطينيين أو السكان الفلسطينيين تعني محاولة نزع الصفة  ة الشعب المتماسك وا 
 .النور أو الغجر أشهر مثال لذلك، ويعد السكان الذين ال هوية قومية لهم ، فهم أقلية منعنهم

 ":2008/2009على ذلك من حرب"  مثال

من الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة من بعد  ابتداءيوقف جيش الدفاع نشاطه العسكري في قطاع غزة "
فساح المجال أمام منظمات ا،ظهر اليوم لتمكين السكان الفلسطينيين من التزود بالحاجيات الضرورية  ثة إلغاوا 

 (1)الدولية لنقل المساعدات اإلنسانية إلى القطاع".

  ،دن.للم مقتحااالو  لغولتعمليات ا نم ال دبالعمليات الوقائية 

 ليها.عتعني العمليات الوقائية أن إسرائيل دولة مسالمة تدافع عن نفسها وتحاول منع اآلخرين من االعتداء 
 ينلفلسطينيوتشويه صورة ا، الكلمات يقوم على قلب الحقائق ذهوالمالحظ أن استخدام اإلعالم اإلسرائيلي لمثل ه

على عكس ما تعنيه كلمة توغل أو اقتحام بإظهار أن التصرف الذي يقوم به  ،يناإلسرائيليوتلميع صورة ،
 الجانب اإلسرائيلي هو تصرف غير شرعي.

 ،ن أو المواطنون.بالسكا ميصفه المستوطنون 

لى أساس ع أجمع، وذلكالشرعية التي رفضها العالم ة إلعطائهم صفة وصف المستوطنين بالمواطنين محاول
 (2)صليون.وأنهم هم السكان األ أن كثرة استخدام الكلمة وتعميمها يجعلها حقيقة

 ":2008/2009مثال من حرب" 

ون خر آ ونقل خمسة وعشرون  أصيب مواطنان بجروح طفيفة من جراء إصابتهما بشظايا صاروخ، شكلون أ"في 
 (3)بالهلع إلى مستشفيات الجنوب". أصيبوا

 :2012مثال من حرب 

                                                           
 .09/01/2009إذاعة صوت إسرائيل، مرجع سابق ،(1)
 12/6/2014معاني بعض المصطلحات : علمية لتحليلفوزي الحاج استاذ اللغة العربية في جامعة االزهر، مقابلة  (2)
 .31/12/2008، سابق مرجع إسرائيل صوت إذاعة (3)
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ينة تعرض عمارة سكنية في المد أثر،وأصيب ستة آخرون بجروح،"قتل رجل وسيدتان من سكان كريات مالخي 
 (1)إلصابة مباشرة بصاروخ غراد أطلقه مخربون فلسطينيون من قطاع غزة".

 حياء.المستوطنات بوصفها بالبلدات واأل 

المستوطنات ما انطبق على المستوطنين من محاولة إضفاء صفة الشرعية على هذه المغتصبات ينطبق على 
لية اع غزة خاصة بعد عمداخل قط لم يعدنة استخدام مصطلح مستوط المتحدة،التي رفضتها كل قرارات األمم 

ر عنه ذا ما عبعلى عكس الضفة الغربية وه،2005ان االسرائيلي عام حادي الجانب من قبل الكيأاالنسحاب 
ن كلمة مستوطنة تظهر جلية داخل الضفة الغربية على عكس قطاع غزة إ"  ه:المراسل سامي العجرمي بقول

المدن التي تحيط قطاع غزة بموجب االتفاق واعتبار ،المستوطنات من داخل القطاع  ،وخاصة بعد انسحاب
 2012و2008حربي والتعامل معها خالل ، بين كل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي مدن وليس مستوطنات

ن كان السكان  ائيليين إسر  الموجودون على أساس قصف مدن فلسطينية محتلة ،وليست مستوطنات  وحتى وا 
 (2)وليس فلسطينيين "

  ،إسرائيل.لى إ ولخدلا منع نم ال دبإغالق 

ولكنها  ،عليهم ر والتضييقتستخدم إسرائيل المعابر التي تصل الفلسطينيين بالعالم الخارجي وسيلة للحصا
 (3)ذلك كلمة إغالق بداًل من المنع من الدخول. ومن ،الحصارتستخدم عبارات مخففة للتعبير عن هذا 

 :2008/2009مثال من حرب 

أعلنت سلطات جيش الدفاع عن بعض المناطق المحيطة بقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها 
يد مراسلنا للشؤون العسكرية ايال عليمة أن المنطقة المغلقة تمتد من قرية باستثناء سكان هذه المناطق، ويف

 (4)إلى معبر إيرز. ومنه إلى مدخل مدينة سديروت وصوالً  ،زيكيم جنوبًا حتى مفترق يد مردخاي

 

 

                                                           
 15/11/2012، إذاعة صوت إسرائيل، مرجع سابق((1)
 ، مقابلة2012حربي معاريف خاللصحفي لعدد من الجهات، مختص بالشؤون اإلسرائيلية، مراسل لصحيفة  العجرمي، مراسلسامي ((2)

 .05/05/2014علمية،
 .4سابق، ص عامر، مرجععدنان أبو  (3)
 .2008/.29/12سابق ، إسرائيل، مرجعإذاعة صوت ( 4)
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 :2012مثال من حرب 

طبية  مساعدات "قامت السلطات اإلسرائيلية صباح اليوم بفتح معبر كيرم شالوم بجنوب قطاع غزة إلدخال
 (1)خالل األيام الماضية". بعد أن كان المعبر مغلقاً ،وغذائية إلى القطاع 

 ،استخدام المعابر كوسيلة ضغط على الجانب الفلسطيني خالل الحربين اال يمكن له ن دولة اسرائيلأويتضح 
بموجب دوغيت  أبو سالم كمعبر كرم وخاصة أن تلك المعابر التي تربط الجانب الفلسطيني بالجانب اإلسرائيلي

 .اتفاقات دولية تمنع إغالقها حتى في أيام الحرب
 ن من وجهة نظر المراسل إساف بيدادورأحيث ،تباين من الجانب االسرائيلي ن وجهات النظر تأرغم ذلك إال 

دمها كل الوسائل التي يمكن استخ إسرائيل خالل الحربين التي شنتهما على قطاع غزة استخدمت أن دولة"هو 
اإلنسانية على عكس  ورغم ذلك اإلغالق كانت تقدم المساعدات،أو عدمه  كأي دولة معلنة الحرب من إغالق

  ".الجانب المصري الذي لم يفتح معبر رفح خالل الحربين
اإلعالم اإلسرائيلي تقوم على قلب الحقائق لتصوير عدوانها الهمجي على  خرى يستخدمهاويوجد عبارات أ
، أو قتل أشخاص يخططون لمهاجمة دولة إسرائيل اآلمنة ني بأنه نوع "من الدفاع عن النفسيالشعب الفلسط

" إن أهم المصطلحات التي :بقوله حهمية ذلك المصطلأ  المسالمة ".وجاء في حديث الدكتور عدنان أبو عامر
وليس  ،نه ليس مصطلح عفوي إحيث  هو مصطلح "إرهابيون" (2012-2008استخدمت خالل حربي )

ئيل محاكاة وأرادت إسرا ،االواليات االمتحدة األمريكيةمصطلح إسرائيلي بل عالمي ظهر بعد أحداث سبتمبر في 
شعار نفسها أنها جزء من هذه الحرب، )*(الحرب مع الفلسطينيين مع حرب العالم ضد القاعدة  الحظ أن ون ،وا 

 (2)كان المصطلح السائد هو المخربين. 2001قبيل أحداث 

 (:2012خدام مصطلح اإلرهاب خالل حرب)مثال است

                                                           
 .18/11/2012ق ،ساب إسرائيل، مرجعإذاعة صوت (1)
  سرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خالله وضع الشروط والضوابط والمعايير  2005في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني وقعت السلطة الفلسطينية وا 

لى األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل هذه المعابر  .التي تنظم حركة المرور من وا 

/ أوائل  1989وحتى أواخر  1988إسالمية سنية أصولية، تأسست في الفترة بين أغسطس ياتالنوع االجتماعيمنظمة وحركة متعدد  هي القاعدة: )*(

 الواليات المتحدةتبع هذه الهجمات إعالن  2001سبتمبر11القاعدة أهداف مدنية وعسكرية أبرزها أحداث ت هاجم تدعو إلى الجهاد الدولي، 1990

  .ابالحرب على اإلره
 2014./15/03ص،011:0علمية، رئيس قسم الصحافة واإلعالم في جامعة أالمه، غزة، مقابلة  ،أبوعامر، عدنان (2)
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 "اإلرهابية مستمرة في حربها : "يبدو أن حركة "حماسالناطق بأسم الجيش اإلسرائيلي قول افيخاي أدرعي 
وعلى تشويه الحقائق للنيل من صورة جيش الدفاع األخالقية، نهجها بات  القائمة على الكذب والخداع والرياء،

اإلجرام، هدفها: القتل، أما وسائلها فهم األطفال، النسوة والشيوخ أي  عنوانها: اعتداء فبكاء، هجوم، واضحا:
فهؤالء  أطفال قطاع غزة، األبرياء أطفال إسرائيل ومواطنيها ليسوا وحدهم ضحايا اإلرهاب الحمساوي بل أيضاً 

 (1)هم أكياس رمل تستخدمهم حماس لتطبيق مآثرها."
حدث رهاب على عمليتها وذلك ما تاستخدام اإل حولم يتغير مصطل هابيةإر ممارسات حركة حماس وتعًد إسرائيل 

 حيث االواليات المتحدة االمريكيةفي  2001حول ارتباط استخدام كلمة إرهاب بأحداث  به إساف بيدادور
م، 2001كمراسل كان يستخدم مصطلح إرهاب بحق حركة حماس داخل قطاع غزة قبل أحداث  هخالل عمل

 (2)تحتاج ربط عدوها بأي عدو أخر.إسرائيل ال  نوأ

 :ثانيا : الدعاية

الدعاية هي محاولة منظمة للتأثير على عواطف وسلوك جماعة معنية تحقيقها لهدف عام معين فهي نشاط 
كالمي وتوجه إلى شعوب الدول االخرى وال إلى حكوماتها، سميت بأسماء مختلفة بالحرب والسياسة والحرب 

 (3)ية .الثقافية وبالحرب النفس
ن الدعاية اإلسرائيلية ليست وليدة اللحظة الراهنة بل تعود نشأتها إلى بداية التفكير االستيطاني الصهيوني في إ

صاحب كتاب "الدولة اليهودية "والذي ي عًد مؤسس الحركة الصهيونية السياسية  هرتزل ويمكن القول أن ،فلسطين 
ق نشأ جريدة أسبوعية أطلأأهداف الحركة الصهيونية، ولذلك  جل تحقيقأ الحديثة قد أدرك أهمية الدعاية من

 وقد جاء في افتتاحيته:،( 1897)ول منها في الثالث من حزيرانصدر العدد األ،عليها اسم "ذى وورد") العالم( 
 يستعمل ضد أعداء الشعب اليهودي سالحاً  للشعب اليهودي، وسالحاً  "يجب على هذه الجريدة أن تكون درعاً 

على ذلك فقد انبثق عن مؤتمر بازل بسويسرا مكتب التوجيه المركزي للربط بين  في الدين، واستناداً  ال فرق 
وبعد المؤتمر الذي تال الحرب العالمية األولى تم تشكيل قسم  رئيس المنظمة الصهيونية والوحدات المحلية،

 يسمى دائرة الدعاية يتبع لرئيس المنظمة الصهيونية  والمكتب المركزي.

                                                           
أدرعي، افيخاي، الناطق الرسمي للجيش اإلسرائيلي ،أطفال غزة وإسرائيل ضحايا إرهاب حماس، موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" مرجع (1)

 20/11/2012سابق
 .16/05/2014مرجع سابق، ،ادوربيدإساف (2)
http://www.ao- األكاديمية العربية في الدنمارك قسم الدراسات واالبحاث، تعاريف ومصطلحات سياسية هامة، (3)

lahat_siyasiya_hama_2103009.docacademy.org/docs/taareef_wa_mosta  

http://www.ao-academy.org/docs/taareef_wa_mostalahat_siyasiya_hama_2103009.doc
http://www.ao-academy.org/docs/taareef_wa_mostalahat_siyasiya_hama_2103009.doc
http://www.ao-academy.org/docs/taareef_wa_mostalahat_siyasiya_hama_2103009.doc
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ن تغيرت  ها،مضمون مكونةالتي تمثلها األجيال المتالحقة  المقوالت "النبوية" كأنهاوقد اعتبرت مقوالت هرتزل  وا 
في  ويالحظ هذا األمر للمكان والزمان ومدى التقدم الذي حصل في انجاز المشروع الصهيوني، أشكالها تبعاً 

حداث ائلها ،وفي الجهات التي تخاطبها بغية إاألفكار التي تحرص على ترويجها الدعاية اإلسرائيلية في وس
طين، وكما ألولئك المستوطنين في فلس هقولتغير في وعيها ،فما يمكن قوله ليهود الشتات يختلف عما يمكن 

ستهدفها ت يشمل هذا التباين واالختالف مرحلة ما قبل إنشاء كيان الدولة اإلسرائيلية وما بعده والجماعات التي
 .(1)ن لم يتغير المبدأ والجوهرا  و ،يلية الدعاية اإلسرائ

نما من  ،وال يتم هذا من خالل الكذب المباشر ة،ئيلية على مبدأ التضليل بصفة عاموتعتمد الدعاية اإلسرا  وا 
قد و قول للغش المص سرائيليون أحياناً خالل االختصار واالختزال واالعتماد على اإلبهام والغموض. كما يلجأ اإل

لصراع ل وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق: أن الدبلوماسية اإلسرائيلية عادة ما تختار حالً  أظهر "أبا إيبان"
التهليل له، وحينما  اإلسرائيلي في آلة اإلعالمأن العرب ال يمكن أن يقبلوه، ثم تبدأ  العربي اإلسرائيلي تعلم مسبقاً 

قتراحهم بأن األلم يعتصرهم لرفض العرب ا يرفض العرب مثل هذا االقتراح يتوجه الصهاينة للعالم متظاهرين
 السلمي.

 :(2) ويرجع نجاح الدعاية الصهيونية إلى عدة عناصر 

 .د المنظمات الدعائية وتنوعها وضخامة عددها واعتمادها التخطيط العلمي  تعدُّ
  تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب فهم يشكلون جزءًا عضويًا

و أنها الدعاية الصهيونية كما ل ثم تبدوخل الجسد الغربي على الرغم من استقالله النسبي. ومن دا
نما تعبير عن مصالح أقلية قومية.  هة أجنبيليست وجهة نظر دول  وا 

 .غياب الدعاية العربية وفجاجتها في كثير من األحيان 
 يل ل" دولة وظيفية أسسها التشكهو أن "إسرائيه لحقيقي واألول لنجاح هذه الدعايولكن السبب ا

الحضاري واإلمبريالي الغربي لتقوم على خدمته، ولذا فهي تحظى بكثير من التعاطف ألن بقاءها 
 .العسكرية والسياسية والحضارية للعالم الغربي االستراتيجيةكقاعدة لالستعمار الغربي جزء من 

 
                                                           

، 1الصهيونية، ص الكتب، الدعايةدار  الفتاح،أحمد سالمه، عبد  (1)
http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=59&pNo 

 w.palestinehttp://ww-،14/7/2003الفلسطيني إلعالم ، ، المركزالصهيونيةت األساسية في الدعاية الموضوعاالمسيري،  عبد الوهاب (2)
info.com/arabic/terror/alfikr/masere.htm 
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 (:2012-2008) ية خالل حربيوسائل اإلعالم اإلسرائيلالمستخدمة في األساليب ثالثا: 
هيونية هي ن الحركة الصأا اإلعالم اإلسرائيلي هي دليل واضح على هاألساليب اإلعالمية المختلفة التي ينتهج

من الحركات القليلة في هذا العالم التي أحسنت استخدام سالح اإلعالم وسخرته لكي يصبح أداة قوية ومؤثرة 
 في يدها.

اإلعالم اإلسرائيلي كثيرة ومتشعبة ومتداخلة مع بعضها البعض ولكن جميعها تفي واألساليب المستعملة في 
 بالغرض المطلوب سواء كان على صعيد االبتزاز واالستقطاب أو أسلوب المناورة.

واعتمدت إسرائيل في سياستها اإلعالمية والدعائية على فبركة األحداث والمعلومات الخاطئة والتضليل اإلعالمي 
 التي تخص الكيان اإلسرائيلي  المهمةلتستر والتعتيم على سير مجرى األحداث واألخبار الموجه وا

وأفعاله تجاه الفلسطينيين والعرب كما حصل في حربي غزة ولبنان وغيرها من الدول العربية بما يخدم ذلك 
طينية لصورة الفلسإن اإلعالم اإلسرائيلي هو بال شك السبب الرئيسي في تشويه ا.اإلسرائيليمصالح الكيان 
اإلرهاب التي التصقت بالشخصية  فكذبة،الفلسطينيين بأسرهم أذهان  ( في2012-2008خالل حربي)

م من تكرار ذكرها ما هي إال صورة مشوهة للفلسطينيين، برع اإلعال كاد المتابعون تصديقها الفلسطينية والتي
 اإلسرائيلي بنشرها في كل أنحاء العالم.

ن يقنع أربين الحهذين إلسرائيلي المدعم باآللة اإلعالمية الغربية الموجهة للفلسطينيين خالل اإلعالم ا ويحاول
بعدم جدوى خيار المقاومة لتحقيق هدف نهائي يتمثل بالمضي بهم إلى قمة اليأس من إمكانية الفلسطينيين 

م أي أمل في ن ثم تحطيالتخلص من األوضاع التي يفرضها عليهم التفوق اإلسرائيلي التقني والعسكري، وم
أو حتى التفكير في تحسين الظروف الذاتية والموضوعية التي من الممكن أن ،نفوسهم بإمكانية تغيير الواقع 

 .تحقق لهم استعادة حقوقهم كاملة
صورة هو قلب الحقائق وصياغتها لتقديم القاتل ب،حربين هذيين الاإلسرائيلي خالل  بذلك كان الهدف من اإلعالم

ة وتحويل الفعل الوحشي إلى فعل مبرر لدى الرأي العام الذي يراد إعادة تشكيله من جديد بهدف إحداث الضحي
ت المتحدة سيما الواليا التأثير المقصود مستخدمة تقنيات دعائية متطورة تلقى الدعم والتأييد من الغرب وال

فعلى سبيل المثال (1) رون رجل سالم".ويمكن اإلشارة لقول جورج بوش االبن رئيس الواليات المتحدة  "إن شا
بعدالة عملية جيش  (: "إني مقتنع تماماً 2008/2009قول رئيس دولة إسرائيل شمعون بيبرس خالل حرب )

وأن حركة حماس هي التي فرضت علينا الحرب، وإلسرائيل الحق األساسي  الدفاع اإلسرائيلي في قطاع غزة،
نوات ثالث سإسرائيل خرجت من قطاع غزة قبل  إلى أن مشيراً ،ا في الدفاع عن نفسها وعن سالمة مواطنيه

                                                           
 ،11:25، 17/11/2013،شتات نيوز ، وكالةالحقائقمحمد الزعبي، خيام، اإلعالم الصهيوني: بين التضليل وتزييف (1)

http://www.s2nn.com/shatatnews/ 
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ألهداف ولم تدرك حماس ا،وأبقت نقاط العبور مفتوحة ولكن حماس اختارت عدم القيام بعملية اإلصالح والبناء 
 .(2)عن أي منطق وتعقل سليم" من الحرب التي تشنها علينا الن هذه الحركة تعمل بعيداً 

و زايدة مختص بأسفيان  عالم االسرائيلي خالل الحرب والتي تحدث ركز عليها اإل تنوعةوموهناك عناوين كثير 
( 2012و2008"عناوين كثيرة ركز عليها اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي) :همهاأ يلية عن في الشؤون االسرائ

ذا دليل ه وأنب، يدفعون ثمن قرارهم باالنسحاب أحادي الجانوأنهم ،على غزة أهمها أن إسرائيل هي الضحية 
 (1)على أن الفلسطينيين ال يريدون السالم".

قول آيان ليفين، مدير ، (2008/2009حرب )عن  أصدرووتش الذي  رايتس تقرير منظمة هيومنوذكر 
ر تستهدف المدنيين اإلسرائيليين غير قانونية وال مبر  ن هجمات حماس الصاروخية التيإ"المنظمة: البرامج في 

 (2)."نها جرائم حربلها، وترقى لكو 

 ربيح خالل للفلسطينيين الموجهة اإلسرائيلية اإلعالمية األساليب إلى هنا نشير أن لنا ويمكن 
 (:2012و2008)
 

 أيام في كان أو السلم أيام في ذلك كان إن االتجاه، واسع أسلوب وهو الحقائق تزييف أسلوب استخدام 
 قتهاو  في قضية أكبر يجعلها حتى الصغيرة ادثةالح يضخم اإلسرائيلي اإلعالم فإن وعليه الحرب،

 لوقف حري س حل هناك ليس إنه الداخلية الجبهة عن المسئول ديختر أفي الوزير قول المثال سبيل فعلى
 قطاع نم الفلسطيني اإلرهاب أوكار اقتالع عملية أن إلى مشيراً  غزة قطاع من المنطلق الصاروخي العدوان

  (3). طويلة. سنوات تستغرق  قد غزة

                                                           
 .ظهرا12:30، 92/12/2008(،2008/2009سابق، ) إسرائيل، مرجعإذاعة صوت (2)
 .24/01/2014البريد االلكتروني، (، عبر2008/2012صحفية، اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي) ، مقابلةزايدسفيان أبو  (1)
، 06/08/2009موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتإل،(2)

-watch-rights-http://www.altawasul.com/MFAAR/chalenges/HamasesWarAgainstIsrael/Pages/human
06082009.aspx-crimes-war%20-committed-hamas 

 موقع الكتروني إسالم وب، صفة المقاالت، اإلعالم اليهودي، حسن الباإل، استراتيجية (3)
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=45477 

  
 

http://www.altawasul.com/MFAAR/chalenges/HamasesWarAgainstIsrael/Pages/human-rights-watch-hamas-committed-war%20-crimes-06082009.aspx
http://www.altawasul.com/MFAAR/chalenges/HamasesWarAgainstIsrael/Pages/human-rights-watch-hamas-committed-war%20-crimes-06082009.aspx
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=45477
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 الموجودة اومةالمق وحركات المنظمات تمتلكها التي العسكرية القوة تضخيم تم أنه الخبر صياغة من ويالحظ
 يمكن ال غيرص مقاومة قوة وليست اإلسرائيلية العسكرية للقوة موازية قوة أنها للعالم لتثبت غزة قطاع داخل

 اإلسرائيلية. العسكرية اآللة مقابل مقارنتها
 تثير بحيث ،المفرطة الشائعات لتوجيه خاصة شعبة اإلسرائيلي اإلعالم ففي : المضادة الشائعةو  الشائعة

 وال واحدة إخبارية رةنش في أحياناً  الشائعة تسريب ويتم، والقنوط واليأس والتخبط البلبلة الفلسطينيين لدى
 األساسية اياالقض نع يشغله ما وذلك عنها والبحث صحتها معرفة في فضول للسامع يصبح بحيث تكرر
  (1)الصراع. في

 خالل نشرت التي المنشورات وخاصة غزة قطاع على تنشر كانت التي المنشورات ذلك على مثال
 كنية.الس المناطق بعض إخالء ألجل الفزع ونشر التهديد من نوع بداخلها كان حيث (2012-2008حربي)

 :سكان قطاع غزة" إلى " 2008/2009 حرب من منشور نص

أمن  ن عمال االرهابية من مناطقكم ضدنا تدفع بجيش الدفاع االسرائيلي للرد بشدة على الذين يعرضو ألا"
جرامية اإلمال عبمنع هذه األ نناشد السلطة الفلسطينية ثانية تحمل مسؤولياتها،مواطني دولة اسرائيل للخطر

م أعذر ننصحكم بالتهيؤ لمغادرة بيوتكمن خطورة البقاء في المناطق التي تتطلق منها أعمال إرهابية و  نحذركم
 )*("".اإلسرائيلي من أنذر.... جيش الدفاع

 :2012 حرب من منشور نص

 أقل سافةم على الحدودي السياج من االقتراب بحظر نذاراإل يعيد اإلسرائيلي الدفاع جيش القطاع: أهالي إلى""
 بما بعادأل الالزمة االجراءات دفاعال جيش قوات تتخذ حيث للخطر نفسه يعرض يقترب من كل متر300 من
 )*(اإلسرائيلي"". الدفاع جيش قيادة ....أنذر من عذرأ  وقد، الضرورة حاالت في النار إطالق ذلك في

 نيظ بحيث اإلسرائيلي، اإلعالم يستخدمه ما أخطر من وهذا :الخبر بث طريقة في الحياد إظهار 
 ذلك، على ومثال ،(2)شيء يزوالتح الزيف من فيه ليس موضوعي الخبر أن السامع

 :2008/2009 حرب عن نموذ 

                                                           
 15/01/2009سابق مرجع إسرائيل صوت إذاعة (1)

 (.4ملحق رقم )انظر )*(
 (.4انظر ملحق))*(
 الباش، حسن موقع الكتروني إسالم وب، مرجع سابق.(2)
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لينبيرغر، ويفيد غ "اجتمعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني اليوم  مع رئيس لجنة الصليب األحمر الدولي جيكوب
مراسلنا شمعون أران أن الوزيرة ليفني طلبت من رئيس لجنة الصليب األحمر الدولي أن يتطرق علنا إلى قضية 

وأن تسمح حماس لممثلي هذه المنظمة بزيارة شاليط لالطمئنان على صحته، ،شاليط  مخطوف غلعادالجندي ال
طاق العتداءات صاروخية ال ت وأكدت ليفني أن سكان جنوب البالد تعرضوا على مر السنوات الثماني األخيرة

نساني في تعي الوضع اإل إسرائيل ما أجبر إسرائيل على القيام بالعملية العسكرية في قطاع غزة، وأضافت إن
 (1)قطاع غزة وهي تعمل على تحسينه بالتعاون مع الصليب األحمر الدولي."

 :2012 حرب من نموذ 

ِ أبْن ي  " حماس حركة صواريخ لمواقع كشف عن لخبر أدرعي افيخاي "نشر اِجدب َّللاَّ نبعب مبسب ْن أبْظلبم  ِممَّْن مب مب ْذكبرب وب
عبى ِفي خب  سب ا اْسم ه  وب لب ِفيهب ْنيبا ِخْزٌي وب ْم ِفي الدُّ اِئِفينب لبه  ل وهبا ِإالَّ خب ْم أبْن يبْدخ  انب لبه  ا أ ولبِئكب مبا كب ْم ِفي اآْلِخربِة رباِبهب ه 

المخربون الذين يدعون أنهم  يفعل (، حماس تطلق صواريخها من بين المساجد وهكذا114عبذباٌب عبِظيٌم")البقرة:
 (2)"المساجد.صواريخها من بين تطلق  الدين، حماسيتكلمون بلغة 

  :أخر نموذ 

 بشمال جباليا قةمنط في جديدة إسرائيلية غارة في قتال فلسطينيين نأب قليل قبل زايد أبو حسن مراسلنا "أفاد
 (3) .لحماس العسكري  الجناح إلى ينتميان القتيلين أن الحمساويه األقصى قناة وذكرت القطاع،

 في السباق أنه على اإلسرائيلي اإلعالم إلظهار وذلك األنباء وكاالت تبثه أن قبل السريع الخبر نقل 
 تقارير على استناداً  األخبار هذه مثل لبث يلجأ اإلسرائيلي اإلعالم أن والواقع ،المهمة األخبار نشر
 ذلك لىع مثال التشويش أو اإلحباط أو التضليل ورائها من ويقصد واألمن، المخابرات أجهزة من تقدم
 قبل رونيةااللكت اإلسرائيلية اإلخبارية المواقع على صيام سعيد حماس حركة قيادات احدى غتيالا  نشر
 (4)أخرى. إخبارية وسائل أي

 

                                                           
 .15/01/2009إذاعة صوت إسرائيل مرجع سابق(1)
 .18/11/2012سابق، أدرعي، افيخاي، مرجع(2)
 .15/11/2012إذاعة صوت إسرائيل، مرجع سابق،(3)
 .سابق وب، مرجعالكتروني إسالم  الباإل، حسن موقع(4)
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 المبحث األول

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 :مقدمــــــــة

ق ، السيما وأن المنهجية العلمية هي نسهذه الدراسةفي  المتبعةت المنهجية يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءا
زه عن نسق مرن وغير مغلق، لذا فهو غير م، وهذا النالعلمي من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث

وتحقيق  جازإلنباحث أي إال أن المنهج يبقى أساسيًا في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها ، الخطأ
أهداف بحثه، كما أن المنهج العلمي هو الذي يلزم الباحث بالدقة وعدم القوة في الذاتية، ويضمن حياده النسبي 
الموضوعي بعيداً عن أهوائه وميوله الشخصية، وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه بآراء 

، إذ ال ة فيهمهما كانت درجة الثق ، فال رأي فوق النقد والنقاشي للنقدلها قيمتها العلمية، والتقيد بإخضاع أي رأ
 .توجد حقيقة راسخة بذاتها

 ، ومجتمعهامنهجنوع الدراسة و  أهمها:إلجراءات المنهجية على عدة خطوات في هذه الدراسة تم عرض او 
ب التحليل، ي، وأسالوثباتها الدراسةأداة  وصالحية، وصدق الدراسة، وأدوات المبحوثيين، وخصائص المبحوثيينو 

 .المستخدمة في الدراسة والمعالجات اإلحصائية

 أوال : نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراســـة إلى البحوث الوصـــفية التي تهتم بدراســـة واقع األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها 
 تطويره أو تحديثه أو اســـتكماله أو وتفســـيرها، بغرض الوصـــول إلى اســـتنتاجات مفيدة، إما لتصـــحيح هذا الواقع

، "وال تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف والتشخيص بل تتجاوز ذلك إلى وصف العالقات السببية (1)
 .(2)ها"ألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميم

 

                                                           
جراءاته ومناهجه، ط مفهومه-أحمد عمر، البحث العلمي ( 1)  .15ص  م(1994جامعة بنغازي،  )ليبيا:، 1وا 

 .153ص  م(2004 الكتب،عالم  القاهرة:) ،2ط اإلعالمية،محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات  (2) 
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 ثانيا : منهج الدراسة

الستخدامه في تطبيق  (Survey Methodمي )منهج المسح اإلعالفي إطار فكرة الدراسة بتحديد  ةالباحث تقام
أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم عرف المنهج المسحي بأنه: "، ويالدراسة

دراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم الظاهرة  علمي منظم للحصول على معلومات أوانه جهد " ، وبعرف أيضا:(1)وا 
و أحد المناهج الرئيسية في الدراسات اإلعالمية، ويمثل جهدا علميا منظما .وه(2)"أو الظواهر محل الدراسة

باستخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل األعالم البيانات والمعلومات واألوصاف المرتبطة  علىللحصول 
 .اإلسرائيلية واإلشاعات المتحققة منها

 التحليلي وكونه أكثر المناهج استخداماً  الوصفي وتم اعتماد المنهج المسحي اإلعالمي ألنه عبارة عن منهج
في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع الدراسة، ويعرف المنهج الوصفي 
التحليلي بأنه أسلوب يعتمد علي دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقا  ويعبر 

فًا و كميًا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وص عنها تعبيرًا كيفياً 
رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة، وال يقتصر هذا المنهج 

جل تطويرها القائمة من أعلى وصف الظاهرة بل يتعداه الي التفسير والتحليل للوصول الي حقائق عن الظروف 
 وتحسينها.

 ثالثا : فرضيات الدراسة:

 :الدراسة، وهيوضعت الباحثة مجموعة من الفروض التي سعت إلى اختبارها من خالل 

امل تعزى للعو  أسباب متابع وسائل اإلعالم اإلسرائيليةفي توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  -1
 السياسي، المستوى االنتماء  ،اإلقامةمكان ، العمر ،االجتماعي النوع)للمبحوثيينالديموغرافية 

 .التعليمي(

                                                           
 .158المرجع السابق نفسه، ص (1)

 .15م( ص2000، )القاهرة: دار الهاني، 2في البحوث اإلعالمية، طعدلي العبد، المنهج العلمي  فعاط (2) 
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ائيلية متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسر  تمنوعية البرامج التي بين ذات داللة إحصائية  عالقةتوجد ال  -2
 ، المستوى السياسياالنتماء  ،مكان الإلقامة، العمر ،االجتماعي النوع)للمبحوثيين والعوامل الديمغرافية

 .ليمي(التع
 مستوى اإلشباع المتحقق من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيليةفي توجد فروق ذات داللة إحصائية ال -3

 مستوى السياسي، الاالنتماء  ،مكان الإلقامة، العمر النوع،)للمبحوثيينتعزى للعوامل الديموغرافية 
 .التعليمي(

 
 رابعا : أدوات جمع البيانات:

 يتمثل في: البياناتي جمع استخدمت الباحثة أسلوبين ف

وهي إحدى األساليب األساسية التي تستخدم في  :(االستبيان أو صحيفة االستقصاء) األولاألسلوب  -1
جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن 

طلعت الباحثة على العديد من استبيانات وا ،1طريق توجيه مجموعة من األسئلة المحددة المعدة مقدما
راستها، دالصحيفة التي تخدم  االستبيان أوواستفادت منها في إعداد  أو صحائف الدراسات السابقة،

على التساؤالت المطروحة وقد مر إعدادها بالمراحل العلمية األساسية في إعداد االستبيانات أو  وتجيب
 صحائف االستقصاء.

صول الباحث للح يستخدمهاأدوات البحث العلمي  منأداة  هي: (مقابالت الشخصيةال) الثانياألسلوب  -2
وتعتمد  ،على معلومات تساعده وتمكنه من اإلجابة على تساؤالت بحث هو اختبار فرضيات دراسته

على مقابلة الباحث للمبحوث وجهًا لوجه بغية طرح مجموعة من األسئلة تكون محددة من قبل بدقة أو 
 .2اط يجيب عليها المبحوثعلى شكل نق

 خامسا : إعداد صحيفة االستقصاء

صحيفة استقصاء لدراسة واقع استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بإعداد  ةالباحث تقام
 واإلشاعات المتحققة منها في قطاع غزة، وقد اتبعت الخطوات اآلتية إلعداد الصحيفة:

                                                           

 .206، ص1999سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم، القاهرة، عالمالكتبللنشروالتوزيع، (1)
 
 .99، ص2012حميدشة، نبيل، المقابلة في البحث االجتماعي مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العددا لثامن جوان  (2) 
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ة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في إعداد الصحيفة وصياغة بنودها . مراجعة الدراسات السابق1
 وأسئلتها.

 . إعداد نسخة أولية من صحيفة االستقصاء ألجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.2

لذي ا. عرض الصحيفة على المشرفين من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات وتعديلها حسب النقاش 3
 تم مع المشرفين.

 . تحديد المحاور الرئيسة التي شملتها الصحيفة والبنود تحت كل محور.4

. تم عرض صحيفة االستقاء على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعات القطاع وعدد 7
 ( يظهر أسماء المحكمين 3من المختصين. ملحق رقم )

و االستقصاء من حيث الحذف أو اإلضافة أ بعض فقرات وبنود صحيفة. في ضوء آراء المحكمين تم تعديل 8
 (.1التعديل لتستقر الصحيفة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم )

 سادسا : وصف محتوى صحيفة االستقصاء

تم تصميم صحيفة استقصاء لجمع بيانات الدراسة من العينة في ضوء األهداف المرجو تحقيقها، حيث تكونت 
البيانات األساسية  تناول المحور األولسؤال رئيسي موزعين على أربعة محاور،  26االستقصاء من صحيفة 

للمستجيب والمتمثلة في )النوع، العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، المهنة، االنتماء 
وأيضًا سؤال أخر  2012-2008السياسي(، وكذلك شمل على سؤال يتعلق بالخبرة السابقة ألحدث حربي 

 .2012-2008حول متابعة وسائل األعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

فقد تناول مجموعة من األسئلة التي تتعلق باستخدام أفراد المجتمع الفلسطيني لوسائل  أما المحور الثاني
تم متابعتها إلسرائيلية التي ياإلعالم اإلسرائيلية وشمل على عدة أسئلة متنوعة تتمحور حول لغة وسائل اإلعالم ا

وطبيعة ونوع هذه الوسائل، باإلضافة ألسمائها، وكذلك شمل على أسئلة تتعلق بأسباب متابعة اإلعالم اإلسرائيلية 
 ، وأهم البرامج والمواضيع التي تم متابعتها.2012-2008خالل حربي 

حققة من استخدام الجمهور الفلسطيني تناول مجموعة من االستفسارات حول اإلشباعات المت والمحور الثالث
لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، من خالل السؤال عن مدى مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وما هي طبيعة 
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المعلومات التي تقدمها وما مدى كفايتها وما هي طبيعة تأثيرها على االتجاه السياسي لمتابعيها، وما مدى 
 . 2012-2008وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي الفائدة المتحققة من متابعة 

ي السلوكية حجانب تأثير استخدام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على النواحي الوجدانية والنوا والمحور الرابع تناول
 .والمعرفية لمتابعيها

 المبحوثيينسابعا : مجتمع و 

تهدفت وضيح الفئة المستهدفة لهذه الدراسة، حيث اسوفقًا لنوع الدراسة بأنها دراسة مسحية فإنه من الضروري ت
مجتمع ، كالفلسطينيين الذين يقطنون في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية في قطاع غزةهذه الدراسة 

خلية من سكان المناطق الحدودية والمناطق الدا اختيار عينة عشوائيةقامت الباحثة بوبالتالي مستهدف للدراسة، 
( في المناطق الداخلية في قطاع غزة 300( مفردة في المناطق الحدودية و)300مفردة بواقع ) (600قوامها )

 ل.لمتواجد داخل قطاع غزة بشكل كاملضمان تمثيلها للمجتمع الفلسطيني ا

 ثامنا : مرحلة جمع البيانات

ين العاملين في باحثواستعانت ببعض ال تولت الباحثة بنفسها جمع البيانات من المبحوثين في معظم المناطق،
مجال الدراسات الميدانية، نظرا لصعوبة دخولها بعض المناطق، باعتبار أن هذا األسلوب هو األنسب بالنسبة 

التدقيق و للباحثة عن طريق صحيفة االستقصاء وتولت الباحثة كل من عمليات المراجعة الميدانية والمكتبية 
لقياس صدق وثبات األداة وبعد التحقق من ذلك، قامت  ( مفردة20حيث قامت الباحثة بجمع بيانات من )

الباحثة بجمع بيانات من باقي مفردات العينة وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات وفرزها ومراجعتها حصلت 
( صحيفة 423( صحيفة استقصاء جاهزة للتحليل وبذلك يكون عدد الصحف المستردة )423الباحثة على )

وتعتبر هذه النسبة جيدة ويمكن االعتماد عليها  %70.5موزعة أي بنسبة استرداد ( صحيفة 600من أصل )
بة تعتبر نس %50أو  %40في استكمال إجراءات الدراسة، ويرى البعض أن نسبة االسترداد التي تزيد عن 

 مقبولة ويمكن االعتماد عليها.

اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي ( مستجيب لم يتابعوا وسائل 133( مستجيب )423كما اتضح أن من أصل )
وسائل  ا( مستجيب تابعو 290، وبذلك يتبقى لدى الباحثة )المبحوثيينلذا تم استبعادهم من  2008-2012

 .2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

                                                           
  ( صحيفة االستقصاء.1رقم )ملحق 
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 الدراسة سعا : وصف الخصائص الديموغرافية لمبحوثيتا
 مرحسب النوع االجتماعي والع المبحوثيين توزيع .1

ث تشير ، حيالنوع االجتماعي والفئات العمرية حسب المبحوثيين( توزيع أفراد 1يتضح من خالل الجدول رقم )
، في حين نسبة اإلناث في نفس %20.3( سنة،  بلغت 25-16بأن نسبة الذكور في الفئة العمرية)النتائج 

، في حين أن %37( سنة 35-26) ، كما وكانت نسبة الذكور في الفئة العمرية%30.6الفئة العمرية بلغت 
( سنة فقد 45-36، أما الفئة العمرية التي تراوحت بين )%46.9نسبة اإلناث في نفس الفئة العمرية بلغت 

،  وبلغت نسبة الذكور في الفئة العمرية %14.3، أما نسبة اإلناث فقد بلغت %25بلغت نسبة الذكور فيها 
سنة  60،  أما الذكور الذين أعمارهم تزيد عن %7.1لغت ، بينما نسبة اإلناث ب%14.6( سنة 46-60)

 .%1أما نسبة اإلناث على نفس الفئة العمرية بلغت  %3.1بلغت نسبتهم 

 (1جدول رقم )
 حسب النوع االجتماعي والعمر المبحوثيينألفراد لالنسب والتكرارات 

 النوع

 العمر

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار ةالنسب التكرار النسبة التكرار

 23.8 69 30.6 30 20.3 39 سنة 16-25

 40.3 117 46.9 46 37.0 71 سنة 26-35

 21.4 62 14.3 14 25.0 48 سنة 36-45

 12.1 35 7.1 7 14.6 28 سنة 46-60

 2.4 7 1.0 1 3.1 6 سنة فأكثر   60

 100.0 290 98 192 االجمالي

 .SPSSزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج في الجدول مقربة ألقرب من المئوية النسب

عند  %40.3ترتفع لتصل  2012-2008خالل الحربي  ةاإلعالم اإلسرائيليوسائل نالحظ أن نسبة متابعي 
فأكثر,  الستينممن هم في عمر  %2.4, بينما تنخفض النسبة ألقل من 35 – 26فئة الشباب ما بين سن 

ألهمية متابعة األحداث الجارية خالل الحربين وهو ما ينعكس على سير  ويرجع ارتفاع النسبة لدى الشباب
 حاضرهم وما يحمله مستقبلهم لهم.

عاما فأكثر لسببين األول 60بينما يعود انخفاض النسبة لدى كبار السن في المجتمع الفلسطيني وهم فئة من 
راتهم في ولوجيا والسبب الثاني قلة خبقلة الخبرات لدى بعضهم في اإلعالم اإلسرائيلي وعدم معاصرتهم للتكن

 المتطورة. وسائل اإلعالم
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 النوع االجتماعي والمستوى التعليميحسب  المبحوثيينتوزيع . 2

حيث  ،النوع االجتماعي والمستوى التعليمي حسب المبحوثيين( توزيع أفراد 2يتضح من خالل الجدول رقم )
في حين أن نسبة حملة شهادة الثانوية  %20.3ثانوية العامة تبلغ ألن نسبة الذكور حملة شهادة التشير النتائج 

مقابل اإلناث حملة  %70.8، بينما نسبة الذكور حملة الشهادة الجامعية تبلغ %13.3العامة من اإلناث تبلغ 
ومن  %8.9، بينما حملة شهادة الدراسات العليا فقد كانت نسبتهم من الذكور 74.5الشهادة الجامعية بنسبة 

 .%12.2إلناث بلغت نسبتهم اإلناث ا

 (2جدول رقم )
 حسب النوع االجتماعي والمستوى التعليمي للمبحوثيينالنسب والتكرارات 

 النوع

 التعليم

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 17.9 52 13.3 13 20.3 39 ثانوية عامة فأقل

 72.1 209 74.5 73 70.8 136 جامعي

 10.0 29 12.2 12 8.9 17 دراسات عليا

 100 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب

 النوع االجتماعي ومكان اإلقامة حسب  المبحوثيينتوزيع . 3
النوع االجتماعي ومكان اإلقامة، حيث تشير  حسب لمبحوثيينا( توزيع أفراد 3يتضح من خالل الجدول رقم )

( أنثى، 53( ذكور و )110بواقع ) %56.2النتائج بأن نسبة المقيمين في المناطق الداخلية لقطاع غزة تبلغ 
 ( أنثى.45( ذكر و )82بواقع ) %43.8تبلغ  المبحوثيينأما نسبة المقيمين في المناطق الحدودية من 

 (3جدول رقم )
 حسب النوع االجتماعي ومكان االقامةللمبحوثيين لنسب والتكرارات ا

 النوع

 مكان اإلقامة

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 56.2 163 54.1 53 57.3 110 المناطق الداخلية

 43.8 127 45.9 45 42.7 82 المناطق الحدودية

 100.0 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
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من خالل الجدول السابق يتضح ارتفاع نسبة متابعي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في المناطق الداخلية أكثر من 
لمناطق الداخلية بمعرفة آثار ونتائج في المناطق الحدودية للقطاع، ويمكن أن نرجع ذلك الهتمام مواطنوا ا

الحربين والذي يدفعهم تعليمهم الجامعي وخبراتهم لمعرفتها، وعلى الرغم من الخطر الذي يعيش فيه سكان 
المناطق الحدودية وضرورة متابعتهم لألوضاع السياسية بيد أن قلة تعليمهم واهتمامهم بالعمل الزراعي أدى 

 م اإلسرائيلي.النخفاض نسبة متابعتهم لإلعال

 النوع االجتماعي مع الحالة االجتماعيةحسب  المبحوثيينتوزيع . 4
يث ، حالنوع االجتماعي والحالة االجتماعية حسب المبحوثيين( توزيع أفراد 4يتضح من خالل الجدول رقم )

تزوجة، ( أنثى م51( ذكر متزوج و )129متزوجون بواقع ) المبحوثيينمن أفراد  %62.1ألن تشير النتائج 
( أنثى، في حين 40( ذكر و )58بواقع ) %33.8بينما نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج )أعزب، آنسة( بلغت 

 المبحوثيينمن إجمالي  %1.4أن نسبة المطلقين واألرامل في العينة كانت قليلة جدًا حيث نسبة األرامل تبلغ 
 بواقع ثالث ذكور وخمسة إناث. %2.8بلغت  بواقع اثنين من الذكور واثنين من اإلناث، ونسبة المطلقين
 (4جدول رقم )

 حسب النوع االجتماعي والحالة االجتماعية للمبحوثيينالنسب والتكرارات 
 النوع

 الحالة االجتماعية

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 33.8 98 40.8 40 30.2 58 أعزب

 62.1 180 52.0 51 67.2 129 متزوج

 1.4 4 2.0 2 1.0 2 أرمل

 2.8 8 5.1 5 1.6 3 مطلق

 100.0 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

 النوع االجتماعي والمهنةحسب  المبحوثيينتوزيع . 5
 جدول، حيث يتضح من خالل الالنوع االجتماعي والمهنةحسب  المبحوثيينفراد ( يوضح توزيع أ5الجدول رقم )

 %53.1(، بينما نسبة الموظفين بلغت 18( طالب و )32بواقع ) %17.2تبلغ  المبحوثيينبأن نسبة الطلبة في 
 ( إناث، أما7( ذكر و )28بواقع )%12.1( أنثى، أما العمال فقد بلغت نسبتهم 39( ذكر و )115بواقع )

 ( انثى.34( ذكر و )17بواقع ) %17.6العاطلين عن العمل فقد كانت نسبتهم 
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 (5جدول رقم )
 حسب النوع االجتماعي والمهنة للمبحوثيينالنسب والتكرارات 

 النوع

 المهنة

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 17.2 50 18.9 18 16.8 32 طالب

 53.1 154 40.6 39 60.5 115 فموظ

 12.1 35 7.3 7 14.7 28 عامل

 17.6 51 34.7 34 8.9 17 عاطل عن العمل

 100.0 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

 السياسي النوع االجتماعي واالنتماءحسب  المبحوثيينتوزيع . 6
ضح من ، حيث يتالنوع االجتماعي واالنتماء السياسيحسب  المبحوثيين( يوضح توزيع أفراد 6الجدول رقم )

من أفراد  %27.2كانوا ينتمون سياسيًا لحركة فتح، بينما  %50بنسبة المبحوثييننصف  خالل الجدول أن
بينما نسبة األفراد الذين ينتمون لحركة حماس ( أنثى، 26( ذكر و )53كانوا مستقلين سياسياً بواقع ) المبحوثيين

لألفراد الذين ينتمون  %6.9( إناث، ونفس النسبة 5( ذكر و )15بواقع ) %6.9بلغت  المبحوثيينضمن 
( إناث، بينما نسبة المستجيبين الذين ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي 8( ذكر و )12للجبهة الشعبية بواقع )

( إناث، وكانت نسبة الذكور والذين ينتمون إلي أحزاب سياسية أخرى 4و ) ( ذكر13بواقع ) %5.9بلغت 
من  %6.1، ونسبة اإلناث الذين ينتمون ألحزاب سياسية أخرى المبحوثيينمن إجمالي الذكور في  1.6%

 إجمالي اإلناث في العينة. 
 (6جدول رقم )

 سياسيحسب النوع االجتماعي واالنتماء ال للمبحوثيينالنسب والتكرارات 
 النوع

 االنتماء السياسي

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 50.0 145 50.0 49 50.0 96 حركة فتح

 6.9 20 5.1 5 7.8 15 حركة حماس

 5.9 17 4.1 4 6.8 13 حركة الجهاد اإلسالمي

 6.9 20 8.2 8 6.3 12 الجبهة الشعبية

 27.2 79 26.5 26 27.6 53 مستقل

 3.1 9 6.1 6 1.6 3 أخرى

 100.0 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
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يدعنا نرجع ذلك %50.0من قبل المنتمين لحركة فتح بنسبة  ةاإلعالم اإلسرائيليارتفاع نسبة متابعة وسائل 
كون حركة و  خ الحركة السياسي والثقافة السياسية التي يحملها المنتمون لهذه الحركة بعكس باقي الحركات،لتاري

فتح خاضت غمار التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي وضعها في خانة االهتمام المتواصل بالسياسة وهذا ما نقلته 
كات الحاصلة لهذا الجانب، على عكس الحر الحركة ألبنائها لتكون لديهم الرغبة في معرفة ومتابعة التطورات 

 األخرى التي اهتمت بالقضية الفلسطينية من جانب المقاومة.

 2012-2008حسب مكان اإلقامة والخبرة السابقة في التعرض ألحداث خالل حربي  المبحوثيين. توزيع 7
 من قبل االحتالل اإلسرائيلي

مكان اإلقامة والخبرة السابقة في التعرض ألحداث حربي حسب  المبحوثيين( يوضح توزيع أفراد 7الجدول رقم )
من أفراد العينة  %15.5من قبل االحتالل اإلسرائيلي، حيث تشير النتائج إلى أن ما نسبته  2008-20012

( 17لديهم خبرة سابقة نتيجة التعرض ألحداث أال وهي وجود شهداء داخل األسرة خالل الحربين، بواقع )
لديهم  %14.8( مستجيب من المناطق الداخلية، كما تشير النتائج الن 28الحدودية و )مستجيب من المناطق 
( مستجيب في 30( مستجيب في المناطق الحدودية، و )13، بواقع )2012-2008جرحى بسبب حربي 

تعرضوا لتوغل جيش  %18.6المناطق الداخلية، أما فيما يتعلق بالتوغل في األراضي الملكية فقد اتضح أن 
( حالة من المناطق الداخلية، وأيضاً يتضح 15( حالة من المناطق الحدودية، و )39حتالل ألراضيهم بواقع )اال

( حالة من المناطق 12، لديهم أسير لدى االحتالل بواقع )المبحوثيينمن أفراد  %6.8من خالل النتائج أن 
أشاروا ألنهم لم  %35.9بنسبة  مبحوثيينال( حاالت من المناطق الداخلية، بينما باقي أفراد 8الحدودية، و )

 .2012-2008تكن لهم خبرات خالل أحداث حربي 
 (7جدول رقم )

 مع الخبرة السابقة في التعرض إلحداث الحربين مكان اإلقامةحسب  للمبحوثينالنسب والتكرارات 
 مكان اإلقامة

 الخبرة

 اإلجمالي المناطق الداخلية المناطق الحدودية

 النسبة التكرار النسبة التكرار ةالنسب التكرار

 15.5 45 17.2 28 13.4 17 األسرةأكثر داخل  أوشهيد 

 14.8 43 18.4 30 10.2 13 داخل األسرة جريح

 18.6 54 9.2 15 30.7 39 توغل في األراضي الخاصة بالملكية بك

 6.8 20 4.9 8 9.4 12 لدي االحتالل اإلسرائيلي أسير

 35.9 104 42.3 69 27.6 35 يوجد ال

 8.4 24 8.0 13 8.7 11 أخرى

 100.0 290 163 127 اإلجمالي
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-2008النوع االجتماعي ومتابعة وسائل االعالم اإلسرائيلي خالل حربي حسب  المبحوثيينتوزيع . 8
2012. 

 ةحسب النوع االجتماعي ومتابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلي المبحوثيين( يوضح توزيع أفراد 8الجدول رقم )
من أفراد العينة يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  %36.9يالحظ أن حيث ، 2012-2008خالل الحربين 

من أفراد العينة أحيانًا ما يتابعون وسائل اإلعالم  %63.1( انثى، بينما 30( ذكر و )77بشكل دائم بواقع )
كانوا ال  %0.7نة كانوا من الذكور ونسبتهم ( أنثى، بينما باقي أفراد العي68( ذكر و )115اإلسرائيلية بواقع )

 يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على اإلطالق. 

 (8جدول رقم )
 حسب النوع االجتماعي ومتابعي الوسائل االعالم االسرائيلية للمبحوثينالنسب والتكرارات 

 النوع

 المتابعة

 اإلجمالي اإلناث الذكور

 النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة التكرار

 36.2 105 30.6 30 40.1 77 دائما  

 63.1 183 69.4 68 59.9 115 أحيانا  

 100.0 290 98 192 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

اث ناث ويرجع ذلك إلى اختالف تركيبة اإلننالحظ من الجدول أن نسبة متابعة الذكور أكبر من نسبة متابعة اإل
اإلناث بحكم طبيعتها تطالب وتبحث عن األمان والذي تجده في الرجل كونه مسئواًل عن أسرته، الذكور فعن 

فلسطينية صمام األمان لألسرة ال هباعتبار  بينما يبحث الرجال عن المعلومات التي تسمح بإعطاء األمان لعائلته
 نجد أن نسبة متابعة الذكور لألعالم اإلسرائيلي ضعف نسبة متابعة اإلناث.داخل القطاع، ولذلك 

 تاسعا : صدق وثبات أداة الدراسة:
متها ألغراض ءالتأكد من مدى صالحية االستبانة ومالفي إطار التحقق من قابلية أسئلة االستبيان للتطبيق و 

خالل عرض االستبانة على مجموعة من قامت الباحثة باستخدام أسلوب الصدق الظاهري وذلك من البحث، 
الرأي فيما  ءإبداأساتذة اإلعالم والخبراء الممارسين للمهنة لتوفير الصدق المنهجي لالستبيان، وطلب منهم 

لذي ووصف الموضوع ا لقياس ما وضعت لقياسيه اومالءمتهيتعلق بمدى صدق وصالحية االستبانة ومدى 
دخال التعديالت اأبدأ وجهة النظر فيما تحتويه أداة الدراسة و  كما طلب منهم، أعدت من اجل البحث فيه لالزمة ا 

على عينة Pré-testوالتي يرونها من وجهة نظرهم، باإلضافة إلى هذا خضع االستبيان لالختبار القبلي 
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مستجيب كوسيلة للتأكد من وضوح أسئلة االستبيان وكشف مواطن الضعف فيه، مع  20استطالعية حجمها 
 مثيل متغيرات الدراسة.مراعاة ت

الستبانة ا، قامت باألخذ بها وأعادت صياغة داة الدراسةأمن التعديالت على  وبناًء عليه خرجت الباحثة بجملة
ت التي تم التعديال وتمثلت. خذت االستبانة شكلها النهائيأفي ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين، حتى 

ي وااللتزام قدر المستطاع بالصياغة العامية ف األداةضرورة تبسيط  ي:رأي المحكمين فيما يل اخذبعد  إجرائها
 اختصار أسئلة االستبانة وذلك بهدف عدم التسبب في، هولة فهمها من قبل أفراد الدراسةلس األسئلةصياغة 
عبر عن اور ألنها ال تحذف بعض الفقرات من بعض المحاألسئلة، ب وشعوره بالملل من كثرة المستجي إرهاق

 الدراسة بشكل مضبوط وسليم. أهدافتوضيحا وتحديدًا بهدف تحقيق  أكثر األسئلةجعل ، دف المحوره

بعد مرور  المبحوثيينمستجيب من 20بإعادة تطبيق االستبانة على  ةالباحث توفيما يخص اختبار الثبات قام
صاء)االستبانة( فة االستقإلى نسبة يمكن الوثوق بها، وبذلك تعتبر صحي أسبوعين من التطبيق األول للوصول

 .والمتمثلة في )الصدق والثبات والموضوعية( لها ةحققت الخصائص السيكومتري

 
 عاشرا : األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة

دخالهايانات بترميز الب ةالباحث تبعد االنتهاء من عملية جمع بيانات الدراسة قام ، ثم ليالحاسب اآل إلى وا 
(، SPSSللعلوم االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام )الحزمة  اإلحصائيةيلها واستخراج النتائج معالجتها وتحل

 ذه الدراسةفي معالجة بيانات ه هاالتي تم استخدام حيث تم االستعانة بعدد من األساليب واالختبارات اإلحصائية
 :وهذه المقاييس تمثلت في

عرفة نسبة ، وكذلك مالمبحوثيينلديموغرافية لمفردات بهدف توضيح الخصائص االتكرارات والنسب المئوية 
قياس ل االنحراف المعياري ومقاييس الوسط الحسابي االستجابة على أسئلة الدراسة، كذلك تم استخدام مقياس 

مستوى أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وكذلك معرفة درجة تحقق اإلشباعات من متابعة وسائل 
( للتحقق من عدم وجود Independent samples T-testلي، وتم استخدام اختبار )اإلعالم اإلسرائي

لنوع افروق في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واإلشباعات المتحققة من متابعتها تعزى لمتغير 
ق راسة الفرو )ذكر، أنثى( ومتغير مكان اإلقامة )المناطق الداخلية، المناطق الحدودية(، بينما لد االجتماعي

 One Way) تحليل التباين في اتجاه واحدالتي تعزى لباقي المتغيرات الشخصية تم استخدام اختبار 
ANOVA( وتم استخدام اختبار .)Tukey test إلجراء المقارنات البعديه لمعرفة مصدر الفروق بين فئات )
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الفرضية  السابقة تم استخدامها الختبار المتغيرات الشخصية التي تزيد عن ثالثة فئات، واالختبارات الثالثة
 األولى والثالثة للدراسة.

( لدراسة عالقة المتغيرات الشخصية بنوع البرامج Chi-Square Test) اختبار مربع كايكذلك تم استخدام 
 والمواضيع التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وذلك الختبار فرضية الدراسة الثانية. 
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 المبحث الثاني
 تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج 

 

 مقدمة:

يشمل الفصل على جميع نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة التي تم جمعها من الميدان خالل فترة 
تجيب على و  نتائج تحليل محاور وبنود االستبانةلفي هذا الفصل استعرض شامل  ةالدراسة، حيث تقدم الباحث

، وذلك من خالل استخدام األساليب اإلحصائية كالنسب والتكرارات والمتوسطات الحسابية تساؤالت الدراسة
والترتيب، ومن ثم تفسر النتائج التي حصلت عليها وتحللها، وتقوم بربطها بالدراسات  واالنحرافات المعيارية

 .مدى صحتها الختبار فرضيات الدراسة والتحقق من، باإلضافة السابقة

 أوال : نتائج تحليل محاور الدراسة.

 استخدام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية:

 .2012-2008اإلسرائيلية المتابعة خالل حربي  . لغة وسائل اإلعالم1

( أن عدد متابعات وسائل اإلعالم اإلسرائيلية باللغات الثالثة )عربية، 9تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم )
لية يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائي المبحوثيينمتابعة، ويعني ذلك أن هناك أفراد من  338بية( يبلغ عبرية، أجن

 %70.7بأكثر من لغة، حيث يالحظ أن اللغة العربية تأتي في مقدمة اللغات األخرى من حيث المتابعة بنسبة 
من إجمالي  %20.1اللغة العبرية بنسبة ( متابعة من إجمالي المتابعات، وفي المرتبة الثانية تأتي 239بواقع )

( متابعة من إجمالي عدد المتابعات، 31بواقع ) %9.2عدد المتابعات، وأخيرًا المتابعات باللغة األجنبية بنسبة 
يتابعون وسائل اإلعالم اإلسرائيلية باللغة  المبحوثيينمن أفراد  %82.4كما ويالحظ من خالل الجدول أن 

 يتابعونها باللغة األجنبية. %9.2ونها باللغة العبرية، ويتابع %23.4العربية، و
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 (9جدول رقم )
 خالل الحربين يوضح النسب والتكرارات للغات متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

 عدد المتابعات اإلعالملغة وسائل 
من إجمالي عدد  النسبة

 المتابعات

النسبة من إجمالي 

 المبحوثيين

 82.4 70.7 239 اللغة العربية

 23.4 20.1 68 اللغة العبرية

 10.7 9.2 31 اللغة األجنبية

 --- 100.0 338 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

يرجع ذلك لسهولة و  ،حصول اللغة العربية على النسبة األكبر في المتابعة على عكس اللغتين العبرية واألجنبية
مت وسائل وترج الحصول على األخبار باللغة العربية في وقت الحرب عبر صوت إسرائيل باللغة العربية،

اإلعالم المحلية لما تنشره وسائل اإلعالم اإلسرائيلية باللغة العربية، وقلة المتابعة باللغة العبرية لعدم وجود 
ية، وعدم وجودها في المنهاج الدراسي، بينما يقل عدد المتابعين مراكز تعليمة متخصصة لتعليم اللغة العبر 

 على فئات محدودة من المجتمع.واختصار  باللغة األجنبية نظرًا لصعوبتها ولقلة المتمرسين فيها،

 2012-2008نوع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تم متابعتها خالل حربي . 2

، حيث 2012-2008م اإلسرائيلي التي تم متابعتها خالل حربي ( يوضح نوع وسائل اإلعال10الجدول رقم )
 %32.4يالحظ من خالل الجدول أن أكثر أنواع وسائل اإلعالم متابعة هي اإلذاعات حيث تم متابعتها بنسبة 

وذلك من إجمالي عدد الزيارات أو المتابعات لوسائل  2012في حرب  %32.7وبنسبة  2008في حرب 
 2008في حرب  %28.1ن ثم نجد في المرتبة الثانية متابعة قنوات التلفزيون بنسبة اإلعالم المختلفة، وم

في حرب  %27.8، وبنفس النسب تقريبا متابعة المواقع االلكترونية بنسبة 2012في حرب  %27.8وبنسبة 
وذلك من إجمالي عدد متابعات مختلف أنواع وسائل اإلعالم التي  2012في حرب  %29.1، وبنسبة 2008

 .2012-2008م االعتماد عليها خالل حربي ت
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 (10جدول رقم )
 2012-2008يوضح النسب والتكرارات لنوع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تم متابعتها خالل حربي 

 نوع وسائل اإلعالم

 2012حرب  2008حرب 

 النسبة العدد
النسبة من 

 المبحوثيين
 النسبة العدد

النسبة من 

 المبحوثيين

 55.2 29.1 160 53.4 27.8 155 ع الكترونيةمواق

 62.1 32.7 180 62.4 32.4 181 إذاعات

 52.8 27.8 153 54.1 28.1 157 قنوات تلفزيون

 19.0 9.9 55 20.3 10.6 59 صحف

 1.0 0.5 3 2.1 1.1 6 أخرى

 - 100.0 551 - 100.0 558 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

النقطاع التيار  %62.1يرجع ارتفاع نسبة متابعي اإلعالم اإلسرائيلي عبر اإلذاعات خالل الحربين بنسبة 
وث" الة الغالكهربائي المتواصل، وتنقل المواطنين من األماكن الخطرة لآلمنة مثل مراكز اإليواء "مدارس وك

حيث يعتبر الراديو في هذه األحوال هي الوسيلة اإلعالمية الوحيدة المتاحة للمواطن وانخفاض نسبة متابعي 
لعدم وصولها للقطاع وانحصارها فقط في النسخة االلكترونية  %19.0عبر الصحف بنسبة  ةاإلعالم اإلسرائيلي

 ة.التي يتم عرضها على الموقع االلكتروني الخاص بالصحيف

  2012-2008أهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تم متابعتها خالل حربي . 3

، حسب 2012-2008( يوضح أهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تم متابعتها خالل حربي 11الجدول رقم )
ل حربي النوع كل وسيلة إعالم، حيث يالحظ من خالل الجدول أن أكثر الوسائل المواقع االلكترونية متابعة خ

إلى  %14.5( بنسب تراوحت بين احرنوت يدعوت، معاريف، هأرتس، عرابيلتتمثل في) 2008-2012
، باإلضافة لمجموعة أخرى من المواقع االلكترونية تم متابعتها بنسب منخفضة المبحوثيينمن إجمالي  41.7%

متابعة  ( وتراوحت نسبيإل االحتالل، ج، وزارة خارجية االحتاللواال  إسرائيل هيوم، وتتمثل هذه المواقع في )
-2008، وهناك مواقع الكترونية أخرى لم تذكر تم متابعتها خالل حربي %7.9و  %2.8هذه المواقع بين 

 . 2012في حرب  %1.4و بنسبة  2008في حرب  %3.8بنسبة  2012
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قبل  إلسرائيلي استماعًا منأما فيما يتعلق باإلذاعات المسموعة فقد أشارت النتائج ألن أكثر إذاعات اإلعالم ا
من إجمالي  2012لعام  %51و 2008لعام  %58.3كانت إذاعة صوت إسرائيل بنسبة  المبحوثيينجمهور 

من  2012لعام  %17.9و 2008لعام  %17.6، وكذلك إذاعة جيش الدفاع اإلسرائيلي بنسبة المبحوثيين
يتابعون إذاعة شمس وبعض اإلذاعات األخرى ، بينما كان هناك نسبة منخفضة جدًا ممن المبحوثيينإجمالي 

 التي لم تذكر.
 

أما في يتعلق بوسائل اإلعالم اإلسرائيلي المرئية )قنوات التلفزيون( فيالحظ أن أكثر القنوات متابعة خالل حربي 
، 2012في حرب  %33.1و 2008في حرب  %37.93كانت قناة إسرائيل العاشرة بنسبة  2008-2012

في حرب  %19.31و 2008في حرب  %25.17حيث المتابعة قناة إسرائيل الثانية بنسبة ومن ثم يليها من 
 .%6.9، باإلضافة لقنوات أخرى لم تذكر بنسبة المبحوثيينمن إجمالي  2012

 
إما الصحف المطبوعة فتشير النتائج الن أكثر الصحف المطبوعة متابعة هي صحيفة يديعوت احرنوت بنسبة 

، ويليها صحيفة هآرتس بنسبة المبحوثيينمن إجمالي 2012في حرب  %14.5و 2008في حرب  18.6%
، ومن ثم صحيفة معاريف المبحوثيينمن إجمالي  2012في حرب  %14.8و 2008في حرب  15.5%
إسرائيل ، إما صحيفتي )المبحوثيينمن إجمالي  2012في حرب  %10.3و 2008في حرب  %13.1بنسبة 

 2012-2008ألخرى فقد كانت نسبة متابعتهم منخفضة جدًا خالل حربي ( والصحف اجورليزوم بوست، هيوم
 .%5بنسب ال تزيد عن 
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 (11جدول رقم )
 2012-2008يوضح النسب والتكرارات ألهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تم متابعتها خالل حربي 

 النوع
 الحربين

 االسم

 2012حرب  2008حرب 

 النسبة التكرار
من  ةالنسب

 المبحوثيين
 النسبة التكرار

من  النسبة

 المبحوثيين

ية
ون

تر
لك

ال
 ا
ع
اق

و
لم

ا
 

 40.7 33.5 118 41.7 31.7 121 عرابيل

 21.4 17.6 62 24.1 18.3 70 معاريف

 27.9 23.0 81 30.0 22.8 87 رتسآه

 14.8 12.2 43 14.5 11.0 42 يدعوت احرنوت

 3.1 2.6 9 3.1 2.4 9 إسرائيل هيوم

 3.1 2.6 9 3.1 2.4 9 يالو

 2.8 2.3 8 3.4 2.6 10 وزارة خارجية االحتالل

 6.2 5.1 18 7.9 6.0 23 جيش االحتالل

 1.4 1.1 4 3.8 2.9 11 أخرى

 -- 100 352 -- 100 382 اإلجمالي

ت
عا

ذا
إ

 

 51.0 69.5 148 58.3 72.8 169 إذاعة صوت إسرائيل

 17.9 24.4 52 17.6 22 51 جيش الدفاع اإلسرائيلي

 1.4 1.9 4 1.4 1.7 4 إذاعة شمس

 3.1 4.2 9 2.8 3.4 8 أخرى

 -- 100 213 -- 100 232 اإلجمالي

ت 
وا

قن

ية
ون

زي
لف

ت
 

 33.10 55.8 96 37.93 54.19 110 إسرائيل العاشرة

 19.31 32.6 56 25.17 35.96 73 إسرائيل الثانية

 6.90 11.6 20 6.90 9.85 20 أخرى

 -- 100 172 -- 100 203 لياإلجما

ف
ح

ص
 

 14.5 30.4 42 18.6 32.3 54 يدعوت احرنوت

 10.3 21.7 30 13.1 22.8 38 معاريف

 14.8 31.2 43 15.5 26.9 45 رتسآه

 1.7 3.6 5 2.8 4.8 8 إسرائيل هيوم

 4.8 10.1 14 4.5 7.8 13 جورليزوم بوست

 1.4 2.9 4 3.1 5.4 9 أخرى

 -- 100 138 -- 100 167 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

 2008لحرب  %41.7بنسبة  (2012-2008خالل الحربين ) عرابيلارتفاع نسبة متابعة موقع 
سرائيلية إ وسيلة إعالمية  نظرًا لكونهاالمواقع االلكترونية األخرى، باقي ب ، مقارنة2012لحرب  %40.7بنسبةو 

الساحة السياسية والحزبية خالل المتواجدة داخل  عملت على تقديم مختلف اآلراءناطقة باللغة العربية، 
 بية،عر  )عبرية، تمختلفة على موقعها عبر االنترن  إلى جانب توفر نسخ  بلغات (2012-2008)حربي

متابعي كال من معاريف بنسبة  قلة من جانب أخرو ة، انجليزية( ولكونها األكثر شعبية داخل قطاع غز 
عاريف لديها نسخة تقارب، و يمكن إرجاع السبب إلى أن موقع موهي نسب م %27.9وهارتس بنسبة21.4%
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ها باللغة العبرية وعدم وجود نسخ باللغات أخرى مع العلم أنها تقدم الوجه السياسي اليميني عواحدة على موق
نها وكانت معادية لمبدأ الحرب ولك،رتس توجهها يساري واضح آاعم للحرب أما هوالد نوالمعادي للفلسطينيي

مواقف نخب األقلية في الوسط السياسي واإلعالم اإلسرائيلي وال تمثل التوجهات الحقيقية لصناع القرار  تقدم
جليزية تحتاج نبجانب توفر نسخة باللغة العبرية ونسخة أخرى باللغة االنجليزية لكن الحصول على النسخة اإل

وت ، ومن جانب أخر حصول موقع يديعوت احرنإلى اشتراك مالي مما يصعب على المتابع الفلسطيني متابعتها
ل يواسرائ ،بسبب توفرها بلغات أجنبية وعدم توفرها بالعربية، وفيما يتعلق بالمواقع، ويال %14.8على نسبة 

وفر بعضها على الرغم من ت قل النسب بسبب عدم شهرتهمفقد حصلوا على اوزارة الخارجية اإلسرائيلية،  هيوم،
 اإلسرائيلية. ةباللغة العربية كموقع وزارة الخارجي

بنسبة  (2012-2008بة متابعه خالل حربي )نالحظ أيضا حصول إذاعة صوت إسرائيل على أكبر نس
لة التعامل وسهو  العربيةك يرجع ألنها تبث باللغة وذل ةالمسموع ةمن ضمن وسائل اإلعالم اإلسرائيلي 51.0%

ألجل نقل األحداث  24والوصول إلها عبر استخدام جهاز الراديو بجانب تحويل برنامجها اإلذاعي لنظام ال 
من قلب الحدث أما باقي اإلذاعات التي حصلت على نسب اقل كان السبب بأنها تبث باللغة العبرية وال تمتلك 

 تبث عبرها. موجه باللغة العربية
ني من قبل الجمهور الفلسطي الجدول نالحظ حصول القناة العاشرة على النسبة األكبر من المتابعةمن خالل 

ا بهع ذلك بسبب إتقان نسبة ال يستهان ويرج % 33.1 وذلك بنسبة ةاإلسرائيلي ةوسائل اإلعالم المرئيداخل 
لقرار ة عما يدور في دوائر صنع امراسلين ومحللين معلومات جادة ودقيقامتالكها اللغة العبرية داخل المجتمع و 

وقيامها  م(2012-2008اإلسرائيلي إلى جانب تقديم تغطية إخبارية على مدار الساعة خالل الحربي)
وذلك يرجع ألنها  %19.3أما حصول القناة الثانية على نسبة  باالصطفاف إعالميا خلف الجيش والحكومة.

فية لسياسية الكاا ولم تكن تنقل الصور واآلراء ية اإلسرائيليةاسيالساحة السمن رأي سياسي عن  كانت تقدم أكثر
عتها داخل القطاع لمتاب الفلسطينيوهي أهم فئة معلوماتية يحتاجها الموطن عن الحكومة خالل فترة الحرب 

 .(2012-2008خالل حربي)
خ وصول نس ومن جانب أخر قلت نسب متابعة الصحف اإلسرائيلية من قبل المواطنين داخل القطاع لعدم

 الكترونية على مواقع تلك الصحف. مطبوعة للقطاع وانحسارها على نسخ
ليها إ التي يلجأ ويجيب الجدول على إحدى تساؤالت الدراسة وهي معرفة أي من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

صوت  والجمهور الفلسطيني داخل القطاع في فترات الحرب ليكون كال من موقع صحيفة يدعوت احرنوت ورادي
ي داخل القطاع إلها الجمهور الفلسطين هي الوسائل التي يلجأ ةيفزيونيإسرائيل والقناة العاشرة اإلسرائيلية التل

 (.2012-2008ا في فترات حربي)لمتابعته
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 "2012-2008معدل التعرض لوسائل اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي . 4
األفراد الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشكل ( تشير ألن نسبة 12النتائج الموضحة بالجدول رقم )

يتعرضون لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية  المبحوثيينمن  %40، بينما المبحوثيينمن إجمالي  %45.2يومي تبلغ 
يتعرضون لوسائل اإلعالم  المبحوثيينمن أفراد  %9.3بمعدل مرتين إلى ثالث مرات في األسبوع، في حين أن 

يتعرضون لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية  %5.5ية بمعدل مرة واحدة في األسبوع، والباقين البالغة نسبتهم اإلسرائيل
 بمعدل قليل جدًا.

 ( 12جدول رقم )
 لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية المبحوثيينيوضح معدل تعرض أفراد 

 النسبة التكرار اإلعالمالتعرض لوسائل 

 ً  45.2 131 يوميا

 40.0 116 اأسبوعيمرات  2-3

 9.3 27 أسبوعيامرة 

 5.5 16 أقل من ذلك

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

مرات أسبوعيا حصلت على النسب األكبر بسبب احتياج المواطن 3-2من  اليومية والمتابعة حصول المتابعة
قرار عدم استو در من المعلومات والتواصل بشكل مستمر بحكم أجواء الحرب التي كانت تحيط به ألكبر ق

 األوضاع.
 :2012-2008خالل حربي  ي. أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيل5

( إلي أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 13تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )
حربين خالل ال ةلمتابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيليالتي تدفع أكثر األسباب نالحظ أن ، حيث 2008-2012

بة ، حيث يأتي هذا السبب في المرتمن متابعة أحداث وتطور الحربين مكنتهو أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلي 
( 8من  5.70) و 2008( درجات، في حرب 8من  5.75األولى من بين باقي األسباب األخرى بمتوسط )

مساهمة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في معرفة الرأي العام درجات، وفي المرتبة الثانية نجد سبب المتابعة هو 
 5.66و ) 2008( درجات في حرب 8من  5.70حيث يأتي هذا السبب بمتوسط ) خالل الحربين اإلسرائيلي

اء في مؤخرة أسباب المتابعة لوسائل اإلعالم فقد ج عقيلة الجمهور،  أما سبب احترام 2012( في حرب 8من 
( درجات في حرب 8من  2.74، و )2008( درجات في حرب 8من  3.37اإلسرائيلية بمتوسط حسابي )

2012. 
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 ( 13جدول رقم )
 2012-2008يوضح أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 األسباب الرقم

 2012حرب  2008حرب 

متوسط ال

 سابيالح

  8من 

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

متوسط ال

 الحسابي

 8من 

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 7 2.74 3.31 7 2.82 3.37 يحترم عقلية الجمهور 1

تمكنك من متابعة أحداث وتطور الحربين  2

2008 /2012 
5.75 2.31 1 5.70 2.34 1 

تساهم في معرفتك للرأي العام اإلسرائيلي  3

 ينخال الحرب
5.70 2.31 2 5.66 2.30 2 

المصداقية التي تتمتع بها وسائل اإلعالم  4

 اإلسرائيلي
3.88 2.58 5 3.68 2.58 6 

 5 2.80 3.80 6 2.79 3.80 امتالكها أسلوب الجذب والتشويق 5

تقدم معلومات مفصلة حول ما يحدث في  6

 الداخل خالل الحربين
4.70 2.43 3 4.60 2.48 3 

لتي تقدمها وسائل األعالم المعلومات ا 7

 المحلية غير كافية
4.37 2.47 4 4.52 2.53 4 

 -- 1.57 4.54 -- 1.62 4.55 اإلجمالي

 .SPSSبعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  مئويةفي الجدول مقربة ألقرب منزلة  المئوية النسب
 

نسبة بسبب أن الطرف  ( "على أعلى2012-2008حصول سبب "تمكنك من متابعة أحداث وتطور الحربين )
على عكس  ،في مجريات الحربين اإلسرائيلي في الحرب هو المعتدي على القطاع والمتحكم في بعض األوقات

على اقل نسبه بسبب تعامل المواطنين داخل القطاع مع اإلعالم  حصول سبب "يحترم عقلية الجمهور"
 الجدية. على محملأخذه اإلسرائيلي بأنه إعالم دعائي تابع لالحتالل المغتصب فال ي

 .2012-2008. أهم البرامج والمواضيع التي تم متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 6
( يوضح أهم البرامج والمواضيع التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 14الجدول رقم )

كانوا يتابعون نشرات األخبار عبر وسائل  حوثيينالمبمن أفراد  %84.8، حيث يتضح أن 2008/2012
اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربين، وكذلك نجد البرامج السياسية تأتي في المرتبة الثانية من حيث متابعتها عبر 

من إجمالي  %64.5وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربين حيث بلغت نسبة المتابعين للبرامج السياسية 
، ونسبة المتابعين للبرامج المبحوثيينمن إجمالي  %21، وبلغت نسبة المتابعين للبرامج الحوارية المبحوثيين
من إجمالي  %2.4، في حين أن نسبة المتابعين للبرامج الفنية تبلغ المبحوثيينمن إجمالي  %4.8الثقافية 

 .المبحوثيينراد من أف %2.8، ويوجد برامج أخرى غير مذكورة يتم متابعتها من قبل المبحوثيين
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 (14جدول رقم )

 .2012-2008خالل حربي  ةاإلعالم اإلسرائيلي عبر وسائلأهم البرامج والمواضيع التي تم متابعتها 

 النسبة التكرار البرامج
النسبة من إجمالي 

 المبحوثيين

 84.8 47.0 246 نشرات األخبار

 64.5 35.8 187 البرامج السياسية

 21.0 11.7 61 البرامج الحوارية

 4.8 2.7 14 البرامج الثقافية

 2.8 1.5 8 أخرى

 2.4 1.3 7 البرامج الفنية

 -- 100.0 523 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

 ةكبير  ةوهي نسب %64.5بة والبرامج السياسية على نس %84.8نالحظ حصول النشرات اإلخبارية على نسبة 
-2008بلحظة خالل حربي) من المتابعين وذلك بسبب طبيعة األجواء التي تتطلب متابعة اإلحداث لحظة

وهي نسبة  %21حيث حصلت البرامج الحوارية على نسبة  ،تلك البرامج وا همال أي برامج أخرى  ر( عب2012
ياسية تلك البرامج التي تتعلق بالحرب والشؤون الس على اقتصار المتابعة في البرامج الحوارية فقط علىتدل 

سرائيل  حول االحداث في قطاع غزة وا 

 ب.االشباعات المتحققة من استخدام الجمهور الفلسطيني لوسائل االعالم اإلسرائيلي
 .2012-2008مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي .1

من مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  المبحوثيين( يوضح موقف أفراد 15الجدول رقم )
يرون أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تميزت بالمصداقية خالل حربي  %59.7، فيالحظ أن 2008/2012
يرون أنها لم تتميز بالمصداقية، والباقين البالغ نسبتهم  المبحوثيينمن أفراد  %31.4، بينما 2008/2012

 يزت بالمصداقية أم ال.ال يعرفون إن كانت تم 9%
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 (15جدول رقم )
 2012-2008من مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  المبحوثيينموقف أفراد 

 اإلسرائيلية اإلعالمتميز وسائل 

 بالمصداقية
 النسبة التكرار

 59.7 173 نعم

 31.4 91 ال

 9.0 26 ال أعرف

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSلجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج في ا المئوية النسب
 

اإلعالم ل وسائنالحظ من الجدول أن المتابعين لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية  داخل قطاع غزة وافقوا على تميز 
بين وما ويرجع السبب إلى رؤية المواطن لألحداث الجارية خالل الحر  %59.7بالمصداقية بنسبة ةاإلسرائيلي

انب ونالحظ إلى ج تقدمة وسائل االعالم االسرائيلي  حيث يعتبر المواطن شاهد عيان لألحداث خالل الحرب،
وهي نسبة أيضا ال يستهان  % 31.4إلسرائيلية بالمصداقية بنسبة حصول عدم تميز وسائل  اإلعالم اذلك 

ادرة من ص وسائل إعالمائل اإلعالمية هي ان تلك الوسببها حيث يرجع ذلك العتبار المواطنين داخل القطاع 
والمعتدي على أرضة فال يمكن التعامل معه بمصداقية كاملة رغم تشابه االخبار المقدمة من محتل الجانب ال

 وسائل االعالم االسرائيلية بما يحدث على ارض الواقع.
هور عالم اإلسرائيلية لدى الجمالجدول على إحدى تساؤالت الدراسة المتمثلة في مدى مصداقية وسائل اإلوأجاب 

 .%59.7المصداقية حسب إحصائيات الدراسة بنسبة  تمثلتداخل قطاع غزة حيث  نالفلسطينيي
 
 2012-2008المؤشرات التي تدل على مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  .2

ة لتي يعتقد أنها تدل على مصداقيمن مجموعة من المؤشرات ا المبحوثيين( يوضح موقف أفراد 16الجدول رقم )
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حيث يالحظ أن ترجمة اإلعالم المحلي أخبار من مواقع الكترونية إسرائيلية جاءت 

 2008في حرب  %42.1في مقدمة المؤشرات التي تدل على مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بنسبة 
بة الثانية جاء مؤشر اعتماد اإلعالم المحلي على وسائل اإلعالم ، وفي المرت2012في حرب  %39.7وبنسبة 

، أما في المرتبة الثالثة نجد 2012في حرب  %36.2وبنسبة  2008في حرب  %35.5اإلسرائيلية بنسبة 
 2008في حرب  %34.1ذكر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لنسبة اإلحصائيات والبيانات بشكل مستمر بنسبة 
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، وفي المرتبة األخيرة نجد مؤشر اعتماد وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على 2012حرب  في %31.7وبنسبة 
 .2012في حرب  %27.6وبنسبة  2008في حرب  %28.6مصادر موثقة بنسبة 

 (16جدول رقم )
 2012-2008يوضح المؤشرات التي تدل على مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 المؤشرات

 2012حرب  2008حرب 

 التكرار
من  النسبة

 المبحوثيين
 التكرار الترتيب

من  النسبة

 المبحوثيين
 الترتيب

 4 27.6 80 4 28.6 83 اعتماد وسائل األعالم اإلسرائيلية على مصادر موثقة

 2 36.2 105 2 35.5 103 اعتماد األعالم المحلي على وسائل األعالم اإلسرائيلية

المواقع االلكترونية  ترجمة األعالم المحلي أخبار من

 اإلسرائيلية 
122 42.1 1 115 39.7 1 

ذكر األعالم اإلسرائيلية لنسبة اإلحصائيات والبيانات 

 بشكل مستمر
91 31.4 3 92 31.7 3 

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

ألخبار من المواقع االلكترونية اإلسرائيلية على أعلى نسبة من مؤشرات  نالحظ حصول ترجمة اإلعالم المحلي
( ويرجع ذلك لتخصص بعض 2012-2008التي تدل على مصداقية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي)

 وسائل اإلعالم المحلي خالل الحربين لترجمة ونقل الرأي اإلسرائيلي عبرها ومثال ذلك قناة معا اإلخبارية إلى
 جانب ترجمة اإلذاعات المحلية لألخبار والتصريحات لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية.

 2012-2008. مدى كفاية المعلومات التي قدمتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول حربي 3
ل اإلعالم من مدى كفاية المعلومات التي قدمتها وسائ المبحوثيين( يوضح موقف أفراد 17الجدول رقم )

من أفراد الدراسة يعتبرونها كافية بدرجة  %66.9، حيث تشير النتائج 2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي 
يعتبرون المعلومات  %16.2يعتبرونها كافية، في حين أن  المبحوثيينمن أفراد  %16.9متوسطة، بينما 

 المقدمة عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلي خالل الحربين غير كافية.
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 (17جدول رقم )
 2012-2008يوضح مدى كفاية المعلومات التي قدمها اإلعالم اإلسرائيلي خالل حربي 

 النسبة التكرار مدى كفاية المعلومات 
 الوسط الحسابي

 من درجتين

 16.9 49 (2) كافية

1.02 
 66.9 194 (1) متوسطة

 16.2 47 (0) غير كافية

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  يةالمئو النسب
من مدى كفاية المعلومات التي قدمتها وسائل  %66.9حصلت الكفاية المتوسطة على النسبة األكبر وقدرها 

( وذلك بسبب أجواء الحربين التي تفرض على المواطنين 2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي)
 الشعور بضرورة الحصول على المزيد من المعلومات وعدم اكتفاء أي مصدر يقدم مجريات الحربين.

 2012-2008طبيعة المعلومات التي قدمتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  .4
( يوضح طبيعة المعلومات التي قدمتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من وجهة نظر أفراد 18الجدول رقم )

، حيث نالحظ أن المعلومات العسكرية تأتي في مقدمة المعلومات 2012-2008خالل حربي  المبحوثيين
ويليها المعلومات األمنية  %34، والمعلومات السياسية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة %35.5المقدمة بنسبة 

 لم تذكر. %2.1خرى بنسبة ، وهناك معلومات أ%6.8، ومن ثم المعلومات االقتصادية بنسبة %21.6بنسبة 

 (18جدول رقم )
 2012-2008طبيعة المعلومات التي قدمتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 النسبة التكرار طبيعة المعلومات

النسبة من 

إجمالي 

 المبحوثيين

 الترتيب

 3 38.3 21.6 111 أمنية

 2 60.3 34.0 175 سياسية

 4 12.1 6.8 35 اقتصادية

 1 63.1 35.5 183 ةعسكري

 5 3.8 2.1 11 أخرى

 -- -- 100.0 515 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
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 ةحصلت المعلومات العسكرية على أعلى نسبه في طبيعة المعلومات المقدمة من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلي
اإلعالم ائل وساهتمام الجمهور الفلسطيني بالتطورات العسكرية إلى جانب فررض نفسها على  وذلك بسبب

 .ةاإلسرائيلي

 2012-2008تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على التوجه السياسي خالل حربي .5
خالل حربي  نيالمبحوثي( يوضح تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على التوجه السياسي ألفراد 19الجدول رقم )

( مستجيب يعتبروا أن وسائل اإلعالم 161من أفراد العينة بواقع ) %55.5، حيث يالحظ أن 2008-2012
( يعتبرون أن 129بواقع ) %44.5اإلسرائيلية أثرت على توجهاتهم السياسية، بينما الباقين والبالغة نسبتهم 

 ة.وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لم تؤثر على توجهاتهم السياسي
 (19جدول رقم )

 2012-2008يوضح تأثير اإلعالم اإلسرائيلية على التوجه السياسي خالل حربي 
 النسبة التكرار اإلعالمتأثير وسائل 

 55.5 161 نعم

 44.5 129 ال

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 
كان لها تأثير على التوجه السياسي لدى المواطنين داخل  ةالحظ من الجدول أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلين

بها يرجع ذلك إلى كمية الدمار التي خلفتها الحرب  نوهي نسبة ال يستها %55.5القطاع لحصولها على نسبة 
ر طاع إلى جانب حصول عدم تأثيوالضغوطات الحياتية التي وقعت على عاتق المواطن الفلسطيني داخل الق

وهي  %44.5( بنسبة قدرها 2012-2008على التوجه السياسي خالل الحربين) ةاإلعالم اإلسرائيليوسائل 
ثر من كأ نسبة مقاربة لنسبة التأثير بمعدل بسيط مما يدل على أن الحربين طالت مجاالت حياتية لمواطنين

 مواطنين آخرين داخل القطاع.
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 2012-2008أثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في االتجاه السياسي خالل حربي طبيعة ت .6
ح من خالل الذين اتض المبحوثيين( يوضح طبيعة تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على أفراد 20الجدول رقم )

والبالغ ، 2008/2012السؤال السابق أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أثرت على توجهم السياسي خالل حربي 
في حرب  %65.8يأتي في المقدمة بنسبة  زيادة دعم المقاومةمستجيب، حيث يالحظ أن  161عددهم 
عم د، بينما في المرتبة الثانية نالحظ أن طبيعة التأثير تمثلت في 2012في حرب  %72.7وبنسبة  2008

عم سلطة قطاع د، بينما 2012في حرب  %47.2وبنسبة  2008في حرب  %49.7 سلطة رام هللا بنسبة
، في حين 2012في حرب  %32.9وبنسبة  2008في حرب  %29.8جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة  غزة
 %42.9، وبنسبة 2008في حرب  %43.5جاء في المرتبة الثالثة بنسبة  رفض سياسة سلطة قطاع غزةأن 

في  %37.9القطاع بنسبة ،ونضيف لذلك في المرتبة الرابعة نجد زيادة السعي للهجرة خارج 2012في حرب 
، أما في المراتب األخيرة نالحظ أن طبيعة تأثير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية %36.6وبنسبة  2008حرب 

التحول ، و 2012في حرب  %14.3وبنسبة  2008في حرب  %16.1بنسبة  كراهية المقاومةتمثلت في 
 . 2012في حرب  %5وبنسبة  2008في حرب  %7.5بنسبة  إلى فصيل أخر

 (20جدول رقم )
 2012-2008يوضح طبيعة تأثير اإلعالم اإلسرائيلية على التوجه السياسي خالل حربي 

 طبيعة التأثير

 2012حرب  2008حرب 

 التكرار
 النسبة

 161من 
 التكرار الترتيب

 النسبة

 161من 
 الترتيب

 1 72.7 117 1 65.8 106 زيادة دعم المقاومة

 7 5.0 8 7 7.5 12 التحول إلى فصيل أخر

 6 14.3 23 6 16.1 26 كراهية المقاومة

 2 47.2 76 2 49.7 80 دعم سياسة سلطة رام هللا

 5 32.9 53 5 29.8 48 دعم سياسة سلطة قطاع غزة

 3 42.9 69 3 43.5 70 رفض سياسة سلطة قطاع غزة

 4 36.6 59 4 37.9 61 السعي للهجرة خارج القطاع

 .SPSSربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج في الجدول مق المئوية النسب
 

 ةائيلياإلعالم اإلسر  وسائل نالحظ من الجدول حصول" زيادة دعم المقاومة على النسبة األكبر من طبيعة تأثير
داخل القطاع ويمكن  ةاإلعالم اإلسرائيلي لمتابعًي وسائل ("2012-2008على التوجه السياسي خالل حربي)

أخرى إال خيار المقاومة أمام المواطنين داخل القطاع خاصة  تاع ذلك لعدم إتاحة الجانب اإلسرائيلي خياراإرج
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فصيل لى  إوحصول خيار التحول التي استخدمت خالل الحربين المدمرة  في ظل القوة العسكرية اإلسرائيلية
(لم يميز احد فقد طال كل 2012-2008على اقل النسب وذلك بسب ان االعتداء الموجة خالل حربي ) أخر

مجاالت الحياة البشرية ولم يميز فصيل عن اخر خالل الهجمات التي استخدمتها اسرائيل بحق القطاع مما 
 على كلمة واحدة وهي المقاومة وعدم التفكير بخيارات اخرى.  يجمع الشارع الفلسطين

 
 .2012-2008خالل حربي  االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية. 7

من  %69أشارت النتائج المتعلقة بتحقيق وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الشباعات متابعيها من قطاع غزة، ألن 
يرون أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أحيانًا ما تحقق لهم إشباعاتهم من جراء المتابعة، بينما  المبحوثيينأفراد 
سرائيلية لم تحقق لهم إشباعاتهم من جراء متابعتها، في حين أن الباقين عبروا أن وسائل اإلعالم اإل 12.8%

مستجيب يرون أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حققت لهم إشباعاتهم من جراء  37بواقع  %12.8ونسبتهم 
 ( يوضح ذلك.21والجدول رقم ) 2012-2008متابعتها خالل حربي 

 (21جدول رقم )
 2012-2008يلية إلشباعات متابعيها من قطاع غزة خالل حربي تحقيق وسائل اإلعالم اإلسرائ

 النسبة التكرار تحقيق االشباعات

 12.8 37 نعم

 69.0 200 أحيانا

 18.3 53 ال

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

اإلسرائيلية لم تحقق بشكل مستمر اشباعات المتابعين داخل القطاع حيث حصلت  نالحظ أن وسائل اإلعالم
بحكم سياسة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربين، إلى جانب  %69.0أحيانا على النسبة األكبر بمعدل 

من داخل القطاع  نالحاجة الملحة للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول ما يجري مما يمنع المواط
االقتصار على تلك الوسائل مثال ذلك استخدام أساليب التخويف والترهيب والتحذيرات التي كانت توجهها 

 للمواطنين قبل التعرض لقصف المباني التي يسكنوها.
خالل  من المبحوثيين( لمجموعة من االشباعات التي تم قياس درجة تحققها لدى أفراد 22ويوضح الجدول رقم)

يادة ز عالم اإلسرائيلية، حيث يالحظ من خالل الجدول أن أكثر هذه االشباعات تحققًا كان "متابعة وسائل اإل
" بمتوسط حسابي 2012-2008المعرفة بأساليب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من خالل المتابعة خالل حربي 
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، 2012( درجة في حرب 7من  5.46ومتوسط حسابي يبلغ ) 2008( درجة في حرب 7من  4.52يبلغ )
( درجة في حرب 7من  2.59" بمتوسط حسابي )تقليل الخوف والرعببينما أقل هذه االشباعات تحققًا كان "

 ( درجة.7من  2.77" بمتوسط حسابي )زيادة الثقة بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد انتهاء الحربين، و"2008
 (22جدول رقم )

 2012-2008خالل حربي  ةاإلسرائيليدرجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم 

 االشباعات

 2009حرب  2008حرب 

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد انتهاء 

 الحربين
2.77 2.35 5 2.56 2.27 6 

 4 2.46 4.05 4 2.41 4.06 شعورك بأنك داخل قلب الحدث

عالم زيادة المعرفة بأساليب وسائل اإل

 لها خالل الحربين كاإلسرائيلية من خالل متابعت
5.42 1.87 1 5.46 1.86 1 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحلي من خالل 

 تغطيتها للحربين
4.56 2.06 2 4.71 2.07 2 

 5 2.23 2.60 6 2.19 2.59 تقليل الخوف والرعب

اتسام اإلخبار التي تناولتها وسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلي بالتضليل
4.55 2.33 3 4.63 2.39 3 

 -- 1.17 4.07 -- 1.18 4.05 اإلجمالي

 .SPSSبعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  مئويةفي الجدول مقربة ألقرب منزلة  المئوية النسب
 

"من  نلها خالل الحربي تكم اإلسرائيلية من خالل متابععالزيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلنالحظ حصول "
درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالمية إلسرائيلية على اعلي نسبة وذلك يرجع الن المواطنين 
داخل القطاع هم جزء من الخبر الذي تقدمة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربين فهم بالتالي يقيمون ما 

هم من معلومات وما يستخدم من أساليب لصياغة هذه المعلومات التي يمكن أن يكونوا شاهدي عيان يقدم ل
 عليها.

ويجيب الجدول على إحدى تساؤالت الدراسة وهي ما هي االشباعات المتحققة من استخدام الجمهور الفلسطيني 
اعات المتحققة لدى الجمهور درجة االشب ن (؟ لتكو 2012-2008لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي )

في لها  مهعالم اإلسرائيلية من خالل متابعتزيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلالفلسطيني حسب الدراسة هي "
 (".2012-2008حربي)
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-2008)وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  التي تم تلقيها منمع األخبار والمعلومات  كيفية التعامل. 8
2012.) 
مع األخبار والمعلومات التي تلقونها من خالل وسائل  المبحوثيين( يوضح طبيعة تعامل أفراد 23رقم )الجدول 

تعاملوا معها  المبحوثيينمن أفراد  %39.3، حيث يالحظ أن 2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
تعاملوا مع األخبار  %32.4تعاملوا معها بجدية عالية جدًا، في حين أن  %13.4بجدية عالية، بينما 

بجدية ضعيفة، وكذلك  2012-2008والمعلومات التي تلقونها من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
لم يتعاملوا مع اإلخبار والمعلومات التي  %5.2تعاملوا معها بجدية ضعيفة جدًا، والباقين البالغ نسبتهم  9.8%

 .2012-2008حربي  تلقونها من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل
 (23جدول رقم )

يوضح طبيعة التعامل مع اإلخبار والمعلومات التي تلقونها من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
(2008-2012) 

 النسبة التكرار طبيعة التعامل
الوسط الحسابي من 

 درجات 5

 13.4 39 بجدية عالية جدا  

3.14 

 39.3 114 بجدية عالية

 5.2 15 ع األخبارلم أتعامل م

 32.4 94 بجدية ضعيفة

 9.7 28 بجدية ضعيفة جداً 

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

تلقونها خبار التي ينالحظ من خالل الجدول أن طبيعة تعامل المواطنين المتابعين داخل القطاع  للمعلومات واأل
وذلك بحكم ما كان %39.3من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربين أخذت درجة من الجدية العالية بنسبة 

يعلنه الجانب اإلسرائيلي خالل الحربين  من تحذيرات وا عالنات إلخالء منازل المواطنين  مما اجبر نسبة ال 
تأخذ المعلومات على محمل الجد و من جانب أخر تعامل بعض يستهان بها من المواطنين داخل القطاع بان 

ة بنسبة اإلسرائيلي قبل وسائل اإلعالم التي يتلقونها منالمواطنين بجدية ضعيفة مع المعلومات واألخبار 
لسبب الثقافة الدينية والوطنية التي يمتلكها نسبة كبيرة من المواطنين مما جعلهم يستخفون  ذلك يرجع و  32.4%
 علومات التي يتلقونها من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .بالم
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اإلسرائيلية خالل حربي عليها من وسائل اإلعالم  تم الحصولمن المعلومات التي  االستفادة. مدى 9
(2008-2012.) 

الم عمن المعلومات واألخبار التي تلقونها من وسائل اإل المبحوثيين( يوضح مدى استفادة أفراد 24الجدول رقم )
 %9.7، حيث يالحظ أن نسبة الذين كانت درجة استفادتهم عالية جدًا 2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي 

، في حين أن نسبة المستفيدين بدرجة متوسطة %31.4بينما الذين كانت درجة استفادتهم عالية بلغت نسبتهم 
والذين استفادوا بدرجة  %15.5لغ ، وكذلك يالحظ أن نسبة الذين استفادوا بدرجة منخفضة تب%33.4بلغت 

 .%10منخفضة جدًا تبلغ نسبتهم 
 (24جدول رقم )

بي خالل حر نتيجة استخدامهم  مدى استفادة الجمهور الفلسطيني من وسائل اإلعالم اإلسرائيليةيوضح 
(2008-2012) 

 النسبة التكرار مدى االستفادة
الوسط الحسابي 

 درجات 5من 

 9.7 28 عالية جدا  

3.15 

 31.4 91 اليةع

 33.4 97 متوسطة

 15.5 45 منخفضة

 10.0 29 منخفضة جدا  

 100.0 290 اإلجمالي

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

ي رائيلية بين اختيار نالحظ من الجدول تقارب درجة االستفادة من المعلومات المقدمة من وسائل اإلعالم اإلس
وحصول درجة  %31.4االستفادة العالية واالستفادة المتوسطة حيث حصلت درجة االستفادة العالية على نسبة 

التي حصل عليها المواطنين داخل  ويمكن إرجاع ذلك لمعدل المعلومات %33.4 االستفادة المتوسطة لنسبة
 فت من خسائرهم المادية والبشرية.ن مما خفالقطاع من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل الحربي

 

 تأثيرات استخدام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  .
 التأثيرات المعرفية.1

عرفية كانت من أكثر التأثيرات الم زيادة المعرفة بسياسة الجانب اإلسرائيلي يتضح من خالل الجدول أدناه أن
من  208، حيث نجد أن 2012-2008خالل حربي وذلك  ةالناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلي
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قد زادت معرفتهم بسياسة الجانب من إجمالي المبحوثيين  %71.72المتابعين والذين يشكلون ما نسبته 
فإن  2012بينما خالل حرب  2008وذلك خالل حرب  ةاإلسرائيلي نتيجة لمتابعتهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلي

زادت معرفتهم بسياسة الجانب اإلسرائيلي نتيجة لمتابعتهم  %75.17بته من المتابعين ويشكلون ما نس 218
يث نجد ح زيادة المعلومات عن األحداث خالل الحربينيلية. ومن ثم يليه األثر المعرفي وسائل اإلعالم اإلسرائ

 %68.62وهم يشكلون ما نسبته  2008من المتابعين قد زادت معلوماتهم عن األحداث خالل حرب  199أن 
من المتابعين قد زادت معلوماتهم عن األحداث  200نجد أن  2012، بينما خالل حرب من إجمالي المبحوثيين

التعرف على المرتبة األخيرة األثر المعرفي  . ويأتي في%68.97وهم يشكلون ما نسبته  2012خالل حرب 
قد زادت معرفتهم بمدى القوة  متابع 155فنجد أن  مدى القوة العسكرية التي تملكها المقاومة داخل القطاع

بينما نجد  2008وهذا خالل حرب  %53.45العسكرية التي تملكها المقاومة داخل القطاع ويشكلون ما نسبته 
سبته ل القطاع ويشكلون ما نمتابع قد زادت معرفتهم بمدى القوة العسكرية التي تملكها المقاومة داخ 192أن 

66.21%. 
وخالل حرب  %64.60يبلغ  2008سب التأثيرات المعرفية خالل حرب وبشكل عام نالحظ أن متوسط ن

ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من التأثيرات المعرفية الناتجة عن متابعة وسائل  %70.11يبلغ  2012
 .2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 (25جدول رقم )
 2012-2008الم اإلسرائيلية خالل حربي يوضح التأثيرات المعرفية الناتجة عن متابعة وسائل اإلع

 التأثيرات المعرفية
 2009حرب  2008حرب 

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 2 68.97 200 2 68.62 199 زيادة المعلومات عن األحداث خالل الحربين

 1 75.17 218 1 71.72 208 زيادة المعرفة بسياسة الجانب اإلسرائيلي

ف على مدى القوة العسكرية التي تملكها المقاومة داخل التعر

 القطاع
155 53.45 3 192 66.21 3 

 --- 70.11 --- --- 64.60 --- متوسط نسبة التأثير

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

 المعرفة بسياسة الجانب اإلسرائيلي" على أعلى نسبة من خياراتنالحظ من خالل الجدول حصول اختيار "زيادة 
( ويرجع السبب متابعته المستمرة لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية 2012-2008خالل حربي) التأثيرات المعرفية
 خالل الحربين. 
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 التأثيرات الوجدانية.2
اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي  ( يوضح التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة وسائل26رقم )الجدول 

ت يأتي في مقدمة التأثيرا زيادة الكره للجانب اإلسرائيلي(، حيث يالحظ من خالل الجدول أن 2008-2012)
 %37وبنسبة  2008خالل حرب  %36.9 الوجدانية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بنسبة

الم ة الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالوجداني اتالتأثير من بين  . ويأتي في المرتبة الثانية2012 خالل حرب
خالل  %33.4 وبنسبة 2008خالل حرب  %33.0وذلك بنسبة  التعاطف مع الشعب الفلسطينياإلسرائيلية، 

زيادة المشاعر السلبية لدى المواطنين داخل قطاع كانت من نصيب . أما المرتبة الثالثة فقد 2012حرب 
خالل  %26.7، وبنسبة 2008خالل حرب  %27.6بنسبة  حباط، وعدم الشعور باألمان(غزة )الخوف، اإل

 %2.3سبة وذلك بناإلسرائيلي لجانب التعاطف مع ازيادة نجد المرتبة الرابعة واألخيرة في . و 2012حرب 
 .2012خالل حرب  %2.5 وبنسبة 2008خالل حرب 

وخالل حرب  %24.95يبلغ  2008خالل حرب  وبشكل عام نالحظ أن متوسط نسب التأثيرات الوجدانية
ويشير ذلك لوجود درجة منخفضة من التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة وسائل  %24.90يبلغ  2012

 .2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
 (26جدول رقم )

 2012-2008ل حربييوضح التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خال

 وجدانيةالالتأثيرات 
 2012حرب  2008حرب 

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

متابعتك لوسائل األعالم اإلسرائيلية خالل الحربين عملت على 

 زيادة تعاطفك للجانب اإلسرائيلي
14 4.83 4 15 5.17 4 

ى بين عملت علمتابعتك لوسائل األعالم اإلسرائيلية خالل الحر

 زيادة الكرة للجانب اإلسرائيلي
227 78.28 1 223 76.90 2 

الخوف  زيادة المشاعر السلبية لدى المواطنين داخل قطاع غزة"

 واإلحباط وعدم الشعور باألمان"
170 58.62 3 161 55.52 3 

 1 69.31 201 2 70.00 203 زيادة التعاطف والتكافل االجتماعي

 --- 51.72 --- --- 52.93 --- متوسط نسبة التأثير

 .SPSSفي الجدول مقربة ألقرب منزلة عشرية بعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  المئوية النسب
 

زيادة الكرة  اخذ اختيار " 2008حرب وسائل األعالم اإلسرائيلية خالل  نالحظ من الجدول أن اختيار "متابعة
أخذ "التعاطف مع الشعب الفلسطيني " المرتبة  2012حرب  " المرتبة األولى أما خاللللجانب اإلسرائيلي
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األولى من مقياس التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وذلك يرجع إلى كمية 
 اخل قطاع غزة بعد انتهاء الحربين.والجسدية والمدنية التي أصابت المواطنين د ةالخسائر النفسي

 
 لوكيةالتأثيرات الس.3

-2008( يوضح التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 27رقم )الجدول 
مة يأتي في مقد العمل على دعم المدنيين الفلسطينيين نفسيا   ، حيث يالحظ من خالل الجدول أن2012

وبنسبة  2008خالل حرب  %75.52ة بنسبة التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلي
سائل ات السلوكية الناتجة عن متابعة و التأثير من بين . ويأتي في المرتبة الثانية 2012 خالل حرب 73.79%

وبنسبة  2008خالل حرب  %57.59وذلك بنسبة  تقديم المساعدات للمتضرريناإلعالم اإلسرائيلية، 
دعم المقاومة عبر المظاهرات  كانت من نصيبالثة فقد . أما المرتبة الث2012خالل حرب  57.93%

المرتبة الرابعة في . و 2012خالل حرب  %50.69، وبنسبة 2008خالل حرب  %51.38بنسبة واالعتصام 
خالل حرب  %27.24وبنسبة  2008خالل حرب  %25.52سبة وذلك بن سلوك المشاركة في المقاومةيأتي 

خالل حرب  %7.3بنسبة  رفض المقاومة المسلحةنالحظ سلوك  . وفي المرتبة الخامسة واألخيرة2012
 .2012خالل حرب  %7و 2008

وخالل حرب  %45.31يبلغ  2008وبشكل عام نالحظ أن متوسط نسب التأثيرات السلوكية خالل حرب 
ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة وسائل  %45.1يبلغ  2012
 .2012-2008م اإلسرائيلية خالل حربي اإلعال

 (27جدول رقم )
 2012-2008يوضح التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 التأثيرات السلوكية
 2009حرب  2008حرب 

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 4 27.24 79 4 25.52 74 المشاركة في المقاومة

 3 50.69 147 3 51.38 149 اتالمظاهرات واالعتصام المشاركة في

 5 15.86 46 5 16.55 48 رفض المقاومة المسلحة

 1 73.79 214 1 75.52 219 دعم المدنيين الفلسطينيين بشكل نفسي

 2 57.93 168 2 57.59 167 تقديم المساعدات للمتضررين

 --- 45.10 --- --- 45.31 --- متوسط نسبة التأثير

 .SPSSبعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  مئويةفي الجدول مقربة ألقرب منزلة  المئوية النسب
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ارات " على أعلى درجة من خالل خيبشكل نفسي ننالحظ من الجدول حصول اختيار "دعم المدنيين الفلسطينيي
المواطنين ى كاهل التي وقعت علرية المتتالية القهلألحداث التأثيرات السلوكية في فترة الحربين ليرجع السبب 

مع استمرار الحصار الواقع  المتتاليتين 2012-2008حربي  الواقع عليهم ثمداخل قطاع غزة متمثلة بالحصار 
اخل دالحصار والحربين في جميع مجاالت الحياة  ت وعدم قدرة تعويض وتعمير ما خلفهسنوا 7منذ أكثر من 
نالحظ أن اقل نسبة حصلت عليها من خيارات التأثيرات السلوكية هي "رفض  ومن جانب أخر قطاع غزة.

الخيار الوحيد لدى المواطنين داخل قطاع غزة في  هيالمقاومة المسلحة " وذلك يرجع الن المقاومة المسلحة 
 ظل تتالي النكبات عليه.

ل اإلسرائيلية فيالحظ من خال ( يوضح ملخص للتأثيرات الناتجة عن متابعة وسائل االعالم28والجدول رقم )
الجدول أن التاثيرات المعرفية تأتي في المرتبة األولى ويليها التاثيرات الوجدانية وفي المرتبة األخيرة تأتي 

 التأثيرات السلوكية.
 (28جدول رقم )

 2012-2008يوضح التأثيرات الناتجة عن متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 التأثيرات
 2009حرب  2008رب ح

 الترتيب رالتأثي نسبة الترتيب التأثير نسبة

 1 70.11 1 64.60 المعرفية

 2 51.72 2 52.93 الوجدانية

 3 45.10 3 45.31 السلوكية

 55.64 54.07 متوسط نسبة التأثير

 .SPSSبعد الفاصلة حسب مخرجات برنامج  مئويةفي الجدول مقربة ألقرب منزلة  المئوية النسب
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 ثانيا : اختبار فرضيات الدراسة:
 الفرضية األولى

فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلية  ال يوجدتنص الفرضية األولى على "
 ، االنتماءاإلقامة)النوع االجتماعي، العمر، مكان  الديمغرافية تعزى للمتغيرات 2012-2008خالل حربي 
 المستوى التعليمي(. السياسي،

( في حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي Tوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
 One، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ومتغير مكان اإلقامة النوع االجتماعيتعزى لمتغير 

way ANOVAوفيما  ،التي تتكون من أكثر من مجموعتين متغيرات األخرى ( الختبار الفروق التي تعزى لل
 على حدا. كالً  ةيلي اختبار الفرضية وفقًا للمتغيرات الديموغرافي

 
 .النوع االجتماعيبالنسبة لمتغير 

( التي تفترض عدم oH( تم اختبار الفرضية العدمية )test-Independent Samples Tباستخدام اختبار )
 2012-2008لة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي وجود فروق ذات دال

( التي تفترض وجود فروق في أسباب متابعة وسائل 1H، مقابل الفرضية البديلة )النوع االجتماعيتعزى لمتغير 
يوضح ( 29، والجدول رقم )النوع االجتماعيتعزى لمتغير  2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 ذلك.
 (29جدول رقم )
 تبعًا للجنسة اإلعالم اإلسرائيليوسائل يوضح نتائج اختبار الفروق في أسباب متابعة 

 النوع األسباب
 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةT sig Mean  قيمةT Sig 

 يحترم عقلية الجمهور
 0.969 0.03 3.32 0.505 0.66 3.45 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 3.30 نويةال يوجد فروق مع 3.21 أنثى

تمكنك من متابعة أحداث وتطور 

 2012/ 2008الحربين 

-0.22 5.68 0.795 -0.25 5.72 ذكر  0.825 

 ال يوجد فروق معنوية 5.74 ال يوجد فروق معنوية 5.80 أنثى

تساهم في معرفتك للرأي العام 

 اإلسرائيلي خال الحربين

2170. 1.23 5.78 0.167 1.38 5.84 ذكر  

 ال يوجد فروق معنوية 5.42 ال يوجد فروق معنوية 5.43 أنثى

المصداقية التي تتمتع بها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي

 0.489 0.69 3.73 0.693 0.39 3.92 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 3.53 ال يوجد فروق معنوية 3.79 أنثى

 امتالكها أسلوب الجذب والتشويق
 0.240 1.17 3.94 0.795 0.26 3.83 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 3.53 ال يوجد فروق معنوية 3.74 أنثى

تقدم معلومات مفصلة حول ما يحدث 

 في الداخل خالل الحربين

 0.712 0.37 4.64 0.663 0.43 4.74 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 4.53 ال يوجد فروق معنوية 4.61 أنثى

م المعلومات التي تقدمها وسائل األعال

 المحلية غير كافية

 0.112 1.59 4.70 0.022 2.30 4.61 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 4.19 يوجد فروق معنوية 3.89 أنثى
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في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، باستثناء بند 2012-2008يلية خالل حربي اإلسرائ اإلعالمالمبحوثين على بنود أسباب متابعة وسائل 

وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  2008في حرب  المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم غير كافية
، 3.89درجات وهو أعلى من درجة اإلناث  8من  4.61لصالح الذكور حيث درجة أهمية البند لديهم  0.05

 بيرة للمعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أكثر من اإلناث.وهذا يعني أن الذكور يعطون أهمية ك
وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم 

 ويرجع ذلك لوجود تقارب في االهتمام بوسائل االعالم النوع االجتماعياإلسرائيلية خالل الحربين تعزى لعامل 
القول  يمكنناو، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة غير مختلفة عن فرضية البحث اإلسرائيلية من قبل كال الجنسين

بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
دمها وهو "المعلومات التي تقاإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لجميع األسباب المذكورة، باستثناء سبب واحد 

  وسائل اإلعالم المحلية غير كافية".
 

 .المستوى التعليميبالنسبة لمتغير 
( التي تفترض oH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

 2012-2008سرائيلية خالل حربي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإل
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية 1Hتعزى لمتغير المستوى التعليمي، مقابل الفرضية البديلة )

تعزى لمتغير المستوى التعليمي،  2012-2008في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
 تبار.( أدناه يوضح نتيجة االخ30والجدول رقم )

 (30جدول رقم )
 يميللمستوى التعلتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيليوسائل يوضح نتائج اختبار الفروق في أسباب متابعة 

 األسباب
المستوى 

 التعليمي

 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF Sig 

 يحترم عقلية الجمهور

 3.58 ثانوية عامة
0.35 0.704 

3.58 
0.34 0.707 

 3.29 3.37 امعيج

 ال يوجد فروق معنوية 3.04 ال يوجد فروق معنوية 3 دراسات عليا

تمكنك من متابعة أحداث 

 2012/ 2008وتطور الحربين 

 5.75 ثانوية عامة
0.85 0.425 

5.77 
0.33 0.714 

 5.73 5.82 جامعي

ةال يوجد فروق معنوي 5.36 معنويةال يوجد فروق  5.21 دراسات عليا  

تساهم في معرفتك للرأي العام 

 اإلسرائيلي خال الحربين

 5.55 ثانوية عامة
0.18 0.834 

5.45 
0.51 0.600 

 5.74 5.75 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 5.39 معنويةال يوجد فروق  5.57 دراسات عليا

المصداقية التي تتمتع بها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي

 4 ثانوية عامة
0.26 0.768 

3.93 
0.45 0.635 

 3.66 3.89 جامعي
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 ال يوجد فروق معنوية 3.37 ال يوجد فروق معنوية 3.56 دراسات عليا

امتالكها أسلوب الجذب 

 والتشويق

 4.53 ثانوية عامة
1.93 0.146 

4.29 
0.92 0.399 

 3.73 3.68 جامعي

روق معنويةال يوجد ف 3.48 ال يوجد فروق معنوية 3.48 دراسات عليا  

تقدم معلومات مفصلة حول ما 

 يحدث في الداخل خالل الحربين 

 4.81 ثانوية عامة
0.07 0.930 

4.67 
0.021 0.979 

 4.59 4.67 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 4.61 ال يوجد فروق معنوية 4.71 دراسات عليا

المعلومات التي تقدمها وسائل 

 األعالم المحلية غير كافية

 5.43 وية عامةثان
5.81 0.003 

5.15 
3.46 0.033 

 4.51 4.21 جامعي

 يوجد فروق معنوية 3.57 يوجد فروق معنوية 3.75 دراسات عليا

 
في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تبعاً لمتغير المستوى  2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي  ماإلعالالمبحوثين على بنود أسباب متابعة وسائل 
اللة لوحظ وجود فرق ذو د دفق المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم غير كافيةالتعليمي، باستثناء بند 
درجات وللجامعين  8من  5.43حيث درجة أهمية البند لحملة شهادة الثانوية  0.05إحصائية عند مستوى 

لحملة  5.15درجة األهمية  2012، وفي حرب 2008وذلك في حرب  3.75الشهادات العليا ولحملة   4.21
 لحملة الشهادات العليا. 3.57للجامعيين و  4.51الثانوية العامة و 

وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
لعامل المستوى التعليمي، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة غير مختلفة عن  اإلسرائيلية خالل الحربين وتعزى 

فرضية البحث ويمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين المستويات التعليمية 
المختلفة في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لجميع األسباب المذكورة، وغير 

 النسبة لسبب واحد وهو "المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم المحلية غير كافية".صحيحة ب
 

 .العمربالنسبة لمتغير 
( التي تفترض oH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

 2012-2008م اإلسرائيلية خالل حربي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعال
( التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب 1Hتعزى لمتغير العمر، مقابل الفرضية البديلة )
( أدناه 31تعزى لمتغير العمر، والجدول رقم ) 2012-2008متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 يوضح ذلك.
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 (31جدول رقم )
 للعمرتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيليوسائل نتائج اختبار الفروق في أسباب متابعة يوضح 

 العمر األسباب
 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF sig 

 يحترم عقلية الجمهور

16-25 2.57 

3.13 0.015 

2.82 

2.56 0.039 26-35 3.25 3.07 

36-45 3.83 3.62 

46-60 4.50 
 يوجد فروق معنوية

4.53 
 يوجد فروق معنوية

 4 4 فأكثر 60

تمكنك من متابعة أحداث وتطور 

 2012/ 2008الحربين 

16-25 5.63 

0.12 0.974 

5.58 

0.18 0.949 26-35 5.79 5.65 

36-45 5.88 5.87 

46-60 5.68 
 ال يوجد فروق معنوية

5.85 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.50 5.50 فأكثر 60

تساهم في معرفتك للرأي العام 

 اإلسرائيلي خال الحربين

16-25 6.01 

0.66 0.619 

6.10 

1.36 0.248 26-35 5.74 5.72 

36-45 5.40 5.32 

46-60 5.45 
 ال يوجد فروق معنوية

5.18 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.33 5.70 فأكثر 60

ل ئالمصداقية التي تتمتع بها وسا

 اإلعالم اإلسرائيلي

16-25 3.33 

1.65 0.161 

3.26 

1.65 0.161 26-35 3.78 3.50 

36-45 4.23 4.05 

46-60 4.59 
 ال يوجد فروق معنوية

4.48 
 ال يوجد فروق معنوية

 3.83 4 فأكثر 60

 امتالكها أسلوب الجذب والتشويق

16-25 3.06 

1.88 0.114 

3.15 

1.49 0.205 26-35 4.02 3.98 

36-45 4.32 4.28 

46-60 3.63 
 ال يوجد فروق معنوية

3.63 
 ال يوجد فروق معنوية

 3.50 3.33 فأكثر 60

تقدم معلومات مفصلة حول ما 

 يحدث في الداخل خالل الحربين

16-25 4.26 

0.17 0.134 

4.31 

1.71 0.146 26-35 4.80 4.61 

36-45 4.68 4.58 

46-60 5.44 
 ال يوجد فروق معنوية

5.44 
 ال يوجد فروق معنوية

 3.17 3.50 فأكثر 60

المعلومات التي تقدمها وسائل 

 األعالم المحلية غير كافية

16-25 4.41 

0.43 0.786 

4.49 

0.29 0.883 26-35 4.23 4.59 

36-45 4.60 4.62 

46-60 4.16 
 ال يوجد فروق معنوية

4.09 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.83 5.17 فأكثر 60

 

في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تبعًا لمتغير العمر،  2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالمالمبحوثين على بنود أسباب متابعة وسائل 
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، بحيث أن 0.05فقد لوحظ وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  لية الجمهوراحترام عقباستثناء بند 
 وبعد ذلك تنخفض. 60درجة أهمية البند تزداد مع زيادة العمر وذلك حتى عمر 

وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
ى لعامل الفئات العمرية، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة لفرضية البحث اإلسرائيلية خالل الحربين تعز 

وبذلك يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين الفئات العمرية المختلفة في 
 أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لجميع األسباب المذكورة، وغير صحيحة بالنسبة

  لسبب واحد وهو "احترام عقلية الجمهور".
 

 .مكان اإلقامةبالنسبة لمتغير 
( التي تفترض عدم oH( تم اختبار الفرضية العدمية )test-Independent Samples Tباستخدام اختبار )

 2012-2008وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
( التي تفترض وجود فروق في أسباب متابعة وسائل 1Hلمتغير مكان اإلقامة، مقابل الفرضية البديلة )تعزى 

 ( يوضح ذلك.32تعزى لمتغير مكان اإلقامة، والجدول رقم ) 2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
 (32جدول رقم )

 امة لمتغير مكان اإلقتبعًا ة سرائيلياإلعالم اإلوسائل يوضح نتائج اختبار الفروق في أسباب متابعة 

 األسباب
مكان 

 اإلقامة

 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةT sig Mean  قيمةT sig 

 يحترم عقلية الجمهور
-2.92 2.90 0.005 0.67 2.95 الداخلية  0.004 

 يوجد فروق معنوية 3.87 يوجد فروق معنوية 3.92 الحدودية

 تمكنك من متابعة أحداث وتطور

 2012/ 2008الحربين 

 0.957 0.05 5.71 0.649 0.12 5.69 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 5.69 ال يوجد فروق معنوية 5.82 الحدودية

تساهم في معرفتك للرأي العام 

 اإلسرائيلي خال الحربين

 0.128 1.52 5.84 0.156 0.69 5.87 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 5.42 ال يوجد فروق معنوية 5.48 الحدودية

المصداقية التي تتمتع بها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي

-1.01 3.54 0.195 0.27 3.70 الداخلية  0.313 

 ال يوجد فروق معنوية 3.86 ال يوجد فروق معنوية 4.11 الحدودية

 امتالكها أسلوب الجذب والتشويق
-4.88 3.11 0.000 4.37- 3.18 الداخلية  0.000 

 يوجد فروق معنوية 4.72 يوجد فروق معنوية 4.62 يةالحدود

تقدم معلومات مفصلة حول ما 

 يحدث في الداخل خالل الحربين

 0.385 0.87 4.72 0.367 0.75 4.81 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 4.46 ال يوجد فروق معنوية 4.55 الحدودية

المعلومات التي تقدمها وسائل 

 يةاألعالم المحلية غير كاف

-0.72 4.42 0.629 0.21 4.30 الداخلية  0.469 

 ال يوجد فروق معنوية 4.65 ال يوجد فروق معنوية 4.45 الحدودية

 
في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تبعًا لمتغير مكان  2012-2008خالل حربي اإلسرائيلية  اإلعالمالمبحوثين على بنود أسباب متابعة وسائل 
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رق ذو فقد لوحظ وجود ف امتالك أسلوب الجذب والتشويقوبند  احترام عقلية الجمهوراإلقامة، باستثناء بند 
، بحيث أن درجة أهمية البند لسكان المناطق الحدودية أكبر منها لسكان 0.05داللة إحصائية عند مستوى 
 المناطق الداخلية لقطاع غزة.

وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في غالبية أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل مكان اإلقامة، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة مطابقة  لفرضية 

بأن  األخر، وبذلك يمكننا القول البحث لدى بعض األسباب ونتيجة غير متطابقة مع فرضية البحث لبعضها
فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين مناطق اإلقامة المختلفة في أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
صحيحة بالنسبة لغالبية األسباب المذكورة، وغير صحيحة بالنسبة لألسباب "احترام عقلية الجمهور"،و 

 "امتالك أسلوب الجذب والتشويق".
 

 .االنتماء السياسيلمتغير  بالنسبة
( التي تفترض oH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي                   
( التي تفترض وجود فروق ذات 1Hالسياسي، مقابل الفرضية البديلة ) (تعزى لمتغير االنتماء 2008-2012)

(تعزى لمتغير  2012-2008داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي) 
 ( يوضح ذلك.33االنتماء السياسي، والجدول رقم )

 (33جدول رقم )
 لمتغير االنتماء السياسيتبعًا ة الم اإلسرائيلييوضح نتائج اختبار الفروق في أسباب متابعة اإلع

 االنتماء األسباب
 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF sig 

 يحترم عقلية الجمهور

 3.17 فتح

4.588 0.001 

3.18 

 2.35 2.24 حماس 0.002 4.368

 1.64 2.13 الجهاد

 2.89 الشعبية
 يوجد فروق معنوية

2.74 
 يوجد فروق معنوية

 4.23 4.44 مستقل

تمكنك من متابعة أحداث وتطور 

 2012/ 2008الحربين 

 5.90 فتح

0.672 0.612 

5.90 

 5.60 5.65 حماس 0.749 0.482

 5.19 5.13 الجهاد

 5.32 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

5.63 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.62 5.90 مستقل

معرفتك للرأي العام  تساهم في

 اإلسرائيلي خال الحربين

 5.71 فتح

0.216 0.929 

5.73 

 5.26 5.37 حماس 0.685 0.570

 5.53 5.38 الجهاد

 5.79 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

5.05 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.78 5.79 مستقل
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المصداقية التي تتمتع بها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي

 3.96 فتح

1.783 0.133 

3.86 

 2.16 2.42 حماس 0.053 2.368

 3.19 4.06 الجهاد

 3.95 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

3.37 
 ال يوجد فروق معنوية

 3.99 4.14 مستقل

 امتالكها أسلوب الجذب والتشويق

 3.53 فتح

2.355 0.054 

3.40 

 3.63 3.42 حماس 0.011 3.350

 3.38 3.50 جهادال

 3.21 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

3.42 
 يوجد فروق معنوية

 4.79 4.63 مستقل

تقدم معلومات مفصلة حول ما 

 الحربيحدث في الداخل خالل 

 4.97 فتح

2.787 0.027 

4.86 

 3.65 3.60 حماس 0.080 2.111

 4.87 5.20 الجهاد

 3.53 الشعبية
 معنويةيوجد فروق 

3.53 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.68 4.72 مستقل

المعلومات التي تقدمها وسائل 

 األعالم المحلية غير كافية

 4.61 فتح

1.097 0.359 

4.61 

 4.55 4.35 حماس 0.975 0.120

 4.25 4.06 الجهاد

 4.68 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

4.53 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.42 3.92 مستقل

 
في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تبعًا لمتغير  2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالمأسباب متابعة وسائل  غالبية بنودالمبحوثين على 
إحصائية على بعض البنود حيث تمثلت هذه  االنتماء السياسي، ويتضح أيضًا وجود فروق على ذات داللة

فقد لوحظ أن المستقلين يعطون أهمية أكبر لهذا البند مقارنة بالفئات  احترام عقلية الجمهورالبنود في بند 
درجات، ويليهم على التوالي المنتمون  8درجة من أصل  4.44السياسية األخرى حيث درجة األهمية لديهم تبلغ 

، ومن ثم يليهم 2.89ومن ثم يليهم المنتمون للجبهة الشعبية بدرجة أهمية  3.17ة لحركة فتح بدرجة أهمي
، وذلك في حرب 2.13وأخيرا المنتمون لحركة الجهاد بدرجة أهمية  2.24المنتمون لحركة حماس بأهمية 

كانت درجة األهمية للبند السابق تأخذ نفس الترتيب ولكن بدرجات مختلفة حيث  2012، وفي حرب 2008
 2.35والمنتمون لحركة حماس  2.74والمنتمون للجبهة الشعبية  3.18والمنتمون لحركة فتح  4.23المستقلون 

 .1.64والمنتمون لحركة الجهاد اإلسالمي 
في  0.05لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  امتالك أسلوب الجذب والتشويقوبالنسبة لبند 

 4.79، حيث يعطي المستقلون درجة أهمية لهذا البند بمقدار 2012في حرب  درجات االستجابة على هذا البند
وحركة فتح بمقدار  3.42ويليهم المنتمون للجبهة الشعبية بمقدار  3.63ويليهم المنتمون لحركة حماس بمقدار 

 .3.38والجهاد اإلسالمي بمقدار  3.40
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الداخل خالل الحرب، فقد لوحظ أن الفروق  أما فيما يتعلق بالبند تقدم معلومات مفصلة حول ما يحدث في
، حيث يعطي المنتمون لحركة الجهاد اإلسالمي أعلى 2008تظهر فقط في درجات االستجابة خالل حرب 

، ومن ثم يأتي المستقلون بمقدار 4.97، ويليهم المنتمون لحركة فتح بمقدار 5.20درجة أهمية للبند بمقدار 
 .3.53، وأخيرًا المنتمون للجبهة الشعبية بمقدار 3.60س بمقدار ، ويليهم المنتمون لحركة حما4.72

وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعض أسباب متابعة وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل االنتماء السياسي، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة 

بحث في بعض األسباب ونتيجة غير متطابقة مع فرضية البحث لبعضها األخر، وبذلك يمكننا لفرضية ال
القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين االنتماءات السياسية المختلفة في أسباب 

لألسباب  ةمتابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لبعض األسباب المذكورة، وغير صحيحة بالنسب
تقدم معلومات مفصلة حول ما يحدث في "احترام عقلية الجمهور"، "امتالك أسلوب الجذب والتشويق"، "

  "الداخل خالل الحرب
 

 الثانيةالفرضية 
تابعة م درجة االشباعات المتحققة منفروق ذات داللة إحصائية في  ال يوجدعلى " الثانيةتنص الفرضية 

)النوع االجتماعي، العمر،  الديمغرافية تعزى للمتغيرات 2012-2008خالل حربي اإلسرائيلية  اإلعالموسائل 
 ، االنتماء السياسي، المستوى التعليمي(.اإلقامةمكان 

( في حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي Tوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
 One، بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )مكان اإلقامةومتغير  النوع االجتماعيتعزى لمتغير 

way ANOVA وفيما  ،التي تتكون من أكثر من مجموعتين ( الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى
 على حدا. كالً يلي اختبار الفرضية وفقًا للمتغيرات الديموغرافية 

 
 .النوع االجتماعيبالنسبة لمتغير 

( التي تفترض عدم oH( تم اختبار الفرضية العدمية )test-Independent Samples Tدام اختبار )باستخ
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل 

ي تفترض وجود فروق ( الت1H، مقابل الفرضية البديلة )النوع االجتماعيتعزى لمتغير  2012-2008حربي 
تعزى لمتغير 2012-2008في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

 ( ذلك.34، والجدول رقم )النوع االجتماعي
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 (34جدول رقم )
النوع غير متلتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيليوسائل  درجة االشباعات المتحققة منيوضح نتائج اختبار الفروق في 

 االجتماعي
 النوع االشباعات

 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةT Sig Mean  قيمةT Sig 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد انتهاء 

 الحربين

 0.676 0.41 2.60 0.811 0.24 2.79 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 2.47 ال يوجد فروق معنوية 2.71 أنثى

 ل قلب الحدثشعورك بأنك داخ
 0.235 1.19 4.18 0.520 0.64 4.12 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 3.79 ال يوجد فروق معنوية 3.92 أنثى

زيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلية من خالل متابعتي لها خالل الحربين

 0.338 0.96 5.54 0.794 0.26 5.45 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 5.29 ال يوجد فروق معنوية 5.38 أنثى

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحلي من خالل 

 تغطيتها للحربين    

 0.086 1.72 4.87 0.006 2.74 4.80 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 4.39 يوجد فروق معنوية 4.05 أنثى

 تقليل الخوف والرعب
 0.000 3.77 2.95 0.001 3.48 2.90 ذكر

 يوجد فروق معنوية 1.91 عنويةيوجد فروق م 1.96 أنثى

اتسام اإلخبار التي تناولتها وسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلي بالتضليل

 0.109 1.61 4.81 0.113 1.58 4.72 ذكر

 ال يوجد فروق معنوية 4.29 ال يوجد فروق معنوية 4.21 أنثى

 

في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 2012-2008متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلية خالل حربي  االشباعات المتحققة منالمبحوثين على بنود 

 لحربينمحلي من خالل تغطيتها لزيادة الثقة بوسائل اإلعالم ال، باستثناء بند النوع االجتماعيتبعًا لمتغير 
حيث يالحظ أنه على كال ، 2012-2008كال الحربين تقليل الخوف والرعب في وبند  2008خالل حرب 

 البندين درجة تحقق االشباع عند الذكور أعلى منها عند اإلناث.
 من درجة االشباعات المتحققةوبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ض البنود، باستثناء بع النوع االجتماعي متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل
وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع  فرضية البحث لبعض االشباعات ونتيجة متطابقة مع فرضية البحث 
لبعضها األخر، وبذلك يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث 

تابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لبعض االشباعات، في درجة االشباعات المتحققة من م
الل خ زيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحلي من خالل تغطيتها للحربين وغير صحيحة بالنسبة لالشباعات  "

 ".2012 - 2008"، "تقليل الخوف والرعب في كال الحربين 2008حرب 
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 .المستوى التعليميبالنسبة لمتغير 
( التي تفترض oH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAاستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )تم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
( التي تفترض وجود 1Hيلة )تعزى لمتغير المستوى التعليمي، مقابل الفرضية البد 2012-2008خالل حربي 

فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
 ( يوضح ذلك.35تعزى لمتغير المستوى التعليمي، والجدول رقم ) 2008-2012

 (35جدول رقم )
 التعليمي لمتغير المستوى تبعًا ة الم اإلسرائيلياإلع درجة االشباعات المتحققة مننتائج اختبار الفروق في 

 المستوى التعليمي االشباعات
 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF Sig 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلية بعد انتهاء الحربين

 3.28 ثانوية عامة
1.14 0.320 

2.98 
0.81 0.445 

 2.48 2.65 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 2.43 ال يوجد فروق معنوية 2.74 سات عليادرا

 شعورك بأنك داخل قلب الحدث

 4.61 ثانوية عامة
1.44 0.237 

4.52 
1.02 0.362 

 3.96 3.95 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 3.84 ال يوجد فروق معنوية 3.88 دراسات عليا

زيادة المعرفة بأساليب وسائل 

سرائيلية من خالل اإلعالم اإل

 متابعتي لها خالل الحربين

 5.09 ثانوية عامة
0.90 0.406 

5.09 
1.08 0.341 

 5.53 5.51 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 5.63 ال يوجد فروق معنوية 5.42 دراسات عليا

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم 

المحلي من خالل تغطيتها 

 للحربين    

 3.82 ثانوية عامة
3.93 0.021 

3.96 
3.98 0.020 

 4.84 4.76 جامعي

 يوجد فروق معنوية 5.17 يوجد فروق معنوية 4.38 دراسات عليا

 تقليل الخوف والرعب

 2.67 ثانوية عامة
0.10 0.903 

2.59 
0.27 0.763 

 2.65 2.59 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 2.29 ال يوجد فروق معنوية 2.42 دراسات عليا

سام اإلخبار التي تناولتها ات

وسائل اإلعالم اإلسرائيلي 

 بالتضليل

 4.47 ثانوية عامة
0.46 0.632 

4.52 
0.37 0.689 

 4.70 4.62 جامعي

 ال يوجد فروق معنوية 4.27 ال يوجد فروق معنوية 4.14 دراسات عليا

 

في درجة استجابة  0.05ستوى يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م
 2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالممتابعة وسائل  االشباعات المتحققة منالمبحوثين على بنود 

 بينزيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحلي من خالل تغطيتها للحر تبعًا لمتغير المستوى التعليمي، باستثناء بند 
حيث أن الفرق الجوهري يظهر بين حملة شهادة  0.05عند مستوى  فقد لوحظ وجود فرق ذو داللة إحصائية

الثانوية العامة وكل من الجامعيين وحملة الشهادات العليا، حيث يالحظ أن درجة اإلشباع المتحقق لحملة 
تبلغ درجة اإلشباع  2008الثانوية العامة أقل من المتحقق للجامعيين وحملة الشهادات العليا، حيث في حرب 

درجة ولحملة  4.76درجات، بينما للجامعين  7من أصل  3.82قق من هذا البند لحملة الثانوية العامة المتح
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وللجامعيين  3.96درجة اإلشباع لحملة الثانوية العامة بلغت  2012درجة، وفي حرب  4.38الشهادات العليا 
 درجة. 5.17ولحملة الشهادات العليا  4.84

 من درجة االشباعات المتحققةجود فروق ذات داللة إحصائية في وبشكل عام مما سبق نستنتج عدم و 
متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل المستوى التعليمي باستثناء بند واحد 
فقط، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث لبعض االشباعات ونتيجة غير صحيحة مع 

ث لبند واحد، وبذلك يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين المستويات فرضية البح
التعليمية المختلفة في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة 

 .حربينمن خالل تغطيتها لل زيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحليلغالبية االشباعات، وغير صحيحة بالنسبة ل"
 

 .العمربالنسبة لمتغير 
( التي تفترض oH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
( التي تفترض وجود فروق ذات 1Hتعزى لمتغير العمر، مقابل الفرضية البديلة )0122-2008خالل حربي 

-2008داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
 ( أدناه يوضح ذلك.36تعزى لمتغير العمر، والجدول رقم )2012

 
 (36جدول رقم )

 لمتغير العمرتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيلي درجة االشباعات المتحققة منفي  نتائج اختبار الفروق 
 العمر االشباعات

 2012حرب  2008حرب 

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF sig 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلية بعد انتهاء الحربين

16-25 2.84 

1.66 0.159 

2.60 

2.478 0.045 26-35 2.36 2.08 

36-45 3.14 3.11 

46-60 3.34 
 ال يوجد فروق معنوية

3.14 
 يوجد فروق معنوية

 3.33 3.50 فأكثر 60

 شعورك بأنك داخل قلب الحدث

16-25 3.90 

0.65 0.628 

4.00 

0.50 0.731 26-35 3.91 3.84 

36-45 4.19 4.30 

46-60 4.63 
 ال يوجد فروق معنوية

4.42 
 د فروق معنويةال يوج

 4.33 4.17 فأكثر 60

زيادة المعرفة بأساليب وسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية من خالل 

 متابعتي لها خالل الحربين

16-25 5.10 

1.68 0.154 

5.36 

1.19 0.314 26-35 5.31 5.31 

36-45 5.91 5.77 

46-60 5.77 
 ال يوجد فروق معنوية

5.87 
 يةال يوجد فروق معنو

 4.67 5.42 فأكثر 60
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ي محلزيادة الثقة بوسائل اإلعالم ال

 من خالل تغطيتها للحربين

16-25 4.27 

1.01 0.400 

4.42 

0.61 0.650 26-35 4.44 4.68 

36-45 4.85 4.96 

46-60 5.00 
 ال يوجد فروق معنوية

4.97 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.00 4.83 فأكثر 60

 لخوف والرعبتقليل ا

16-25 2.54 

0.65 0.625 

2.64 

0.52 0.715 26-35 2.39 2.40 

36-45 2.89 2.94 

46-60 2.76 
 ال يوجد فروق معنوية

2.66 
 ال يوجد فروق معنوية

 3.00 3.33 فأكثر 60

اتسام اإلخبار التي تناولتها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي بالتضليل

16-25 5.04 

0.86 0.485 

5.10 

0.81 0.514 26-35 4.38 4.55 

36-45 4.34 4.33 

46-60 4.60 
 ال يوجد فروق معنوية

4.50 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.50 4.33 فأكثر 60

 
في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالممتابعة وسائل  االشباعات المتحققة منالمبحوثين على بنود 
تهاء زيادة الثقة بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد انتبعًا لمتغير العمر، باستثناء البند األول الذي ينص على 

ية البند تقل ، بحيث أن درجة أهم0.05فقد لوحظ وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  ،2012حرب 
لألفراد ذوي األعمار الصغيرة وتزيد بزيادة العمر، حيث يالحظ أن درجة أهمية البند للذين أعمارهم تتراوح بين 

درجة،  2.08( بلغت 35-26درجات، وللذين أعمارهم تتراوح بين ) 7درجة من أصل  2.60( بلغت 16-25)
( بلغت درجة األهمية 60-46ذين أعمارهم بين )درجة، ولل 3.11( بلغت 45-36بينما للذين أعمارهم بين )

 درجة،  3.33فقد بلغت أهمية البند لهم  60درجات، وللذين تزيد أعمارهم عن  7من  3.14
 من درجة االشباعات المتحققةوبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

الحربين، و تعزى لعامل الفئات العمرية باستثناء إشباع متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المذكورة خالل 
واحد فقط، وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث لغالبية االشباعات ونتيجة غير متطابقة 
مع فرضية البحث لواحد منها، وبذلك يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين 

ختلفة في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة الفئات العمرية الم
يلية بعد اإلسرائزيادة الثقة بوسائل اإلعالم المحلي بالنسبة لغالبية االشباعات، وغير صحيحة بالنسبة ل"

 .2012انتهاء حرب 
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 .مكان اإلقامةبالنسبة لمتغير 
( التي تفترض عدم oH( تم اختبار الفرضية العدمية )test-s TIndependent Sampleباستخدام اختبار )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل 
( التي تفترض وجود فروق في 1Hتعزى لمتغير مكان اإلقامة، مقابل الفرضية البديلة ) 2012-2008حربي 

تعزى لمتغير  2012-2008ات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي درجة االشباع
 ( يوضح ذلك.37مكان اإلقامة، والجدول رقم )

 (37جدول رقم )
 مةلمتغير مكان اإلقاتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيلي درجة االشباعات المتحققة مننتائج اختبار الفروق في 

 االشباعات
مكان 

 اإلقامة

 2012حرب  2008ب حر

Mean  قيمةT Sig Mean  قيمةT sig 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد 

 الحربانتهاء 

 0.061 1.88- 2.34 0.014 -2.48 2.47 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 2.91 يوجد فروق معنوية 3.24 الحدودية

 شعورك بأنك داخل قلب الحدث
 0.000 5.87- 3.35 0.000 -5.14 3.46 الداخلية

 يوجد فروق معنوية 5.09 يوجد فروق معنوية 4.93 الحدودية

زيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلعالم 

 .اإلسرائيلية من خالل متابعتي لها

 0.157 1.42- 5.32 0.037 -2.09 5.23 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 5.66 يوجد فروق معنوية 5.71 الحدودية

الثقة بوسائل اإلعالم المحلي من زيادة 

 خالل تغطيتها للحربين    

 0.385 0.87 4.80 0.096 1.66 4.72 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 4.57 ال يوجد فروق معنوية 4.30 الحدودية

 تقليل الخوف والرعب
 0.61 0.50- 2.55 0.491 -0.69 2.51 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 2.69 ال يوجد فروق معنوية 2.71 الحدودية

اتسام اإلخبار التي تناولتها وسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلي بالتضليل

 0.625 0.49 4.69 0.667 0.43 4.60 الداخلية

 ال يوجد فروق معنوية 4.54 ال يوجد فروق معنوية 4.47 الحدودية

 
في درجة استجابة  0.05ستوى يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند م

-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالممتابعة وسائل  االشباعات المتحققة منبنود غالبية المبحوثين على 
على بعض البنود.  0.05تبعًا لمتغير مكان اإلقامة، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  2012

لفروق في حيث ظهرت ا ائل اإلعالم اإلسرائيلية بعد انتهاء الحربزيادة الثقة بوسأولها البند الذي ينص على 
درجات( لألفراد في المناطق  7من  3.24ويالحظ أن درجة أهمية البند ) 2008االستجابات على الحرب 

درجات(، وكذلك أيضًا درجة أهمية بند  7من  2.47الحدودية أعلى منها لدى األفراد في المناطق الداخلية )
( لألفراد الذين يعيشون في المناطق الحدودية أعلى من درجة أهمية 7من  4.93) نك داخل الحدثالشعور بأ

، وكذلك في 2008درجات( وذلك في حرب  7من  3.46البند لألفراد الذين يعيشون في المناطق الداخلية )
يعيشون في المناطق ( درجة وللذين 5.09درجة أهمية البند للذين يعيشون في المناطق الحدودية ) 2012حرب 

 ( درجة.3.35الداخلية )
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زيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من خالل وكذلك نالحظ فروق في االستجابات على بند 
( درجة وهي أكبر منها للمناطق الداخلية 5.71، حيث درجة أهمية هذا البند للمناطق الحدودية )متابعتها

 ( درجة.5.23)
 من درجة االشباعات المتحققةسبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  وبشكل عام مما

متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل مكان اإلقامة، باستثناء بعض البنود، 
ة مع فرضية حوبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع  فرضية البحث لغالبية االشباعات ونتيجة غير صحي

البحث لبعضها األخر، وبذلك يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود فروق بين سكان 
المناطق الحدودية والداخلية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم صحيحة بالنسبة 

ب اإلسرائيلية بعد انتهاء حر عالم زيادة الثقة بوسائل اإللغالبية االشباعات، وغير صحيحة بالنسبة لـ "
زيادة المعرفة بأساليب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية من خالل ، الشعور بأنك داخل قلب الحدث، 2008

 متابعتها".
 

 .االنتماء السياسيبالنسبة لمتغير 
ي تفترض ( التoH( الختبار الفرضية العدمية )one way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
( التي تفترض وجود 1Hتعزى لمتغير االنتماء السياسي، مقابل الفرضية البديلة ) 2012-2008خالل حربي 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي فروق ذات داللة إحصائية في درجة االشباعات المتحققة من متابعة 
 ( يوضح ذلك.38تعزى لمتغير االنتماء السياسي، والجدول رقم ) 2008-2012
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 (38جدول رقم )
النتماء لتبعًا ة اإلعالم اإلسرائيليوسائل متابعة  درجة االشباعات المتحققة مننتائج اختبار الفروق في 

 السياسي
 االنتماء االشباعات

 2012حرب  2008 حرب

Mean  قيمةF Sig Mean  قيمةF sig 

زيادة الثقة بوسائل اإلعالم 

 اإلسرائيلية بعد انتهاء الحربين

 2.60 فتح

0.864 0.486 

2.48 

 2.71 2.93 حماس 0.193 1.534

 1.31 2.15 الجهاد

 3.25 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

3.25 
 ال يوجد فروق معنوية

 2.80 3.11 قلمست

 شعورك بأنك داخل قلب الحدث

 3.73 فتح

1.854 0.119 

3.80 

 4.80 4.53 حماس 0.303 1.219

 3.50 3.57 الجهاد

 5.00 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

4.53 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.32 4.40 مستقل

زيادة المعرفة بأساليب وسائل 

خالل اإلعالم اإلسرائيلية من 

 متابعتي لها خالل الحربين

 5.27 فتح

0.916 0.455 

5.30 

 5.67 5.73 حماس 0.117 1.865

 5.79 5.64 الجهاد

 6.13 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

6.60 
 ال يوجد فروق معنوية

 5.38 5.37 مستقل

ي محلزيادة الثقة بوسائل اإلعالم ال

 من خالل تغطيتها للحربين

 4.37 فتح

0.998 0.410 

4.60 

 5.13 5.07 حماس 0.480 0.875

 5.29 4.93 الجهاد

 5.07 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

5.33 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.67 4.73 مستقل

 تقليل الخوف والرعب

 2.57 فتح

0.181 0.948 

2.63 

 2.33 2.40 حماس 0.988 0.080

 2.64 2.23 الجهاد

 2.79 الشعبية
 ال يوجد فروق معنوية

2.79 
 ال يوجد فروق معنوية

 2.63 2.70 مستقل

اتسام اإلخبار التي تناولتها وسائل 

 اإلعالم اإلسرائيلي بالتضليل

 4.57 فتح

0.183 0.947 

4.60 

 4.13 4.07 حماس 0.812 0.395

 4.92 4.57 الجهاد

 4.71 الشعبية
 معنويةال يوجد فروق 

5.07 
 ال يوجد فروق معنوية

 4.79 4.59 مستقل

 
في درجة استجابة  0.05يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

-2008اإلسرائيلية خالل حربي  اإلعالممتابعة وسائل  على جميع بنود االشباعات المتحققة من المبحوثين
 االنتماء السياسي.تبعًا لمتغير  2012
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 من درجة االشباعات المتحققةوبشكل عام مما سبق نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
متابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المذكورة خالل الحربين تعزى لعامل االنتماءات السياسية المختلفة، وبناء  

ود ا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجعليه نتوصل لنتيجة متطابقة عن فرضية البحث، ويمكنن
 فروق بين االنتماءات السياسية المختلفة في درجة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم صحيحة.

 
 الثالثةالفرضية 

عتها في متاب تمنوعية البرامج التي بين ذات داللة إحصائية  عالقةد ال يوجعلى " الثالثةتنص الفرضية 
)النوع االجتماعي، العمر، والمتغيرات الديمغرافية  2012-2008خالل حربي  ل اإلعالم اإلسرائيليةوسائ
 ، االنتماء السياسي، المستوى التعليمي(.اإلقامةمكان 

المتغيرات  استقاللية نوعية البرامج عن( الختبار مربع كايوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )
 على حدا. كالً ، وفيما يلي اختبار الفرضية وفقًا للمتغيرات الديموغرافية ال الديمغرافية أم

ة البرامج بنوعي النوع االجتماعي( يوضح نتائج اختبار مربع كاي الختبار عالقة متغير 39حيث الجدول رقم )
نتائج أن ، فيالحظ من خالل ال2012-2008التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 

وبالتالي نستنتج عدم وجود عالقة ذات داللة  0.05جميع مستويات الداللة اإلحصائية لالختبار أكبر من 
 ونوعية البرامج التي تم متابعتها. النوع االجتماعيإحصائية بين 

 موبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث، ويمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عد
ونوعية البرامج التي تم متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  النوع االجتماعيوجود عالقة بين عامل 

 صحيحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 (39جدول رقم )
ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم  النوع االجتماعينتائج اختبار العالقة بين متغير 

 اإلسرائيلية

 البرامج
النوع 

 تماعياالج

 المتابعة
قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الداللة العلمية
 ال نعم

 السياسية

 61 131 ذكور
3.48 0.062 

 42 56 اإلناث ال يوجد عالقة

 إحصائيةغير دالة  103 187 اإلجمالي

 الثقافية

 180 12 ذكور
2.50 0.114 

 96 2 اإلناث ال يوجد عالقة

 إحصائيةغير دالة  276 14 لياإلجما

 الحوارية

 146 46 ذكور
2.92 0.087 

 83 15 اإلناث ال يوجد عالقة

 إحصائيةغير دالة  229 61 اإلجمالي

نشرات 

 األخبار

 28 164 ذكور
0.15 0.696 

 16 82 اإلناث ال يوجد عالقة

 إحصائيةغير دالة  44 246 اإلجمالي

 الفنية

 186 6 ذكور
1.22 0.269 

 97 1 اإلناث ال يوجد عالقة

 إحصائيةغير دالة  283 7 اإلجمالي

 
( يوضح نتائج اختبار العالقة بين العمر ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم 40والجدول رقم )

 برامج المختلفة والعمر،، حيث يالحظ أيضاً عدم وجود عالقة بين أنواع ال2012-2008اإلسرائيلية خالل حربي 
وعليه توجد عالقة ذات داللة إحصائية  0.05باستثناء البرامج السياسية فقد لوحظ أن داللة االختبار أقل من 

 بين الفئة العمرية ومتابعة البرامج السياسية.
سية، حيث اوبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث لجميع أنواع البرامج باستثناء البرامج السي

يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم وجود عالقة بين عامل الفئات العمرية ونوعية البرامج 
التي تم متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية صحيحة بالنسبة لجميع البرامج المذكورة وغير صحيحة 

 بالنسبة للبرامج السياسية.
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 (40جدول رقم )
 العالقة بين متغير العمر ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيليةنتائج اختبار 

 العمر البرامج
قيمة مربع  المتابعة

 كاي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 

 ال نعم

 السياسية

16-25 45 24 

10.62 0.031 
 يوجد عالقة

26-35 68 49 

36-45 38 24 

46-60 30 5 

 1 6 فأكثر 60

 دالة إحصائية 103 187 االجمالي

 الثقافية

16-25 4 65 

1.22 0.874 
 ال يوجد عالقة

26-35 5 112 

36-45 4 58 

46-60 1 34 

 7 0 فأكثر 60

 غير دالة إحصائية 276 14 اإلجمالي

 الحوارية

16-25 14 55 

6.04 0.196 
 ال يوجد عالقة

26-35 18 99 

36-45 18 44 

46-60 10 25 

 6 1 فأكثر 60

 غير دالة إحصائية 229 61 اإلجمالي

نشرات 

 األخبار

16-25 56 13 

2.24 0.691 
 ال يوجد عالقة

26-35 101 16 

36-45 52 10 

46-60 30 5 

 0 7 فأكثر 60

 غير دالة إحصائية 44 246 اإلجمالي

 فنيةال

16-25 1 68 

5.84 0.211 
 ال يوجد عالقة

26-35 2 115 

36-45 4 58 

46-60 0 35 

 7 0 فأكثر 60

 غير دالة إحصائية 283 7 اإلجمالي

 
( يوضح نتائج اختبار العالقة بين المستوى التعليمي ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر 41والجدول رقم )
، حيث يالحظ أيضًا أن مستويات الداللة المحسوبة 2012-2008م اإلسرائيلية خالل حربي وسائل اإلعال

وعليه نستنتج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية  0.05لالختبار كلها أكبر من مستوى داللة 
 البرامج التي تم متابعتها والمستوى التعليمي للمستجيب.
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ابقة مع فرضية البحث، حيث يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متط
عدم وجود عالقة بين عامل المستوى التعليمي ونوعية البرامج التي تم متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

 صحيحة.
 (41جدول رقم )

 اإلسرائيلية بعتها عبر وسائل اإلعالمنتائج اختبار العالقة بين المستوى التعليمي ونوعية البرامج التي تم متا

 المستوى التعليمي البرامج
قيمة مربع  المتابعة

 كاي

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

 العلمية
 ال نعم

 السياسية

 17 35 ثانوية عامة

ال يوجد  0.734 0.61

 عالقة

 74 135 جامعي

 12 17 دراسات عليا

 لة إحصائيةغير دا 103 187 اإلجمالي

 الثقافية

 49 3 ثانوية عامة

ال يوجد  0.895 0.22

 عالقة

 199 10 جامعي

 28 1 دراسات عليا

 غير دالة إحصائية 276 14 اإلجمالي

 الحوارية

 42 10 ثانوية عامة

ال يوجد  0.874 0.27

 عالقة

 165 44 جامعي

 22 7 دراسات عليا

 الة إحصائيةغير د 229 61 اإلجمالي

 نشرات األخبار

 9 43 ثانوية عامة

ال يوجد  0.884 0.24

 عالقة

 31 178 جامعي

 4 25 دراسات عليا

 غير دالة إحصائية 44 246 اإلجمالي

 الفنية

 52 0 ثانوية عامة

ال يوجد  0.249 2.78

 عالقة

 202 7 جامعي

 29 0 دراسات عليا

 دالة إحصائيةغير  283 7 اإلجمالي

 
( يوضح نتائج اختبار العالقة بين مكان اإلقامة ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل 42والجدول رقم )

، حيث يالحظ أيضًا أن مستويات الداللة المحسوبة لالختبار 2012-2008اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
دم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية البرامج التي وعليه نستنتج ع 0.05كلها أكبر من مستوى داللة 
 تم متابعتها ومكان اإلقامة.

وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث، حيث يمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض 
ية عالم اإلسرائيلعدم وجود عالقة بين عامل مكان اإلقامة ونوعية البرامج التي تم متابعتها لدى وسائل اإل

 صحيحة.
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 (42جدول رقم )
 نتائج اختبار العالقة بين مكان اإلقامة ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

 مكان اإلقامة البرامج
 المتابعة

 قيمة مربع كاي
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

 العلمية
 ال نعم

 63 100 الداخلية السياسية
ال يوجد  0.207 1.59

 عالقة
 40 87 الحدودية

 إحصائيةغير دالة  103 187 اإلجمالي

 152 11 الداخلية الثقافية
ال يوجد  0.084 2.98

 عالقة
 124 3 الحدودية

 إحصائيةغير دالة  276 14 اإلجمالي

 122 41 الداخلية الحوارية
ال يوجد  0.051 3.80

 عالقة
 107 20 الحدودية

 إحصائيةغير دالة  229 61 اإلجمالي

 30 133 الداخلية نشرات األخبار
ال يوجد  0.082 3.02

 عالقة
 14 113 الحدودية

 إحصائيةغير دالة  44 246 اإلجمالي

 158 5 الداخلية الفنية
ال يوجد  0.411 0.67

 عالقة
 125 2 الحدودية

 صائيةإحغير دالة  283 7 اإلجمالي

 
( يوضح نتائج اختبار العالقة بين االنتماء السياسي ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر 43والجدول رقم )

، حيث يالحظ أيضًا أن مستويات الداللة المحسوبة 2012-2008وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل حربي 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية وعليه نستنتج عدم  0.05لالختبار كلها أكبر من مستوى داللة 

 البرامج التي تم متابعتها واالنتماء السياسي.
وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث، ويمكننا القول بأن فرضية البحث التي تفترض عدم 

ئيلية إلعالم اإلسراوجود عالقة بين عامل االنتماء السياسي ونوعية البرامج التي تم متابعتها في وسائل ا
 صحيحة.
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 (43جدول رقم )
 نتائج اختبار العالقة بين االنتماء السياسي ونوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية

 العمر البرامج
 المتابعة

 قيمة مربع كاي
مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 

 ال نعم

 السياسية

 54 91 فتح

2.77 0.598 
 ال يوجد عالقة

 10 10 حماس

 6 11 الجهاد

 6 14 الشعبية

 25 54 مستقل

 دالة إحصائية 101 180 اإلجمالي

 الثقافية

 137 8 فتح

1.95 0.746 
 ال يوجد عالقة

 19 1 حماس

 17 0 الجهاد

 19 1 الشعبية

 77 2 مستقل

 ائيةغير دالة إحص 269 12 اإلجمالي

 الحوارية

 119 26 فتح

7.87 0.096 
 ال يوجد عالقة

 16 4 حماس

 13 4 الجهاد

 11 9 الشعبية

 63 16 مستقل

 غير دالة إحصائية 222 59 اإلجمالي

نشرات 

 األخبار

 22 123 فتح

0.59 0.964 
 ال يوجد عالقة

 2 18 حماس

 3 14 الجهاد

 3 17 الشعبية

 13 66 مستقل

 غير دالة إحصائية 43 238 اإلجمالي

 الفنية

 141 4 فتح

1.51 0.825 
 ال يوجد عالقة

 20 0 حماس

 17 0 الجهاد

 19 1 الشعبية

 77 2 مستقل

 غير دالة إحصائية 274 7 اإلجمالي

 
ض عدم القول بأن فرضية البحث التي تفتر وبناء  عليه نتوصل لنتيجة متطابقة مع فرضية البحث، ويمكننا 

وجود عالقة بين عامل االنتماء السياسي ونوعية البرامج التي تم متابعتها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
 صحيحة.
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 خالصة نتائج اختبار الفرضيات
صائية في إحتستخلص الباحثة من خالل نتائج اختبار فرضيات الدراسة السابقة، عدم وجود فروق ذات داللة 

أسباب متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلي تعزى للمتغيرات الديموغرافية لمفردات العينة، وكذلك عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في مستوى اإلشباعات المتحققة من متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلية تعزى للمتغيرات 

عالقة بين نوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل وأيضًا استخلصت الباحثة عدم وجود الديموغرافية، 
و المتغيرات الديموغرافية، وهذه النتائج تتفق مع ما افترضته  2012-2008االعالم االسرائيلية خالل حربي 

 الباحثة من خالل إحساسها بواقع متابعة وسائل االعالم بين الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة.
)النوع االجتماعي، العمر، مكان اإلقامة، االنتماء السياسي، المستوى التعليمي(  إن العوامل الديموغرافية

لم تكن لها عالقة بأسباب متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلية والتأثيرات التي تلحقها على الجمهور الفلسطيني 
ائل رغم ر بتلك الوسداخل قطاع غزة، حيث أن الجمهور الفلسطيني المتابع لوسائل االعالم اإلسرائيلية تأث

 اختالف العوامل الديموغرافية.
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 النتائج والتوصيات

 النتائجأوال : 

يتابعها  2012-2008غالبية الجمهور الفلسطيني المتابع لوسائل االعالم اإلسرائيلية خالل حربي  .1
 .إلى جانب اللغات االجنبية يةر بابعون وسائل االعالم باللغة العباللغة العربية والبعض يت

-2008أكثر وسائل األعالم اإلسرائيلية استخدماً من قبل الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة خالل حربي  .2
 .هي المواقع االلكترونية والقنوات التلفزيونية 2012

من قبل الجمهور الفلسطيني بقطاع  2012-2008أهم مواقع الصحف االلكترونية متابعة خالل حربي  .3
لى ع احرنوت يدعوت، حيفة معاريف وموقع صحيفة هآرتسوموقع ص عرابيلغزة، موقع صحيفة 

 .الترتيب
من قبل الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة  2012-2008أكثر اإلذاعات اإلسرائيلية متابعة خالل حربي  .4

 هي إذاعة صوت إسرائيل.
 من قبل الجمهور الفلسطيني، 2012-2008أكثر القنوات التلفزيونية اإلسرائيلية متابعة خالل حربي  .5

 القناة العاشرة والقناة الثانية.
كانت  2012-2008أهم أسباب متابعة الجمهور الفلسطيني لوسائل االعالم اإلسرائيلية خالل حربي  .6

متابعة األحداث والتطورات خالل الحربين، وكذلك مساهمتها في معرفة الرأي العام اإلسرائيلي خالل 
 الحربين.

م اإلسرائيلي من قبل الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة خالل أكثر البرامج متابعة عبر وسائل االعال .7
 كانت النشرات اإلخبارية والبرامج السياسية. 2012-2008حربي 

أكثر اإلشباعات المتحققة لدى الجمهور الفلسطيني المتابع لوسائل االعالم اإلسرائيلي بقطاع غزة خالل  .8
 م اإلسرائيلية.هي زيادة المعرفة بأساليب وسائل االعال 2012-2008حربي 

على متابعيه من الجمهور الفلسطيني بقطاع غزة  2012-2008أثر االعالم اإلسرائيلي خالل حربي  .9
في الجانب الوجداني لهم وذلك من خالل زيادة الكره للجانب اإلسرائيلي وزيادة المشاعر السلبية )الخوف 

 طاع غزة.واإلحباط وعدم الشعور باألمان( لدى المواطنين الفلسطينيين بق
في الجانب السلوكي لمتابعيه من الجمهور  2012-2008أثر االعالم اإلسرائيلي خالل حربي  .10

الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك من خالل التضامن والدعم النفسي للمواطنين الفلسطينيين وتقديم 
 المساعدات للمتضررين وتشجيع المقاومة من قبل البعض.
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في الجانب المعرفي لمتابعيه من الجمهور  2012-2008ي أثر االعالم اإلسرائيلي خالل حرب .11
زيادة المعلومات عن االحداث خالل الحربين وزيادة المعرفة الفلسطيني بقطاع غزة وذلك من خالل 

 بسياسة الجانب اإلسرائيلي.
ات ر فروق ذات داللة إحصائية في أسباب متابعة وسائل االعالم اإلسرائيلي تعزى للمتغي ال يوجد .12

 وغرافية لمفردات العينة.الديم
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلشباعات المتحققة من متابعة وسائل االعالم  ال يوجد .13

 لية تعزى للمتغيرات الديموغرافية.اإلسرائي
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية البرامج التي تم متابعتها عبر وسائل االعالم   .14

 والمتغيرات الديموغرافية. 2012-2008االسرائيلية خالل حربي 
 

 التوصياتثانيا : 
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التحليلية والتطبيقية التي تهدف إلى التعرف على أساليب ومضامين  -5

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ومعرفة مدى تأثير تلك الوسائل على المجتمع خصوصا في تعاملها مع 
 القضية الفلسطينية.

تسخير الطاقات، واإلمكانيات اإلعالمية المحلية ألجل النهوض والتطوير في أساليبها اإلعالمية  ضرورة -6
 المستخدمة.

ضرورة التركيز على تعليم اللغة العبرية إلى جانب العمل على أجاد كليات وأقسام للصحافة واإلعالم  -7
فاياها رائيلي والتعرف على خبالجامعات الفلسطينية تتيح مساقا مستقال لدراسة وسائل اإلعالم اإلس

 وأساليبها. 
ضرورة االستفادة من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عبر األدوار التي تؤديها تلك الوسائل في أوقات  -8

 الحروب واألزمات على الصعيدين الرسمي والشعبي.
 ة.لإنشاء وسائل إعالمية محلية ناطقة باللغة العبرية موجهة داخل األراضي الفلسطينية المحت -9

القيام ببرامج إعالمية متخصصة تلقي الضوء على خطورة وسائل االعالم اإلسرائيلية في  -10
 تناولها للقضية الفلسطينية.

القيام بتقديم برامج توعوية تهدف لتوعية الجمهور الفلسطيني بأهمية وخطورة وسائل االعالم  -11
 اإلسرائيلية وما تحتويه من معلومات تقدمها.
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 المصادر والمراجع

 الرسائل العلمية

دراسة مقارنة لعينة من الصحف  "2006 احمد أبو فياض "معالجة الصحافة اإلسرائيلية للحرب على لبنان .1
 2012اليومية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس أبود يس،

دراسة تحليله  (2008/2009زة )تغطية الصحافة اإلسرائيلية للحرب على غ، د حكمت عداون أحم .2
 .م2012غزة ،-رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة األزهر وصفية مقارنة لثالث صحف،

 األجنبية الفضائيات مواقع في م2012 عام غزة على للعدوان الخبرية االطر هللا عوض هللا عبد أحمد .3
 سالميةاال جامعة اإلعالم الصحافة قسم االداب كلية مقارنة تحليلة دراسة العربية باللغة األلكترونية

 .م2014
المعالجة الصحفية للحرب السادسة وتداعياتها على القضية الفلسطينية " زهير عابد، ومروان الصالح، .4

 ،عة األقصى المجلد الثانيمجلة جام الحياة الجديدة(-القدس–)األيام  دراسة تحليل مضمون لصحف
 م.2008

 بيروت، للدراسات، باحثال مركز ،"األقـصـى وانـتـفـاضـة اإلسـرائـيـلـي اإلعــالم"عدنان أبو عامر،  .5
 .م2004

 .110ص م،1990كوسيف شموئيل، اإلعالم اإلسرائيلي معهد للدراسات واألبحاث تل أبيب، أكتوبر  .6
 – نيالفلسطي الصراع غزة– االزهر ،جامعة السياسية العلوم في مساعد أستاذ سعده أبو سعود مخيمر .7

 لوحدةا دراسات منشور،مركز بحث  نموذجاً "تايمز نيويورك صحيفة :األمريكي اإلعالم في اإلسرائيلي
 .البحرين مملكة في العربية

 قطاع على لياإلسرائي للعدوان العربية الصحافة تغطية منشورة غير ماجستير رسالة فرج هللا نصر محمد .8
 طاالوس الشرق  جامعة( القاهرة – ،االهرام لندن -العربي األردنية،القدس الراي) 2009-2008 عام  غزة
 .2011 عام
 الكتب 
جراءاته ومناهجه، طمفهو -أحمد عمر، البحث العلمي )  .1 م( ص 1994، )ليبيا: جامعة بنغازي، 1مه وا 

15.  
م( 2002)اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة الشعاع الفنية،1فاطمة صابر، أسس ومبادئ البحث العلمي، ط) .2

 .87ص
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جراءاته ومناهجه، ط-أحمد عمر، البحث العلمي  .3 م( ص 1994، )ليبيا: جامعة بنغازي، 1مفهومه وا 
15. 

زئيف شابيت اتجاهات في المجتمع اإلسرائيلي، ، المجلد الثاني، دار النشر التابعة  إفرايم  ياعر، .4
 .16، شارع كالوزنر،ص2003للجامعة المفتوحة 

، ""الصحافة واإلعالم في إسرائيل بين التعددية البنية والمؤسساتية وهيمنة الخطاب القومي أمل، جمال، .5
 141ص.2005"، رام هللا، فلسطين، الفلسطيني للدراسات الفلسطينية "مدار المركز

 88، ص2006جوني، منصور، االصطالحية االنتقائية في الصحف العبرية، قضايا إسرائيلية، شتاء  .6
 .61(ص1983)علم الكتب:القاهرة ،1اإلعالم: األسس والمبادئ، ط سمير، بحوثحسين محمد  .7
 .206،ص1999ع،سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم، القاهرة، عالم الكتب للنشروالتوزي .8
م( 2000، )القاهرة: دار الهاني، 2عاطف عدلي العبد، المنهج العلمي في البحوث اإلعالمية، ط .9

 .15ص
، دار 2004، 1، اإلعالم االسرائيلي ومحددات الصراع "الصحافة نموذجا"، ط عودة الرفوععاطف  .10

 86والتوزيع، صالفارس لنشر 
 54، ص1975المصطلحات الصهيونية، طبعة عام عبد الوهاب محمد المسيرى، موسوعة المفاهيم و  .11
 1ص ،2013(، 2012و2008تقرير، توجهات اإلعالم اإلسرائيلي خالل ) عامر، عدنان، أبو .12
 52، ص1987الجليل لنشر، الطبعة األولى، "، دار"اإلعالم اإلسرائيليالهور، السعدي، و، منيرغازي  .13
م( ص 2004، )القاهرة: عالم الكتب، 2ية، طمحمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالم .14

153. 
م( ص 2004، )القاهرة: عالم الكتب، 2محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، ط .15

153. 
 158 ، ص1968االبحاث"م.ت.ف" ، مركز2منذر عنبتاوي،" أضواء على االعالم االسرائيلي"ط .16

 159وص
سابق، مرجع 2005،االزهر، غزة ، جامعة1اإلسرائيلي، طني اإلعالمي الفلسطي طالب، الصراعموسى  .17
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 :حول استقصاء صحيفة
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 هـ1435-م2013

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 

 السيدة/ السيد

 

 

 قالشر الدراسات في الماجستير درجة علي للحصول الطالبة تجريها دراسة إطار في االستمارة هذه تأتي           

 األعالم لوسائل  الفلسطيني الجمهور استخدامات علي للتعرف الطالبة وتعدها بغزة األزهر جامعة من األوسط

  منها المتحققة واالشباعات 2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلية

 

 التي اتيوتوص نتائج إلي التوصل في لإلسهام االستمارة هذه تعبئة في امع التعاون حضاراتكم من الطالبة تأمل     

 داخل المجتمع على وتأثيرها 2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلي األعالم وسائل متابعة نسبة معرفة من تمكنها

 . الفترة تلك في غزة قطاع

 

 

 

 أنب العلم ،مع وموضوعية بصدق أسئلتها علي واإلجابة ، الجاد باهتمامكم االستمارة هذه تحظي أن أرجو لذا         

 .  العلمي البحث أغراض غير في تستخدم لنو سرية ستمارةاال هذه معلومات

 

 

 

 الطالبة

 علي الشيخ ياسر نسمة
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 الشخصية البيانات:  األول المحور

  : االجتماعي النوع -1

 ذكر                                           أنثى 

 :العمر -2

 سنه 45 - 36                  سنه 35 - 26                سنة 25 - 16

 سنة 60 من اكبر                سنه 60 - 46

 

 :التعليمي المستوى -3

 عليا دراسات(                                           ،بكالوريوس لسانس) جامعي             فأقل عامة ثانوية

 (،دكتوراه ماجستير ،عالي دبلوم)

 

 : اإلقامة مكان -4

   غزة لقطاع  الحدودية المناطق          غزة في الداخلية المناطق 

                                             

 :االجتماعية الحالة -5

 مطلق          أرمل          متزوج    .       أعزب 

 

  :المهنة -6

 العمل عن عاطل.           عامل             .موظف             .طالب  

 

 : السياسي االنتماء -7

                                            فتح حركة 

 حماس اإلسالمية المقاومة حركة

       اإلسالمي الجهاد حركة

 الشعبية الجبهة

 مستقل

 ................ أذكر أخرى

 

 ؟اإلسرائيلي االحتالل قبل من 2012-2008 حربي خالل ألحداث التعرض في سابقة خبرة -8

   األسرة داخل أكثر أو شهيد   

  جريح   

 بك الخاصة كيةلبالم الخاصة ضيااألر في وغلت   

   اإلسرائيلي االحتالل لدى أسير   

 .....................                              أذكر أخرى   

     

              ؟ 2012- 2008 حربي خالل اإلسرائيلي األعالم  وسائل تابعت هل -9
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 ال             أحيانا                   دائما         

 (       مشكورا اإلجابة عن التوقف أتمنى "ال" اإلجابة كانت إذا)

   اإلسرائيلية اإلعالم وسائل استخدام:  الثاني المحور

 2010-2008 حربي خالل  تابعتها التي اإلسرائيلي اإلعالم وسائل لغة ما

                       أجنبية                          عبرية           عربية   

  ؟2012-2008 حربي خالل تابعتها التي اإلسرائيلي اإلعالم وسائل ما  -10

 2012حرب 2008حرب الوسائل

   .االلكترونية مواقع

   إذاعات

   تلفزيون قنوات

   صحف

 :.............ذكرها الرجاء أخرى

 2012-2008 حربي خالل تابعتها التي وسائل أهم ما  -11

 

  ؟2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلي اإلعالم لوسائل تعرضك معدل ما -12

                       ذلك من أأقل              أسبوعيا  مرة           أسبوعيا مرات 3-2            يوميا     

 

 ؟2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلي  األعالم لوسائل متابعتك أسباب  ما -13

 على مهم غير السبب أن تعني" 0" فالدرجة السبب، ألهمية لتشير"8 و 0 "بين درجة فضلك من امنح) 

 (للسبب القصوى األهمية إلى  تشير "8 "بينما اإلطالق،

 

 أهم ما -14

 البرامج

الحر
 بين

 قنوات إذاعات االلكترونية مواقع
 تلفزيونية

 صحف
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2حرب
008 

                      

2حرب
012 

                      

 2012حرب 2008حرب األسباب
   الجمهور عقلية يحترم

   2012/ 2008 الحربين وتطور أحداث متابعة من  تمكنك
   الحربين خال اإلسرائيلي العام للرأي معرفتك في تساهم

   اإلسرائيلي اإلعالم وسائل بها تتمتع التي المصداقية
   والتشويق الجذب أسلوب امتالكها

   الحربين خالل الداخل في يحدث ما حول مفصلة اتمعلوم تقدم
   كافية غير المحلية األعالم وسائل تقدمها التي المعلومات

 :......................................اذكر أخرى
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 البرامج          السياسية البرامج ؟2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلي اإلعالم في تابعتها التي والمواضيع

    الحوارية البرامج             الثقافية

 :.......................... ذكرها يرجى أخرى،              الفنية البرامج            األخبار نشرات

 اإلسرائيلي اإلعالم لوسائل الفلسطيني الجمهور استخدام من المتحققة االشباعات: الثالث المحور

   

 المحلى اإلعالم وسائل من أكثر بالمصداقية 2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلية األعالم وسائل يزتتم هل -15

 القطاع؟ داخل

  أعرف ال                 ال                 نعم 

 17 سؤال إلى انتقل أعرف ال أو ال اإلجابة كانت إذا

 وجهة حسب على 2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلي اإلعالم مصداقية على تدل التي المؤشرات ما  -16

 نظرك؟

 2012حرب 2008حرب المؤشرات

   موثقة مصادر على اإلسرائيلية األعالم وسائل اعتماد
   اإلسرائيلية األعالم وسائل على المحلي األعالم اعتماد
    اإلسرائيلية االلكترونية المواقع من أخبار المحلي األعالم  ترجمة
   مستمر بشكل والبيانات اإلحصائيات لنسبة رائيليةاإلس األعالم ذكر

 :.......................................................ذكرها أخرى،يرجى

  

 

  ؟2012-2008 حربي حول ةاإلسرائيلي األعالم وسائل قدمتها التي المعلومات كفاية مدى ما -17

 كافية غير              متوسطة                       كافية

 

 ؟2012-2008 حربي خالل ةاإلسرائيلي األعالم سائل و قدمتها التي المعلومات طبيعة ما -18

 ...............ذكرها ،يرجى أخرى       عسكرية       اقتصادية         سياسية           أمنية

 

 في التوضيح سيتم) ؟2012-2008 حربي خالل السياسي توجهك على اإلسرائيلية اإلعالم وسائل أثرت له -19

 (التالي السؤال

 "21ال السؤال إلى انتقل"ال                           نعم 

 

 ؟2012-2008  حربي خالل السياسي اتجاهك في ةاإلسرائيلي األعالم وسائل تأثير طبيعة ما -20

 

 ما -21

 ؟2012- 2008 حربي خالل ةاإلسرائيلي اإلعالم وسائل من عليها حصلت التي المعلومات مصداقية مدى

 2012حرب 2008 حرب التأثير طبيعة
   المقاومة دعم زيادة

   أخر فصيل إلى التحول

   المقاومة كراهية
   هللا رام سلطة سياسة دعم

   غزة قطاع سلطة سياسة دعم
   غزة قطاع سلطة سياسة رفض
   القطاع خارج للهجرة السعي
 :............................................................................ذكرها ،الرجاء أخرى
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   عالية مصداقية

  ضعيفة مصداقية

 مصداقية توجد ال

 وسائل متابعة عن أغناك مما 2012-2008 حربي عن أشباعاتك ةاإلسرائيلي اإلعالم وسائل حققت هل  -22

 (الحالي السؤال يوضح التالي السؤال) ؟المحلي األعالم

 "24ال السؤال إلى انتقل "ال                 أحيانا                  منع

 

 ؟2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلية اإلعالم وسائل متابعة من تحققت التي االشباعات هي ما -23

 عدم إلى تشير "0" فالدرجة التالية، اإلشباعات تحقق لدرجة لتشير "7و 0" بين درجة فضلك من امنح) 

 (التام التحقق إلى  تشير" 7" نمابي التحقق،

-2008 حربي خالل ةاإلسرائيلي اإلعالم وسائل عبر تلقيتها التي والمعلومات األخبار مع تعاملك كان كيف -24

 ؟2012

 جدا   عالية بجدية

 عالية بجدية

 االخبار مع اتعامل لم

 ضعيفة بجدية

 جدا   ضعيفة بجدية

 

-2008 حربي خالل اإلسرائيلية األعالم وسائل من عليها حصلت التي المعلومات من استفادتك مدى ما  -25

 ؟2012

 استفادة      منخفضة استفادة           متوسطة استفادة        عالية استفادة                جدا عالية استفادة

 جدا منخفضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012حرب 2008حرب االشباعات
   الحربين انتهاء بعد اإلسرائيلية اإلعالم بوسائل الثقة زيادة

   الحدث قلب داخل بأنك شعورك

 لها متابعتي خالل من اإلسرائيلية اإلعالم وسائل بأساليب المعرفة زيادة
 الحربين خالل

  

       للحربين تغطيتها خالل من المحلي الماإلع بوسائل الثقة زيادة

    والرعب الخوف تقليل
    بالتضليل اإلسرائيلي اإلعالم وسائل تناولتها التي اإلخبار اتسام
 :.........................................................ذكرها يرجى أخرى
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 اإلسرائيلية اإلعالم وسائل استخدام تأثيرات:  الرابع المحور

 

 ؟2012-2008 حربي خالل اإلسرائيلية اإلعالم وسائل متابعة عن الناتجة السلوكية التأثيرات هي ما  -26

 حرب  وجدانية التأثيرات

2008 
 حرب

2012 
 جانبلل تعاطفك زيادة على عملت الحربين خالل اإلسرائيلية األعالم لوسائل متابعتك

 اإلسرائيلي
  

 للجانب الكرة زيادة على عملت الحربين خالل اإلسرائيلية األعالم لوسائل متابعتك
 اإلسرائيلي

  

 الشعور وعدم واإلحباط الخوف" غزة قطاع داخل نالمواطني لدى السلبية المشاعر زيادة
 "باألمان

  

    زيادة التعاطف والتكافل االجتماعي

 :..............................................................................ذكرها الرجاء أخرى

 

 2012حرب 2008حرب سلوكية تأثيرات
    المقاومة في المشاركة

   اتواالعتصام المظاهرات ة فيالمشارك
   المسلحة المقاومة رفض
   نفسي بشكل الفلسطينيين المدنين دعم
   للمتضررين المساعدات تقديم
 :.......................................ذكرها الرجاء أخرى

 

 2012حرب 2008حرب معرفية تأثيرات
   الحربين خالل األحداث عن المعلومات زيادة

   اإلسرائيلي الجانب بسياسة المعرفة يادةز
   القطاع داخل المقاومة تملكها التي العسكرية القوة مدى على التعرف
 :.............................................ذكرها الرجاء أخرى
 

        

         

 

 

 

 

 
 

 تــــــــعـــاونـــكــــــــم حـــسن على الشـــــــكـــر جـزيــــل لــــكـــم
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 (2ملحق رقم)
 دليل المقابلة

 م.2012-2008اإلسرائيلي على الرأي العام الفلسطيني خالل حربي أسئلة مقابلة بخصوص تأثير األعالم 
 ما طبيعة تأثير اإلعالم اإلسرائيلي على توجهات المواطنين نحو المقاومة داخل القطاع ؟ -1
على  وان وجد ما مدى تأثيره هل هنالك متابعة من قبل الجهات المختصة لما يقدم في اإلعالم اإلسرائيلي  -2

 لفلسطيني؟الرأي العام ا
 هل هناك دور لألعالم الفلسطيني لمواجهة األعالم أإلسرائيلي وان وجد ما هو؟ -3
ما هي طبيعة المخاطر التي تهدد المجتمع الفلسطيني في ظل ما يتوجه له من داعية عبر األعالم  -4

 اإلسرائيلي؟
 ؟2012-2008ما طبيعة مضمون األعالم اإلسرائيلي خالل حربًي  -5
 ؟2012-2008لدالالت التي استخدمها األعالم اإلسرائيلي خالل حربي ما هي ا -6
ما هي األسباب التي تراها تؤدي لتوجه المواطنين الفلسطيني لمتابعه األعالم اإلسرائيلي بشكل عام وبشكل  -7

 ؟2012-2008خاص متمثل بأهالي قطاع غزة في فترة حربي 
 ؟2012-2008ي خالل حربي ما الصفة التي اتسم بها األعالم اإلسرائيل -8
 ؟2012-2008األغراض التي ركز عليها األعالم اإلسرائيلي خالل حربي  ما هي  -9

ما مدى اعتماد وسائل األعالم اإلسرائيلي على التالعب بالمصطلحات لخدمة أهدافه في صياغة الرسالة  - 10
 ؟2012-2008اإلعالمية وخاصة خالل حربي

 
ات ما بين فتر  في صياغة الرسالة اإلعالمية لوسائل األعالم اإلسرائيلي هل هناك اختالف واضح  -  11

 الحرب على غزة وفترات التهدئة السابقة والالحقة للحرب ؟
 
هل تختلف صياغة الرسالة اإلعالمية في األخبار المتعلقة بقطاع غزة عن األخبار المتعلقة بالضفة  - 12

 وجود ذلك االختالف؟ ألغربية وان وجد االختالف ما هو السبب في
؟وهل هناك تغيير نظرا 2012-2008كيف تعاملت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي مع األخبار خالل حربي  - 13

 لطبيعة اختالف الظروف الخاصة بكل 
 

 

 

 (3ملحق رقم )

 أسماء المحكمين
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 :زهر جامعة اال–استاذ العلوم السياسية  المشارك  مخيمر أبو سعده أستاذ
 غزة. –
 طلعت عيسى استاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة كلية  كتور:الد

 غزة.-اآلداب الجامعة اإلسالمية 
 الطهراوي أستاذ اإلعالم المساعد كلية اإلعالم جامعة  الدكتور: نبيل

 .غزة-االقصى 
 :الصحافة واإلعالم  ورئيس قسمعدنان أبو عامر استاذ مشارك،  استاذ

 غزة.-في جامعة أالمه 
 محاضرا غير متفرغ في جامعتي بير زيت : سفيان أبو زايدة االستاذ

 خبير-أكاديمي ،فتحفي المجلس الثوري لحركة  والقدس وعضو منتخب
 .في الشؤون اإلسرائيلية

 :ارنون غروس مدير راديو صوت إسرائيل باللغة العربية. األستاذ 
 

 

 

 
 

 

 (4ملحق رقم )

 

 

 (2012و-2008منشورات وزعت على أهالي القطاع خالل حربي )
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 (2008/2009منشور حرب)
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 (:2012نموذج منشور عن حرب )

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




