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 ملخص الرسالة

هدفت الدراسةةةة إلل التعرل علل م مس وسةةةمات الخعاب اإلع مي ئاإلسةةةراليلي  بالل ة 
العربية علل شةةةةةةةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةةةةةةةةل اقجتماعي تااه القدإل، وتحد د ا قبل وبعد اعترال اإلدارة 

ليل ، وينبثق عن هذا الهدل ث ثة أهدال: األولي تعلق بتح"إسراليل" عاامة لدولةاألمريكية بها 
 .المضمون والشكل ، والثاني: بتحليل الخعاب ،والثالث :بالمقارنة المنهاية

الواةةةةةظية نلرا  لعبيعة الدراسةةةةةة، وفي  لل اسةةةةةتخدم الالاحث  الالحوث إللالدراسةةةةةة  تنتمي
ث ثة مناهج مختلفة، وهي منهج الدراسةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةحية، ومنهج تحليل الخعاب، ومنهج دراسةةةةةةةةةة 

 الع قات المتالادلة.

تمثلت أدوات الدراسةةةةةةةة في اسةةةةةةةتمارة تحليل المضةةةةةةةمون، واسةةةةةةةتمارة تحليل الخعاب، وأداة 
اقع   منشورا ، وت ريدة، بو 255دراسة علل الظيس بوك، والتويتر ئالمقابلة، حيث بلغ حام عينة ال

   ت ريدة علل اةةفحة بنيامين نتنياهو90  منشةةورا  علل اةةفحة "إسةةراليل" تتللم بالعربية، ئ165ئ
 م.2018/4/30م، وحتل تاريخ 2017/11/1بدءا  من تاريخ 

ئاإلسةةراليلي ،  كان من أولويات الخعاب اقسةةتيعان في القدإلخلصةةت الدراسةةة إلل أن 
في  التضةةةليل والتعتيم ، وجاء إسةةةراليلئإع ن القدإل عااةةةمة  وكان أهم أهدال الخعاب شةةةرعنة

اةةةةةدارة أسةةةةةاليب الخعاب اإلع مي، كما حلي التلذ ب بالنسةةةةةالة األعلل كأحد مسةةةةةارات البرهنة 
الفاعلة غير المنعقية في الخعاب "اإلسةةةةةةةراليلي" تااه القدإل، وتصةةةةةةةدرت الوقيات المتحدة القوى 

 الدولية جاءت المرجعية الد نية في ادارة األطر المرجعية للخعاب اإلع مي ئاإلسراليلي .

أواةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة بدعم قضةةةةةةةةايا مد نة القدإل، وتوفير الدعم المحلي، والعربي، والدولي 
ي للمقدسيين، والتأايل القانوني لوقية الشعب الفلسعيني علل أراضيه، وتاد د الخعاب اإلع م

فلسعيني متخصص  إع مي كادر تعويرالفلسعيني المستخدم لمنصات التواال اقجتماعي، و 
 لمواجهة ما شوهته الرواية "اإلسراليلية".
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Abstract   

The study aimed to identify the features and characteristics of the 

IsraeliArabic-language media discourse on Jerusalem on social media 

networks, especially before and after the American Administration’s 

recognition of Jerusalem as the capital of the state of "Israel".  

Due to the nature of this descriptive research, the researcher used 

three methodologies; the survey study approach, the discourse analysis 

approach, and the approach of studying mutual relations. The study tools 

consisted of a content analysis form, a discourse analysis form, and the 

interview. The size of the study sample on Facebook included (255) posts, 

and (165) tweets published on the webpage "Israel speaks Arabic", and 

(90) tweets on the webpage of Benjamin Netanyahu, starting from 

11/11/2017 to 30/4/2018.  

The study concluded that Jewish settlement in Jerusalem was one 

of the priorities of the (Israeli) discourse and one of its most important 

goals in legitimizing the declaration of Jerusalem as the capital of (Israel). 

Disinformation and obscurantism ranked top in Israeli media discourse 

strategies. Denial was also of the highest order as one of the illogical 

argumentation moves in the "Israeli" discourse towards Jerusalem. The 

United States was top among the international actors, and the religious 

reference was at the forefront of the frames of reference of the (Israeli) 

media discourse. 

The study recommended supporting the issues of the City of 

Jerusalem, providing local, Arab, and international support to 

Jerusalemites, establishing the legal mandate of the Palestinian people 

over their lands, renewing and developing the Palestinian media discourse 

used for social media platforms, and developing a specialized Palestinian 

media cadre to confront the distortions made by the "Israeli" narrative. 
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 ءااإلهد

 

 إلل التي ترفع جبينها نحو السماء.. إ  ق تاد في األرض مايالا  

 إلل القابضة علل الامر.. إ  ق تاد في أكنافها معينا  

 إلل القدإل وشهدالها.. جرحاها وأسراها.

إلل اليد العاهرة، التي أزالت من أمامنا أشةةةواك العريق، ورسةةةمت المسةةةتقبل بخعو  من 
األمةةل والثقةةة، قةةدوتي وملهمي، إلل من أحمةةل اسةةةةةةةةةةةةةةمةةه فخرا  بين النةةاإل، أبي الحبيةةب الةةدكتور 

بد السةةة م هنية، وقد أرضةةةاني ف ليل فهل رضةةةيت عنل، فأسةةةأع ف أن يعيل عمره إسةةةماعيل ع
 ليقود جيش الفاتحين للقدإل.

ا  إلل من ركع الععاء أمام قدميها، وأععتنا من دمها وروحها وعمرها حالا  وتصميما  ودفع
 أبقل طفلهةةا، ل ةةدأ أجمةةل، إلل التي ق نرى األمةةل إق من عينيهةةا، أمي الحبيالةةة التي كلمةةا كبرت

 فأهديل رسالتي لتهد ني الرضا والدعاء، فازاك ف خيرا ، وأمد ف عمرك.

إلل سةةةةةةةةةندي وعزتي وقوتي، ومن هم أقرب إلل قلبي، إخواني جميعا  وزوجاتهم، وأخواتي 
 العزيزات وأزواجهن، وعاللتي اللريمة السند والحاضن.

أعوام الدراسةةةةةةةةةة، زوجتي العزيزة،  إلل شةةةةةةةةةريكة العمر والحياة، التي سةةةةةةةةةاندتني علل مدار
 وأبنالي األحالاب.

إلل المتربعةةة علل عرا األيةةام، العةةابرة ل زمةةان، العفلةةة التي عمرت بيتهةةا من الحةةب 
 والحاارة، المهرة األايلة التي طالما سالقت دنياها وزمانها، فلسعين وقلبها المقاوم غزة.

 أسوار األسر. إلى شهداء وجرحى فلسطين، والقابضين على الجمر خلف

 

 

 الباحث

 يل هنيةمعاذ إسماع                                                                   
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 يردقوت رشك

لعقل وبا ،وعلم اإلنسةةان وكرمه،الحمد ف رب العالمين، الحمد ف الذي خلق القلم و كره 
 جمله وفضةةةةله، الحمد ف خالق اللون، مقدر األقدار، ميسةةةةر األمر جعل للناإل في القر ن بينات

 ،الهادي الالشةةةةير ،النبي األغر األمين ،من الهدي، ونصةةةةلي ونسةةةةلم علل المالعوث رحمة للعالمين
ب   ، الذي علمنا أن ق علم-محمد اةةةةةلي ف عليه وعلل  له واةةةةةحاله وسةةةةةلم–والسةةةةةراج المنير 

 وق إخ ص ب  نية اادقة. ،وق ابر ب  إخ ص ،وق عمل ب  ابر ،عمل

بي:     سةةةةةةةةةةةةةةهم ليه أناإل كرام وأخيار، وامتثاق  لقوع النأما من علم  نتفع به الناإل إّق وقد 
"من ق يشةةةةكر الناإل ق يشةةةةكر ف"، فدنني أتقدم بخالص الشةةةةكر والتقد ر إلل مشةةةةرفي الفاضةةةةل  

لي، فقد ؛ لتفضةةةةله بقبوع اإلشةةةةرال علل دراسةةةةتي، ومسةةةةاندته بد الحميد عيســـىالدكتور طلعت ع
ل منحني اللثير من وقته وجهده، وقدم لي توجيهاته وإرشةةةةاداته الثمينة دون ضةةةةار، فازاه ف عن

 كما أتقدم بالشكر إلل عضوي لانة المناقشة كل من:، وعن زم لي خير الازاء

 (حفظه هللا )مناقشاا داخلياا               الدكتور الفاضل/ محمد مشير عامر   
 اا(الدكتور الفاضل/ عدنان أبو عامر                  حفظه هللا )مناقشاا خارجي

 وق يسعني إق أن أتقدم بخالص الشكر وعليم اقمتنان إلل أعضاء الهيئة التدريسية في
 الدلو، والدكتور أحمد الترك،، األسةةةةةةتا  الدكتور جواد راغب اإلسةةةةةة مية قسةةةةةةم الصةةةةةةحافة بالاامعة

، وكل من درسةةةةةةةةةني ةالدكتور أيمن أبو نقير و والدكتور حسةةةةةةةةةن أبو حشةةةةةةةةةيش، والدكتور أمين وافي، 
خ ع مرحلة الماجسةةةتير، وأخص منهم: الدكتور محمد مشةةةير عامر، واألسةةةتا  منير أبو راإل .. 

 فازاهم ف خيرا .

اعم األوع والدي الحبيب ووالدتي وق أنسةةةةةةةةةةةةةل أن أتقدم بخالص الشةةةةةةةةةةةةةكر والتقد ر إلل الد
 العزيزة، وإخواني وأخواتي وزوجتي الحبيالةةة، وكةةذلةةل عةةاللتي اللريمةةة، وزم لي بةةالعمةةل، لةةدعمهم

سةةةةهم في تقديم العون والمسةةةةاعدة من أجل إنااز الرسةةةةالة أ وكذلل إلل كل من، ومسةةةةاندتهم دالما  
  الدكتور عبد السةةةةةةةتار قاسةةةةةةةم، وأخص بالذكر األسةةةةةةةتا ،بصةةةةةةةورتها الحالية حتل خرجت إلل النور

 والدكتور عدنان أبو عامر، والدكتور والل بكر عبد العاع.

ا أسةةةةةةةةةةأع ف العلل القد ر أن يكون هذا العملو خالصةةةةةةةةةةا  لوجهه اللريم، وأن ياعل ها وختام 
 الباحث                                علما  نافعا ، ويسهل لي به طريقا  إلل الانة.

 يل هنيةمعاذ إسماع                                                                   
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 ةالمقدم
منذ معلع التاريخ اسةةةةتعاع الالشةةةةر بناء روابل للتوااةةةةل بينهم خااةةةةة، وأنهم اجتماعيون 

بينهم بالعد د من مراحل التعور عبر الزمن، وتعورت  بعالعهم، حيث مرت وسةةةةةةةةةةةةالل التوااةةةةةةةةةةةةل
بشةةةةةةةكل قفت ومتسةةةةةةةارع مع العفرة التي شةةةةةةةهدتها التلنولوجيا حد ثا  خااةةةةةةةة بعد ت عية الشةةةةةةةالكة 

 العنلبوتية ئاإلنترنت  ل رض، لتصالس بذلل قرية ا يرة.

وهو شةةةةةةةةةةةةالكة اجتما ية بقدرات  (Facebook) بوكليسةةةةةةةةةةةةم ظهر موقع 2004في عام 
ما دفع  ،م2019لتصةةةةةةةةةةةةةل لنحو ملياري مشةةةةةةةةةةةةةارك عام هدت من نسةةةةةةةةةةةةةالة المشةةةةةةةةةةةةةاركين بعالية، زا

المسةةةةةةةةتثمرين بتلنولوجيا اقتصةةةةةةةةاقت نحو إنتاج تعبيقات أخرى كان لها األثر األكبر في تلوين 
أنما  مختلفة من التوااةةةةةل اقجتماعي منها تويتر، ويوتيوب، إنسةةةةةتارام، سةةةةةناب شةةةةةات، جوجل 

 . 1ئب إل، وغيرها

 األفلار حرب شةةةن إللع ئاإلسةةةراليلي  مع بداية اغتصةةةابه ألرض فلسةةةعين عمد اقحت 
فناده  وحدتهم، تفتيت علل والعمل والعرب، الفلسةةعينيين معنويات تحعيمل العقوع، علل للسةةيعرة

ض" أر  ب  لشةةةةةةةةةةةةعب شةةةةةةةةةةةةعب ب  أرضاقدعاءات الالاطلة " من املةق  دخر جهدا  في الترويج ل
 علل المتوااةةةةةةةل عدوانهاخ ع مراحل " اإلسةةةةةةةراليلية" الدعاية واكبت كما ، الفلسةةةةةةةعينيين ققت ع
تسةةةةةخر  تخوضةةةةةها وحرب عدوانأ كل ومع وأسةةةةةاليبها، أدواتهابتعوير  والعرب الفلسةةةةةعيني الشةةةةةعب
 وتركز ،أطماعها اقسةةةةةةةتعمارية المتنوعة مع تنسةةةةةةةام األهدال من جملة لتحقيق لدعاليةا مواردها
 .وعربية وفلسعينية محلية مختلفة مستويات علل الدعالية جهودها

 -وقد ركز رليس وزراء "إسةةةةةةةةةةةةةةراليةل" إ هود باراك أثنةاء قمةة كامب ديفيةد الفلسةةةةةةةةةةةةةةعينيةة
، إلبراز الالعد الد ني في الصةةةراع علل "جبل الهيكل"علل مسةةةألة  م 2000"اإلسةةةراليلية"، في العام

الشةةةةةر ية،  لقدإلاإلسةةةةةراليلي" ل "القدإل علل حسةةةةةاب بعده السةةةةةياسةةةةةي، في محاولة لتبرير اقحت ع
م وتدعو 1967التي تعتبرها قرارات الشةةةةر ية الدولية جزءا من األراضةةةةي الفلسةةةةعينية المحتلة عام

 .)2(هإسراليل إلل اقنسحاب من

ومنذ تلل القمة، ازدادت حدة الخعاب "اإلسةةةةراليلي" إلل ضةةةةرورة اقحتفار بالسةةةةيعرة عل 
ىالمدنية المقدسة بحاة وجود أنقاض الهيكل الثاني تحته، علما  بأن هذا الزعم لم تؤكده الحفريات 

يوم، وأعماع التنقيب من قبل اقحت ع، إ  لم يكتشةةع علماء اآلثار اإلسةةراليليون بنتياتها، وإلل ال
                                                           

   مقاع منشور بعنوان: ليسبوك، بموسوعة ويكيبيديا علل اإلنترنت. 1ئ
 القدإل بين بعد ها الد ني والسياسي.  الشريف، قضية 2ئ
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سةةةةةةةةةةةوى  ثار رومانية وبيزنعية وإسةةةةةةةةةةة مية، ما  دحد ادعاءات المحتل، ويؤكد مللية الشةةةةةةةةةةةعب 
الفلسةةةةةةةةةةةةةةعيني للقدإل الرامية باذورها في أعماق الوجدان الفلسةةةةةةةةةةةةةةعيني، كونها عااةةةةةةةةةةةةةةمة الدولة 
الفلسةةةةةعينية، وقبلة المسةةةةةلمين األولل، وملتقل الحضةةةةةارات، ومهد الديانات السةةةةةماوية، مما جعلها 

 لصراع الفلسعيني "اإلسراليلي".محورا  ل

ا في ويمكن القوع إن استراتياية الصراع مع "اقحت ع اإلسراليلي" شهدت ت يرا  دراماتيكي  
النشةةةةعة،  ا" إلل جانب اةةةةراعها المسةةةةلس ودبلوماسةةةةيتهلاآلونة األخيرة تمثل في اسةةةةتخدام "إسةةةةرالي

 ملحوظا  خااةةةةةةةةة عقب إع ن والخعاب الدعالي المنلم، الذي شةةةةةةةةهد في اآلونة األخيرة نشةةةةةةةةاطا  
اسةةةتهتارا  اإلدارة األمريكية القدإل عااةةةمة إلسةةةراليل، خ فا  للمواثيق والقوانين والشةةةر ية الدولية، و 

 والم  ين من العرب والمسلمين حوع العالم. نبمشاعر الفلسعينيي

وتزامنا  مع ما يشةةةةةةةهده العالم من نمو متسةةةةةةةارع في مااع التوااةةةةةةةل واقتصةةةةةةةاع وتحد دا  
 شةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةل اقجتماعي لمالها من تأثير في تعزيز الرواية "اإلسةةةةةةةراليلية" من خ ع قدرتها

ي أعلل تمرير الدعاية السةةوداء والترويج للدعاية السةةياسةةية والشةةالعات فضةة   عن إمكانية تزوير 
 حقالق باستخدام شالكة التواال لتبدو للمتابع حقيقية.

ثيرها " ل همية الالال ة لشةةالكات التوااةةل اقجتماعي، وتأوإدراكا  من اقحت ع "اإلسةةراليلي
 الملموإل في الامهور العربي، فقد سةةعل جاهدا  لبناء منصةةات ناطقة بالل ة العربية للتوااةةل مع
 الامهور العربي، لتمرير روا تها الخااةةة حوع القدإل والترويج لمشةةروع التعبيع العربي كان من

اةةةفحة المنسةةةق، والسةةةفارة "اإلسةةةراليلية" و"إسةةةراليل" في مصةةةر أبرزها اةةةفحة إسةةةراليل بالعربية، و 
 واألردن.

وإيمانا  من الالاحث باألهمية الوطنية للقدإل كونها عااةةةةةةةةةةةةةمة لدولة فلسةةةةةةةةةةةةةعين، والرمزية 
الد نية للمد نة، حيث تمثل ملتقل للديانات السةةةةةةةةةةةةةةماوية، سةةةةةةةةةةةةةةعل الالاحث لتحليل أبعاد الخعاب 

سةةةراليلي" حوع القدإل، ومن خ ع  شةةةالكات التوااةةةل اقجتماعي بالل ة العربية، للتعرل علل "اإلأ
 د ناميكية هذا الخعاب ومرتلزاته، ودوره في تمرير الرواية ئاإلسراليلية  بشأن القدإل.   
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 لالفصـــل األو

 ةاإلطار العام للدراس
 

 
 



 :الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 : تمهيد
 الخعابموضةةةةوعات  تناولت التي السةةةةابقة الدراسةةةةات أهم بيان إلل األوع الفصةةةةل  هدل

 كما ،تااه قضةةةةية القدإلبالل ة العربية في شةةةةالكات التوااةةةةل اقجتماعي  "اإلسةةةةراليلي" اإلع مي
 الدراسةةةةة النلري، إلل إطار وتسةةةةاؤقتها، إضةةةةافة وأهدافها، الدراسةةةةة، وأهميتها، مشةةةةكلة يسةةةةتعرض

 وعينتها، وإجراءات الصةةدق والثالات والمصةةعلحات وماتمعها، وأدواتها، ومنهاها، الدراسةةة، ونوع
 .وتقسيم الدراسة في الدارسة المستخدمة

 : أوالا: أهم الدراسات السابقة
عمد الالاحث إلل تحليل مشةةةةكلة الدراسةةةةة بشةةةةكل أكثر وضةةةةوحا ، من خ ع إجراء دراسةةةةة 

ألبرز الموضةةةوعات والدراسةةةات  ات الصةةةلة بموضةةةوع الدراسةةةة، و لل وفق ترتيب مسةةةحية شةةةاملة 
وهي الدعاية  ،زمني من األحدث إلل األقدم، مع التركيز علل المحاور األساسية لموضوع الالحث

والخعاب اإلع مي، وشالكات التواال اقجتماعي والقضية الفلسعينية، واإلع م وقضية القدإل 
 :لتاليعلل النحو ا

 

 :دراسات الدعاية والخطاب اإلعالميلمحور األول: ا

 : 1ئ (2019دراسة بسام ) .1

، اقجتماعي التوااةةةةةةل مواقع عبر الصةةةةةةهيونية الدعايةالتعرل علل  الدراسةةةةةةة إلل هدفت
ة النصية والموضوعات اللاهرة والدققت اللامن اتر المنشو تحليل المعاني اللامنة في  خ عمن 

 .الفوتوغراليةفي الصورة 

 وال زمة المكملة المعلومات اسةةةةةةةةتقاء أجل من بالمشةةةةةةةةاركة الم حلة أداة  الالاحث واعتمد
 للتعرل الشةةةةةةالكة عبر اإلع مية والتعبيقات للمواقع متوااةةةةةةل اسةةةةةةتعماع عبر و لل ،الميدان من

 .الداخل من وتحليلها اللاهرة، علل أكثر للتعرل خفاياها، علل
                                                           

   بسام، الدعاية الصهيونية عبر مواقع التواال اقجتماعي.1ئ
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، 2014/7/6خ ع المدة الزمنية الممتدة من ،الواظيةتنتمي هذه الدراسة إلل الدراسات 
 .2014/8/26وحتل 

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ان الدعاية الصهيونية اليوم تقوم علل أسس جد دة مت يرة علل نعاق واسع، دون  .أ
 .األخرى  الوساللالتفريل في 

 مثلنا، عاد ين بشرا   بوافهم لهم وتعبيعا   الصهيوني، اقحت ع جنود أنسنةالسعي نحو  .ب
 .وأح مهم وطنهم لهم

إلل اقجتماعي  التواال شالكات استخدمها خ ع من الصهيونية الدعاية  لةت هدف .ت
 يمكن  راء مارد الحقالق بعد وجعل الرؤى، واضعرابالفلري  الشتات حالة خلق

 .تعد لها
 : 1ئ(2019) قنديلدراسة  .2

بقضةةةةةةةةةية األسةةةةةةةةةرى في الصةةةةةةةةةحع هدفت الدراسةةةةةةةةةة إلل التعرل علل مواد الرأي المتعلقة 
 الفلسعينية اليومية، وراد مدى اقهتمام بها، واللشع عن مدى معالاتها لقضية األسرى.

وتنتمي هذه الدراسةةةةةةة إلل الدراسةةةةةةات الواةةةةةةظية، حيث اسةةةةةةتخدم الالاحث منهج الدراسةةةةةةات 
في المسحية وفي إطارها استخدم أسلوب تحليل المضمون، إلل جانب منهج الع قات المتالادلة و 

إطاره تم توظيف أسةةةةلوب المقارنة المنهاية، وتمثلت أداة الدراسةةةةة في اسةةةةتمارة تحليل المضةةةةمون 
لامع وتصةةةةةنيف البيانات والمعلومات، وشةةةةةملت عينة الدراسةةةةةة الصةةةةةحع الفلسةةةةةعينية ئفلسةةةةةعين، 

م حتل 2017 1 1الحيةةةةةةاة الاةةةةةةد ةةةةةةدة، األيةةةةةةام، القةةةةةةدإل ، خ ع الفترة الزمنيةةةةةةة الممتةةةةةةدة من 
 م.2018 12 31

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

وجود تالا ن بين الصحع الفلسعينية في  كر قضية األسرى، حيث تصدرت احيفة  .أ
 %.50القدإل المرتالة األولل بنسالة 

جاءت قضية إضراب األسرى في المرتالة األولل من اهتمام الصحع الفلسعينية موضع  .ب
 الدراسة.

 اللاريكاتور كأهم المصادر.جاء كاتب المقاع في المرتالة األولل قبل رسم  .ت
 

                                                           

 قند ل، معالاة مواد الرأي في الصحع الفلسعينية اليومية لقضية األسرى دراسة تحليلية مقارنة. (1)
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 : 1ئ(2017)أبو شنب  دراسة .3

 م2014خ ع عدوان "اإلسةةةةةةةةراليلي" التعرل علل الخعاب الدعالي  الدراسةةةةةةةةة إلل هدفت
النصةةةةةةةةةةةية والموضةةةةةةةةةةةوعات اللاهرة  اتر المنشةةةةةةةةةةةو علل غزة، من خ ع تحليل المعاني اللامنة في 

 .الفوتوغراليةوالدققت اللامنة في الصورة 

 تحليل منهج علل الالاحث اعتمدوتنتمي هذه الدراسةةةةةةةةةةة إلل الدراسةةةةةةةةةةات الواةةةةةةةةةةظية حيث 
منشةةةةورا   120 منتقاة عينة علل الصةةةةورة وتحليل اللامنة المعاني تحليل أداتي امسةةةةتخدم الخعاب

ئاإلسةةةةراليلي  أليخاي أدرعي بالل ة العربية في الايش باسةةةةم الناطق اةةةةفحة علل250من أاةةةةل 
خ ع المةةةةةةةدة الزمنيةةةةةةةة الممتةةةةةةةدة  ،غزة علل  يالعةةةةةةةدوان ئاإلسةةةةةةةةةةةةةةراليل خ عليس بوك  موقع
 .2014/8/26، وحتل 2014/7/6من

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ظهار إالمدنيين الفلسعينيين و  علل تبرير استهدال "اإلسراليلي"الخعاب الدعالي عمل  .أ
 .الحرص علل س متهم

، المسؤولية وحدها عن القتل والدمار علل تحميل حركة حماإل منشورات ئأدرعي  ركزت .ب
 .ونزع عنها افة اإلس مية

 إناازاتالمقاومة، مقابل تضخيم  إناازاتتااهل  إلل "يالدعالي "اإلسراليلعمد الخعاب  .ت
 .رق يقهوترسيخ اورته كايش  "اإلسراليلي"،الايش 

 : 2ئ(2016)المصدر  دراسة .4

الدعاية في الصةةةةةةةةةةةحع المصةةةةةةةةةةةرية التعرل علل طبيعة وسةةةةةةةةةةةمات  الدراسةةةةةةةةةةةة إلل هدفت
اإلللترونية تااه حركة حماإل، باقعتماد علل تحليل المضةةةةةةةةةةةةةةمون اللمي والليفي، و ياإل أثر 
اإل د ولوجية السةةةةياسةةةةية الحاكمة في مصةةةةر علل الدعاية في الصةةةةحع اإلللترونية، مع توضةةةةيس 

 أوجه الشاله واقخت ل في جميع المااقت.

وفي إطاره  ،الواظية ضمن منهج الدراسات المسحية وتنتمي هذه الدراسة إلل الدراسات
وفي  ،سةةلوب تحليل المضةةمون، كما لاأ الالاحث قسةةتخدام منهج الع قات المتالادلةأتم اسةةتخدام 

أسةةلوب المقارنة المنهاية والدراسةةات اقرتالاطية، واسةةتخدم الالاحث اسةةتمارة تحليل  ا إسةةتخدمطارهإ
                                                           

 مواقع التواال اقجتماعي م عبر2014  أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام 1ئ
 "ليس بوك".

 المصدر، أساليب الدعاية في الصحع المصرية اإلللترونية تااه حماإل. (2)
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المصةةةري اليوم واألهرام،  يفتياد الصةةةادرة عن اةةةحالمضةةةمون، حيث شةةةملت عينة الدراسةةةة األعد
 .2014/6/30، وحتل 2013/7/2خ ع المدة الزمنية الممتدة من

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

تصدرت موضوعات سياسات حماإل تااه مصر الموضوعات التي ركزت عليها  .أ
 احيفتي الدراسة.

يق بينها وبين أطيال هدفت الدعاية في احيفتي الدراسة إلل تشويه حماإل، والتفر  .ب
 الشعب الفلسعيني.

ركزت احيفتا الدراسة في دعا تها نحو حركة حماإل علل أساليب اقستشهاد مثل:  .ت
نزع الشر ية، وإلقاء اللوم، وإط ق التسميات السلبية، وتوظيف دعاية غير منعقية 

 قالمة علل مخاطالة وجدان القارئ.
 : 1ئ(2015اليازوري ) دراسة .5

الدراسةةةة إلل تقييم مدى انسةةةاام الخعاب اإلع مي الفلسةةةعيني مع القانون الدولي  هدفت
م، وكةةذلةةل التعرل علل التقةةارير الةةدوليةةة التي  كرت أن 2012اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةاني خ ع عةةدوان عةةام 

ة خالع القانون الدولي اإلنسةةاني ومحاولة معرفة مدى دق ةالخعاب اإلع مي للمقاومة الفلسةةعيني
  لل.

الدراسةةةةة إلل الدراسةةةةات الواةةةةظية التحليلية، كما عمل الالاحث علل اسةةةةتخدام تنتمي هذه 
لتابعة االمنهج التاريخي وجمع البيانات المختلفة من وسةةالل اإلع م المتنوعة المقربة للمقاومة أو 
  149لها من خ ع استخدام أداة اقستالانة، و لل من خ ع أسلوب المسس الشامل لعينة قدرها ئ

 م.  2015العاملين في المااع اإلع مي خ ع العام من  ا  موظف
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ل وجهة التزام اإلع م الفلسعيني الداعم للمقاومة لمعا ير القانون الدولي اإلنساني من قب .أ
 نلر العاملين في المااع اإلع مي الفلسعيني.

محدودية دور وتأثير اإلع م الحكومي في بلورة سياسات تتعلق بالقانون الدولي   .ب
 اإلنساني.

                                                           

في ميزان القانون  2012اليازوري، الخعاب اإلع مي للمقاومة الفلسعينية في قعاع غزة خ ع عدوان  (1)
 الدولي اإلنساني.



19 
 

ن محدودية الخبرات اإلع مية والتدريب لدى العاملين في مااع اإلع م الخاص بالقانو   .ت
 الدولي اإلنساني ونقص التدريب والخبرات الخارجية.

 : 1ئ(2012عدوان ) دراسة .6

الصةةةةةةةةحافة "اإلسةةةةةةةةراليلية" في تناولها مارسةةةةةةةةته توضةةةةةةةةيس الدور الذي  الدراسةةةةةةةةة إلل هدفت
-2008للموضوعات اإلنسانية واقجتما ية والسياسية واققتصادية خ ع الحرب علل غزة عام 

2009. 

حيث اسةةةةةتخدم الالاحث أسةةةةةلوب  ،وتنتمي هذه الدراسةةةةةة إلل الدراسةةةةةات الواةةةةةظية التحليلية
يخي والمنهج المقارن، وتم جمع البيانات بواسعة استمارة تحليل المضمون، مستخدما  المنهج التار 

أحرنوت، و يديعوت و هي: هآرتس،  ،تحليل المضةةةةةةةمون، وتلونت العينة من ث ث اةةةةةةةحع عبرية
م، معتمدا  في 2009/1/18م، وحتل 2008/11/27معاريف، خ ع المدة الزمنية الممتدة من و 

  لل علل نلرية األجندة اإلع مية.  

 نتائج الدراسة:وكان من أهم 

است  ع احع الدراسة للمصدر اإلع مي الفلسعيني لتعزيز سياسات الحكومة لدى  .أ
 الرأي العام "اإلسراليلي".

تدني المصدا ية والحيادية للصحع موضوع الالحث نتياة ميلها لتأدية دور تعبوي  .ب
 لصالس المؤسسة العسكرية والسياسية اإلسراليلية.

عمل علل التعتيم والتضليل التام لماريات الحرب في توجه الصحع محل الدراسة لل .ت
 غزة تااه الرأي العام اإلسراليلي الداخلي.

 : 2ئ(2013أبو مزيد ) دراسة .7

المصةةةالحة  قضةةةية نحو الفلسةةةعيني الصةةةحفي الخعاب وتحليل هدفت الدراسةةةة إلل راةةةد
الفاعلة،  القوى  إلل المنسةةةةةةوبة واألدوار الصةةةةةةفات وراةةةةةةد أطروحاته، علل والوقول الفلسةةةةةةعينية،

خعاب  بين واقخت ل اقتفاق أوجه علل والوقول الخعاب، منتاو إليها يسةةةةةةةةةةةةةةتند التي والحاج
 . م (2009-2012وفلسعين خ ع الاد دة الحياة احيفتي

                                                           

 .2008-2009ب علل غزة عدوان، ت عية الصحافة اإلسراليلية للحر  (1)
 أبو مزيد، الخعاب الصحفي الفلسعيني نحو قضية المصالحة. (2)
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 تحليل وتنتمي هذه الدراسة إلل الدراسات الواظية المقارنة، حيث استخدم الالاحث منهج
 الحياة من احيفتي المتالادلة لعينة الع قات دراسة ومنهج الدراسات المسحية، ومنهج الخعاب،

 م.  2012فبرا ر 21 وحتل م 2009 فبرا ر11 منءا  بد وفلسعين، الاد دة
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

حليت أطروحة الحكومة في احيفتي الدراسة علل النسالة األكبر بين أطروحات  .أ
 المصالحة.

 المنسوبة للوقيات المتحدة األمريكية واقحت ع. السلبية المعلقة للصفات واألدوار .ب
 وجود تأثيرأ كبيرأ جدا  للسياسة التحريرية للمؤسسة الصحظية علل العاملين فيها.  .ت

 : 1ئ(2012دراسة أبو رميلة ) .8

هدفت الدراسةةةةةةةةة إلل تحليل النصةةةةةةةةوص السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية في الخعاب اإلع مي الفلسةةةةةةةةعيني 
   م.(2008-2009أثناء حرب غزة في "واإلسراليلي" 

وتنتمي هذه الدراسةةةةةة إلل الدراسةةةةةات الواةةةةةظية المقارنة، حيث اسةةةةةتخدم الالاحث أسةةةةةلوب 
تحليل المضةةةةةةةةمون، كما عمل الالاحث علل جمع البيانات المختلفة من وسةةةةةةةةالل اإلع م المتنوعة 

  م، (2008-2009المسموعة والمقروءة والمرلية خ ع المدة الزمنية للحرب الممتدة بين عامي 
 والعمل علل تحليلها.  

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

 .تستخدم العناار الل وية في الخعاب اإلع مي، لتخدم أهدافا  سياسية وأجندات مختلفة .أ
رب دعم اإلع م األوروبي واألمريكي لإلع م " اإلسراليلي" خ ع حربه، معتبرا  أنها ح .ب

 دلة.دفا ية وليست هاومية، بما يسمل بالحرب العا
ضعع الخعاب اإلع مي الفلسعيني خ ع الحرب مع تركيزه علل النواحي اإلنسانية  .ت

 والتضحيات، وليس التهد د والوعيد. 

 

 

 

                                                           

 أبو رميلة، ب غة الخعاب السياسي في حرب غزة: تحليل مقارن للخعاب الفلسعيني واإلسراليلي في اإلع م. (1)
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 المحور الثاني: دراسات شبكات التواصل االجتماعي والقضية الفلسطينية.
 

 : 1ئ(2017) نعيمدراسة  .9

بالل ة العربية تااه قضةةةةةةةةةية هدفت الدراسةةةةةةةةةة إلل راةةةةةةةةةد الخعاب الدعالي "اإلسةةةةةةةةةراليلي" 
المقاومة علل مواقع التوااةةةةل اقجتماعي، والوقول علل أهم موضةةةةوعاتها، والتعرل علل القوى 
 الفاعلة وأوجه اقتفاق واقخت ل علل عينة الدراسةةةة بموقعي التوااةةةل اقجتماعي ئالظيس بوك 

 وئتويتير .

مناهج هي:  ةت الالاحثة ث ثوتنتمي هذه الدراسةةة إلل الدراسةةات الواةةظية، حيث اسةةتخدم
منهج الدراسةةةةةةةةات المسةةةةةةةةحية وفي إطارها اسةةةةةةةةتخدمت أسةةةةةةةةلوب تحليل المضةةةةةةةةمون، ومنهج تحليل 

 وفي إطاره تم توظيف أسةةةةةلوب المقارنة المنهاية، ،الخعاب، إلل جانب منهج الع قات المتالادلة
ل المضةةةةةةةةةةةةةةمون، والثانية لتحلي ،األولل لتحليل الخعاب :وتم جمع العينة من خ ع اسةةةةةةةةةةةةةةتمارتين

وشملت عينة الدراسة افحة المنسق علل ليس بوك، وافحة أفخاي أدرعي علل تويتر، خ ع 
م، كما اسةةةةةةةةةةةةةةتخدمت الالاحثة 2017أغسةةةةةةةةةةةةةةعس 1م حتل 2016ما و 1الفترة الزمنية الممتدة من 

 نلرية األجندة اإلع مية واإلطار اإلع مي. 
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

لحة اهتمام افحتي الدراسة، ت ه إط ق النار من قبل تصدر موضوع تصنيع األس .أ
 المقاومة الفلسعينية.

اعتمدت افحتا الدراسة في خعابها اإلع مي علل مصادر البيانات والمعلومات  .ب
الرسمية وغير الرسمية "اإلسراليلية" حيث حصل هدل التضليل والتعتيم علل المرتالة 

 األولل، ت ه هدل تشويه المقاومة.
مفردة اإلرهاب األطروحات التي وافت بها افحتا الدراسة المقاومة تصدرت  .ت

الفلسعينية، وقد غلب علل افات وأدوار القوى الفلسعينية الفاعلة الدور السلبي، في 
 حين غلب الدور اإلياابي علل القوى اإلسراليلية الفاعلة.

 

 

                                                           

 ر شالكات التواال اقجتماعي.نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عب (1)
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 : 1ئHitchcock (2017)دراسة .10

  وتأثيرها، BDSالمقاطعة المعروفة باسةةةةةةةةةةةةةةم ئهدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلل التعرل علل حركة 
 باقعتماد علل المتابعة المالاشةةرة لما  تم نشةةره من المسةةؤولين عن الحركة علل شةةالكات التوااةةل

 اقجتماعي، والتي تستهدل "إسراليل" بسبب اعتداءاتها المتلررة ضد الفلسعينيين.

نهج المسحي في متابعتها وتنتمي هذه الدراسة إلل الدراسات الواظية التي استخدمت الم
لنشةةةا  الحركة واتااهاتها ونشةةةاطها وجانب حام التأثير تااه "إسةةةراليل" علل الصةةةعيد السةةةياسةةةي 
واإلع مي واققتصةةةةةةةةةةةةةةةادي، حيث لاأ الالاحث إلل جمع البيانات عن طريق الم حلة الدورية 

نلر علل شةةةةةالكات التوااةةةةةل اقجتماعي، ووجهات  BDSلمنشةةةةةورات المسةةةةةؤولين عن حركة اع 
 BDSالمتابعين للصفحة المعارضين أو المؤيد ن، وتلونت عينة الدراسة من افحات حركة اع 

 علل شالكات التواال اقجتماعي، واعتمدت علل نلرية اقستخدامات واإلشاعات.   
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

علل شالكات التواال اقجتماعي وجود تأ يد كبير  BDSأظهرت حركة المقاطعة اع  .أ
 لها ضد إسراليل وعلل وجه التحد د بالدوع األوروبية.

 من المتوقع أن  تنامل عدد المؤيد ن لها بشكل كبير في المدة الزمنية القادمة. .ب
قدرتها في الض ل علل إسراليل ودفعها قتخا  إجراءات مخالفة  BDSأثبتت حركة  .ت

 ة للت لب علل الخسالر الناتاة عن نشا  الحركة.لسياساتها العام
 : 2ئ(2014سكيك ) دراسة .11

شةةةةةالكات التوااةةةةةل اقجتماعي والدور الذي تلعاله  رعلل تأثي لهدفت الدراسةةةةةة إلل التعر 
الوطنية التي  االوطنية، وكذلل عرض أبرز القضةةةةةةةاي مفي تو ية الشةةةةةةةالاب الفلسةةةةةةةعيني بقضةةةةةةةاياه

 تناولتها شالكات التواال اقجتماعي.

وتنتمي هذه الدراسة إلل الدراسات الواظية التي استخدمت المنهج المسحي، حيث عمل 
الالاحث في إطاره علل اسةةةةةةتخدام أسةةةةةةلوب تحليل المضةةةةةةمون ومسةةةةةةس الامهور، ومن خ ع ث ث 

وهي: اسةةةةتمارة تحليل المضةةةةمون، وإدارة المقابلة  ،أدوات تم عبرها جمع البيانات موضةةةةوع الالحث
الشةةخصةةية، إلل جانب اةةحيفة اقسةةتقصةةاء اإلللترونية، كما شةةملت عينة الدراسةةة اةةفحتي غزة 

                                                           

(1) Hitchcock, Social Media Rhetoric of The Transnational Palestinian-Led Boycott, 
Divestment, And sanctions movement. 

   سكيل، دور شالكات التواال اقجتماعي في تو ية الشالاب الفلسعيني بالقضايا الوطنية.2ئ
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اآلن والقدإل اإلخالارية علل شةةالكات التوااةةل اقجتماعي ئليس بوك ، و لل خ ع الفترة الزمنية 
ملت الدراسةةةة الميدانية عينة قوامها م، في حين شةةة2018/8/31م وحتل 2013/6/1الممتدة من 

من الشالاب الفلسعيني، كما استخدم الالاحث أداة المقابلة الشخصية لعدد من الناشعين في  426
 شالاعات. كاديمي، معتمدا  علل نلرية اقستخدامات واإلالمااع اإلع مي والسياسي واأل

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

حصوع شالكة ئالظيس بوك  علل المرتالة األولل كأكثر الشالكات استخداما  من قبل  .أ
 المالحوثين في التو ية بالقضايا الوطنية ت ها في المرتالة الثانية بفارق كبير موقع

 ئتوتير ، ومن ثم باقي الشالكات األخرى. 
علل تصدرت الصور الترتيب الخاص باستخدام الوسالل المتعددة في عرض القضايا  .ب

 يد و.  ، وفي المرتالة األخيرة كانت مقاطع الفيرمواقع التواال اقجتماعي، ت ها اللاريكات
بل ت درجة الثقة من قبل الشالاب الفلسعيني في المحتوى المقدم من قبل شالكات  .ت

 وهي درجة متوسعة. %64.8التواال اقجتماعي نسالة 
 : 1ئSEO (2014) دراسة .12

علل الدعاية اإلع مية الالصةةةةةةةرية المنشةةةةةةةورة من قبل كتالب  لهدفت الدراسةةةةةةةة إلل التعر 
م علل موقع التوااةةةةةةةةةةل 2012عز الد ن القسةةةةةةةةةةام وكذلل الايش اإلسةةةةةةةةةةراليلي خ ع حرب العام 

 اقجتماعي ئتويتر  و لل ب رض تحليل األبعاد الالصرية للمحتوى المنشور.

المسةةحي وفي إطاره  وتنتمي هذه الدراسةةة إلل الدراسةةات الواةةظية التي اسةةتخدمت المنهج
 تم استخدام أسلوب تحليل المضمون، إلل جانب منهج الع قات المتالادلة وفي إطاره لاأ الالاحث

إلل أسةةةةةةةةةةةةةةلوب المقةةارنةةة المنهايةةة، حيةةث عمةةل علل جمع البيةةانةةات من خ ع اسةةةةةةةةةةةةةةتمةةارة تحليةةل 
 م المنشةةةةةورة علل موقع2012المضةةةةةمون، وشةةةةةملت عينة الدراسةةةةةة جميع الصةةةةةور المتعلقة بحرب 

م حيث بلغ حام 2103/1/13م وحتل 2012/11/14ئتويتر  خ ع الفترة الزمنية الممتدة من 
اةةةةةورة، جمعت باسةةةةةتخدام أسةةةةةلوب الحصةةةةةر الشةةةةةامل، وتم خ لها اسةةةةةتخدام نلرية 243 العينة 

 اإلطار اإلع مي. 
 

                                                           

(1) Seo, Visual propaganda In Age of Social Media: An Empirical Analysis of Twitter 
Images During The 2012 Israeli-Hamas Conflict. 
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 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ة بالدعاية "اإلسراليلية" اللاهر تصدرت المقاومة والوحدة الداخلية الموضوعات الخااة  .أ
 من خ ع الصور المنشورة.

ين حتقاسمت الدعاية الخظية ونليرتها المعلنة نتالج التصنيف "اإلسراليلي" للدعاية، في  .ب
ر زادت نسالة الدعاية العلنية عن مثيلتها الخظية لدى كتالب عز الد ن القسام علل مقدا

 النصع بقليل.
الالا ية فلانت نصيب  ةأما النسال %70.8"إسراليل" نسالة شكلت الدعاية المنعقية لدي  .ت

الدعاية العاطظية، وعلل اعيد كتالب عز الد ن القسام، فقد شكلت الدعاية العاطظية 
 والالاقي من نصيب األطر المنعقية. %53.8لدي نسالة 

 : 1ئ(2012أبو زيد ) دراسة .13

اقجتما ية التفاعلية علل  عهدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إلل التعرل علل مدى قدرة وتأثير المواق
 اقجتما ية علل عالرأي العام الفلسةةةعيني والمشةةةاركة السةةةياسةةةية، وكذلل تفسةةةير انعكاسةةةات المواق

 إسهاماتها في تعزيز حام المشاركة السياسية. دالرأي العام الفلسعيني، ورا

 وتنتمي هذه الدراسةةة إلل الدراسةةات الواةةظية التحليلية إلل جانب المنهج التاريخي، حيث
اسةةةةةتخدمت أداة اقسةةةةةتبيان في اسةةةةةتع ع  راء العينة المسةةةةةتهدفة بالدراسةةةةةة موضةةةةةوع الالحث، إلل 
جانب إجراء ماموعة من المقاب ت مع األكاديميين والمختصةةةةةةةةةةةةةةين في المااع اإلع مي ممن 

 ل تفسير اللاهرة من منلور سياسي وإع مي واجتماعي. لد هم القدرة عل

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

أهمية مواقع التواال اقجتماعي التفاعلية في التأثير علل توجهات الرأي العام في  .أ
 الماتمع الفلسعيني.

راد وجود تأثير ملحور لمواقع التواال اقجتماعي التفاعلية في زيادة الوعي السياسي ألف .ب
الماتمع، انعكس من خ ع زيادة المسؤولية لد هم بشكل مالاشر علل زيادة المشاركة 

 السياسية.

                                                           

 لسياسية.ا  أبو زيد، دور المواقع اقجتما ية التفاعلية في توجيه الرأي العام الفلسعيني وأثرها علل المشاركة 1ئ
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وجود مستقبل واعد لمواقع التواال اقجتماعي علل المشاركة السياسية، وبالتحد د  .ت
 اقنتخابات الفلسعينية.

 المحور الثالث: دراسات اإلعالم وقضية القدس.

 : 1ئ(2018) حرارةدراسة  .14

 التعرل علل أسةةةةةةاليب الدعاية في المواقع اإلللترونية ئاإلسةةةةةةراليلية هدفت الدراسةةةةةةة إلل 
الناطقة بالل ة العربية تااه قضةةةةةةية القدإل أنواعها وأهدافها، وراةةةةةةد أهم مضةةةةةةامينها ومصةةةةةةادرها، 

 .واألشكاع الدعالية التي تستخدمها

منهج الدراسةةةةةةات  حيث اسةةةةةةتخدم الالاحثوتنتمي هذه الدراسةةةةةةة إلل الدراسةةةةةةات الواةةةةةةظية، 
 ،المسةةةحية وفي إطارها اسةةةتخدمت أسةةةلوب تحليل المضةةةمون، إلل جانب منهج الع قات المتالادلة

وتمثلت أداة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة في اسةةةةةةةةةةةةةةتمارة تحليل ، توظيف أسةةةةةةةةةةةةةةلوب المقارنة المنهاية وفي إطاره تم
موقع تايمز أول ، وشةةةةةةةةةةملت عينة الدراسةةةةةةةةةةة المضةةةةةةةةةةمون لامع وتصةةةةةةةةةةنيف البيانات والمعلومات

حتل  م2017 7 1، خ ع الفترة الزمنيةةةةةةةة الممتةةةةةةةدة من راليةةةةةةةل  النةةةةةةةاطق بةةةةةةةالعربيةةةةةةةةئإسةةةةةةةةةةةةةةة
 واإلطار اإلع مي.  ترتيب األولويات ونلريةنلرية  الالاحثكما استخدمت  م،2017 12 31

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

ة حاز هدل تشويه الحقالق علل المرتالة األولل كأحد أهدال الدعاية ئاإلسراليلية  بنسال .أ
27.4.% 

تصدر إطار الصراع كأحد األطر اإلخالارية للدعاية ئاإلسراليلية  المرجعية بنسالة  .ب
48.6.% 

 %.57حصلت الدعاية السياسية علل المرتالة األولل بنسالة  .ت
 : 2ئ(2017دراسة دالة ) .15

و لل  ،القدإل قضةةةةةةية اإلسةةةةةة مي اإلع م إلل التعرل علل كيظية تتناوع الدراسةةةةةةة هدفت
  تناولها التي الموضةةةةةوعات أهم من خ ع دراسةةةةةة قناة القدإل الفضةةةةةالية كعينة للدراسةةةةةة، والتعرل

الموقع، وأهم األهدال، والامهور المسةةةةةةةةةتهدل، واألسةةةةةةةةةاليب والل ة المسةةةةةةةةةتخدمة في معالاة  هذا
 قضية القدإل علل الموقع.

                                                           

 حرارة، أساليب الدعاية في المواقع اإلللترونية ئاإلسراليلية  الناطقة بالعربية تااه قضية القدإل. (1)
   دالة، قضية القدإل في المواقع اإلس مية: موقع قناة القدإل نمو جا2ئ
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 التاريخي، المنهج وهي مناهج عدة علل اعتمدت الواةظية، الالحوث إلل الدراسةة وتنتمي
 تحد د تمو  المقارنة المنهاية، أسةةةةةلوب توظيف إطاره في تم الذي المحتوى  تحليل وأداة  والواةةةةةفي

 التي األخالار وشةةةةةةةةةةملت عينة الدراسةةةةةةةةةةة كلاألخالار،  ركن وهو فقل، أركان الموقع أحد في العينة
م وحتل تاريخ  2017/6/1من تاريخ ا   وقع  وم من كل أسبوع بدء علمدة شهر بواق الموقع نشرها

 م.2017/7/2

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

 قرنا  هم 38 أحق الناإل بالقدإل استنادا  إلل الحقالق التاريخية، التي بينت أن عمرها .أ
 العرب المسلمون.

م  خر من اإلع م، وهو اإلع  نوعا   تالخ فات السياسية في الساحة الفلسعينية، أنتا .ب
 فصالليا . دلجؤ الم

ة، أكثر الموضوعات التي  هتم موقع قناة القدإل الفضالية، في معالاته للقضية الفلسعيني .ت
 .26.81%هو موضوع انتهاكات سلعات اقحت ع بنسالة 

 : 1ئ( 2014دراسة العجلة ) .16

 العربية الصةةةةةحافة في القدإل قضةةةةةية نحو الصةةةةةحفي راةةةةةد الخعاب إلل الدراسةةةةةة هدفت
 ابية،واإليا السةلبية، الفاعلة القوى  أدوار وراةد البرهنة، مسةارات علل والوقول الدولية، وتحليله،

 اللندنية، والحياة العربي، القدإل اةةةةةةةةةةةةحيفتي خعاب بين واقخت ل اقتفاق، أوجه والوقول علل
 القدإل. قضية إلبراز التي استخدمت المختلفة والعناار

الخعاب،  تحليلهي: :مناهج ث ثة واسةةةةةتخدمت الواةةةةةظية، الالحوث إلل الدراسةةةةةة وتنتمي
ة المقارن أسلوب توظيف إطاره في تم الذي المتالادلة، الع قات ومنهج المسحية، الدراسات ومنهج

 الصةةةةةحفي، الخعاب تحليل اسةةةةةتمارة هما: ،أداتين خ ع من الدراسةةةةةة بيانات جمع وتم المنهاية،
اللتين  والحياة العربي، القدإل اةةةحيفتي الصةةةحع عينة واسةةةتمارة تحليل المضةةةمون، حيث شةةةملت

 الزمنية وتمتد العينة تم تحد د عينة الدراسةةةةةةةةة بعريقة المسةةةةةةةةس الشةةةةةةةةامل،و بريعانيا،  في تصةةةةةةةةدران
 التي وهي" عمدية، عينة العينة، م، وكان نوع 2012ديسةةةمبر وحتل م، 2012 نا ر من للدراسةةةة

 المعا نة. وحدات من لعدد الالاحث جانب من  المقصودئ العمدي طريق اقختيار عن تتم
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

                                                           

   العالة، الخعاب الصحفي نحو قضية القدإل في الصحافة العربية الدولية.1ئ 
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في  تحليت قضية اقنتهاكات في المساد األقصل، واقستيعان علل أعلل التلرارا .أ
 احيفة القدإل العربي.

من خ ع  عليهاعلل مرتالة، وبرهنت الحياة اللندنية أ في  قضية اقستيعانجاءت  .ب
 واإلحصاءات. ماقستشهاد باألرقا

 نحي في ،احيفة الحياة اللندنيةفي  الفلسعينيةللسلعة  اابيةاإليارتفعت نسالة األدوار  .ت
 .الفلسعينيةللسلعة  السلبيةالقدإل العربي األدوار  احيفةارتفعت في 

مع األشكاع  كبير بفارقأ  القدإل قضيةالدراسة علل الخبر في تناوع  تركيز احيفتي .ث
 .والحد ث ،والتقرير ،والتحقيقاألخرى مثل المقاع،  الصحظية

  :Amer and Amer (2011)(1)  دراسة .17

هدفت الدراسةةةة إلل التعرل علل اقنتهاكات اإلسةةةراليلية بحق الوجود العربي واإلسةةة مي 
 في مد نة القدإل في الصحافة األمريكية. 

اعتمدت الدراسة علل منهج تحليل الخعاب،  ثة حييالواظ الالحوث إلل الدراسة وتنتمي
 نوكانت عينة الدراسةةة جميع التقارير الصةةحظية التي نشةةرتها اةةحيفتا النيويورك تايمز، والواشةةنع

 م.2010أكتوبر  15م حتل تاريخ 2010سبتمبر  15من تاريخ  بوست بدءا  
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

 للروايات والمبررات اإلسراليلية بحق القدإل.وجود تأ يد دالم في احيفتي الدراسة  .أ
نون أغفلت احيفتا الدراسة المعلومات المتعلقة بالممارسات "اإلسراليلية" المخالفة للقا .ب

 الدولي وقرارات األمم المتحدة.
تااهلت احيفتا الدراسة في أثناء الت عية اإلخالارية للوضع في القدإل السياقات  .ت

 التاريخية والسياسية المؤثرة.
 : 2ئ(2010) دراسة شرغاي .18

 انعقاد بعيد إعدادها تم حيث القدإل، مد نة مسةةةةةةةةةةةتقبلللتعرل علل  الدراسةةةةةةةةةةةة هذه تهدل
 التي األثناء تلل في الماضةةةةةةي، ثاني تشةةةةةةرين نوفمبر في  أنابوليسئ في للسةةةةةة م الدولي المؤتمر
 .المد نة تقسيم إمكانية حوع اإلسراليلية الحكومة داخل أاوات فيها سمعت

                                                           

(1) Amer, Walid, Amer, Mohammad, U.S. Media Coverage of the Situation in 
Jerusalem: A Discourse Analysis Study 

 .شرغاي، التخعيل واألوضاع الديموغرالية والايوسياسية في القدإل  2ئ
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 ديموغرالية إحصةةةةةةةةةةةاليات الالاحث الواةةةةةةةةةةةظية، واسةةةةةةةةةةةتخدم الالحوث إلل الدراسةةةةةةةةةةةة وتنتمي
 تقسيمل القانوني الالعد القدإل، تقسيم حاع في المتوقعة األمنية التأثيرات وتناوع لمد نة،ل ومؤشرات

 .القدإل
 وكان من أهم نتائج الدراسة:

د تقريالا  مع معدع المواليمعدع المواليد المرتفع في أوسا  العرب المقدسيين،  تساوى  .أ
 .اليهود، مما  ؤثر سلالا  علل الصورة الديموغرالية للمد نة

د توسيع حدود بلدية القدإل، والتامعات اليهودية المحيعة بها، هذه الخعوة تتعلق بالالع .ب
 اإلداري للللمة، وليس األبعاد السيادية، وستعني ضم كل  هود المد نة.

سيعيدها حتما لما كانت عليه قبل عقود طويلة، حيث  تقسيم مد نة القدإل ليما لو تم، .ت
 .عدم اقستقرار األمني، والتراجع اققتصادي

 : 1ئ(2008) دراسة غولد .19

 علل بدجرالها الاهات تلل طالبت التي الت يرات علل التعرل إلل الدراسةةةةةةةةةةةةةة هذه تهدل
: وهما، السةةةةياسةةةةية األوسةةةةا  تلل إليها تنتاله لم ت يرين إلل األنلار لفت مع القدإل، تعوير خعة

 علل السةةةةةةةيعرة للإ الهادفةالايوسةةةةةةةياسةةةةةةةي، ويسةةةةةةةتعرض المخععات  والواقع الديموغرافي، الت ير
 والمخععات الفلسةةةةةةعينيين، وتهاير المواليد، نسةةةةةةبية منرفع  لل  تضةةةةةةمنه وما المقدسةةةةةةة، المد نة

 . لل في الحكومي والتعاون  اإلسكانية،

بدءا   التوضةةيحية، تءااإلحصةةا الالاحث واسةةتخدم الواةةظية، الالحوث إلل الدراسةةة وتنتمي
 .وحتل تاريخ الدراسة للعرب،مقابل  اليهودم للمقارنة بين السكان 1967 من العام

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

 ارتفاع معدقت الهارة اليهودية من مد نة القدإل إلل داخل الب د ووسعها منذ العقود .أ
 .مقدسةزا د معدقت الهارة الفلسعينية والسكن في قلب المد نة الالث ثة األخيرة، مقابل ت

معدقت الوقدة عند الاانب العربي أكبر من نليرتها عند اليهود، حيث تشيرا  .ب
 25 حالة وقدة عند كل ألع شخص عربي، مقابل 30 إلحصاءات الرسمية إلل وجود

 .وقدة عند اليهود

                                                           

 .غولد، المعركة علل القدإل.. التحدي السياسي أمام إسراليل  1ئ 
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، 25الشاب اليهودي بالزواج واإلنااب مع سن الةاألعمار العادية للسكان، حيث  بدأ  .ت
لفور ، وتبلغ نسالة األزواج الراغالة باإلنااب علل ا19ليما  بدأ الشاب العربي عند سن الة

 .%42،ليما ترتفع النسالة عند العرب بة%31 عند اليهود
 :(1)(2008دراسة شرغاي ) .20

 القدإل، مد نة في حوع" اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليلية" النلر وجهة التعرل إلل الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة هذه تهدل
 المقدسة األماكن لحماية عليها سيعرتهم ومبررات كعاامتنا، بالقدإل حقيتهمأ بشأن واقدعاءات

 علل اإلسةةةةةةةةةةةراليلية لسةةةةةةةةةةةيادة أنا كما مسةةةةةةةةةةةتقرة، موحدة مد نة القدإل علل والحفار الديانات، لالاقي
 .والديانات الثقافات أتالاع بين احتلاك أي ستمنع المد نة

 والاداوعءات اإلحصةةةةةةةةةةةا الالاحث واسةةةةةةةةةةةتخدم الواةةةةةةةةةةةظية، الالحوث إلل الدراسةةةةةةةةةةةة وتنتمي
 العام من بدء البريعاني الوطني األرشةةةةةةةةةةةةةةيف من ،"إسةةةةةةةةةةةةةةراليل" سةةةةةةةةةةةةةةيادة إلثالات التوضةةةةةةةةةةةةةةيحية،

 .الدراسة تاريخ م،وحتل1863

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

بالواوع م دليل علل عدم رغالة الفلسعينيين 2000 اقنتفاضة التي نشبت أواخر عام .أ
 .إلل اتفاق س م نهالي مع إسراليل

 ."سيعرة اإلس م المتعرل علل الفلسعينيين" .ب
 قصور الدعاية ئاإلسراليلية  عن مواجهة الدعاية الفلسعينية و العربية. .ت
 : 2ئ(2006) عيسى، الطهراوي دراسة  .21

 اإلنترنت شةةةةةةةةةالكة علل العربية الصةةةةةةةةةحع معالاة علل التعرل إلل الدراسةةةةةةةةةة هذه تهدل
 خصةةةواةةةا ، العربية القدإل مد نة تتهدد التي وللمخاطر عموما ، القضةةةية الفلسةةةعينية لموضةةةوعات

 غيرها. من القضية بهذها  اهتمام أكثر العربية وأي الصحع وطبيعتها، المعالاة هذه وشكل

 المسةةةةةةةةس منهج إطارها في الالاحثان الواةةةةةةةةظية، واسةةةةةةةةتخدم الالحوث إلل الدراسةةةةةةةةة وتنتمي
 علل الوقول من ليتمكنا تحليل المضةةمون، اسةةتمارة خ ع من المضةةمون  بتحليل أسةةلو اإلع مي

 والمخاطر القدإل العربية مد نة لموضةةوعات اإلنترنت شةةالكة علل العربية الصةةحع معالاة كيظية

                                                           

 .شرغاي. القدإل ومخاطر التقسيم  1ئ 
 .العهراوي. اإلع م العربي والتعريف بالمخاطر التي تواجه مد نة القدإل  يسل،  2ئ 
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 م 2006 مارإل 15 بين الواقعة المدة خ ع أشةةةةةهر تهددها، وتم تحد د مدة الدراسةةةةةة بث ثة التي
 م. 2006 ونيو 15 حتل و

 وكان من أهم نتائج الدراسة:

جاءت قضية اقستيعان في المد نة المقدسة في المرتالة األولل في اهتمامات احع  .أ
 .الدراسة بموضوع القدإل، ت ها الادار الفاال

نسالة اللتاب في المصادر األولية تلاد تلون منعدمة، وهذا ما يشير إلل عدم تواال  .ب
المنتشرة في مد نة القدإل أو التي تهتم بالشأن احع الدراسة مع مراكز األبحاث 

 المقدسي.
 هناك تااهل كبير لسيناريو هدم المساد األقصل في احع الدراسة. .ت

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

 نوع الدراسة: .1

تتفق هذه الدراسةةة مع جميع الدراسةةات السةةابقة في انتمالها إلل الدراسةةات الواةةظية، إلل 
 بعضها في استخدامها للمنهج المسحي مع الدراسات التالية: دراسة أبو شنب،جانب اتفاقها مع 

 ،Hitchcock؛ دراسةةةةةةةةةةة (2016)؛ ودراسةةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةةدر، (2012؛ ودراسةةةةةةةةةةة عدوان، (2017)
، واختلفت مع باقي الدراسةةات من (2017) ؛ دراسةةة نعيم،(2015)؛ ودراسةةة اليازوري، (2017)

 حيث المنهج.

مع بعد الدراسةةةةات في اسةةةةتخدام منهج الع قات المتالادلة: دراسةةةةة  كما تشةةةةابهت أيضةةةةا  
؛ Seo ،(2014)؛ دراسةةةةةةةة (2016)ودراسةةةةةةةة المصةةةةةةةدر،  ؛(2014) ؛ العالة،(2012)عدوان، 
 .(2017)؛ أبو شنب ،(2014)؛ دراسة نعيم؛ دراسة سكيل، (2014)العالة ،

 

 مشكلة الدراسة: .2

دراسةةةةةةةةة سةةةةةةةةكيل، ؛(2014) العالة،؛  2011ئ، Amerتتفق هذه الدراسةةةةةةةةة مع دراسةةةةةةةةة 
إق أنها تختلع  ؛؛ في إحدى جوانب مشةةكلة الدراسةةة والخاص بالدعاية ومواقع التوااةةل(2014)

مع الدراسةةةةةات السةةةةةابقة في تناولها لموضةةةةةوع القدإل في وسةةةةةالل الدعاية "اإلسةةةةةراليلية" علل مواقع 
اليب والعناار التفاعلية تختلع عنها في التعرل علل األهدال واألسكما التواال اقجتماعي، 

 إلل جانب المصادر التي استخدمت في افحتي الدراسة.
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 أداة الدراسة: .3

، في اسةةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةةيلة الدعاية فااءت  SEO،(2014)تتفق هذه الدراسةةةةةةةةة مع دراسةةةةةةةةة
الالصةرية علل تويتر في اةراع حماإل مع "إسةراليل"، كما اسةتخدمت دراسةة  الدعايةلتوضةس دور 

 ر.الترويج للدعاية اإلسراليلية تااه قضية المقاومة باستخدام الظيس بوك والتويت (2017)نعيم،

كما اتفقت الدراسةةةة مع بعد الدراسةةةات في اسةةةتخدام اسةةةتمارة تحليل الخعاب، واسةةةتمارة 
؛ ودراسةةةةة أبو رميله، (2016)؛ ودراسةةةةة المصةةةةدر، 2012): دراسةةةةة أبو زيد، ئالمضةةةةمون تحليل 

 .(2014) ؛ العالة،(2015)؛ ودراسة اليازوري، Abuzayda ،(2005)؛ دراسة (2012)

و لل إلل جانب وجود اخت ل بين الدراسةةةةةةةةة والدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابقة في اسةةةةةةةةتخدام منهج 
ة المقاب ت، وهو ما  رى الالاحث أنه ألسةةةةالاب قد تعود لتنوع األدوات المسةةةةتخدمة وطبيعة الدراسةةةة

 نفسها. 
 النظرية المستخدمة في الدراسة: .4

حيث  ،الدراسةةةةة علل نلرية تحليل اإلطار اإلع مي، لدراسةةةةة وسةةةةالل اإلع متعتمد هذه 
 أبو شةةنب،و  (2014)دراسةةة سةةكيل، و (2017)  دراسةةة نعيم،و  ؛(SEO،2014تتفق مع دراسةةة 

وتختلع مع باقي الدراسةةات من حيث أنواع النلريات المسةةتخدمة  ،(2014)  ؛ العالة،(2017)
 في الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة: .5

 ؛ أبو شةةةةةنب،(2014)؛ دراسةةةةةة سةةةةةكيل، (2017) تتفق هذه الدراسةةةةةة مع دراسةةةةةة نعيم،
، و لل ليما يخص ماتمع الدراسةةةة والخاص بموقعي التوااةةةل اقجتماعي ئليس بوك، (2017)

اةةفحة إسةةراليل تتللم ئوتويتر ، إق أنها تختلع عن الدراسةةات السةةابقة من حيث عينة المصةةادر 
بنةةامين نتنيةةاهو علل موقع تويتر  إ  لم تةةدخةةل هةةذه اةةةةةةةةةةةةةةفحةةة وك، بةةالعربيةةة علل موقع الظيس ب

 الصفحات ضمن أي عينة من الدراسات السابقة.

 من الدراسات السابقة: االستفادةحدود 
المساعدة في اإلجراءات المنهاية للدراسة، واياغة األهدال إلل جانب التعرل علل  .1

 األدوات المستخدمة في اإلجابة عن تساؤقت الدراسة.
 اقستفادة منها في تد يم اقستدقع علل مشكلة الالحث وبلورتها. .2
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 اقستفادة من اإلطار المعرفي في الدراسات السابقة، إلل جانب اقستدقع علل المراجع .3
 والمصادر العلمية  ات الصلة بموضوع الدراسة.

 التعرل علل العينة المناسالة للدراسة وكيظية اختيارها. .4
رة وات جمع البيانات المناسالة، وهي استمارة تحليل الخعاب واستماالمساعدة في اختيار أد .5

 .ن تحليل المضمو 
ل اقستفادة من نتالج الدراسات السابقة في إجراء عمليات المقارنة، والمساعدة في تحلي .6

 نتالج الدراسة واياغة تواياتها بالشكل المناسب.

 ثانياا: االستدالل على المشكلة:
ة للمستادات السياسية المت حقة علل الساحة الدولية واإلقليميمن خ ع متابعة الالاحث 

والمحلية قحظ نموا  متصةةةةةةاعدا  من قبل اقحت ع اإلسةةةةةةراليلي في الترويج لسةةةةةةياسةةةةةةاته باسةةةةةةتخدام 
شةةةةالكات التوااةةةةل اقجتماعي بكل الل ات، حيث إنه عمل علل تدشةةةةين منصةةةةات ناطقة بالعربية 

من شةةةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةةةل اقجتماعي تسةةةةةةةةةةتهدل الامهور  علل مواقع ئليس بوك وتويتر  وغيرها
العربي بشةةةكل خاص، من أجل اسةةةتخدمها بشةةةكل أسةةةاسةةةي في عرض وتمرير الرواية اإلسةةةراليلية 

 حوع القضية الفلسعينية وبالذات القدإل.

ول سةةةةتدقع علل المشةةةةكلة أجرى الالاحث دراسةةةةة اسةةةةتلشةةةةالية مقسةةةةمة إلل مرحلتين: تبدأ 
م قبةةةل قرار رليس الوقيةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة الخةةةاص 2017/11/26المرحلةةةة األولل بتةةةاريخ 

اريخ تباقعترال بالقدإل عااةةمة لدولة اقحت ع "إسةةراليل" بعشةةرة أيام، وتبدأ المرحلة الثانية من 
م وحتل تةةاريخ 2017/12/6القرار األمريكي بةةاقعترال بةةالقةةدإل عةةااةةةةةةةةةةةةةةمةةة "إلسةةةةةةةةةةةةةةراليةةل" في 

 ي:م، و لل علل النحو التال2018/2/25
 

 المرحلة األولى:

شملت المرحلة األولل حصر الصفحات الرسمية الناطقة بالعربية علل شالكات التواال 
اقجتماعي والمعتمدة كمنصةةةةةةةةةةةةةةة إع مية للاهة التابعة لها، وبناء علل ما سةةةةةةةةةةةةةةبق جرى اختيار 
اةةةةةةةفحة ئ"إسةةةةةةةراليل" تتللم بالعربية  علل موقع ئالظيس بوك : وهي اةةةةةةةفحة تتالع وزارة الخارجية 

اةةةةةةةةةةةفحة  مليون، وكذلل1.4وبلغ عدد متابعيها  2011أغسةةةةةةةةةةةعس علقت عام ان"اإلسةةةةةةةةةةةراليلية"، 
ئبنيامين نتنياهو  علل موقع ئتويتر : وهي  الارة عن الحسةةةةاب الرسةةةةمي لرليس وزراء "إسةةةةراليل" 

 .64.566بالل ة العربية، حيث بلغ عدد متابعيها 
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ن معة لها و لل كما تم اختيار الصفحات السابقة لثبوت موثوقيتها وتمثيلها للاهات التاب
قبةةةل إدارة موقعي التوااةةةةةةةةةةةةةةةةةل اقجتمةةةاعي ئليس بوك وتويتر ، وتم اسةةةةةةةةةةةةةةتالعةةةاد مواقع ئ وتيوب 
وإنسةتارام  قعتمادهم علل مواد فلمية واةور خعابية ق تت ءم مع موضةوع الدراسةة، وكذلل تم 

أسةةةاسةةةي اسةةةتالعاد الصةةةفحات "اإلسةةةراليلية" الناطقة بالعربية وغير المهتمة بموضةةةوع الالحث بشةةةكل 
مثل: اةةةةفحة ئالسةةةةفارة "اإلسةةةةراليلية"  واةةةةفحة ئ"إسةةةةراليل" في مصةةةةر  وئ"إسةةةةراليل" في األردن ، 

 وافحة ئالمنسق أليخاي أدرعي .
 المرحلة الثانية:

في هذه المرحلة تم إجراء الدراسةةة اقسةةتلشةةالية من خ ع حصةةر المواد المتعلقة بقضةةية 
م وحتل تةةاريخ 2017/11/26القةةدإل والمنشةةةةةةةةةةةةةةورة علل اةةةةةةةةةةةةةةفحتي الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة بةةدءا  من تةةاريخ 

 م نلرا  لتسايلها المؤشرات التي سالقت قرار اإلدارة األمريكية بعشرة أيام، وعرضت2018/2/25
لقرار طواع مدة شةةةةةهرين علل شةةةةةالكة التوااةةةةةل اقجتماعي ليس بوك بواقع التفاع ت التي تلت ا

ت ريدة علل ئتويتر ، وأسةةةةةةةةةةةةفرت الدراسةةةةةةةةةةةةة  38منشةةةةةةةةةةةةورا  علل ئالظيس بوك ، إضةةةةةةةةةةةةافة إلل  26
 اقستلشالية عما  لي:

تنوعت أساليب الخعاب الدعالي "اإلسراليلي" المستخدم مع قضية القدإل، حيث حصل  .1
، في حين حاز أسلوب التبرير علل نسالة 59.8%أسلوب التضليل والتعتيم علل نسالة 

%40.2. 
، في حين مثل 73.8%فلانت نسبته  ق الهاشتائركزت افحتا الدراسة علل الوسم  .2

 .26.2%استخدام الصور والرسوم نسالة 
اتسمت افات وأدوار القوى الفاعلة "اإلسراليلية" باإلياابية، وعلل العكس فقد اتسمت  .3

 القوى الفاعلة الفلسعينية بالسلبية في الصفحات "اإلسراليلية".
توزعت األطر المرجعية التي استند إليها الخعاب الدعالي "اإلسراليلي" بين تصدر  .4

، في حين مثلت 22.3%لد ني بنسالة ،  ليه اإلطار ا63.5%اإلطار السياسي بنسالة 
 . 14.2%نسالة اإلطار األمني نسالة

ي احتلت اإلستماقت العاطظية المرتالة األولل في مسارات البرهنة والحاج واألسانيد الت .5
، في 57.4%ارتلز عليها الخعاب الدعالي "اإلسراليلي" في افحتي الدراسة وبنسالة 

الوقالع، وعرض وجهة النلر الواحدة بنسب حين توزعت النسب الالا ية بين اقستشهاد ب
 علل التوالي. %13.9، %28.7
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 ثالثاا: مشكلة الدراسة:
تلمن مشةةكلة الدراسةةة في راةةد الخعاب الدعالي "اإلسةةراليلي" بالل ة العربية نحو قضةةية 
القدإل عبر شةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةل اقجتماعي، و لل من خ ع التعرل علل موضةةةةةةةةوعات قضةةةةةةةةية 

ودرجة اهتمام افحتي الدراسة بها، والتعرل علل أهدال هذا الخعاب  ،تالقدإل في هذه الشالكا
وأسةةةةةالياله، ومصةةةةةادره األولية، فضةةةةة   عن تحليل األطروحات ومسةةةةةارات البرهنة واألطر المرجعية 
والقوى الفاعلة فيها، والتعرل علل أوجه الشةةةةةةةةاله واقخت ل بين اةةةةةةةةفحتي الدراسةةةةةةةةة في خعابها 

 اإلع مي تااه قضية القدإل.

 رابعاا: أهمية الدراسة:
 تلمن أهمية الدراسة من خ ع ما  لي:

المحيعة بالقضية الفلسعينية بشكل عام والقدإل بشكل خاص، وتحد دا   رازدياد المخاط .1
 عقب قرار اإلدارة األمريكية اقعترال بها عاامة "إلسراليل" ونقل السفارة األمريكية

 إليها.
 دا  وازدياد تأثيرها في الامهور العربي وتحد ،اقجتماعيالنمو المتسارع لشالكات التواال  .2

 عقب ثورات الربيع العربي.
سعي اقحت ع "اإلسراليلي" لتمرير روا ته الخااة بالقدإل من خ ع اقستخدام الواسع  .3

لوسالل التواال اقجتماعي واستهدافه للامهور العربي في ظل غياب إجراءات لحماية 
 ع للحقالق.األخير من تزييف اقحت 

مريكية إلخراج القدإل من بؤرة الصراع العربي اإلسراليلي توجه الوقيات المتحدة األ .4
 ومحاولة حسمه لصالس اقحت ع اإلسراليلي.

ة تأثر بعد المستويات السياسية واألق م العربية ونخالة المفلرين إلل جانب شريحة واسع .5
 قدإل.من الامهور العربي بالدعاية اإلسراليلية حوع ال

محدودية الدراسات  ات الصلة بالمااع اإلع مي حسب معرفة الالاحث المعنية بالخعاب  .6
 اإلع مي اإلسراليلي في شالكات التواال اقجتماعي نحو القدإل.

أهمية التعرل علل أهم مرتلزات وأدوات وأساليب الخعاب الدعالي "اإلسراليلي" بهدل  .7
 تو ية الامهور الفلسعيني والعربي. 
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  الدراسة:أهداف : خامساا 
يكمن الهدل الرليس للدراسةةةةةةةةةةةةةةةة في التعرل علل م مس وسةةةةةةةةةةةةةةمات الخعاب اإلع مي 
"اإلسةةةةةةةةةراليلي" بالل ة العربية علل شةةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةةل اقجتماعي تااه القدإل وتحد دا  قبل وبعد 

ألوع لدولة "إسراليل"، وينبثق عن هذا الهدل ث ثة أهدال ا ةاعترال اإلدارة األمريكية بها عاام
 تعلق بتحليل المضةةةةةةةةةةةةةةمون والشةةةةةةةةةةةةةةكل والثاني بتحليل الخعاب، والثالث بالمقارنة المنهاية بين 

 افحتي الدراسة و لل كما  لي:

 أهداف تحليل المضمون والشكل: .أ
"اإلسراليلي"  التعرل علل ترتيب أولويات موضوعات قضية القدإل في الخعاب اإلع مي .1

 بالل ة العربية علل شالكات التواال اقجتماعي.
معرفة أهدال الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية تااه قضية القدإل علل  .2

 شالكات التواال اقجتماعي وأساليب هذا الخعاب.
ت التعرل علل المصادر األولية للخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية في شالكا .3

 التواال اقجتماعي تااه قضية القدإل.
في الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي"  المستخدمة التفاعلية وعناار اإلبراز العناار راد .4

 بالل ة العربية تااه قضية القدإل في شالكات التواال اقجتماعي.
 :لخطاباتحليل  أهداف .ب
شالكات التواال راد أطروحات الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية في  .5

 اقجتماعي تااه قضية القدإل في شالكات التواال اقجتماعي.
اللشع عن مسارات البرهنة في الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية علل  .6

 شالكات التواال اقجتماعي في خعابها حوع قضية القدإل.
 لعربية علل شالكاتالتعرل علل القوى الفاعلة في خعاب الصفحات "اإلسراليلية" بالل ة ا .7

 التواال اقجتماعي حوع قضية القدإل.
معرفة األطر المرجعية للخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية علل شالكات  .8

 التواال اقجتماعي في خعابها حوع قضية القدإل.
حات التعرف على أوجه التشابه واالختالف في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" على صف .ت

 التواصل االجتماعي باللغة العربية نحو قضية القدس.شبكات 
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 الدراسة:تساؤالت : سادساا 
ما ســمات الخطاب اإلعالمي "اإلســرائيلي" تتمحور الدراسةةةة حوع تسةةةاؤع أسةةةاسةةةي وهو، 

ذا ومن ثم  تشةةعب عن ه، تجاه قضية القدس على شبكات التواصل االجتماعي باللغة العربية؟
 وهي: ،السؤاع ماموعة من التساؤقت

 تحليل المضمون والشكل: .أ
ما ترتيب أولويات موضوعات قضية القدإل التي تناولتها الصفحات "اإلسراليلية" بالل ة  .1

 العربية علل شالكات التواال اقجتماعي؟
 اقجتماعيعلل شالكات التواال ما أهدال الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية  .2

 تااه قضية القدإل؟
ي الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية في شالكات التواال اقجتماعما أساليب  .3

 تااه قضية القدإل؟
ما المصادر األولية التي للخعاب اإلع مي "اإلسراليلي" بالل ة العربية علل شالكات  .4

 التواال اقجتماعي تااه قضية القدإل؟
ااه راليلي" بالل ة العربية تما العناار التفاعلية المستخدمة في الخعاب اإلع مي "اإلس .5

 ؟قضية القدإل في شالكات التواال اقجتماعي
 تااه العربية بالل ة" اإلسراليلي" اإلع مي الخعاب في ما عناار اإلبراز المستخدمة .6

 اقجتماعي؟  التواال شالكات في القدإل قضية
 تحليل الخطاب: .ب
شالكات التواال  في" بالل ة العربية اإلسراليلي"ما أطروحات الخعاب اإلع مي  .7

 ؟تااه قضية القدإل اقجتماعي
ال شالكات التوا في" بالل ة العربية اإلسراليلي"ما مسارات البرهنة في الخعاب اإلع مي  .8

 تااه قضية القدإل؟  اقجتماعي
كات شال في" بالل ة العربية اإلسراليلي"ما القوى الفاعلة الفلسعينية في الخعاب اإلع مي  .9

 ؟تااه قضية القدإل التواال اقجتماعي
 في ةالعربي بالل ة" اإلسراليلي" اإلع مي الخعاب في "اإلسراليلية" في الفاعلة القوى  ما .10

 القدإل؟ قضية تااه اقجتماعي التواال شالكات
 بالل ة" اإلسراليلي" اإلع مي الخعاب في العربية واإلس مية في الفاعلة القوى  ما .11

 القدإل؟ قضية تااه اقجتماعي التواال شالكات في العربية
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 في العربية بالل ة" اإلسراليلي" اإلع مي الخعاب في الدولية في الفاعلة القوى  ما .12
 القدإل؟ قضية تااه اقجتماعي التواال شالكات

 شالكات في العربية بالل ة" اإلسراليلي" اإلع مي للخعاب ما األطر المرجعية في .13
 القدإل؟ قضية تااه اقجتماعي التواال

الشبه واالختالف في الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي على صفحات شبكات ما أوجه  .ت
 التواصل االجتماعي باللغة العربية نحو القدس؟

 لدراسة:اإلطار النظري ل: سابعاا 
تحرص الدراسةات اإلع مية المعااةرة علل اقعتماد علل أطر نلرية متعددة تسةهم في 

لالاحث العلمية لللاهرة، ومن هذا المنعلق استند ا تعميق الفهم والتفسير، وتحقيق الشمولية للرؤية
 في إعداد هذه الدراسة علل نلريتين وهما:

 نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي: .أ

تقدم النلرية نما ج تفسةةةيرية  تم اسةةةتخدامها في التحليل اللمي لتمثيل الاوانب والسةةةمات 
الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة نمو ج "روبرت  الالارزة في المحتوى اإلع مي، ومن أبرز النما ج التي اسةةةةةةةةةةةةةةتخدمتها

 : 1ئنتمان" الذي وضع أربع وظالع أساسية ل طر اإلع مية تتمثل فيا

 وتحد د القوى الفاعلة.، هاءتشخيص األطر المشكلة أو القضية واألسالاب اللامنة ورا .1
 تعرض األطر التقييمات األخ  ية للقضية. .2
 وتحاوع ع ج القضية. تضع األطر حلوق   .3

 في الدراسة:استخدام النظرية 
تمكن هذه النلرية الالاحث من توظيف مفهوم اإلطار في الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة التحليلية نلرا  ألن 
تلل الفلرة المحورية التي تنتلم حولها األحداث الخااةةةةةةةةة بقضةةةةةةةةية معينة، واإلطار ما هو انتقاء 

 ، لذا فقد عمل الالاحث 2ئمتعمد لالعد جوانب الحدث أو القضةةةةةةةةةةةةةةية وإبرازها في النص اإلع مي
من خ ع توظيف هذه النلرية علل راةةةةةةةةةةةةةةةد القوى الفاعلة وأدوارها ومسةةةةةةةةةةةةةةةارات البرهنة واألطر 
المرجعية التي اسةةةةةةةةةتخدمتهما الصةةةةةةةةةفحات "اإلسةةةةةةةةةراليلية" بالل ة العربية علل شةةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةةل 

 اقجتماعي.
                                                           

  .22أبو مزيد، الخعاب الصحفي الفلسعيني نحو قضية المصالحة، ئص (1)
  .348مكاوي والسيد، اقتصاع ونلرياته المعاارة، ئص (2)
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 نظرية األجندة اإلعالمية: .ب

نلرية األجندة إعادة اةةةةياغة ل حداث المحيعة بقالب جد د، وياري ترتيب أهميتها  دعتو 
في الوسيلة اإلع مية بما  تناسب والسياسة التحريرية للمؤسسة اإلع مية بهدل إقناع الامهور 

، وتعتمد النلرية بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي علل  1ئوت يير اتااهاته وفق اقتااهات األ د ولوجية للوسةةةةةيلة
 وهما: ،أسلوبين

أسلوب المعالاة اإلع مية للوقالع من حيث اختيار المصادر ونقا  اقرتلاز والاانب  .1
 المرلي في الرسالة وغيرها من أساليب المعالاة اإلع مية.

 توجيه الامهور إلل جانب معين من القضية علل حساب الاوانب األخرى للقضية. .2

 :استخدام النظرية في الدراسة
لالاحث من التعرل علل  لية معالاة افحتي الدراسة قضية القدإل، تمكن هذه النلرية ا

الدراسةةةةةةةةةةةة في خعابها  اوكذلل التعرل علل أولويات قضةةةةةةةةةةةية القدإل التي اسةةةةةةةةةةةتخدمتها اةةةةةةةةةةةفحت
 اإلع مي تااه قضية القدإل. 

 :نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها: ثامناا 

 نوع الدراسة: .1

تندرج الدراسةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةمن الدراسةةةةةةةةةات الواةةةةةةةةةظية التي تهدل إلل تصةةةةةةةةةوير وتحليل وتقويم 
خصةةةةةالص ماموعة معينة أو موقع معين أو دراسةةةةةة الوقالع الراهنة والمرتالعة بلاهرة أو موقع 

، واختةار الالةاحةث هةذا النوع من  2ئمعين بهةدل الحصةةةةةةةةةةةةةةوع علل معلومةات كةاليةة ود يقةة عنهةا 
تواةةةةيف دقيق للخعاب اإلع مي "اإلسةةةةراليلي" في شةةةةالكات  الدراسةةةةات من أجل الحصةةةةوع علل

التوااةةةةةةةةل اقجتماعي بالل ة العربية تااه قضةةةةةةةةية القدإل بما يحقق أهدال الدراسةةةةةةةةة ويايب عن 
 تساؤقتها. 

 

 

                                                           

 اسية: دراسة تحليلية مقارنة، حسونة، الخعاب الصحفي الفلسعيني نحو قضايا حقوق اإلنسان المدنية والسي (1)
  .53ئص

  .131حسين، بحوث اإلع م، ئص 2)ئ
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 مناهج الدراسة: .2

و لل لمعالاة موضةةةةةةوع  ،نلرا  لعبيعة الدراسةةةةةةة سةةةةةةيسةةةةةةتخدم الالاحث ث ثة مناهج مختلفة
 الدراسة و لل كما  لي:

لامع المعلومات والبيانات واألواال الخااة  ميستخدمنهج الدراسات المسحية:  .أ
باللاهرة موضع الدراسة، ومن ثم تحليل وتفسير اللاهرة عبر ماموعة من اإلجراءات 

 . 1ئالمنلمة
 ،:  ندرج تحليل الخعاب ضمن منهج الدراسات الليظية والتفسيريةمنهج تحليل الخطاب .ب

هذا المنهج في اكتشال الع قة بين النص والخعاب والسياق، و لل من أجل  دويساع
 . 2ئالواوع إلل معرفة الخعاب

يستخدم هذا المنهج في دراسة الع قات بين الحقالق منهج دراسة العالقات المتبادلة:  .ت
نتالج  صموضع الدراسة بهدل اللشع عن األسالاب اللامنة وراء اللواهر قستخ 

، ويستخدم  3ئمناسالة تساعد في الت يير اإلياابي للعوامل المحيعة باللاهرة موضع الدراسة
الالاحث هذا المنهج من أجل المقارنة المنهاية بين افحتي الدراسة للواوع إلل دقلل 

 واستنتاجات حوع الفروق بينها في الخعاب الدعالي نحو قضية القدإل.
 أدوات الدراسة: .3

الاحث لتحقيق أهدال الدراسةةةةةةةةةةة، فقد عمل علل اسةةةةةةةةةةتخدام كل من األدوات سةةةةةةةةةةعيا  من ال
 التالية: 

 استمارة تحليل المضمون: .أ

وهي  الارة عن ماموعة من الخعوات المنهاية التي تسةةةةةةعل إلل اكتشةةةةةةال المعاني في 
،  4ئالمحتوى من خ ع الالحث اللمي الموضةةةةوعي، والذي  نلم سةةةةمات اللاهرة في هذا المحتوى 

لقدرتها علل التحليل  ؛مة لموضةةةةةةةةةةةةةةوع الالحثءالالاحث أن هذه األداة من أكثر األدوات م ويرى 
بشكل مناسب وفي ضوء  لل فقد عمل الالاحث علل بناء استمارة لتحليل مضمون قضية القدإل 

 في افحتي الدراسة.  

                                                           

  .131حسين، بحوث اإلع م، ئص 1)ئ
  303عبد العزيز، مناهج الالحث اإلع مي، ئص 2)ئ
  .160  حسين، بحوث اإلع م، ئص3ئ
  .132عبد الحميد، بحوث الصحافة، ئص 4)ئ
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 استمارة تحليل الخطاب: .ب

 ؛أدوات للتحليةةل عمةةل الالةةاحةةث علل توظيف منهج تحليةةل الخعةةاب بةةاقعتمةةاد علل أربع
  لل كما  لي:: و للتعرل بشكل أكثر دقة علل محتوى وتركيالة الخعاب اإلع مي

 أداة تحليل األطروحات: 1ب/

هي  الارة عن فلرة يسةةةةةعل منتج الخعاب إلل إيصةةةةةالها للمتلقي بحيث  تم فهم الخعاب 
ليل بنية علل النحو الذي  ريده المنتج، فضةةةةةةةةةةةةةة   عن أن األطروحة عادة ما تسةةةةةةةةةةةةةةتخدم في تح

 . 1ئالموضوع

 أداة القوى الفاعلة: 2ب/ 
أو  ا  وهي  الارة عن أداة  تم اسةةةةةةةتخدامها في تحليل القوى الفاعلة سةةةةةةةواء كانوا أشةةةةةةةخااةةةةةةة

و لل من خ ع راةةةةةةةد القوى الواردة في الخعاب  ،أو منلمات مؤسةةةةةةةسةةةةةةةات أو حكومات أو دوق  
 . 2ئوتصنيفها حسب معا ير الدراسة

 المرجعية:أداة تحليل األطر  3ب/
وهي  الارة عن أداة  تم اسةةةتخدامها في حصةةةر جميع العنااةةةر الموجودة في النص مثل 

، حيث عمل  3ئالحقب الزمنية و المؤسةةةةةسةةةةةات والمعاهدات و وأسةةةةةماء المدن  ،األسةةةةةماء الشةةةةةخصةةةةةية
 الالاحث علل راد األطر المرجعية سواء كانت سياسية أو أمنية، أو سياسية، أو د نية.

 مسارات البرهنة:أداة تحليل  4ب/
إحدى أدوات تحليل الخعاب المسةةتخدمة في راةةد وتفسةةير الحاج والبراهين المسةةتخدمة 
من اللاتب أو المتحدث اإلع مي في اإلثالات أو النفي أو التشةةكيل في مقوقت أو أفلار أو أداء 

ت أو معلومات ووقالع، وتسةةةمس هذه األداة باسةةةتخراج وتصةةةنيف أطروحات الخعاب في إطار فئا
، حيث عمل الالاحث توظيف هذه األداة في راد استخراج  4ئالتحليل الخااة باللاهرة المدروسة

و لل من  ،األطروحات التي سةةةةاقها الاانب "اإلسةةةةراليلي" علل اةةةةفحات الدراسةةةةة لتأ يد فرضةةةةيته
سةةتماقت العاطظية، واقسةةتشةةهاد بالوقالع، وربل األحداث، وتقديم الشةةواهد خ ع راةةد حاقت اق

 تاريخية، إلل جانب اقستدقع بالبيانات اإلحصالية. ال
                                                           

 44.المهنية واألخ  ية، صعبد الرزاق، الدليل اإلع مي للممارسات (1)
  .26عبد المقصود، دراسات في تحليل الخعاب، ئص (2)

  .312 عبد العزيز، مناهج الالحث اإلع مي، ئص3ئ
  .312عبد العزيز، مناهج الالحث اإلع مي، ئص (4)
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 أداة المقابلة:  .ت

 شةةةخصةةةية مع تتم مقابلة وهي إحدى أدوات تحليل الخعاب المسةةةتخدمة، وهي  الارة عن
 . 1ئ القضايا أو األحداث بعد حوع حقالق أو بيانات أو معلومات علل للحصوع أكثر أو

المقاب ت الشخصية لعدد من الناشعين في وفي هذا السياق أجرى الالاحث ماموعة من 
المااع اإلع مي والسةةةةةةةةياسةةةةةةةةي واألكاديمي، قسةةةةةةةةتلماع اإلطار المعرفي وتفسةةةةةةةةير بعد النتالج 

 والواوع قستنتاجات بشأنها.

 مجتمع الدراسة وعينتها: :تاسعاا 
 مجتمع الدراسة: .1

اقجتماعي  تمثل ماتمع الدراسةةةةةة في الصةةةةةفحات "اإلسةةةةةراليلية" علل شةةةةةالكات التوااةةةةةل 
ي ، وتم تحد د الماتمع في شةةةالكتي التوااةةةل اقجتماع الظيس بوك وتوتيرئومنها  ،بالل ة العربية

 ئليس بوك، وتويتر  للونهما األكثر اسةةةةةةتخداما  من قبل اقحت ع ومنعقة الدراسةةةةةةة، مع اسةةةةةةتالعاد
من وجهة  -  مواقع ئ وتيوب، إنستارام  قعتمادهم علل مواد فلمية واور خعابية غير مناسالة

لموضةةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةةة، ومن أشةةةةةةةةهر الصةةةةةةةةفحات الناطقة بالعربية من حيث المتابعة  -نلر الالاحث
ئإسةةةةةراليل في األردن، إسةةةةةراليل في مصةةةةةر، رليس الوزراء "اإلسةةةةةراليلي"، اةةةةةفحة المنسةةةةةق أفخاي 

راليل" سةةةةةأدرعي، السةةةةةفارة اإلسةةةةةراليلية، بنيامين نتنياهو، قع معنا بالعربية، "إسةةةةةراليل" بالعربية، "إ
 تتللم بالعربية .  

 عينة الدراسة: .2
 عينة الشبكات: .أ

اختار الالاحث شةةالكتي التوااةةل اقجتماعي األشةةهر واألكثر اسةةتخداما  من قبل الامهور 
ا ، حيث  ركز اقحت ع "اإلسراليلي" علل استخدامه ليس بوك وتويترئوهما  ،الفلسعيني والعربي

 بالل ة العربية.

 

 

 
                                                           

  علم الد ن، وعبد المايد. فن التحرير الصحفي: المفاهيم، المتعلالات، األشكاع.1ئ
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 عينة الصفحات: .ب

 عينة فيس بوك:  1ب/
وهي  الارة عن اةةةةفحة تتالع وزارة الخارجية  تم اختيار اةةةةفحة "إسةةةةراليل" تتللم بالعربية:

  إسةةةةةةراليلئم، و لل كمصةةةةةةدر للمعلومات عن دولة 2011أغسةةةةةةعسعام  ، انعلقت اإلسةةةةةةراليليةئ
علل بلغ عدد متابعيها حيث  العربية، وكذلل إط ع جمهورها علل نشةةةةةةةةةةةةةةاطاتها أوق  بأوع، بالل ة

 . 1ئن مليو 1.4موقع ليس بوك 
 عينة تويتر: 2ب/

بالل ة   إسراليلئوهي  الارة عن الحساب الرسمي لرليس وزراء  بنيامين نتنياهو: افحة
 . 2ئمتابع 177000العربية علل موقع تويتر، حيث بلغ عدد متابعيها 

 :تاليةوتمثلت أسباب اختيار هاتين الصفحتين لألسباب ال

 استخدام الصفحتين لل ة العربية الفصحل إضافة إلل العامية. .1

 إشرال مالاشر ومتابعة مستمرة من الحكومة "اإلسراليلية" علل الصفحتين.  .2

 وجود تفاعل لامهور المتابعين من مختلع الدوع العربية وإ الاع متزا د علل الصفحتين.  .3

 ة".تمتع الصفحتين بحرلية عالية بتقديم الرواية "اإلسراليلي .4

 احت ع القدإل موقع الصدارة في الصفحتين، وتحد دا  في المدة الزمنية موضع الدراسة. .5

ضعع ومحدودية التفاعل الموجود علل الصفحات العبرية الناطقة باإلناليزية ليما يخص  .6
 . 3ئموضوع الدراسة وفق رأي الالاحث، و لل بخ ل باحثين  خرين

 الساعة من خ ع كتابة المنشورات والت ريدات.التحد ث المستمر للصفحتين علل مدار  .7

 العينة الزمنية: .ت

 ، قبيل قرار2017/11/1تم تحد د المدة الزمنية للدراسة لمدة ستة شهور بدءا  من تاريخ 
 رليس الوقيات المتحدة األمريكية الخاص باقعترال بالقدإل عااةةةةمة لدولة "إسةةةةراليل "، واةةةةوق  

الزمنية األقرب للدراسةةةةةةةةةةةةةةة، و لل لدراسةةةةةةةةةةةةةةة الخعاب اإلع مي ، وهي المدة 2018/4/30لتاريخ 
 اإلسراليلي قبل وبعد قرار ترامب بخصوص نقل السفارة األمريكية إلل القدإل.

                                                           

 تتللم بالعربية علل الظيس بوك.   افحة إسراليل1ئ
   افحة بنيامين نتنياهو بالل ة العربية علل تويتر.2ئ
 م.2019 9 22  مقابلة مع أ. سعيد محمود بشارات، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 3ئ
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 إجراءات الصدق والثبات: :عاشراا 
 إجراءات الصدق: .1

دقة عمليات تحليل البيانات ومدى توفر الصةةةةةةةةةةةةةةةدق فيها  ياب علل الالاحث التأكد من
ويقصةةد به مدى نااح الدراسةةة في  ياإل ما ، نوعين األوع: الصةةدق الداخلي وينقسةةم الصةةدق إلل

وضةةةةةةةعت لقياسةةةةةةةهن، وكذلل اإلجابة عن التسةةةةةةةاؤقت التي قدمت لإلجابة عنها، أما النوع الثاني: 
ويهدل لقياإل مدى إمكانية تعميم نتالج الدراسةةةةة علل الماتمع الذي سةةةةحبت  ،الصةةةةدق الخارجي
 منه عينة الدراسة.

  لل قام الالاحث باإلجراءات التالية:ولتحقيق 

التحد د الدقيق لفئات وأدوات تحليل المضمون: و لل باقعتماد علل نتالج الدراسة  .أ
اقستلشالية، ومن ثم تحد د وحدات التحليل التي تت ءم وأهدال الدراسة لإلجابة عن 

 تساؤقتها.
بدقة ووضوح للحيلولة عمل الالاحث علل تصميم استمارة تحليل المضمون، وحدد فئاتها  .ب

 دون وجود أي تداخل بين محاورها.
تم تنفيذ اختالار أولي ل ستمارة تحليل المضمون باستخدام بعد المواد المعروضة علل  .ت

افحتي الدراسة، لدراسة مدى ا حيتها للقياإل، ومن ثم تسايل بعد الملحوظات 
 الخااة باقستمارة، وإدخاع التعد  ت ال زمة عليها.

استمارة تحليل المضمون علل ماموعة من المحكمين والخبراء في مااع  تم عرض .ث
اإلع م، للتأكد من مدى مناسبتها للدراسة، حيث سال المحكمون بعد الملحوظات 

1وتم في ضولها إدخاع بعد التعد  ت ال زمة

* . 
 :الثبات إجراءات .2

درجة اقتسةةةةاق العالية وهو مرتالل بأداة جمع المعلومات والبيانات، ويقصةةةةد به التأكد من 
بما  تيس  ياإل اللواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصةةوع علل نتالج متعابقة، أو متشةةابهة، في 

 . 2ئحاع تلرر استخدامها في جمع المعلومات أو البيانات نفسها أكثر من مرة

                                                           

  .2قالمة بأسماء المحكمين، ملحق رقم ئ* 
  .309حسين، بحوث اإلع م ئص (1)
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عمل الالاحث علل إعادة تحليل المضةةةةةةةةةةةةةةمون وتحليل الخعاب، لعينة جزلية من العينة 
 % من حام العينة األالية، و لل باقختيار العشوالي الالسيل.10األالية، نسبتها 

ويحسب الثالات بعدة طرق أشهرها طريقة ئهولستي ، الذي يقيس مدى الثالات في تحليل 
 البيانات اقسمية في ضوء نسب اقتفاق بين المرمزين، باستخدام المعادلة التالية:

 

 

 

  هي عدد الحاقت التي 1حيث تمثل ئت  عدد الحاقت التي  تفق فيها المرمزان، وئن
 . 1ئ 2  هي عدد الحاقت التي قام بترميزها رقم ئ2 ، وئن1قام بترميزيها المرمز رقم ئ

 النحو التالي: حيث كانت نتالج المقارنة والتحليل علل

 نتائج اختبار الثبات لدراسة تحليل المضمون: .أ

 بتعبيق المعادلة السابقة أع ه علل فئات دراسة المضمون كانت النتالج:
 :صفحة )إسرائيل( تتكلم بالعربية 
 %.89.8نسالة القضايا والموضوعات:  -
 %.91.5نسالة توافق أهدال الدعاية:  -
 %.86.8نسالة توافق أساليب الدعاية:  -
 %.89.4نسالة توافق المصادر األولية:  -
 %.93.5نسالة توافق المصادر والوثالق:  -
 %.92.6نسالة توافق عناار التفاعل، واإلبراز:  -

 وبهذا يكون معامل الثالات في افحة ئإسراليل  تتللم بالعربية: 
 

89.8+91.5+86.8+89.4+93.5+92.6   6 = 90.6%  
 :صفحة بنيامين نتنياهو 
 %.91.2: والموضوعات القضايا نسالة -
 %.90.9: الدعاية أهدال توافق نسالة -

                                                           

  .159الالحث واقستخدامات اإلحصالية في الدراسات اإلع مية ئصزغيب، مناهج (1)

 ت2                                 
 =هولستي ثالات

 2+ن1ن                               
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 %.90.4: الدعاية أساليب توافق نسالة -
 %.87.1: األولية المصادر توافق نسالة -
 %.88.9: والوثالق المصادر توافق نسالة -
 %.91.9: واإلبراز التفاعل، عناار توافق نسالة -

 :بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالات معامل يكون  وبهذا
 

91.2+90.9+90.4+87.1+88.9+91.9   6 =90.0% 
 :افحتي الدراسة في الثالات معامل يكون  وبهذا

90.6+90.0   2 =90.3% 
 نتائج اختبار الثبات لدراسة تحليل الخطاب: .ب

 بتعبيق المعادلة السابقة أع ه علل فئات دراسة تحليل الخعاب كانت النتالج:
 :صفحة )إسرائيل( تتكلم بالعربية 
 %.90.4توافق األطروحات: نسالة  -
 %.87.9: توافق مسارات البرهنة نسالة -
 %.91.7: القوى الفاعلةنسالة توافق  -
 %.89.7: األطر المرجعيةنسالة توافق  -

 : ئإسراليل  تتللم بالعربيةوبهذا يكون معامل الثالات في افحة 
 

90.4+91.7+87.9+89.7   4=89.9% 
 :صفحة بنيامين نتنياهو 
 %.93.1األطروحات: نسالة توافق  -
 %.86.7: توافق مسارات البرهنة نسالة -
 %.88.4نسالة توافق القوى الفاعلة:  -
 %.94.5: األطر المرجعيةنسالة توافق  -

 :بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالات معامل يكون  وبهذا
 

93.1+88.4+86.7+94.5   4=90.6% 
 :افحتي الدراسة في الثالات معامل يكون  وبهذا

89.9+90.6   2 =90.2% 
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 المفاهيم األساسية للدراسة: :حادي عشر
هي  الارة عن رسالة إع مية لسانية أو غير لسانية الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي":  .1

مستمدة من الصي ة "اإلسراليلية" األساسية الشاملة والموجهة إلل عدة قوى ب رض تعوير 
  . 1ئيمستويات مختلفة من الخعاب اإلع م

منلومة من الشالكات اإلللترونية تتيس لمشتركيها إنشاء  التواصل االجتماعي:شبكات  .2
مواقع خااة بهم، وربعها من خ ع نلام اجتماعي إللتروني مع أعضاء  خرين لهم 
نفس اقهتمامات والهوايات أو جماعة أو أادقاء، منها موقع ئليس بوك  وكذلل موقع 

  . 2ئالصلة ئتويتر  وغيرها من المواقع  ات 
عاامة الدولة الفلسعينية وتقع في قلبها، وترتفع عن سعس الالحر  قضية القدس: .3

مز كيلو مترا ، والقدإل بالنسالة للدولة الفلسعينية ر 19331مترا ، وتبلغ مساحتها750مسافة
 امودها أمام العدوان، وهي مد نة  ات تاريخأ عريق، وأهمية بال ة من الناحية الد نية

م، 1948ن أقدم مدن العالم، احتلت ئإسراليل  شعرها ال ربي عام والسياحية، وتعتبر م
 م.1967ومن ثم أكملت احت لها لشعرها الشرقي عام 

 تقسيم الدراسة: :ثاني عشر
 تم تقسيم الدراسة إلل ث ثة فصوع موزعة كما  لي:

 الفصل األول: ويتناول اإلطار العام للدراسة، ويتضمن ما يلي:

أهم الدراسةةةةات السةةةةابقة، واقسةةةةتدقع علل المشةةةةكلة، ومشةةةةكلة الدراسةةةةة، وأهمية الدراسةةةةة،  
نوع الدراسةةةة و اإلطار النلري للدراسةةةة، و فروض الدراسةةةة، و وأهدال الدراسةةةة، وتسةةةاؤقت الدراسةةةة، 

، تقسةةةةةةيم الدراسةةةةةةةو المفاهيم األسةةةةةةاسةةةةةةية للدراسةةةةةةة، و ماتمع وعينة الدراسةةةةةةة، و ومنهاجيتها وأدواتها، 
 مة المراجع.قالو 

 

 

                                                           

   111  المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ئص1ئ
   10 عوض، أثر مواقع التواال اقجتماعي في تنمية المسؤولية الماتمعية لدى الشالاب ئص2ئ
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الفصل الثاني: ويتناول قضية القدس في الخطاب اإلعالمي )اإلسرائيلي( عبر شبكات 
 التواصل االجتماعي، ويتضمن ما يلي: 

وع قتةةه بةةالةةدعةةايةةة والحرب   اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليئالمالحةةث األوع ويتنةةاوع الخعةةاب اإلع مي 
حوع القدإل عبر شةةةةةةةةةالكات   اإلسةةةةةةةةةراليليئالنفسةةةةةةةةةية، والمالحث الثاني ويتناوع الخعاب اإلع مي 

 التواال اقجتماعي.

الســـــمات العامة " نتائج تحليل " مضـــــمون وشـــــكل قضـــــية القدس، : الثالثالفصـــــل 
 ويتضمن ما يلي:، والخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاهها في صفحتي الدراسة

السةةةةةةةةمات العامة لمحتوى، وشةةةةةةةةكل قضةةةةةةةةية القدإل في اةةةةةةةةفحتي  ويتناوع المالحث األوع
واألطر المرجعية  ،أطروحات واةةةةةةةةةةفات وأدوار القوى الفاعلة ويتناوع المالحث الثانيالدراسةةةةةةةةةةة، و 

والحاج والبراهين، ليما  ركز المالحث الثالث واألخير علل الخ اةةةةةةةةةةةةة، التواةةةةةةةةةةةةيات، مقترحات 
 الدراسة.
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 يــل الثانـصالف

قضية القدس في الخطاب اإلعالمي 
التواصل "اإلسرائيلي" عبر شبكات 

 االجتماعي
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 :يالفصل الثان
 قضية القدس في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" عبر شبكات التواصل االجتماعي

 تمهيد:
 

م، سةةةةةةةةةةةعت جاهدة  1948منذ احت ع "إسةةةةةةةةةةةراليل" للشةةةةةةةةةةةعر ال ربي من مدية القدإل عام 
مثلةةه تالمةةد نةةة ومةةا  للت يير من واقع المةةد نةةة الا رافي، والةةديموغرافي، و لةةل إدراكةةا  منهةةا ألهميةةة

 علل الصعيد السياسي، والتاريخي، والد ني، والثقافي.

م، قامت "إسةةراليل" بتوحيد المد نة، و لل بعد ضةةم 1967وفي أعقاب حرب حزيران عام 
الشةةةةةةعر الشةةةةةةرقي منها، وعلل الفور قامت بسةةةةةةن القوانين والتشةةةةةةريعات المتعا الة في محاولة منها 

لت يير واقع المد نة، وقد بدا  لل جليا  من خ ع اسةةةةةةةةةةةةةةتهدال لتنفيذ مخععها السةةةةةةةةةةةةةةةابق الرامي 
د نة، الموروث والمعالم الثقالية والتاريخية  ات العابع العربي واإلسةةةةةةةةةة مي في محاولة لتهويد الم

من خ ع اسةةةةةتهدال اإلنسةةةةةان الفلسةةةةةعيني بالتهاير والتضةةةةةييق في مناحي الحياة كافة، وتوطين 
 ومع تو يع اتفاق أوسلو ة، وخارج حدودها بشكل مستمر وممنهج.المستوطنين داخل البلدة القديم

لم تشةةةةةهد خ لها عملية التسةةةةةوية أي تقدم  ذكر ويسةةةةةال في قضةةةةةية  2000م وحتل العام 1993
القدإل، خااة وأن األخير كانت ضمن مفاوضات الحل النهالي، التي شهدت أفوق  كانت القدإل 

 انتفاضة األقصل.محركا وعنوانا  قنتفاضة أعقبت  لل باسم 

وتللي   لسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات اقحت ع لتهويد القدإل اعترفت اإلدارة األمريكية بالقدإل عااةةةةةةةةةمة 
 خير "إلسةةةةةراليل"، بما يخالع القوانين والشةةةةةرالع الدولية، وهو ما اعتبره بعد المراقبين مكسةةةةةالا  ل

لة إع مية، سعت لتروياه من خ ع وسالل اإلع م، حيث أدارت "إسراليل" عقب هذا القرار حم
ودعةاليةة بهةدل الترويج للقرار، وحشةةةةةةةةةةةةةةةد الرأي العةام المحلي والعةالمي لصةةةةةةةةةةةةةةةالحهةا في مواجهة 
الفلسةةةعينيين مسةةةتخدمة في  لل منصةةةات التوااةةةل اقجتماعي، بهدل عرض روا تها والتشةةةكيل 

 بالرواية الفلسعينية حوع القدإل.

ي" عبر شةةةةةةةةالكات يعرض هذا الفصةةةةةةةةل قضةةةةةةةةية القدإل في الخعاب اإلع مي "اإلسةةةةةةةةراليل
 التواال اقجتماعي و لل في مالحثين، وهما:   

 ية.الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" وعالقته بالدعاية والحرب النفس :المبحث األول

الخطاب الدعائي "اإلســــــرائيلي" حول القدس عبر شــــــبكات التواصــــــل  :المبحث الثاني
 االجتماعي.
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 :لث األوحالمب
 وعالقته بالدعاية والحرب النفسية الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي"

 هدل هذا المالحث إلل التعرل علل اإلطار النلري للخعاب اإلع مي بشةةةةةةةةةةةةةةكل عام، 
والخعاب "اإلسةةةةةةراليلي" بشةةةةةةكل خاص، كما ويسةةةةةةتعرض مفهوم وأهدال الحرب النفسةةةةةةية، ويتناوع 
بالتفصةةةةةيل الدعاية كأحد أبرز أسةةةةةاليب الدعاية في ئإسةةةةةراليل ،  نقسةةةةةم المالحث إلل أربعة محاور 

 أساسية: 

 :م اإلسرائيلياإلعالأوالا: 

  :تاريخ اإلعالم "اإلسرائيلي" .1

بالنلر إلل ما قدمته الحركة الصةةةةةةةةةةهيونية خ ع مراحل اإلعداد لتأسةةةةةةةةةةيس موطن لليهود 
واةةةةةوق  لمرحلة إنشةةةةةاء دولة "إسةةةةةراليل" ككيان م تصةةةةةب ألرض فلسةةةةةعين وحتل تاريخه، ناد أن 

هميته كوسيلة أساسية للواوع أ كهم إلدرا ؛اإلع م أهمية بال ة ازعماء الحركة الصهيونية قد أولو 
إلل مأربهم، وهو ما أقره البند الثاني للمؤتمر األوع للحركة الصةةةةةةهيونية المنعقد بالازع بسةةةةةةويسةةةةةةرا 

م، حيث أكد أهمية اإلع م والتثقيف في تنفيذ خلق الدولة اليهودية في فلسةةةةةةةةةةةةةةعين، 1897عام 
 . 1ئالعالملدوره في نشر الروح القومية والوعي القومي لدى  هود 

سس لعمل إع مي علل أرض فلسعين قبل النلالة، ؤ واستعاعت الحركة الصهيونية أن ت
  هيئة التحريرئم حيث اسةةةةةةةةةتعاعت تأسةةةةةةةةةيس ما يسةةةةةةةةةمل 1942وكانت أوع تااربها الاادة عام 

وكانت تضم رؤساء تحرير الصحع المهمة، وكانت تاتمع بشكل دوري علل المستوى السياسي 
 .  2ئيما يخص مااع اإلع مللتشاور والتنسيق ل

م ظهور أبرز إطار قانوني للعمل اإلع مي عقب تأسةةةةةةةةةةةةةةيس دولة 1965شةةةةةةةةةةةةةةهد العام 
ة حدد البند الثالث منه وظيف ،"إسةةةةراليل" و لل بعد إقرار اللنيسةةةةت قانون خاص بالعمل اإلع مي

 اإل اعة والتلفزيون، وباقي وسالل اإلع م.

 

 
                                                           

 .2ص   حسونة، اإلع م اإلسراليلي: الهيكلية، األهدال، الخصالص،1ئ
 .2  المرجع السلبق، ص2ئ
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 أقسام اإلعالم "اإلسرائيلي": .2

، ومنازاتها هاالمعلومات المتعلقة بنشةةةةةةةاط بنشةةةةةةةرالمكتب الصةةةةةةةحفي للحكومة، يسةةةةةةةهم سةةةةةةة
، وم بسةةةاتهاتزويد المراسةةةلين بأنالاء األحداث الاارية، وبالمعلومات التوضةةةيحية ل حداث وكذلل 

ينلم و الت عية اإلخالارية لها، و  ماكن التي تقع فيها األحداث، لفي الواةةةةةةةةةةةةةةوع  تهممسةةةةةةةةةةةةةةةاعدو 
 . 1ئ"اإلسراليليين"  للمسئولينب ت الصحظية المؤتمرات والمقا

 : 2ئويمكن استعراض أهم األقسام الرليسة لإلع م "اإلسراليلي" و لل كما  لي

: وتمتلل أغلبها وسالل إع مية  ات توجهات يمينية متعرفة، وعلل إعالم األحزاب .أ
 الصعيد اآلخر ناد محدودية وسالل اإلع م  ات التوجهات اليسارية.

نية ويعتبر من أهم المصادر اإلخالارية، وتحد دا   ات الصلة بالحالة األم الجيش: إعالم .ب
 وكذلل المعلومات العسكرية ألهميتها بالنسالة للدولة.

 عليه سلعة البث في "إسراليل" وهي سلعة جماهيرية مستقلة لتشر  اإلعالم الجماهيري: .ت
لل قناة فضالية وشالكات  تم انتخاب أعضالها ومالس إدارتها المنو  بها اإلشرال ع

 إ ا ية.
 وينقسم إلل قسمين: األوع: إع م ليبرالي يخاطب كل طالقات الامهور اإلعالم الخاص: .ث

نب ماموعة المتحدث بالل ة العبرية، ومن أبرز أدواته القناة الثانية والقناة العاشرة، إلل جا
أحرنوت ومعاريف وهآرتس، والقسم الثاني: إع م فئوي  تمن الصحع أشهرها  ديعو 

 يخاطب قعاعات الماتمع المختلفة التي ق تتحدث الل ة العبرية.

ل يعد هذا النوع من اإلع م مصدرا  مهما  للمعلومات واألخالار داخ اإلعالم الفردي: .ج
ر ه علل مصادالماتمع "اإلسراليلي"، نلرا  لمحدودية الرقابة علل أخالاره، وكذلل اعتماد

خااة جدا  تتيس له إمكانية السبق في نشر المعلومات، و لل من خ ع تأسيس مواقع 
إع مية متخصصة تستخدم الفضاء اقللتروني "اإلنترنت" لمخاطالة جمهورها، ومن 

  .Walla. Star. nana . أبرز هذه المواقع:

 

 
 

                                                           

  .6  أبةو عةةامةةر، اإلع م اإلسراليلي. الس ح األمضل في المعركة، ص ئ1ئ
  .4-5  حسونة، اإلع م اإلسراليلي: الهيكلية، األهدال، الخصالص، ص ئ2ئ
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 أجهزة ووسائل اإلعالم "اإلسرائيلي": .3
 :  1ئرئاسة الوزراء أجهزة اإلعالم بمكتب .أ

المكتب الصحفي الحكومي: وهو اللسان الناطق باسم الحكومة في مواجهة الصحافة  .1.أ
 للمعبوعات. ا  ويضم إلل جانب غرفة األنالاء والمكتب الصحفي قسم ،المحلية واألجنبية

قسم التعميم والنشر: ويعنل بتخعيل وتنفيذ اإلع م الحكومي الموجه إلل الماتمع  .2.أ
 "اإلسراليلي"، وتوجيه الرأي العام المحلي.

وأهدافها  ك تهابنشر المعلومات الخااة بالحكومة ومش لمكتب اإلرشاد المركزي: يعن .3.أ
 وإبراز إناازاتها.

 :(2)أجهزة اإلعالم بوزارة الخارجية .ب

 دالرة اإلع م: من مهامها األساسية اإلشرال علل تنسيق نشاطات اإلع م "اإلسراليلي" .1.ب
 عامة.بصفة 

ي عملية التنسيق والمتابعة لبرامج التعاون الفني والعلم لدالرة التعاون الدولي: تتول .2.ب
 دولة. 80والتدريب لقرابة 

ب بتزويد الصحافة المحلية والمراسلين األجان مالمكتب الصحفي في وزارة الخارجية: ويهت .3.ب
 إرساع ملخص  ومي باألنالاء  وميا  وترتيب المقاب ت مع مسؤولي وزارة الخارجية، كذلل

 بمحتويات الصحافة "اإلسراليلية" للالعثات الدبلوماسية بالخارج. 

يما دالرة الع قات الثقالية والعلمية: تعنل بتعوير ع قات "إسراليل" مع دوع العالم ل  .4.ب
 يخص المااقت العلمية والثقالية والفنية.

إعداد برامج زيارات الضيول الرسميين  ةقسم رعاية الضيول الرسميين:  تولل مسؤولي .5.ب
 وتحقيق رغالة كل منهم والعمل علل كسب رضاهم.

 : 3ئ"جيش االحتالل" أجهزة اإلعالم بوزارة الدفاع .ت

دفة المااقت الها للالبرامج التدريبية ل ءجهاز التعاون واقرتالا  الخارجي: يعنل بدنشا .1.ت
 سيوية الناشئة.إلل مد جسور التعاون مع األقعار اإلفريقية واآل
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ة دار النشر في وزارة الدفاع: تعنل بدادار كتب متنوعة الموضوعات الا رالية والتاريخي .2.ت
واللتب العسكرية المتعلقة بمختلع األسلحة، إضافة إلل إادار عدد كبير من الما ت 

 يش.الموجهة إلل مختلع أسلحة الا  الثلنةئها المالة األسبو ية رز األسبو ية والشهرية أب

متحع الهاجانا، والالحرية،  :منها، متاحع الايش: تعد من أناع وسالل اإلع م الداخلي .3.ت
 بيت هاشومير، الهادفة إلل تنمية الشعور القومي.

 :(1)مركز اإلعالم بوزارة التربية والتعليم .ث

عداد وتوجيه جانب أسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةي من اإلع م الداخلي والموجه إلل إ  تولل مسةةةةةةةةةةةةةةؤولية 
 الخارج وماتمعات العالم الخارجي بوجه عام. الماتمعات اليهودية في

 : 2ئالنشاطات اإلعالمية لوزارة السياحة .ج

المردود المادي األولوية الوحيدة لوزارة السةةةةةةةةةياحة كمصةةةةةةةةةدر من مصةةةةةةةةةادر الدخل  عدق يو 
نها م" بين جموع السةةةةةةةةةةةةةياح القادمين إليها، إيمانا  ةث الدعاية "اإلسةةةةةةةةةةةةةراليليببل يمتد إلل  ي؛المحل

ية إلل خلق وترسيخ أبعاد الصورة المنقولة إليهم وفق السياسات "اإلسراليلية" الرام فيبأهمية  لل 
هم من خ ع الندوات لدانعكس اةةةةورة تعكس رواية األخيرة، والذي من شةةةةأن السةةةةياح نقلها إلل ب

 والامعيات والتلفزيون والنوادي.
 :(3)حافةالص .ح

 كثر انتشارا  وهي األ ،لع عدد  وميا  أ 400تعالع  ،خالارخر األتعني   حرونوت:أ ديعوت  .1.ح
 بين الصحع العبرية.

في  وتنتشر، وتنحو باتااه اليمين، لع عدد  وميا  أ 150تعالع  ،المساء تعني :معاريف .2.ح
   المستوطنين.اوسأ

 ،اليسارية ةكثر نحو المعارضأتميل ، و لع عدد  وميا  أ 100وتعالع وتعني الب د،  :هآرتس .3.ح
 كفاءة عالية في التحليل السياسي.وتتمتع ب ،النقد اللاشعو  ،وتتحلل بالارأة 
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 .(1)مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون  .خ

ي ، وي عوالمتوسطةساعة علل الموجتين القصيرة  18 بث  باللغة العربية: "إسرائيل" .1.خ
 نشرة 17بث يو  ،وبراماه معدة للناطقين بالعربية ،ومعلم الشرق األوسل "إسراليل"بثه 

 وماموعة من البرامج المتنوعة.أخالار  وميا ، وأربعة برامج إخالارية، 
كثر من راد و، بمعدع أ محطات بث  وميا  عبر ثماني  باللغة العبرية: "إسرائيل"راديو  .2.خ

رية لما مفتوحة؛ لبث أخالار فو وموجات  ،متنوعةبث برامج يساعة أسبو يا ، و  130
 أو خارجها. "إسراليل"يقع من أحداث في 

البث،  بعضها يمنع مناليمين أو اليسار،  أحزاب محسوبة علل اإلذاعات الحزبية: .3.خ
لذلل فهي تبث من علل أسعس السفن في عرض الالحر خارج الحدود اإلقليمية لمياه 

 ."إسراليل"
 .(2)السينما والمسرح .د

ر من كالا ماموعةيعد "المهرجان اليهودي للسينما والتلفزيون" المموع من قبل  السينما: .1.د
"اإلسراليلية" التي تعرض العد د من األف م  ترجاع األعماع، من أهم المهرجانا

 السينمالية عن اليهود والمنتاة داخل وخارج "إسراليل".
وفي  إع مية لخدمة أهدافهاتولي "إسراليل" النشاطات المسرحية اهتماما  كأداة  المسرح: .2.د

 سبيل  لل أنشأت العد د من المسارح أبرزها:

 مسرح الهاليما. .أ.2.د

 مسرح أوهل. .ب.2.د

 مسرح كامدي. .ج.2.د

 مسرح األوبرا "اإلسراليلية". .د.2.د

 الجامعات والمعاهد المتخصصة بالرأي العام والشؤون العربية: .ذ

"اإلسراليلي" وكذلل توجيه سعت "إسراليل" إلل توظيف الاامعات والمعاهد لنشر اإلع م 
"إسةةةةةراليليين" أو أجانب ممن  درسةةةةةون باألخيرة، ويتمثل الدور اإلع مي الذي  االعلالة سةةةةةواء كانو 

لالة واألسةةةاتذة من ع توفير حلقة ربل واتصةةةاع بين العتعلع به تلل المؤسةةةسةةةات التعليمية من خ 
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كن "إسةةةةةراليل" من تمرير خر بما يممشةةةةةابهة في الدوع األخرى من جانب  ال والمؤسةةةةةسةةةةةاتجانب 
 روا تها للخارج.

 مواقع اإلنترنت: .ر

م، اسةةةةةةةةةتخدام مواقع اقنترنت كوسةةةةةةةةةالل إع م، 2002قررت الحكومة "اإلسةةةةةةةةةراليلية" عام 
العاملين في الوزارات بددخاع مواد إع مية علل المواقع الخااةةةةةةةةةةةةة  للمدرينوأاةةةةةةةةةةةةدرت تعليمات 

اإلسراليلية"، مع ربعها بمواقع وزارة الخارجية " السياسةفي شرح  تسهمبوزاراتهم، تحمل مضامين 
 . 1ئورلاسة الحكومة، علل أن يكون تحد د مضامين هذه المواد ضمن ا حياتهما

 مبادئ اإلعالم "اإلسرائيلي": .4

املة من المفاهيم األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية واأل د ولوجية "ل اإلسةةةةةةةةةراليلي"اسةةةةةةةةةتند الخعاب اإلع مي 
 "ونليرتها علل اقرتالا  الوثيق بين الدعاية "اإلسةةةةةةراليليةوهو ما  ؤكد ، فلسةةةةةةعينة بأرض لقالمتع

 : 2ئ ليعلل ما  المةقلالسياسية والفلرية امن الاوانب الصهيونية 

 .فلسعين أرض الميعاد، وعد الرب لبني اهيون بوطن خالص لليهود آلخر الزمان .أ
فتاوى س الدم اليهودي، كما تؤكد يتقدو الشعوب،  باقيعلو الشعب اليهودي فوق  .ب

 .الحاخامات
لليهود حق تاريخي في فلسةةةةةةةةعين؛ فهم أاةةةةةةةةل السةةةةةةةةكان، ولهم حق إعادة بناء الهيكل  .ت

 المزعوم.

قتلة و ؛ "اإلرهابيينبواةةةةةةةةةةةةةةع العرب " "سةةةةةةةةةةةةةةعل إلل لذلل ناد أن اإلع م "اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليلي
الايد هو العربي الميت، وهي اسةةةةةةةةةةةةةةتعارة من مقوقت المهاجرين اإلناليز  العربيوأن  ن،يومخرب

 . 3ئالميتكان المثل الشالع هو: الهندي الايد هو الهندي  عندما ،لوقيات المتحدةل

يمكن إبراز أهم مالادئ اإلع م "اإلسةةةراليلي" التي  راعيها بشةةةكل أسةةةاسةةةي لدى  سةةةبقمما 
 : 4ئ ت عيته ألحداثه، وهي
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اللمسةةةةة اإلنسةةةةانية: من خ ع محالة إضةةةةفاء طابع إنسةةةةاني وشةةةةخصةةةةي علل "اإلرهاب  .أ
 الفلسعيني" الذي تواجهه "إسراليل" من خ ع التضخيم من  كر األطفاع اليهود.

السةةةؤاع الب غي: مما ياعل المؤيد ن للفلسةةةعينيين  واجهون اةةةعوبة في اإلجابة عن  .ب
ة " لعرح أسةةئلاقع ميين "اإلسةةراليليين المتحدثين األسةةئلة الموجهة إليهم، بسةةبب ميل 

 ب غية قابلة لإلجابة.

بوجود ثقافي: لخلق نقا  تقاطع مع الماتمعات ال ربية، نلرا قشةةةةةةةةةةةةةةتراكهم  اقعترال .ت
 وكذلل التقاليد والقيم. في  ات الثقافة مع "اإلسراليليين"،

 خصائص ومميزات اإلعالم "اإلسرائيلي": .5
 :(1)الخصائص .أ

 تنوع وتعدد وسالل اإلع م. .1.أ

 وجود دور بارز ل حزاب في اإلع م "اإلسراليلي".  .2.أ

 اليهود ال ربيين.سيعرة  .3.أ

 اقهتمام اللبير باألخالار اإلقليمية. .4.أ

 . 2ئ وجود رقابة عسكرية .5.أ
 :(3)المميزات .ب

سعل يبل له أيضا  عدة بؤر أو اتااهات  ،قتصر علل العرب والفلسعينيين فقليق  .1.ب
ي ، والدوع ال ربية، والرأالمحتلة في فلسعين الماتمع "اإلسراليلي"إليها، ومنها 

والنخالة في تلل الماتمعات، واليهود القاطنين في مختلع بلدان العام ال ربي، 
 ،العالم

يرتلز علل الترغيب واإلثارة وغسيل الدماغ و م النفس واقجتماع، لعاقعتماد  .2.ب
 .ستفيد من خبرات المتخصصين وأساتذة الاامعاتيوالت عب بالعواطع، ولهذا 

بل يستخدمون  ،ة لدعا تهمعلل وسالل اإلع م فقل كأدا  "اإلسراليليون"ق يعتمد  .3.ب
 إلع مهم.يكون أداة لكل  هودي  تمكنون منه و سفاراتهم وموظفيهم وتاارهم، 
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والمنعق الفلري ، األهدال واألدوات والمراحل تشملقوم علل مخعل دعالي ي  .4.ب
شخاص لت يير استااباتهم عبر ألتوجه  بحيث  ،واألسانيد والحاج المتماسكة

 .اإلقناع
أسلوب "اإلغراق  ،إلل أهدافه إع مهملضمان واوع  ن""اإلسراليليو  تالع  .5.ب

وتتردد من جميع األدوات واألجهزة والوسالل  ،اإلع مي" بحيث تنعلق الحاة
بشكل ياعل المتلقي غارقا  في الحاج واألسانيد التي  ،وقت واحدفي  اإلع مية

 .تقدمها
 "إسراليل"ؤكد علل أن   وروبيين لتوجه   حين وفه ،عتمد علل التلون في خعابهي  .6.ب

 اوعندم ،ثقافتهم أوروبيةو أوروبيون،  "اإلسراليليين"وأن  ،جزء من ال رب في الشرق 
 "يناإلسراليلي"بلد يقع في قارة  سيا، وأن  "إسراليل"شدد علل أن يآلسيويين لتوجه  

 . سيويون 
 :(1)أهداف اإلعالم "اإلسرائيلي" .6

 :مرحلة ما قبل صدور وعد بلفور .أ

كانت جميع أهدال اإلع م مسةةةتمدة من أهدال اإلع م الصةةةهيوني والتي حددها مؤتمر 
 م، و لل قبل إنشاء ما يعرل بدولة "إسراليل".1897بازع بسويسرا السالع  كره عام 

 م:1948مرحلة ما بعد صدور وعد بلفور وحتى عام .ب

 تشايع اقستيعان في فلسعين وجلب أكبر قدر ممكن من المهاجرين. .1.ب

 التركيز علل بناء المؤسسات ال زمة لتشكيل نواة الدولة الموعودة. .2.ب

طنية التصدي للمقاومة الشعبية الفلسعينية بكل أنواعها والسعي للنيل من اإلرادة الو  .3.ب
 لدى الفلسعينيين.

 السعي لتأمين الدعم الدولي ال زم ل عترال بالدولة الموعودة "إسراليل". .4.ب

 :(م1948-1967)المرحلة الواقعة بين  .ت

 تعوير مؤسسات الدولة "اإلسراليلية" في شتل المااقت ال زمة. .1.ت

 الحفار علل تدفق المهاجرين إلل دولة "إسراليل" بالتزامن مع توجيه دعوات ليهود .2.ت
 العالم ل لتفال حوع مشروع الدولة اليهودية.
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 عملالسعي لتأمين اعترال كامل من باقي دوع الماتمع الدولي بدولة "إسراليل"، وال .3.ت
 .اعلل الت ل ل بين دوع العالم الثالث للسب تأ يده

السعي إلدخاع المحيل اإلقليمي والعربي بحالة من الشقاق والنزاع البيني بهدل  .4.ت
 اضعافه، بما  ؤهله لإلقرار بشر ية وجود دولة "إسراليل".

 م:1967مرحلة ما بعد العام  .ث

 "إسراليل".السعي لتحقيق مكاسب إقليمية جد دة لصالس دولة  .1.ث

 م. 1967اقستي ء علل مزيد من األراضي الفلسعينية المحتلة بعد العام .2.ث

التهرب من القرارات الدولية واألممية الرامية إلل الحفار علل حقوق الشعب  .3.ث
 الفلسعيني ومحاولة إسقا  حق العودة.

العمل علل خلق حالة من األمر الواقع تحصل بموجبها "إسراليل" اعترال من  .4.ث
 بمصالس مشتركة معها، بسلعتها الحالية علل األراضي المحتلة. ةعالمرتال

العمل علل توسيع نعاق تحالفاتها اإلقليمية لتشمل دوق  عربية ق  وجد تمثيل  .5.ث
 دبلوماسي لها مع "إسراليل" تمهيدا  لتعبيع الع قات بينها.

العمل علل اقعترال "بدسراليل" كدولة  هودية تمهيدا  لعرد فلسعيني الداخل،  .6.ث
 وكذلل اعتالار القدإل عاامة لها. 

 ثانياا: الحرب النفسية في اإلعالم "اإلسرائيلي":

 نشأة ومفهوم الحرب النفسية: .1
 النشأة: .أ

صةةريون اعتمد اليونانيين علل الخعابة كوسةةيلة إلقناع الشةةعوب، في حين اسةةتخدموها الم
القدماء من خ ع الصةةةحافة وهو ما يسةةةمل "جريدة القصةةةر" كوسةةةيلة من وسةةةالل الدعاية والحرب 

 .(1)النفسية

كما أولل الرومان الصحافة اهتماما كوسيلة من وسالل الحرب النفسية إلل جانب السب 
 .(2)والشتم والتشهير

                                                           

  .15  الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ1ئ
  .365  زهران، علم النفس اقجتماعي، ص ئ2ئ
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من قوتهم كوسةةةةيلة من وسةةةةالل الحرب النفسةةةةية من  لوعرل عن الم وع المالال ة والتهوي
خ ع استخدام الاواسيس فض  عن تضخيم قوة الايش أمام الخصم، فض   عن إحاطة جنليز 

 . 1ئخان لنفسه بحالة من الرعب والخول جعلت أعداله  رهبونه

أما المسةةةلمين فقد جاءت الحرب النفسةةةية واضةةةحة في القر ن في قوله تعالل " وأعدو لهم 
، كذلل اسةةةةتخدمها الرسةةةةوع  2ئما اسةةةةتععتم من قوة ومن ربا  الخيل ترهبون به عدو ف وعدوكم"

اللريم عند فتس مكة حينما أمر بدشةةةةةةةةةعاع عشةةةةةةةةةرة  قل شةةةةةةةةةعلة من النار إللقاء الرعب في قلوب 
 .  3ئقريش، لتنهار عزالمهم ويسهل علل المسلمين فتس مكة

الحرب العالمية األولل والثانية بدأ اقسةةةةةةةةةةتخدام مع بداية القرن العشةةةةةةةةةةرين وتحد دا  خ ع 
الفعلي والمنلم لهةةذا النوع من الحروب بكةةل مةةا تعنيةةه الللمةةة من معنل، حيةةث أظهرت بريعةةانيةا 

م، في حين 1918 اهتماما بالحرب النفسةةةةةةةةية دفعها قسةةةةةةةةتحداث قسةةةةةةةةم الدعاية المعادية في العام
م، واسةةةةةةةةةةةتخدمت المنشةةةةةةةةةةةورات، 1917بالعام أنشةةةةةةةةةةةأت الوقيات المتحدة األمريكية قسةةةةةةةةةةةم الدعاية 

والصةةةةةةةةةحع، واللتب، والما ت، أداة لخلق روح اللراهية للخصةةةةةةةةةم وتعزيز موقع الحلفاء وعدالة 
 . 4ئحربهم، وتوجيهها نحو الخصم لتحعيم معنوياته

م وحتل تاريخه علل 1948أما بخصةةةةةةةةةةوص اقحت ع "اإلسةةةةةةةةةةراليلي" فقد عمل منذ العام 
النفسةةةية خ ع مراحل الصةةةراع المختلفة وشةةةهدت تنوعا  من حيث  اسةةةتخدام شةةةتل اةةةنول الحرب

األدوات واألهدال، اعتمد خ لها علل العم ء والمنشةةةةةةةورات واإلع نات المسةةةةةةةموعة والمعبوعة، 
وكذلل مواقع اإلللترونية وتحد دا  وسالل التواال اقجتماعي موضع الالحث، حيث سنأتي عليها 

أهدال وأسةةاليب اقحت ع من وراء حربة النفسةةية ضةةد الشةةعب بالتفصةةيل والشةةرح والتحليل للشةةع 
 الفلسعيني. 

 المفهوم: .ب

المعنل اقاةةةع حي للحرب النفسةةةية ناد أنها تشةةةير إلل "اسةةةتخدام أسةةةاليب غير مادية 
 . 5ئللتأثير علل الخصم وإرغامه علل اقعترال بالهزيمة، والتوقع عن المقاومة

                                                           

 (1) Rouse, Major ed: psychological operations warfare. 
  .52المصري، الدولة العبرية والحرب النفسية، ص ئ(2) 
  .74العيسوي، علم النفس الحربي، ص ئ(3) 
  .60اللريم، سورة األنفاع، اآلية ئالقر ن (4) 

  .354زهران، علم النفس اقجتماعي، ص ئ  5ئ
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م، فقةةةد عرل الحرب 1955أمةةا القةةةاموإل الحربي األمريكي ووفق أخر تعةةةد  تةةه للعةةةام 
النفسةةةةةةية " اقسةةةةةةتخدام المدبر للدعاية أو ألية تأثيرات علل أراء وعواطع وموقع وسةةةةةةلوك العدو 
والفئات المحا دة والصةةةةةةةةةةةةةةةديقة في وقت العوارئ أو الحرب بحيث  تم دعم الواةةةةةةةةةةةةةةوع ل هدال 

 . 1ئالقومية

ورات المتسةةةةةةةةارعة للحياة الالشةةةةةةةةرية تعور مفهوم الحرب النفسةةةةةةةةية وأاةةةةةةةةالس أكثر ومع التع
شةةةمولية وقدرة علل إحداث ت يرات مختلفة اقتااهات، وتشةةةكيل وتعد ل للسةةةلوك، وميدان الحرب 
النفسةةةةية هو الشةةةةخصةةةةية، وهي حرب دعالية وكلمات وإشةةةةاعات تذع إرادة الرجاع، وتقوض الروح 

 . 2ئ، ألن ميدانها الرليسي هو اإلنسانالمعنوية للعدو حكومة وشعالا  

ويرى د. اةةةةة ح نصةةةةةر أن الحرب النفسةةةةةية "نوع من وسةةةةةالل اإلع م بقصةةةةةد التأثير في 
عقوع وعواطع جمةاعةة معينةة معةاديةة أو محةا ةدة أ اةةةةةةةةةةةةةةةديقةة ل رض اسةةةةةةةةةةةةةةتراتياي أو تلتيكي 

 . 3ئمعين"
 أهمية الحرب النفسية. .2

علل الروح المعنوية سةةةةةةةواء برفع الروح  مما ق شةةةةةةةل ليه أن للحرب النفسةةةةةةةية أهمية كبيرة
المعنوية أو بتثبيعها لدى األعداء، وهو ما دفع نابليون للقوع " أن القوة المعنوية تسةةةةةةةةةةةةةاوي ث ث 

 . 4ئأرباع القوة العامة للماهود الحربي"

وفي مااع اسةةةتعراض أهمية الحرب النفسةةةية ناد أنها تعمل علل تقوية الابهة الداخلية، 
معنوية، والتأثير بالخصةةةةةةةةةم، إلل جانب ما هو أهم من  لل وهو كسةةةةةةةةةب الرأي العام ورفع الروح ال

 . 5ئالخصمالعالمي وتعبئته باللراهية ضد 

ويرى الالاحث أن وقالع التاريخ القديم والحد ث أثبتت أهمية الحرب النفسةةةةةةةةةةةية في حسةةةةةةةةةةةم 
واقجتما ية، وأاةةالحت المعارك الحربية، بل باتت جزءا من النشةةاطات السةةياسةةية، واققتصةةادية، 

تسةةةةةةتخدم في أغلب المااقت ال ير عسةةةةةةكرية والرامية بنهاية المعال إلل تحقيق الهدل المأموع 
 إيقاعها بالخصم.

                                                           

  .17الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (1)

  .353زهران، علم النفس اقجتماعي، ص ئ (2)

  .436نصر، معركة الللمة والمعتقد، ص ئ (3)

 . 47الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ(4) 
  .26وي، علم النفس الحربي، ص ئالعيس  5ئ
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 أنواع الحرب النفسية ومجاالتها: .3
 أنواع الحرب النفسية: .أ

تهدل إلل تحقيق أهدال شمولية نت حيث الزمان الحرب النفسية االستراتيجية:  .1.أ
باعتمادها لخعل حربية موضوعة وترتالل باألهدال اقستراتياية  والمكان وتتميز

 . 1ئللدولة
تحتوي علل خعل محدد لفئة محددة من المستمعين الحرب النفسية التكتيكية:  .2.أ

و لل وفق تعليمات عسكرية محددة، كالتعرل علل القدرات العسكرية للعدة والعمل 
 .  2ئعلل التقليل من فاعليتها

حيث تقوم وحدات العمليات النفسية بتحليل العوامل الحرب النفسية الهجومية:  .3.أ
النفسية وتقديم تواياتها بالخصوص، مع بعد التعد  ت علل الحم ت النفسية 
السابقة، ويعهد إع الاهات المسؤولة عن هذه الحروب بتوزيع المنشورات والبيانات، 

وات العسكرية، للحد من فاعلية العدو واستخدام مكبرات الصوت، تمهيدا  لعمل الق
 . 3ئوإقناعه بزيف قضيته

وهي الحرب التي تتم للتصدي للحروب النفسية الحرب النفسية الدفاعية:  .4.أ
الهاومية، و لل من خ ع تقوية الابهة الداخلية والتعبئة المعنوية للانود، 
 والشعب، ب رض الدفاع وكشع زيف األعداء ومقاومة الشالعات والعابور

 .  4ئالخامس
وعادة ما تلون أهدافها واضحة وعلنية، وتمارإل عادة  الحرب النفسية البيضاء: .5.أ

من قبل القيادة السياسية والحكومية، رجاع الفلر والد ن وتلاأ الدولة إلل استخدام 
وسالل اإلع م المختلفة من أجل تحقيقها مثاع  لل: البرامج السياسية، النشرات 

 . 5ئ، والتحليل السياسي لهاوالتعليقات اإلخالارية
: وتلون من مكان سري، وغير واضحة األهدال، وتقتعع الحرب النفسية السوداء .6.أ

جانالا من الحقالق وترمي إلل التشويه، والمالال ة، والسخرية، تحت أسماء وهمية، 

                                                           

  .48الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (1)

  .291شفيق، اإلنسان والماتمع مع تعبيقات في علم النفس اقجتماعي، ص ئ (2)

  .49الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (3)

 .49، ص المرجع السابق (4)

  .359زهران، علم النفس اقجتماعي، ص ئ (5)
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وبدون مصدا ية، وتستخدم اللاريكاتير، والبرامج الساخرة، اإل اعات السرية، 
 . 1ئوالشالعاتوالصور المزيفة 

تقع بين الحربين البيضاء والسوداء، تلاأ ل كا  ب الحرب النفسية الرمادية:  .7.أ
والمالال ة والتهويل، تعمل بعريقة غير مالاشرة، وتختص في زرع الفتن والتشكيل 

 . 2ئوخلق حالة من الفراغ والفوضل
إحداث تعد من أخعر الحروب النفسية، لقدرتها علل الحرب النفسية االنقسامية:  .8.أ

انقسامات داخل الماتمع، أو انهيارا في جبهة الايش، مثاع  لل استخدام الوقيات 
المتحدة األمريكية أثناء غزوها للعراق ما أدى إلل استس م قعاعات كبيرة من 

 .  3ئالايش العراقي دون قتاع

 مجاالت الحرب النفسية: .ب

لعام العالمي، :  تم شن الحرب ضده من أجل تضليل الرأي االمجال العالمي .1.ب
والحصوع علل تأ يده، لتشويه اورة الخصم، ونيل الشر ية منه لتنفيذ أي عمل 
عسكري ضد العدو المفترض، وحشد الدوع نحو قعع المساعدات عنه في شتل 

 . 4ئالمااقت العسكرية واققتصادية
وتشن في عمق العدو وتحد دا  جبهته الداخلية  المجال الموجه "عمق العدو": .2.ب

والايش علل حد سواء، وقد تمتد هذه الحرب إلل النواحي اققتصادية،  الشعب
والسياسية، واقجتما ية، والتربوية، إلثارة البلبلة إلجالار الدولة للسلوك اتااه يخدم 

 . 5ئأهدال الدولة المهاجمة
و لل من خ ع منع دوع أخرى من تهد د مصالس الدولة الحرب االستباقية:  .3.ب

خ ع إجراء استعراض للقوة في شتل المناحي العسكرية، المهاجمة، و لل من 
 . 6ئوالسياسية، اققتصادية، والعلمية، والتلويس بالقوة العسكرية والتقنية المتعور

 

                                                           

  .289شفيق، اإلنسان والماتمع مع تعبيقات في علم النفس اقجتماعي، ص ئ (1)

 .289ص  المرجع السابق، (2)

  .497حاتم، اإلع م والدعاية، ص ئ (3)

  .194شحاته، من تعبيقات علم النفس، ص ئ (4)

  .256زهران، علم النفس اقجتماعي، ص ئ (5)

  .306بني جابر، علم النفس اقجتماعي، ص ئ (6)
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 أساليب الحرب النفسية. .ت

 اإلشاعات:  .1.ت
يعرل البورت وليوبوسةةةتمان اإلشةةةاعة بأنها" كل قضةةةية أو  الارة مقدمة للتصةةةد ق تتناقل 

 . 1ئون معا ير أكيدة للصدق"من شخص إلل شخص د

وبشةةكل عام يمكن اإلشةةارة إلل أبرز أنواع اإلشةةاعات في، اإلشةةاعات الزاحفة التي تنتشةر 
بالل شةةةةةةةد د، من خ ع نسةةةةةةةج القصةةةةةةةص الوهمية الزالفة مع إمكانية ت ذ تها باسةةةةةةةتمرار، وعادة ما 

لسرعة انتشارها، وعادة ترتالل بالمشاهير والشخصيات الرسمية، وهناك الشالعات اقندفا ية نلرا  
 . 2ئما تنشل في أوقات اللوارث، او اقنتصارات الالاهرة، أو الهزالم الساحقة

 األساطير: .2.ت
عرل قاموإل أكسةةةةةةةةةةفورد اللذبة بأنها" بيان زالع عمدا  أو أنها عملية خداع متعمدة"، في 

ن األخيرة غير عرل األسةةةةعورة بأنها" مفهوم  الع اقنتشةةةةار، وللن مزيف، ليكون الفارق بينهما أ
 . 3ئمتعمدة

تسةةةةتخدم األسةةةةاطير بالحرب النفسةةةةية علل مسةةةةتوى واسةةةةع، ليمكن اعتالارها إشةةةةاعة خالدة 
 . 4ئتستمر طوي  وتتناقلها األجياع إلل أن تصالس جزء من تراث األمة ومعتقداتها الراسخة

 غسيل الدماغ: .3.ت
اإلقناع القسةةةةةةةةةةةةري  عملية ت يير اتااهات األفراد بدتالاع وسةةةةةةةةةةةةيلة تقنية محددة، عن طريق

 . 5ئالمتقن

ومؤخرا  امتدت عمليات غسةةةةةةةةةةةةيل األدم ة لتعاع الاماهير، أو ماموعة من الناإل، عبر 
وسةةالل اإلع م، عبر جرعات  ومية ومتلررة في أشةةكاع أدبية وثقالية، وفنية، بهدل ت يير أفلار 

 . 6ئوقناعات واتااهات الامهور

 
                                                           

  .17البورت، سيكولوجية اإلشاعة، ص ئ (1)

  .94الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (2)

  .13روز، أساطير الصهيونية، ص ئ (3)

  .271أمام، اإلع م واقتصاع بالاماهير، ص ئ (4)

  .127الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (5)

 .146، ص المرجع السابق (6)
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 الدعاية: .4.ت
عرفت الدعاية كمصةةةةةعلس شةةةةةالع اقسةةةةةتخدام، نادها تسةةةةةتخدم كمدلوع للترويج للالضةةةةةالع 

بية باسةةم الدعاية التااري، وكذلل كمدلوع للنشةةا  التعبوي عند الحد ث عن إجراء الدعاية اقنتخا
في مااع العلوم السةةةةةةياسةةةةةةية، أما في مااع اإلع م وتحد دا الحرب النفسةةةةةةية فنادها مدلوع ألهم 

 رب النفسية من حيث اقستخدام والتأثير. أساليب الح

  قاموا بربل مصةةةةةةةةعلس الدعاية "بالنازية"، لذلل يادر اإلشةةةةةةةةارة أن اللتاب ئاإلسةةةةةةةةراليليين
 . 1ئنادهم اختاروا مصعلس "استع مات" بد    لمصعلس الدعاية

 صناعة األزمات: .5.ت
والسةةةةةةةةياسةةةةةةةةية، يقوم أسةةةةةةةةلوب افتعاع األزمات علل اسةةةةةةةةت  ع المشةةةةةةةةك ت اققتصةةةةةةةةادية، 

واقجتما ية، من خ ع تضخيمها لتشكيل حالة من الرأي العام للض ل علل الحكومة، فقد تلاأ 
بعد الاهات لعالع عم ت مزيفة وضةةةةةخها داخل الدوع المسةةةةةتهدفة، لخلق أزمة اقتصةةةةةادية في 

 . 2ئالنلام المالي للدولة،  دفع المواطنين لفقدان الثقة بالعملة المحلية

نلمة السةةةةياسةةةةية أبرز األهدال القالمة خلع سةةةةياسةةةةة خلق األزمات، أو ويعد إسةةةةقا  األ
تنصةةةةةةةةةةةيب حكومة موالية للدولة مفتعلة األزمة، أو اقناعها علل الدخوع في حلع موالي ل خيرة، 

 . 3ئبما يحقق أهدال الدولة المفتعلة ل زمات تمهيدا للسيعرة قرارات ومقدرات الدولة المستهدفة
 إضعاف الثقة بالنفس: .6.ت

يعتبر إضعال الثقة بالنفس، والتشكيل بقدرات الخصم أحد أساليب الحرب النفسية التي 
تلاأ إليها أطرال الصةةةةةةةراع، و لل من خ ع التشةةةةةةةكيل بقدرات الخصةةةةةةةم والتشةةةةةةةكيل بمدى فاعلية 
األسةةةةةةةلحة التي بحوزته، ب رض إضةةةةةةةعال ثقة الخصةةةةةةةم بنفسةةةةةةةه وإقناعه بعازه عن المواجهة، أو 

 . 4ئ، ما  دفعه بالمحصلة ل ستس م دون قتاعاقنتصار في المعركة

 

 

                                                           

  .2003المرجع في الحرب النفسية، ص ئش يفر،  (1)

  .182الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، ص ئ (2)

  .195شحاته، من تعبيقات علم النفس، ص ئ (3)

  .163الزغلوع، علم النفس العسكري، ص ئ (4)
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 في اإلعالم "اإلسرائيلي":وسائل الحرب النفسية  .4

إن ما يميز الحرب النفسية وسالل اإلع م "اإلسراليلي" هو ارتالاطها بالحرب النفسية من 
 جهة، والعمل الدبلوماسي من جهة، واألداة العسكرية من جهة أخرى، فض   عن تلامل المركزية

 . 1ئالصارمة مع الفردية والمرونة في التنفيذ مما ياعل للدعاية فاعلية مميزة

ويري الدكتور عبد السةةةتار قاسةةةم أن من بين أهم أسةةةاليب ووسةةةالل الحرب النفسةةةية للعدو 
 اسةةةةةةةةةةةةةةتعراض القوة وتةةةةذكيرنةةةةا بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةتمرار بةةةةاقنتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات التي حققهةةةةا جيشةةةةةةةةةةةةةةهم ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنةةةةا

إظهار مخازي القيادات ، و أي مكان أو أي شةةةةخصأن مخابراتهم قوية وتسةةةةتعيع أن تصةةةةل إلل و 
 . 2ئالعربية والفلسعينية حتل نفقد الثقة بكل شيء

وليما  لي اسةةةتعراض ألبرز وسةةةالل الحرب النفسةةةية المسةةةتخدمة في اإلع م "اإلسةةةراليلي" 
 و لل كما  لي:

 اإلذاعة: .أ

 ية كما أشةةرناتضةةم اإل اعة "اإلسةةراليلية" عدد متنوع من اإل اعات تخضةةع للرقابة العسةةكر 
 سابقا ، و لل لضمان تنفيذ سياسات المحتل ضد الفلسعينيين.

عملت اإل اعة علل شةةةةةةن الحرب النفسةةةةةةية من خ ع نشةةةةةةرات األخالار، والبرامج الموجهة 
بالل ة العامية وباللهاات المصةةرية، والسةةورية، والعرا ية، إضةةافة إلل الفلسةةعينية، كما اسةةتخدمت 

لة، والقادة السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةيين، إضةةةةةةةةةافة إلل توجيهها النداءات والبيانات أقواع الزعماء العرب المسةةةةةةةةةا
 . 3ئالموجهة في الحرب للخصم إلضعال روحه المعنوية

 التلفزيون: .ب

م، و لةةل 1967بةةدأ التلفزيون "اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليلي" بثةةه للةةدعةةايةةة بةةالل ةةة العربيةةة أعقةةاب حرب 
 ةث سةةةاعات للبث بالل لمواجهة الدعاية العربية التي بدأت في وقت مالكر، و لل بتخصةةةيص ث 

                                                           

  .166نوفل، الحرب النفسية، ص ئ (1)

في مااع اإلع م اإلسراليلي، رام ف، مقابلة مع الدكتور عبد الستار قاسم عبر الهاتع، المتخصص  (2)
 م.2018 12 22

  .169نوفل، الحرب النفسية، ص ئ (3)
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العربية، ومن أجل تعزيز الدعاية "اإلسةةراليلية" بالل ة العربية، أنشةةأت "إسةةراليل" فضةةالية في العام 
 . 1ئحراا منها علل واوع دعا تها وحربه النفسية للل العالم العربي 2002

كما عمل التلفزيون "اإلسةةةةراليلي" علل بث اإلشةةةةاعات كأحد أسةةةةاليب الحرب النفسةةةةية من 
م بأن أغلب أمواع الضرالب أرسلت إلل حسابات خااة وشخصية 2002خ ع حد ثه في العام 

 للرليس عرفات و لل معلع انتفاضة األقصل.

 الصحافة: .ت

ا ، بوعان و لل كما أشرنا سابقبتنوع وتعدد في الل ات والمع "تذخر الصحافة "اإلسراليلية
احرنوت، ومعاريف من أشةةةر الصةةةحع "اإلسةةةراليلية" وأوسةةةعها  توتعتبر اةةةحيفة هآرتس، ويديعو 

 انتشارا.

عملت الصةةةحافة "اإلسةةةراليلية" شةةةأنها في  لل شةةةأن باقي أدوات اإلع م والحرب النفسةةةية 
صةةةةفة اإلنسةةةةانية عن الخصةةةةم، "اإلسةةةةراليلية" علل اسةةةةتخدام الخداع، والتشةةةةويه، والتحريف، ونزع ال

 . 2ئواإلهانة، و لل إلثارة الفتنة في افول الفلسعينيين
 اإلنترنت: .ث

إيماننا من السةةةةةةةةلعات "اإلسةةةةةةةةراليلية" بأهمية اإلنترنت " الشةةةةةةةةالكة العنلبوتية " فقد سةةةةةةةةعت 
 لي".لتعوير إمكانياتها في هذا المااع كأحد أهم الحرب النفسية المستخدمة في اإلع م "اإلسرالي

ويأتي  لل وسل توفر البيئة المناسالة علل اعيد المستوى الداخلي حيث ناد أن الماتمع 
"اإلسراليلي" متقدم في استخدام التقنية اإلللترونية بما فيها اإلنترنت، ناهيل فض  عن إمكانية 

شاع توفيرها للمستهللين بأسعار مناسالة  ياسا  بالمتوسل العام لدخل الفرد في "إسراليل" وهو ما 
م، القاضية باستخدام مواقع اإلنترنت 2002الحكومة "اإلسراليلية" إلادار قراراتها معلع العام 

كوسيلة إع مية، مع إلزام المؤسسات الحكومية بعرض إناازاتها ضمن مواد إع مية، مرتالعة 
 . 3ئبوزارة الخارجية، ورلاسة الحكومة علل أن  تم نشرها قحقا  بالل ة العربية

 

 
                                                           

  .141جماع، أمل، الصحافة واإلع م في إسراليل، ص ئ (1)

  .46-47عوض، الخعاب اإلع مي اإلسراليلي حركة التحرير الوطني الفلسعيني فتس، ص ئ (2)

  .22الهيكلية، األهدال، ص ئحسونة، اإلع م اإلسراليلي:  (3)
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 المنشورات: .ج

الوعي" التابعة للايش "اإلسراليلي"، ضمن الحرب النفسية الموجهة  ياستخدمت وحدة "ك
ضةةةةد الفلسةةةةعينيين، ال فتات الضةةةةخمة، حيث قامت بوضةةةةع علل حواجز معبري إ رز، وتضةةةةمن 
هةةةذه ال فتةةةات  الةةةارة "م لق بسةةةةةةةةةةةةةةبةةةب حمةةةاإل" و لةةةل علل مرأى من عيون العمةةةاع، والتاةةةار 

ضةةةةمن سةةةةياسةةةةة اسةةةةت  ع التناقضةةةةات واقنقسةةةةامات بشةةةةأن المؤيد ن لعمليات الفلسةةةةعينيين، و لل 
 .(1)المقاومة والمعارضين لها

 أهداف الحرب النفسية في اإلعالم "اإلسرائيلي". .5
 خداع وتضليل الرأي العام "اإلسرائيلي"، والعالمي: .أ

وعادة ما تتم عمليات التضةةةةةةةةةةةليل من خ ع حاب األسةةةةةةةةةةةالاب الحقيقية للنزاع، من خ ع 
 . 2ئحذل الرقابة، ولفلترة، واإلضافة

فقد حاولت "إسةةةةراليل" إقناع العالم بأن هدل العمليات الفدالية كان قتل األطفاع والنسةةةةاء 
األبرياء، وأن منفذات العمليات من النسةةةةةةةةاء قمن بهذه العمليات للتخلص من واةةةةةةةةمة العار التي 

األسةةةةةةلحة تم وضةةةةةةعها داخل رياض  لحقت بهن، جراء ع قاتهم بأفراد التنليم، وكذلل أن مخازن 
األطفاع والمسةةةةةاجد والمسةةةةةتشةةةةةظيات، سةةةةةعيا  من لتضةةةةةليل الرأي العام المحلي والعالمي وتقبله ألي 

 . 3ئعمل عسكري ضد الفلسعينيين
 االستفراد بالخصم: .ب

يعتبر اقسةةتفراد بالخصةةم ونزع الشةةر ية عنه، من أهم أهدال الحرب النفسةةية التي سةةعت 
ها طواع مراحل اةةراعها مع الفلسةةعينيين، سةةواء علل مسةةتوى التنليمات أو "إسةةراليل" إلل تحقيق

 األفراد.

وهو ما قامت "إسراليل" به بعد بلورة خعة سياسية ونفسية للتشكيل بالسلعة الفلسعينية، 
 . 4ئوياسر عرفات واتهامه بدعم اإلرهاب، وهو ما ارح شارون به قال  : "لم يعد عرفات مناسالا "

 

                                                           

  .1  المركز الصحافي الدولي، الايش اإلسراليلي  نشئ وحدة خااة لممارسة الحرب النفسية، ئ1ئ
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  .40ص ئ   أبو عرقوب، الدعاية الصهيونية اإلللترونية ضد انتفاضة األقصل،3ئ
  .210  را نهارت، إسراليل فلسعين، ص ئ4ئ
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 الوعي:تزييف  .ت

، فمن خ ع اإلع م سةةةعي الدعاية نبالنسةةةالة لتزييف الوعي فلم يقتصةةةر علل الفلسةةةعينيي
"اإلسراليلية" إلل اختراق الوعي العربي، والعالمي، عبر التركيز علل المقاومة ووامها باإلرهاب 

سةةةةةابقا  والقتل ل برياء، مما  برر عمليات القتل ضةةةةةد الفلسةةةةةعينيين، والحصةةةةةار، وجميع ما سةةةةةيق 
 . 1ئوغيره، وبالتالي الض ل علل الفلسعينيين ودفعهم لخفد سقع توقعاتهم، ومعالبهم

 "اإلسرائيلي" الضحية: .ث

لعالما سةةةةةةةعل "اإلسةةةةةةةراليليون" إلل تصةةةةةةةوير نفسةةةةةةةهم بأنهم محاطين بماموعة من الهمج 
ة، المخيف  هاجمونها، وأن الصةةةةةواريخ والدبابات تسةةةةةتعمل لحماية "اإلسةةةةةراليليين"، من العنع والقوة

 التي يمتللها الفلسعينيون.
 الردع: .ج

لعالما ارتالل مفهوم الردع لدى "اإلسةةراليليين" بالتقاليد الصةةهيونية التي أقامت الدولة عام 
م، فقد عكسةةةت "إسةةةراليل" مفهوم القوة والعنع من أداة  لاأ لها الضةةةعيف ضةةةد القوي، إلل 1948

إن توفرت بدالل أخرى غير الردع، وبذلل يصةةالس أداة تسةةتعيع "إسةةراليل" من خ لها الالقاء حتل و 
 . 2ئالعنع أداة لتبرير السلوك العدواني ضد األخرين

م، و لل بعد انسحابه 2006وهو ما حاولت "إسراليل" أن تثبته عدة مرات و لل في حرب لبنان 
 من األخيرة، وكذلل بعد انسحابه من غزة، حاوع اقحت ع خ ع ث ث حروب متتالية كانت أخرها

 م.2014عام 
 إضعاف الروح المعنوية: .ح

طالقت "إسةةةةراليل" خ ع اةةةةراعها مع الشةةةةعب الفلسةةةةعيني سةةةةلسةةةةلة طويلة من اإلجراءات 
الحالية في، حصةةةةةةةةةةةار قعاع غزة وتاويع  القمعية المتنوعة، وتمثلت خ ع أخر مراحل الصةةةةةةةةةةةراع

أهله، ومنعهم من الدخوع والخروج منه، واسةةةةتخدام األلة الحربية ضةةةةد سةةةةكانه عدة مرات، وكذلل 
تقعيع أوااةةةر الضةةةفة بالحواجز والمسةةةتوطنات، في محاولة لقعع العريق أمام الحلم الفلسةةةعيني 

 ببناء دولة  ات حدود وسيادة.

 
                                                           

  .215-217حافظ، تزييف الوعي: أسلحة التضليل الشامل، سعور، ص ئ (1)
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 ، وبث الخالفات:تحطيم وحدة الشعب الفلسطيني .خ

حراةةت "إسةةراليل" عن اسةةتمالت بعد القيادات السةةياسةةية للسةةلعة الفلسةةعينية تااه وهم 
عملية السةةةةةةةة م مشةةةةةةةةترطة علل األخيرة اتخا  إجراءات وتدابير بحق شةةةةةةةةركاء العمل السةةةةةةةةياسةةةةةةةةي 

 .(1)الفلسعيني من التنليمات األخرى وتنفيذ اعتقاقت ضدهم

اقنقسةةةةةةةةةةةةةام بين فتس، وحماإل، وما تالعه في حينه من وقد بلغ اقمر  روته عقب أحداث 
انقسةةام علل مسةةتوى الحاضةةنة الشةةعبية واألسةةرة الواحدة، بسةةبب سةةياسةةات محكمة نقذتها "إسةةراليل" 

 بعناية وحرلية قادت إلل الواقع الحالي.

 ثالثاا: الدعاية في اإلعالم "اإلسرائيلي":

 تعريف الدعاية، أنواعها، وأساليبها.  .1
 الدعاية:تعريف  .أ

اسةةةةةةةةتخدم اإلنسةةةةةةةةان الدعاية منذ معلع التاريخ في اةةةةةةةةور مختلفة إق أنه يمكن القوع إن 
م، عقب اسةةةةةةةةةةةةةتحداث الالابا جرجوري الخامس عشةةةةةةةةةةةةةر ما 1633البداية الحقيقية لها كانت بالعام 

يعرل بهيئةةةة الةةةدعةةةايةةةة الةةةد نيةةةة، و لةةةل ب رض مواجهةةةة األحةةةداث والتعورات الاةةةد ةةةدة المتعلقةةةة 
 . 2ئ، ونشر المذهب اللاثوليكي باستخدام السلم وليس الحربيالد ني البروتستانتباإلا ح 

وتعرل الدعاية بحسةةةةةةةةةةةةةةب ليونارد دوب بأنها "محاولة منتلمة للسةةةةةةةةةةةةةةيعرة علل اتااهات 
 .  3ئمن خ ع استخدام اإليحاء" دجماعات األفرا

الناإل بأن يفلروا  بأنها "المحاولة المعتمدة المدبرة إلقناع رفي حين عرفها فيليب تا لو 
ويسةةةةةةةةللوا بالعريقة المعلوبة، أنها وسةةةةةةةةيلة ب اية، وتتنوع األسةةةةةةةةاليب المسةةةةةةةةتخدمة تالعا للتلنولوجيا 

 .  4ئالمتاحة"

                                                           

  .95  مركز دراسات الشرق األوسل، انتفاضة األقصل تعيد النلر بمستقبل الليان الصهيوني، ص ئ1ئ
  .16شتل، الدعاية واستخدام الراد و في الحرب النفسية، ص ئ  ر 2ئ
  .140  حاتم، اإلع م والدعاية، ص ئ3ئ
  .497  حاتم، اإلع م والدعاية، ص ئ4ئ
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بينما عرل قاموإل المصةةةةةةةةةعلحات العسةةةةةةةةةكري الدعاية بأنها" معلومات أو أراء أو ندوات 
أو وجهات النلر أو اقنفعاقت أو  ءخااةةةةةةةةةةةة لدعم الهدل القومي، مصةةةةةةةةةةةممة للتأثير علل اآلرا

 . 1ئسلوك أية جماعة خااة لصالس المسؤوع سواء بصورة مالاشرة أو غير مالاشرة"

ويرى الالاحث من خ ع التعريفات السةةةةةةةابقة، الدعاية ماهي إق أحد أهم أسةةةةةةةاليب الحرب 
علل سةةةلوك النفسةةةية  لاأ إليها من يسةةةعل إلل دعم خععه وأهدافه أيا  كانت، من خ ع السةةةيعرة 

 وانفعاقت المستهدفين بها.

 أنواع الدعاية: .ب

تنقسةةةةةم الدعاية إلل عدة أنواع وأقسةةةةةام بحسةةةةةب األسةةةةةلوب أو الهدل من وراء اسةةةةةتخدامها 
 : 2ئو لل كما  لي

امة، وتنقسم إلل نوعين وهما: األوع الدعاية الهدالدعاية وفق الوظيفة واألهداف:  .1.ب
واإلطاحة به عبر استثارة النزاعات  وتهدل إلل تدمير الخصم عبر تقويد النلام

 واألحاسيس، ويستخدم في الدوع التي تعاني من أزمات اجتما ية، أما النوع الثاني
فهي الدعاية التحريضية، تقوم علل تحريد الاماهير لتبني اتااه وت ييرات 
جزرية تهدل الدولة إلل إجرالها، ومثاع  لل الدعاية الموجهة من األحزاب 

 لحركات الشعبية والثورية.الحاكمة، وا
األوع الدعاية اللامنة وتقوم علل : وتنقسم إلل نوعينالدعاية وفق األسلوب:  .2.ب

إخفاء أهدافها ومصدرها بحيث ق يكون الرأي العام وا يا  بها، وتستخدم أثناء 
الحروب واألزمات، أما النوع الثاني فهو الدعاية اللاهرة فتلون ظاهرة علل عكس 

 األهدال والمصدر. األولل من حيث
د ونقسم إلل نوعين، األوع الدعاية العمودية، وينفذها قالالدعاية وفق المصدر:  .3.ب

 أو فني أو سياسي، ويسعل إلل التأثير في الامهور الذي  تالعه، أما النوع الثاني
فهو الدعاية األفقية، وتتم من داخل الاماعة بشكل أفقي بشكل متساوي بين 

 ماسل بين الاماعة. الاماعة لتشكيل وعي مت

                                                           

  .24  تا لور، قصع العقوع: الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتل العصر النووي، ص ئ1ئ
، م عبر مواقع التواال اقجتماعي2014  أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام 2ئ

  .51-54ص ئ
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وتنقسم إلل ث ث أنواع األوع منها  دعل بالدعاية الدعاية وفق المضمون:  .4.ب
دولة أو جهة علل شعب أو جيش معتمدة علل الحاة  االبيضاء، وعادة ما تعلقه

 والمنعق.
أما الثاني فيدعل الدعاية السوداء، وتلون أقرب ما يكون إلل شعارات ماهولة ق  

مو بعريقة سرية ملحة أضرار بال ة بالرأي العام عبر األخالار تلشع مصادرها وتن
 الزالفة.

 أما النوع الثالث، فيدعل بالدعاية الرمادية وتلون خليل من اقثنين فهي تخفي أمور
 غير معلنة وتحتاج إع قدر كبير من الذكاء والفعنة.

 وتنقسم إلل ث ث أنواع أساسية وهي:الدعاية وفق الموضوع:  .5.ب
وتشمل القضايا الخااة بالسياسة الخااة بالسياسة  لسياسية:الدعاية ا .أ.5.ب

دة الداخلية والخارجية لدولة معينة، وتلون موضوعاتها متعلقة بحياة الرؤساء وقا
 األحزاب، وتتعلق قضياها بأمور مثل المعاهدات والمفاوضات وغيرها.

تشمل موضوعات تاارية ومالية بهدل التأثير  افناده الدعاية االقتصادية: .ب.5.ب
 في اإلنتاج واألسعار والسلع والخدمات، وتستخدم ألغراض مالية وربحية.

فتهتم بالقضايا والموضوعات الخااة بالماتمع  الدعاية االجتماعية: .ج.5.ب
ومكوناتها وطالقاته، فض   عن اللواهر والقضايا الثقالية واقجتما ية محل 

 اهتمام الامهور.
 ساليب الدعاية:أ .ت

تنقسةةةةةةةةم أسةةةةةةةةاليب الدعاية إلل حسةةةةةةةةب أهدال ونوع الامهور الموجهة إليه إلل عدة أنواع 
 :(1)و لل كما  لي

عادة ما يستخدم اللذب ولو بدرجات متفاوتة مع الدعاية لتحقيق  أسلوب الكذب: .1.ت
هدل ما، ويترافق اللذب إما خ ع تقديم معلومات حد ثة، أو وقالع حد دة، وهو 
ما تحدث عنه ز يم النازية أدول هتلر في كتابه كفاحي بأنه "كلما كبرت اللذبة 

 كلما ادقها الناإل".

                                                           

، م عبر مواقع التواال اقجتماعي2014  أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام 1ئ
  .54-56ص ئ
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اإلضافة، أو الحذل، لالعد الللمات أو ويكون  لل من خ ع  أسلوب التشويه: .2.ت
 العالارات للت يير في المعنل المقصود، وقد ساهمت وسالل التلنولوجيا الحد ثة في

 لل من خ ع تعد ل مقاطع الفيد و عبر حذل بعد المقاطع منها للت يير من 
مضمونها ومعناها، وخير مثاع علل  لل ما يعرض علل مواقع التواال 

 اقجتماعي.
لاأ تيعتبر من أناس األساليب ال زمة لت يير الرأي العام، وهو ما  التكرار:أسلوب  .3.ت

لنازية إليه الدعاية التاارية للسلع اقسته كية، وقد أكد علل قوتها مسؤوع الدعاية ا
 جوبلز حينما قاع: إن سر الدعاية الفعالة يكمن ق في إ اعة بيانات تتناوع  قل

بعد حقالق، وتوجيه   ان الناإل وأبصارهم إليها  األشياء، وللن في التركيز علل
 مرارا  وتلرارا ، فالاماهير تأخذ وقتا كبيرا  حتل تفهم وتتذكر".

يس تعتبر العاطفة الركيزة األساسية لبناء الدعاية، ول أسلوب اإلثارة العاطفية: .4.ت
المناقشة واإلقناع، وعادة ما يستخدم أسلوب إثارة العاطفة عند شس المعلومات 

حقيقية أو اعوبة استخدامها ما ياعل لزاما علل الاهة القالمة علل الدعاية ال
 اللاوء إلل هذا األسلوب للت عية علل النقص في الحقالق المادية.

 نتشر هذا األسلوب علل نعاق واسع في  أسلوب إساءة استخدام المصطلحات: .5.ت
لق علل اإلع م كأحد أهم األساليب الدعالية، حيث ناد بعد التسميات تع

أعماع ق تتناسب مع جوهرها ومثاع  لل ما تسمية الايش "اإلسراليلي" بايش 
الدفاع مع العلم أنه جيش هاومي من حيث البنية والتسليس وخععه في الحروب 

 وتلتيل المعارك، وكذلل كانت أغلب معاركه كانت هاومية.
لنفس أو  هدل هذا األسلوب إلل زعزعة الثقة باأسلوب التشكيك في الذات:  .6.ت

، وقد استخدم هذا األسلوب عقب هزيمة الايوا العربية في مواجهة رباألخ
م، وراحت األخير تقلل من شأن الايوا العربية وتصع جيشها 1967" ل"إسرالي

 "بالايش الذي ق يقهر".
 نالع هذا األسلوب من احترام عقلية الامهور، حيث  تبنل  أسلوب عرض الحقائق: .7.ت

قالق للواوع إلل أوسع شريحة من الاماهير، نلرا  لقدرة اإلع م مبدأ عرض الح
الحقالق علل اقستمرار والالقاء والرسوخ في  هن المتابع علل عكس األكا  ب 

 والشالعات.
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يستخدم هذا األسلوب في غياب أي رابل سببي بين  أسلوب االرتباط الزائف: .8.ت
مت يرين، وهنا يعكع ااحب الدعاية علل محاولة خلق رابل وإيااد ع قة 
بخ ل الواقع للواوع إلل هدفه، مثاع  لل  يام الوقيات المتحدة األمريكية 

 العراق والسيعرة علل موارده بحاة نشر الديموقراطية وكذلل تقديم الدعم عباحت 
 للحكومة العرا ية وحماية المدنيين من خعر اإلرهاب.

 مرتكزات الدعاية "اإلسرائيلية": .2

تعكس الدعاية "اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليلية" في جانب كبير منها البرجوازية القومية اليهودية، وخ ع 
سةةةةةعي األخيرة لصةةةةةياغة مرتلزاتها ال زمة لتحقيق مصةةةةةالحها خ ع عصةةةةةر القوميات األوروبية، 

بالتاريخ األوروبي في عصةةةةةةةر النهضةةةةةةةة و لل ألهمية هذه الفترة في قلب النلريات نادها تأثرت 
 ، ومن أهم هذه المرتلزات: 1ئوالمفاهيم

 :(2)المرتكزات الدينية .أ

 لل و وهي ما استندت عليه في تفسير اللتب الد نية ئاإلنايل، أو العهد القديم ئالتوراة ، 
ته فلسةةةةةةةةةعين التاريخي باليهود وممللة داود، وهو ما نفذلعرض الرواية "اإلسةةةةةةةةةراليلية" وربل تاريخ 

الةدعةايةة الصةةةةةةةةةةةةةةهيونيةةة عنةةدمةا قةدمةت مةا يعرل بةالحق التةةاريخي والوعةد اإللهي لليهود في أرض 
 فلسعين.
 :(3)المرتكزات السياسية .ب

وتسةةةةةةةةةةةتند إلل جملة من المنعلقات السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية للعالم ال ربي، وحضةةةةةةةةةةةارته كما تفهمها 
"إسةةةةةةةةراليل" إلل تقديمه للعالم بأن دولتها التي أنشةةةةةةةةأتها علل أرض الصةةةةةةةةهيونية، وهو ما تسةةةةةةةةعل 

فلسعين، ماهي إق مرك حضاري في محيل متخلع، حيث تمثل أحد ق ع الديموقراطية العالمية 
 في مواجهة البرابرة العرب.

 

                                                           

  .192ا، وأهدافها، واتااهاتها، ص ئ  سارة، الدعاية الصهيونية مرتلزاته1ئ
، م عبر مواقع التواال اقجتماعي2014  أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام 2ئ

  .73ص ئ
، م عبر مواقع التواال اقجتماعي2014  أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام 3ئ

  .72ص ئ
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 :(1)المرتكزات االقتصادية .ت

ج راليةةة  وهي المرتلزات التي تسةةةةةةةةةةةةةةتنةةد في عموميتهةةا إلل مععيةةات اقتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةةة، وإلل
ة" فلسةةعين، ومن الممكن أن تداخل مع المرتلزات الد نية والسةةياسةةية، لالحسةةب الدعاية "اإلسةةراليلي

فلسةةةةةةةةعين تصةةةةةةةةع بأنها ب د اللبن والعسةةةةةةةةل، وفي أحيان أخرى بأنها أرض جرداء وقاحلة، و لل 
 بحسب الحاجة، كما أنه وعلل "اإلسراليليين" إنشاء اقتصادهم الاد د والمتعور.

 :(2)وأدوات الدعاية "اإلسرائيلية"وسائل  .3

اختارت الدعاية "اإلسةةةةةةةةةةراليلية" العمل باسةةةةةةةةةةتخدام ماموعة متنوعة من أسةةةةةةةةةةاليب الدعاية 
 المنتقاة وفق أسلوب علمي سليم، وخبرات متراكمة في مااقت اقتصاقت واإلع م، كما  لي:

 أجهزة اإلع م الاماهيري. .أ
 قنوات اقتصاع المالاشر. .ب
 حكومية.المنلمات غير ال .ت
 السينما. .ث
 الااليات اليهودية. .ج

 :(3)مراحل تطور الدعاية "اإلسرائيلية" .4
 الدعاية قبل وعد بلفور: .أ

وتعتبر من أهم المراحل التي سةةةةةةالقت تأسةةةةةةيس الدولة، حيث سةةةةةةعت الحركة الصةةةةةةهيونية، 
 التبرير التواجد الحضاري، سعيا  منها للسب شر ية، وقانونية إنشاء وطن قومي لليهود.

 بعد وعد بلفور:الدعاية  .ب

واتسةةةةةةةةةةةمت هذه المرحلة بالتركيز علل الدعوة من قبل الحركة الصةةةةةةةةةةةهيونية علل العاطفة 
فع الد نية، واضعهاد اليهود، واخت ق ما بات يعرل "بمعاداة السامية"، كل  لل وغيره من أجل د

 اليهود للهارة إلل فلسعين.

                                                           

  .194، الدعاية الصهيونية مرتلزاتها، وأهدافها، واتااهاتها، ص ئسارة (1)

م عبر مواقع التواال 2014أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام  (2)
  .74-76اقجتماعي، ص ئ

اال م عبر مواقع التو 2014أبو شنب، الخعاب الدعالي اإلسراليلي خ ع العدوان علل غزة عام  (3)
  .76-77اقجتماعي، ص ئ



75 
 

الدولة الموعودة، وهو ما  ومن جانب أخر بدء التآزر بين اليهود، وبريعانيا لتأسةةةةةةةةةةةةةةيس
 الذي أقرت ليه الدوع اللبرى بوطن قومي لهم في فلسعين. 181تللل بعد  لل باستصدار قرار

 الدعاية بعد تأسيس دولة "إسرائيل": .ت

عقب تو يع اتفاق الهدنة، سةةةةةعت الدعاية "اإلسةةةةةراليلية" لصةةةةةرل أنلار العالم عن النتالج 
سةةةةةةةةةةةةةكانها األاةةةةةةةةةةةةةليين، و لل من خ ع ترويج الدعاية المترتالة علل احت ع فلسةةةةةةةةةةةةةعين وتهاير 

ن "اإلسراليلية" أكذوبة تدور حوع سعيها للس م مع جيرانها، وأن اراعها مع العرب سياسي، يمك
أن يحل بالتفاوض، وهو ما استمرت في تروياه حتل وقوع العدوان الث ثي علل مصر بمشاركة 

 م.1956مإسراليل عا

 م:1967الدعاية حتى حرب  .ث

م، لمرحلة جد دة في تاريخ الدعاية 1967عقب نلسةةةةةةةةةةةةةةة العام  242ن القرار رقم دشةةةةةةةةةةةةةة
ل "اإلسراليلية"، حيث سعت األخيرة خ لها للترويج لتفوقها العسكري، والسياسي مستخدمة في  ل

 أسلوب الحرب النفسية، بهدل تحعيم الروح المعنوية للعرب وبث روح الهزيمة بينهم.

 م: 1973الدعاية بعد حرب  .ج

يمكن القوع ان هذه المرحلة أسةةةةةةةةسةةةةةةةةت للمرحلة الحالية من الدعاية "اإلسةةةةةةةةراليلية"، حيث 
م، وتوجهت بعد  لل 1973اسةةةةةتعاعت األخيرة أن تسةةةةةتوعب الصةةةةةدمة، عقب حرب أكتوبر عام 

لتو يع ماموعةةة من اقتفةةا يةةات والمعةةاهةةدات، كةةان أبرزهةةا معةةاهةةدة كةةامةةب ديفيةةد، ووادي عربةةه، 
لة ذلل دعا تها من مرحلة العداء والصةةةةراع مع المحيل اإلقليمي، إلل مرحوأسةةةةلو، وغيرها لتنتقل ب

 التعالع واياغة الشراكة.

 ":اإلسرائيليالخطاب الدعائي ": رابعاا 

 اإلطار النظري للخطاب الدعائي. .1
 تعريف الخطاب الدعائي: .أ

تعددت التعريفات الخااةةةةةةةةةةةةةة بالخعاب اإلع مي، ومنها اعتالار الخعاب اإلع مي بأنه 
"عملية تقنيع وتصةةةةةةةةةةةةةوير وفق إدراك مسةةةةةةةةةةةةةبق لما ياب أن يكون ويتم تمثيله من خ ع نلام من 
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المفةةاهيم والتصةةةةةةةةةةةةةةورات والمقترحةةات والمقوقت التي تتميز بمنعق داخلي يحكمهةةا، و لةةل ب د 
 . 1ئن وراء اإلقناع واقستاابة"النلر عن طبيعة الهدل م

 :(2)أنواع الخطاب الدعائي .ب

 تم تصةةةةةةةةنيف أنواع بالخعاب الدعالي إلل عدة تقسةةةةةةةةيمات تالعا  ل سةةةةةةةةلوب، والمصةةةةةةةةدر، 
 والوظالع، والمقع الا رافي، و لل كما  لي:

 أنواع الخطاب الدعائي وفق األسلوب:  .1.ب
اقتااهات وخلق مناخ جد د النوع األوع الخعاب الدعالي المالاشةةةةةةةر، ويهدل إلل ت يير 

للامهور ويسةةةةةةةةةةةمل بالدعاية المكشةةةةةةةةةةةوفة، أما النوع الثاني ليسةةةةةةةةةةةمل بالخعاب ال ير مالاشةةةةةةةةةةةر أو 
 الضمني، وهو نقيد األوع ويميل إلل إخفاء أهدافه، ويسمل بالدعاية السوداء.

أما النوع الثالث ليسةةةةةمل اإليحالي يعمل علل الحد ث عن موضةةةةةوع ما بشةةةةةكل مالاشةةةةةر، 
 العالارات الضمنية. ويبتعد عن
 أنواع الخطاب الدعائي بالنسبة للوظيفة: .2.ب

النوع األوع يسةةةمل بالخعاب التحريضةةةي وتسةةةتخدم األحزاب إلسةةةقا  األنلمة الموالية أو 
دم إثارة التمرد، والنوع الثاني فه الخعاب اقندماجي ويسةةةةةةةةةتخدم لتوحيد الماتمع وتعزيزه، ويسةةةةةةةةةتخ

 عادة من قبل الحكومات.

 خير فهو التسويقي ويستخدم للترويج للسلع والالضالع التاارية.أما النوع األ

 أنواع الخطاب الدعائي بالنسبة لموقع المصدر: .3.ب
وينقسةةةةم إلل نوعين األوع عمودي ويسةةةةتخدمه القادة السةةةةياسةةةةيين، والد نيين، بهدل زيادة 

 عدد مؤيد هم.

 د.بعيدا  عن القال أما النوع الثاني ليسمل األفقي ويستخدم للتواال بين أفراد الاماعة
 أنواع الخطاب الدعائي حسب الموقع الجغرافي: .4.ب

وينقسم إلل قسمين األوع داخلي ويستهدل الامهور المحلي، والثاني خارجي ويستهدل 
 الرأي العام العالمي أو للتأثير علل شعوب دوع أخرى.

                                                           

  .77سميسم، مدخل في مفهوم الخعاب الدعالي، ص ئ (1)

 .80 - 79، ص المرجع السابق (2)
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 :(1)مواضيع الخطاب الدعائي .ت

 العدو.الحالة اققتصادية، والمالية، والتموينية لدى  .1.ت
 األخالار السيئة التي يحاوع العدو إخفاءها عن مواطنيه. .2.ت
 التصريحات السلبية الصادرة عن شخصيات بارزه، أو دولية لصالس الخصم. .3.ت
 الفضالس اقجتما ية التي  زيد تلرار  كرها من نشر القلق وخول الخصم. .4.ت
 روعة.المواضيع المتعلق بالنشا  اإلداري والسوق السوداء، والثروات ال ير مش .5.ت
 شكاوى جنود العدو، والمواطنين، وأي معالب خااة بهم. .6.ت

 :(2)وظائف الخطاب الدعائي .ث

 الوظيفة المعامية: وتتضمن الشفرات والسمات المشتركة لعرفي الخعاب. .1.ث
الوظيفة اإلنشالية: وهي  الارة عن جوهر الرسالة الدعالية إ  تصاغ بشكل مؤثر  .2.ث

 مقنع لتحقيق الهدل المعلوب.
 اإلنتالاهية: وتضمن إبقاء الصلة قالمة بين طرفي الخعاب أثناء التخاطب،الوظيفة  .3.ث

 وكذلل إبقاء قنوات اقتصاع مفتوحة.
الوظيفة التوجيهية: حيث تعمل علل التأثير في سلوك األخرين عن طريق استخدام  .4.ث

 الرموز المشفرة.
افقة مع الوظيفة الخبرية أو التوايلية: وتعني إيصاع المعلومات والبيانات المتو  .5.ث

مصلحة ااحب الخعاب، وتسعل إلل إب غ المخاطب بمضمون الرسالة الدعالية 
 والتأثير عليه.

الوظيفة المرجعية: إ  تحاع الرسالة الدعالية إلل جهة معينة مثل اقستشهاد  .6.ث
 بالتاريخ المعاار، أو القديم، أو أشخاص، أو مؤسسات.

 
 
 
 

                                                           

  .77  ساندرا، ديفلير، نلريات وسالل اقتصاع، ص ئ1ئ
ماعي، اقجت  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال 2ئ

  .80-81ص ئ
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 سياقات الخطاب الدعائي: .ج

التي  ندرج من خ لها الخعاب الدعالي إلل نوعين وهما السةةةةةةةةةياقات تنقسةةةةةةةةةم السةةةةةةةةةياقات 
 : 1ئالمعرلية، والعاطظية علل التوالي، و لل كما  لي

 السياقات المعرفية: .1.ج
وتشةةمل الل ة فهي أهم عنصةةر وتشةةكل اةةلة التفاهم بين الالشةةر، وكذلل الصةةدق واللذب 

 درة األخير علل تقبل المعلومات. ويقصد به المصدا ية، وعدم المصدا ية لدى الامهور، ومدى ق
 السياقات العاطفية: .2.ج

وتنقسةةةةةةةم إلل نوعين األوع أسةةةةةةةعورة العدو والصةةةةةةةد ق حيث تنتهج فلرة تصةةةةةةة ير وتحقير 
العدو، إل هام المواليين بأنهم ق  واجهون خعر بل شةةةةةةةةةرا م اةةةةةةةةة يرة مما يسةةةةةةةةةاعد في إضةةةةةةةةةعال 

 الخصم وشق اع.

 ع قات اقجتما ية ويكون  لل إما من خ عأما النوع الثاني ليقوم علل تبني مواقع ال
التفرد، أو اقنتمةةاء إلل جمةةاعةةة، أو الةةذوبةةان في جمةةاعةةة حسةةةةةةةةةةةةةةةب وجميع هةةذه القرارات تتم وفق 

 الحاجة وطبيعة الهدل.

 :(2)سمات الخطاب الدعائي .ح

باستخدام العد د من الخعابات الموجهة  القصدية في إيصال موضوع الرسالة: .1.ح
 إلل جمهور محدد، ولهدل معين.

من خ ع السعي إليصاع رسالة تحتوي علل قدر كبير من  براغماتية الخطاب: .2.ح
ة الفاعلية، ويعتمد علل تلييف ما  ريد إيصاله، وطبيعته، وطبيعة الرسالة الدعالي

 وأهدافها.
اب فالنصوص الدعالية المكونة للخع ر:إلى أخ يقابلية االنتقال من نظام سينمائ .3.ح

لها القدرة علل اقنتقاع والتلاهر، من نلام سينمالي، إلل أخر ألداء وظيفة 
 الخعاب.

 ويكون  لل بسبب عدم حيادية الل ة. انحيازية الخطاب: .4.ح

                                                           

نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال  (1)
  .81-82اقجتماعي، ص ئ

  .44الربعي، الخعاب الدعالي األمريكي تااه الشرق األوسل، ص ئ (2)
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حيث ناده يستمد قوته من سلعة المؤسسات السياسية،  خطاب سلطة: .5.ح
 واقجتما ية، واققتصادية.

 شأة الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي".تاريخ ون .2

، ناهيل أن  1ئيمكن القوع ان الدعاية "اإلسراليلية" وليدة التفلير اقستيعاني في فلسعين
" في األسةةةاإل دعاية اةةةهيونية، وتوجد ع قة تاريخية وطيدة بينهم، ويتضةةةس ةالدعاية "اإلسةةةراليلي

 . 2ئواقرتالا  المؤسسي ليما بينهم لل من خ ع اقندماج علل مستوى المنعق الدعالي، بل 

م، بعنوان "المسةألة الشةر ية الاد د" بمثابة 1860وتعتبر النشةرة الفرنسةية الصةادرة بتاريخ 
حافز للخعاب الدعالي "اإلسراليلي" حيث أظهرت المكاسب اققتصادية التي ستعود علل أوروبا 

تعوير أسةةةةةاليب إع مية دعالية  إ ا اسةةةةةتقر اليهود، وهنا أاةةةةةالحت الحركة الصةةةةةهيونية قادرة علل
 . 3ئخااة بها لمخاطالة الرأي العام

م، تم تحويل اسم إ اعة " كوع اورش يم "، وفي العام 1948وبعد إع ن الدولة في العام 
م قامت "إسةةةةةةةةةةةةةةراليل" بتعيين لانة مهمتها إقامة راد و وتلفزيون بالعربية في حرب الدعاية 1968

 . 4ئ48لداخل "اإلسراليلية"، وكذلل مناطق ا

م المرحلة الفعلية للتعامل مع الامهور العربي، و لل عقب 2000يمكن القوع أن العام 
إنشةةةةةةةةةةاء وزارة الخارجية "اإلسةةةةةةةةةةراليلية" دالرة خااةةةةةةةةةةة للصةةةةةةةةةةحافة العربية، رأسةةةةةةةةةةتها ناطق إع مية 

م تم اسةةةتحداث منصةةةب 2004"إسةةةراليلية" من أاةةةوع مصةةةرية واسةةةمها "أميرة أورون"، وفي العام 
ناطق باسةةةم جيش الدفاع "اإلسةةةراليلي" بالل ة العربية، وعين الرالد " إ تان عروسةةةي" كأوع ناطق ال

 . 5ئإع مي في هذا المنصب، ت ه الرالد" أليخاي أدرعي"

 

                                                           

  .12النيرب، اإلع م اإلسراليلي زراع الا د، ص ئ (1)

نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال  (2)
  .86اقجتماعي، ص ئ

  .9حوات، اإلع م الصهيوني وأسالياله الدعالية، ص ئ (3)

نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال  (4)
  .85جتماعي، ص ئاق

 .85-86ص  المردع السابق، (5)
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 : 1ئأساليب الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي" .3
مثاع  لل ادعاء وزيرة الخارجية "اإلسراليلية"، قبل حرب شن حرب  أسلوب التضليل: .أ

م، بأنها ق تلره أطفاع غزة، وأنها حزينة قن حماإل تستخدمهم 2008غزة في العام 
 كدروع بشرية. 

، في عهد النازية، توخير مثاع لذلل حد ثهم عن قضية الهولوكوس أسلوب التكرار: .ب
محرقة لدرجة أنه أاالس من النادر أن تاد شخصا  ومواالة وتلرار الحد ث عنها وعن ال

 ق يعرل عنها شيئا .
و لل من خ ع اياغة تفريعات للقضية، إليااد مبررات لممارسات  أسلوب التبرير: .ت

 تقوم بها، و لل من خ ع التزوير والتزييف للحقالق.
لعالما لاأت الدعاية "اإلسراليلية"، إلل اللذب و لل من خ ع توظيف  أسلوب الكذب: .ث

رجاع الدعاية لاميع الوسالل والحيل للحوع دون كشع كذبهم، عل أن  تقمص دور 
 الضحية حاع انلشال كذبته.

و لل من خ ع محاولة النيل من الخصم عبر إلصاق التهم  أسلوب التشنيع بالخصم: .ج
هم لسعينيين باإلرهاب، وجميع الدوع والاهات التي تقدم الدعم لبه، مثاع  لل اتهام الف

 أو تناارهم بنفس التهمة.
زة مثاع  لل ادعاء "إسراليل" بأنهاء تواجه التنليمات المسلحة في غأسلوب االختزال:  .ح

 وعلل رأسها حماإل وق تلن العداء للشعب الفلسعيني.
حروبها علل غزة باستخدام هذا حيث قامت "إسراليل" في أسلوب التخويف والترهيب:  .خ

 م، عندما اخترقت القنوات التلفزيونية، وبثت رسالل2014األسلوب، وتحد دا  في العام 
 لتخويف الفلسعينيين من الايش، وكذلل اقتصاع علل هواتفهم المواطنين وتهد دهم.

 أهداف الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي". .4

من الثوابت تتمثل في مسةةةةةةةتويين، األوع يضةةةةةةةع الخعاب الدعالي "اإلسةةةةةةةراليلي" ماموعة 
الصةةةةةراع العربي "اإلسةةةةةراليلي"، أو الفلسةةةةةعيني "اإلسةةةةةراليلي"، أما الثاني فهو اةةةةةراع عربي غربي، 

،وليما  2ئ  هدل األخير خ له علل بسل سيعرته علل ثروات العرب وموارده العبيعية والبترولية
 و لل كما  لي: لي عرض ألبرز أهدال الخعاب الدعالي "اإلسراليلي" 

                                                           

نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال  (1)
  .89-91اقجتماعي، ص ئ

  .61  خشالة، مدخل لدراسة الدعاية الصهيونية وأسلوب مواجهتها، ص ئ2ئ



81 
 

 : 1ئأهداف الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي" الموجه للفلسطينيين .أ

 بث روح الشل لدى العرب علل قدرة الفلسعينيين علل تحرير أرضهم. .1.أ
 تخلي العرب عن الفلسعينيين في الداخل. .2.أ
 التعايش السلمي، والتعبيع مع اقحت ع. .3.أ
 "اإلسراليلية".التهد د والترغيب بما  تناسب مع المخععات واألهدال  .4.أ
 مواجهة الدعاية الفلسعينية. .5.أ

 :(2)أهداف الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي" الموجه للعرب .ب

 بث روح اقستس م والرضوخ ل مر الواقع. .1.ب
 عزع المواطن العربي عن  يادته. .2.ب
 زرع بذور الفرقة والفتنة بين الدوع العربية. .3.ب
 إبراز أوجه التخلع العربي. .4.ب
 الماتمعات العربية.السعي للنيل من وحدة  .5.ب

 :(3)أهداف الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي" الموجه "لإلسرائيليين" .ت

 ".ةالحصوع علل الدعم الشعبي للحكومة والدولة "اإلسراليلي .1.ت
 تثبيت أن "إسراليل"، نقعة اقرتلاز ليهود العالم. .2.ت
 تثبيت أن "إسراليل" في حالة حرب دالمة مع العرب. .3.ت
 خعوة لعودة مللوت بني "إسراليل".اإل هام بأن ازدهار الدولة  .4.ت
 تثبيت أكذوبة أن الدولة اليهودية هي من ترعي مصالس اليهود في العالم. .5.ت

 :(4)أهداف الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي" الموجه للمجتمع الدولي .ث

 تحقيق السيعرة علل الصحافة واإلع م. .1.ث
 السيعرة علل رؤوإل الماع العالمية. .2.ث
 ية في العالم لمساندة الحركة الصهيونية.اقعتماد علل الااليات اليهود .3.ث
 إقامة محعات لليهود في العالم. .4.ث

                                                           

  .220الدعالي، ص ئ سميسم، مدخل في مفهوم الخعاب (1)

  .219نفس المرجع السابق، ص ئ (2)

  .221رباح، الدعاية اإلسراليلية  فاق الفهم وأساليب المواجهة، ص ئ (3)

  .222نفس المرجع السابق، ص ئ (4)
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 السعي للسب التعاطع العالمي. .5.ث
 أبرز القضايا التي يهتم بها الخطاب الدعائي "اإلسرائيلي". .5

تتعدد القضايا التي  ركز عليها الخعاب اإلع مي "اإلسراليلي"، وليما  لي عرض ألبرز 
 : 1ئالدعالي "اإلسراليلي" و لل كما  لي القضايا تناوق  بالخعاب

أهم القضايا اهتماما بالخعاب الدعالي "اإلسراليلي" من حيث القدم، الخااة بدعادة  .أ
ن إنتاج الصورة الذهنية المرتالعة بصورة اليهودي، فاليهودي وحسب الصورة النمعية إنسا

 الميعاد، وهذا اليهوديق جذور له، طفيلي، دالم الشعور باقغتراب ما دام خارج أرض 
 سيصالس قويا ، ومحاربا ، يمكنه الدفاع عن نفسه.

إشاعة األعذار أن اليهود شعب غربي أبيد الالشرة، أو شعب اشتراكي  دافع عن حقوق  .ب
اإلنسان، وللن الموضوع األساسي من وراء  لل أن الاماعات اليهودية في الواقع "أمة 

 إسراليل". هودية واحدة" قبد من جمع شملها في "
لحالية اتوجهت الدعاية "اإلسراليلية" إلل الاماعات اليهودية، لتبين لها أن أماكن تواجدها  .ت

 ."، علل أهمية خروج اليهود من "الايتو"ةتهدد هويتها، كما ركزت الدعاية "اإلسراليلي
" التاريخية والمعلقة، من القضايا التي ركزت ينتعتبر حقوق المستوطنين "اإلسراليلي .ث

 يها الدعاية "اإلسراليلية".عل
 الجمهور المستهدف بالخطاب الدعائي "اإلسرائيلي". .6

 رجع نااح الدعاية "اإلسةةراليلية" إلل عدة عوامل منها توظيف الشةةكل الحضةةاري ال ربي 
الدعالية، وتوظيف اليهود داخل المنلمات الدعالية  االذي تخدمه "إسةةةةةةةةةةةةةةراليل"، تعدد منلماته

الضةخمة، فضة   عن ضةعع الدعاية العربية المضةادة وليما  لي اسةتعراض للامهور المسةتهدل 
  .2ئبالخعاب الدعالي "اإلسراليلي"

 

 

 

 

                                                           

  .188  حمزة، اإلع م والدعاية، ص ئ1ئ
  .365-367  المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص ئ2ئ
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 :المبحث الثاني
 الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" حول القدس عبر شبكات التواصل االجتماعي

 "اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليلي" اإلع ميلخعاب المالحث إلل التعرل علل اإلطار النلري ل هدل هذا 
قضةةةية اقجتماعي، وينقسةةةم المالحث إلل محورين أسةةةاسةةةيين: حوع القدإل عبر شةةةالكات التوااةةةل 

شالكات التواال اقجتماعي كأداة "، ويستعرض الثاني اإلسراليلي" اإلع ميالقدإل في الخعاب 
 و لل كما  لي:   "،اإلسراليلي" اإلع ميللخعاب 

 أوالا: قضية القدس في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي".

 موقع القدس، ونشأتها التاريخية: .1
 : 1ئالموقع الجغرافي .أ

تعتبر القدإل بمثابة القلب بالنسةةةةالة للاسةةةةد، حيث تقع في منتصةةةةع فلسةةةةعين تقريالا ، عند 
متر تقريالا ،  800درجة، وترتفع عن سةةةةةةةةةةةعس الالحر قرابة  31درجة، وخل عرض  35خل طوع 

كيلو متر شةةةةةةةرقا عمن الالحر الميت، في حيت تالعد عن الالحر المتوسةةةةةةةل  22وتقع علل مسةةةةةةةافة 
 كيلومتر. 250كيلومتر، ومن جهة الانوب تالع عن الالحر األحمر  52غربا  مسافة 

تنقسةةةةةةةم المد نة إلل قسةةةةةةةمين، األوع: داخل اقسةةةةةةةوار، ويسةةةةةةةمل بالبلدة القديمة، وتقع ليه 
بلدة قدسةةة، للديانات السةةماوية، أما القسةةم الثاني: ليضةةم محيل المد نة خارج أسةةوار الاألماكن الم

 القديمة.

كيلومتر، وعن دمشق مسافة  528تالعد القدإل عن القاهرة جنوبا بالعرق المعبدة  مسافة 
 88كيلو متر، في حين تالعد عن عمان شةةةةرقا  مسةةةةافة  380كيلومتر، وعن بيروت شةةةةماق   290

 كيلومتر.

 :ريخ القدستا .ب

قدر علماء األثار عمر القدإل بقرابة ستة أقل عام، إق أن الثابت أن عمر القدإل يمتد 
عن نصع هذه المدة، حيث يعود تاريخ تأسيسها األوع إلل "مللي اادق"، وهو من  دإلل ما  زي

"، أي مد نة السةةةة م، م"أورسةةةةال  علل المد نة تسةةةةمية االعرب الالالدة ويسةةةةمو "باليابوسةةةةيين"، وأطلقو 
وقد وردت هذه التسمية في إحدى لوحات "تل العمارنه" بالمتحع المصري بالقاهرة، ويرجع تاريخ 

                                                           

  .71مل، قبل اللارثة نذ ر ونفير، ص ئ  كا1ئ
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هذه اقلواح إلل القرن الرابع عشةةةةةةةةةر قبل المي د، أي قبل دخوع العبرانيين إلل أرض فلسةةةةةةةةةعين، 
 . 1ئليتعور اسمها بعد دخولهم المد نة إلل "أورشليم"

ق.م، إلل "مد نة داود" نسةةةةةةةةةالة إلل النبي داود عليه  1049ة في العام ت ير اسةةةةةةةةةم المد ن
ق.م، عقب احت ع الالابليين  559السةةةةةة م، ثم اعيد تسةةةةةةميتها مرة أخرى إلل "اورسةةةةةةالم" في العام 

م، إبان حكم تيعس لها، اعيد تسةةةميتها مرة أخرى لتصةةةالس "هيروسةةةاليما"، وفي 70لها، وفي العام 
 . 2ئم، سميت "إ لياكابتولينا"138عهد الملل "أدرياتوإل" بالعام  فترة الحكم الروماني في

وعن الفتس اإلسةة مي للمد نة كان اسةةمها "إ لياء"، أو "إ ليا"، بمعنل بيت ف، وهو اقسةةم 
الوارد في وثيقة األمان التي أععاها الخليفة عمر بن الخعاب رضةةةةةةةةةي ف عنه لسةةةةةةةةةكان المد نة، 

المقدإل"، أو "القدإل"، أو "األرض المالاركة"، وجميعها تسةةةةةةةميات ليصةةةةةةةالس اسةةةةةةةمها بعد  لل "بيت 
 . 3ئ ثابتة في القران والسنة

 الوضع القانوني للقدس في القانون الدولي، والقانون "اإلسرائيلي": .2
 :القدس في القانون الدولي .أ

اكتسةةةةبت مد نة القدإل أهمية خااةةةةة بالقرارات الدولية الصةةةةادرة عن المؤسةةةةسةةةةات الدولية 
م، وسةةةةةةةةةةةقو  المد نة بيد القوات "اإلسةةةةةةةةةةةراليلية" المحتلة، وفي 1967و لل في أعقاب هزيمة العام 

اةةةدرت عدة قرارات دولية وأممية علل فترات متالاعدة بشةةةأن مد نة القدإل نأتي علل أعقاب  لل 
 : 4ئ لل كما  لي كما  لي كر أبرزها و 

( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ (2253القرار رقم  .1.أ
: حيث أعربت ليه األخيرة عن شدة قلقها من الحالة السالدة في م1967/7/4

غير  القدإل نتياة التدابير التي اتخذتها "إسراليل" لت يير مركز المد نة، واعتبرتها
لها واقمتناع عن أي عمل من شأنه ت يير مركز احيحة، كما طالبت بدل ا

 .القدإل
( الفقرة: أ، ب، ج، د، ه، الصادر عن الجمعية العامة (169/35القرار رقم  .2.أ

: و لل بشأن القضية الفلسعينية، حيث م1980/12/15لألمم المتحدة بتاريخ 

                                                           

  .69-70  كامل، قبل اللارثة نذ ر ونفير، ص ئ1ئ
  .4  دالة، قضية القدإل في المواقع اإلس مية: موقع قناة القدإل نمو جا ، ص ئ2ئ
  .70-71  كامل، قبل اللارثة نذ ر ونفير، ص ئ3ئ
  .11-13  أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص ئ4ئ
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القرارات طالبت الامعية العامة ل مم المتحدة "إسراليل" باقمتثاع بشكل تام لاميع 
الصادرة عن األمم المتحدة، والمتعلقة بالعابع التاريخي لمد نة القدإل، كما رفضت 

 الامعية العامة اإلع ن "اإلسراليلي" باعتالار القدإل عاامة ل خيرة.
( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ (207/35القرار رقم  .3.أ

إل، واعتالارها عاامة لها، : و لل بشأن ضم "إسراليل" للقدم1980/12/16
 وت يير طابعها المادي، وتلوينها الديموغرافي، ومركزها، كما اعتبر القرار جميع
 األثار المترتالة علل  لل باطلة أا  ، وطالب بدل الها فورا ، كما طلب من جميع

 األعضاء، والوكاقت، والمنلمات الدولية، اقمتثاع لهذا القرار.
( والصادرة 40/44، 5/32، 3005، 2963، 9249، 2851القرارات رقم ) .4.أ

م، وحتى العام 1971عن الجمعية العامة باألمم المتحدة بدءا من العام 
: بشأن األوضاع العامة في المناطق العربية المحتلة، وقد تضمنت جميع م1989

القرارات أع ه، إشارة بالع ن ورفد أي مت يرات في وضع القدإل، وكذلل اعتالار 
 م.1967 ية جزءا  من األراضي المحتلة عام القدإل الشر 

( والصادرة عن الجمعية العامة باألمم 2334، 1397، 1322القرارات رقم ) .5.أ
القدإل، وقد  : بشأنم2016م، وحتى العام 2000المتحدة بدءا من العام 

تضمنت جميع القرارات أع ه، إشارة للتصرفات اقستفزازية "اإلسراليلية"، داخل 
الحرم الشريف، وأعماع العنع التي لحقت  لل، ويؤكد علل عدم شر ية 

م، ودعوة 1967المستوطنات "اإلسراليلية" داخل حدود القدإل الشر ية المحتلة عام 
 . 1ئتوال لتسوية سياسيالاانبين قستئنال المفاوضات بشأن ال

( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ (ES_10/L.22القرار رقم  .6.أ
: و لل بشأن القدإل، حيث يعالب الاميع بعدم ت يير طابع م2017/12/21

مد نة القدإل أو مركزها أو تركيبتها الديموغرالية، ويؤكد أن عل أن أي قرار  نص 
له أثر قانوني، وهو ما أعتبر في حينه افعة علل خ ل  لل هو باطل وليس 
 ترمب" باقعترال بالقدإل عاامة "إلسراليل" دضد قرار الرليس األمريكي "دونال

 . 2ئ

                                                           

   موسوعة الازيرة، تعرل علل أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدإل، ئموقع إللتروني .1ئ
 . ، ئموقع إللتروني (ES_10/L.22  الموسوعة الحرة ويكيبيديا، قرار الامعية العامة ل مم المتحدة رقم 2ئ
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( الصادر عن مجلس األمن باألمم المتحدة بتاريخ (271القرار رقم  .7.أ
 . 1ئ: بشأن حرق المساد األقصل بالقدإل، حيث شاب القرار  للم1969/8/21

( والصادرة 298،476،478،672، 271، 252، 251، 250) القرارات رقم .8.أ
: م1990م، وحتى العام 1968عن مجلس األمن باألمم المتحدة بدءا من العام 

بشأن القدإل، وجميعها تشاب اقنتهاكات "اإلسراليلية" في القدإل، وتدعو 
"إسراليل" لوقع إجراءاتها الرامية إلل تهويد القدإل، وترفد جميع اإلجراءات 

 الرامية لت يير هوية المد نة التاريخية.
( الصادر عن مجلس األمن باألمم المتحدة بتاريخ (98/70القرار رقم  .9.أ

: بشأن اقستيعان في األراضي الفلسعينية، وتوسع المستوطنات م2015/12/9
 . 2ئفي القدإل الشر ية المحتلة، وحولها

حدة بتاريخ ( الصادر عن مجلس األمن باألمم المت(96/71القرار رقم  .10.أ
: بشأن التأكيد علل اتفا ية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت م2016/12/6

 الحرب، والتي تنعبق علل األراضي المحتلة، بما فيها القدإل الشر ية.
( والصادرة عن منظمة 196،200، 192، 184، 159، 150القرارات رقم ) .11.أ

: بشأن م2016العام ، وحتى 1996اليونسكو باألمم المتحدة بدءا من العام 
إدراج القدإل القديمة علل قالمة التراث العالمي، وجميعها تعالب سلعات اقحت ع 
"اإلسراليلية"، بالحفار علل هوية القدإل التاريخية، ووقع جميع الحفريات في 
مد نة القدإل، ويستنلر بشدة جميع اققتحامات المتلررة من قبل المتعرفين 

القيود المفروضة من قبل قوات اقحت ع علل "، وكذلل ن"اإلسراليليي
 . 3ئالفلسعينيين

 
 
 
 
 

                                                           

 ئموقع إللتروني .موسوعة الازيرة، تعرل علل أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدإل،  (1)

 ، ئموقع إللتروني .المرجع السابق (2)

 ، ئموقع إللتروني .المرجع نفسه (3)
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 القدس في القانون "اإلسرائيلي": .ب

أهم المبررات القانونية من وفق الرواية "اإلسرائيلية"، للسيادة على القدس  .1.ب
 : 1ئالشرقية وذلك كما يلي

م، من خ ع عمل عدالي، 1948األردن سيعر علل القدإل الشر ية عام  .أ.1.ب
 .وباستخدام القوة العسكرية، وليس ل ردن حقوق سيادية عليها

وليس  نم، قسم المد نة إلل جزليي1949خل الهدنة الذي اتفق عليه عام  .ب.1.ب
حدودا  نهالية، واتفا ية الهدنة تنص علل أن اقتفاق ق يمس حقوق الموقعين 

 عليه وق  ؤثر في ادعاء السيادة للعرفين علل المد نة.
م، كان إجراء مناقضا  1950ر ية والضفة ال ربية ل ردن عام ضم القدإل الش .ج.1.ب

 للقوانين الدولية، وهو ما يفقده شرعيته.
م، و لل بدع نه الحرب علل دولة 1967األردن خرق اتفا ية الهدنة في العام  .د.1.ب

 "إسراليل"، مانحة األخيرة الحق في إل الها وهو ما تم بالفعل.
م، كان نتياة إجراء دفاعي، 1967ي العام احت ع "إسراليل" للقدإل الشر ية ف .ه.1.ب

 وهو ما ياعله قانوني، ويمنس األخيرة حق السيادة علل القدإل الشر ية.
س أهم القوانين والقرارات الصادرة من االحتالل "اإلسرائيلي" بشأن ضم القد .2.ب

 والسيادة على: 
مناحيم " "اإلسةةراليلي"م تقدم النالب 1989العام في في أعقاب النلالة الفلسةةعينية وتحد دا  

رسةميا، حيث  "إلسةراليل"مشةروع قانون إلع ن القدإل عااةمة ب "اإلسةراليلي"اللنيسةت  إلل "بي ن
ها سةةةةةةةةةةةةلعات اقنتداب البريعاني ئبما في  لل القسةةةةةةةةةةةةم تاقترح إع ن القدإل بالحدود التي رسةةةةةةةةةةةةم

إلل غربي المد نة.   كعاامة الدولة الدالمة ونقل المؤسسات الرسمية األردنيةالخاضع للسيعرة 
 . 2ئالشأنبنقل مقره إلل القدإل دون سن قانون بهذا  واكتع ،لنيست هذا المشروعرفد ال

، 1967حرب  عقبالقدإل  من مد نةلقسةةةةةم الشةةةةةرقي ل "اإلسةةةةةراليلي"الايش  عاحت ومع 
 القدإل الشةةر يةأراضةةي  "اإلسةةراليليين"أاةةدرت الحكومة اإلسةةراليلية أمرا يفرض القانون والقضةةاء 

لها، وهو ما يسةةةةةةةةةمل بقانون ضةةةةةةةةةم القدإل، حيث أععل حكومة اقحت ع وبعد القرى المااورة 

                                                           

  .14أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص ئ (1)

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا، قانون القدإل، ئموقع إللتروني . (2)
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تخوي   كام   بضةةةةةم القدإل إليها، وفرض قانون الدولة، وقضةةةةةاؤها، وإدارتها، علل مناطق القدإل 
 .  1ئالشر ية

، أو ما أاعلس مشروع قانون القدإلب "غيئوق كوهن"طرحت عضوة اللنيست  1980في 
، واقترحت ليه إع ن القدإل بالحدود التي عاامة إسراليل" إلميته بقانون األساسي "القدعلل تس

رسةةةميا وفرض حلر علل  "إسةةةراليل"عااةةةمة م، 1967في  ونيو  "اإلسةةةراليلية"رسةةةمتها الحكومة 
 ، ويتضمن القانون ما  لي: 2ئحدودهاتقسيم المد نة أو ت يير 

 ."إسراليل"أورشليم القدإل اللاملة الموحدة هي عاامة  .أ.1.ب
 والمحكمة العليا. ،القدإل هي مقر الرلاسة، اللنيست، الحكومة .ب.1.ب
تحمل األماكن المقدسة في القدإل من أية محاولة قنتهاكها أو منع الواوع  .ج.1.ب

 الحر إليها.
 تتمتع القدإل بأولوية في مشاريع الحكومة التعويرية. .د.1.ب
 المد نة. تمنس الحكومة لبلدية أورشليم القدإل ميزانية سنوية خااة لتعوير .ه.1.ب
أضال اللنيست بندا للقانون يقوع إن حدود مد نة القدإل هي  2001في  .و.1.ب

وإنه من الممنوع نقل  1967الحدود الواردة في األمر الحكومي من  ونيو 
 في القدإل ألي عنصر سياسي أجنبي. "اإلسراليلية"ا حيات السلعات 

 السياسات "اإلسرائيلية" لتهويد مدينة القدس: .3

"اإلسةةةةةراليلي"، ومنذ اللحلة األولل قسةةةةةتي له علل الشةةةةةعر الشةةةةةرقي من عمل اقحت ع 
مد نة القدإل علل تهويد األخيرة و لل من خ ع ماموعة من السةةةياسةةةات واإلجراءات الممنهاة، 

 أبرزها و لل كما  لي كما  لي:
 :نهدم المنازل ومصادرة أراضي سكان القدس الفلسطينيي .أ

 : 3ئو لل من خ ع نمعين أساسيين هما
اقستي ء علل الملليات التابعة لفلسعينيين تركوا المد نة عقب الحرب عن طريق  .1.أ

هم ، والتي ترمي لمصادرة ملليتنتشريع القوانين اإلدارية الخااة بممتللات ال جئي
 تحت حكم القانون.
                                                           

  .58ئ أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص (1)

 الموسوعة الحرة ويكيبيديا، قانون القدإل، ئموقع إللتروني . (2)

  .47أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص ئ (3)
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نزع مللية الفلسعينيين القاطنين بمنازلهم عن طريق إادار تشريعات تمن   .2.أ
 اقحت ع من مصادرة أم كهم بحاة الصالس العام.

 :إصدار حزمة من القوانين والقرارات لتهويد القدس .ب

عمل اقحت ع "اإلسراليلي" علل إادار ماموعة من القوانين والتشريعات الرامية لتهويد 
ا ما أشةةةةةةةةةةةةةةرنا له سةةةةةةةةةةةةةةةالفا في معرض حد ثنا عن وضةةةةةةةةةةةةةةع القدإل في القانون القدإل كان أبرزه

عااةةةةمة "إسةةةةراليل" أهم هذه التشةةةةريعات، إق أن التشةةةةريع  إل"اإلسةةةةراليلي"، حيث كان قانون "القد
"اإلسةةةراليلي" لم  توقع عن الحد بل اسةةةتمر بشةةةكل متنوع بهدل توفير المصةةةوغ القانوني وال عاء 

 : 1ئنب من أبرز هذه التشريعاتلتهويد المد نة وليما  لي جا

م، 1968: أادرت قوات اقحت ع بالعام قانون التنظيمات القانونية واإلدارية .1.ب
بهدل السيعرة بشكل قانوني علل منعقة القدإل، وإلحاق الفلسعينيين، ونشاطاتهم 

يع اقجتما ية واققتصادية، بالقوانين "اإلسراليلية"، ليتسنل لهم السيعرة علل جم
 حياة للفلسعينيين، وتقييد حريتهم لدفعهم لم ادرة المد نة.أوجه ال

م، ونص علل 1967: ادر بالعام قانون المحافظة على األماكن المقدسة .2.ب
معا الة كل من  نتهل حرمة األماكن المقدسة، وكذلل محاسالة كل من يمس بحرية 

 واوع أبناء األديان إلل مقدساتهم.
وطئ قدم داخل األماكن المقدسةةةةةةةة، وكذلل غعاء ويرى الالاحث أن القانون خلق لليهود م

قانوني قدعاءاتهم الالاطلة في الحق باألماكن المقدسةةةةة، وكان سةةةةبالا في سةةةةعيهم نحو الالحث عن 
أثار مادية لما يسةةةةةةةةمل "بالهيكل"، داخل الحرم، وأسةةةةةةةةفل المسةةةةةةةةاد األقصةةةةةةةةل، إق أن عملياتهم لم 

 سبب هذه الحفريات.تلشع عن شيء، وتركت المساد األقصل عرضة ل نهيار ب
م، حيث 1967 ، لسنة 59و لل باألمر رقم ئقانون أراضي الدولة المسجلة:   .3.ب

استولت بموجاله علل جميع األراضي المسالة باسم الحكومة األردنية كأراضي 
تمهيدا   دولة، وكذلل اعتبرت جميع األراضي غير المسالة أراضي مشاع

 . 2ئلمصادرتها
م، حيث أعقب هذا 1967  لسنة 58والصادر برقم ئقانون أمالك الغائبين:  .4.ب

القاطنين بمد نة القدإل، ومنحتهم  نالقانون عملية إحصاء للسكان الفلسعينيي

                                                           

  .64 - 58أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص ئ (1)

  .136لبيب، دفاعا  عن القدإل، ص ئ (2)
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بعاقات هوية "إسراليلية"، واعتبرت غير الموجود ن منهم في حكم ال البين، 
 . 1ئلتصادر بموجب هذا القانون جميع أموالهم وأم كهم

أادره اللنيست بالعام قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة:  .5.ب
م، بهدل تمكين اليهود من استعادة المنازع التي كانت مملوكة لهم، أو 1968

 امؤجرة لهم من العرب بالقدإل، في حين ق يحق للعرب استعادة ملليتهم بل يابرو 
 . 2ئعلل أخذ التعويضات

م، ووقع من 1995ادر بالعام قانون االتفاق بشأن قطاع غزة ومطقة أريحا:  .6.ب
قبل رليس كل من الدولة واللنيست، ورليس الوزراء، بهدل منع السلعة الفلسعينية 
من ممارسة أي نشا  داخل القدإل، إق بد ن خعي من الحكومة أو من تخوله 

 . 3ئاألخيرة بذلل
كتابا   55)م، يحلر بموجاله تدريس ئ1969 ادر بالعام قانون مراقبة المدارس: .7.ب

مدرسيا  منها الل ة العربية، والتربية اإلس مية، والفلسفة، واقجتما يات، وت   لل 
 . 4ئالسماح بدعادة تدريس جزء منها بعد شعب أجزاء كبيرة منها

  بموجاله جرى استم ك 1443م برقم ئ1967: ادر بالعام قانون االستمالك .8.ب
عرب في اقحياء القديمة بالقدإل، وطرد سكانها بحاة المنفعة أراض لمواطنين 

 . 5ئالعامة ومن ثم توطين المستوطنين اليهود بها
م، بهدل إنشاء وتشايع 1988: ادر بالعام قانون السلطة لتطوير القدس .9.ب

المالادرات التي تسعل لتعوير القدإل اقتصاديا، والتنسيق بين الوزارات، والمؤسسات 
تقديم النصس والمشورة ليما  تعلق بالمشاريع اققتصادية  المختلفة، وكذلل

 .  6ئبالقدإل

                                                           

  .200ستقبلها، ص ئجابر، القدإل ماضيها حاضرها وم (1)
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91 
 

: وبموجاله يحق لوزير الداخلية "اإلسراليلي"، سحب الانسية من قانون العودة .10.ب
المواطنين المقدسيين باعتالار القدإل جزء  من دولة "إسراليل"، في حين ق يسرى 

 هذا القانون علل اليهود.

 :اإلغالق والعزل .ت

حت ع إلل غزع الشةةةةةةةةعر الشةةةةةةةةرقي من القدإل عن محيعه بالضةةةةةةةةفة ال ربية من عمد اق
 : 1ئخ ع ماموعة من اإلجراءات أبرزها

، حفر خنادق علل جميع المنافذ المؤدية للمد نة، وتحد دا  منعقة العيزرية والعور .1.ت
 وغيرها.

وضع أربع سرايا من حرإل الحدود لحماية خعو  التماإل إلل جانب ما  زيد عن  .2.ت
 شرطي. (900)

 إغ ق أغلب المؤسسات الفلسعينية في مد نة القدإل. .3.ت
 تشايع اقستيعان في المناطق المااورة للقدإل، للحد من انتشار الفلسعينيين. .4.ت
 شق العرق اقستيعانية للوال بين التامعات اقستيعانية. .5.ت
 اقستي ء علل البيوت العربية في القدإل الشر ية، وطرد سكانها منها. .6.ت
وزارة الداخلية توسيع حدودها تااه  تالبلدية للقدإل، حيث اقترحتوسيع الحدود  .7.ت

 ال رب، لتشمل أحياء "هداسا، وموتسا، ومفسيرت اهيون". 
 :تهويد المرافق العامة .ث

عمد اقحت ع فور بسةةةةةةةل سةةةةةةةيعرته علل الشةةةةةةةعر الشةةةةةةةرقي من القدإل إلل إل اء اإلدارة 
لعرب بالدوالر "اإلسةةةةةراليلية"، واشةةةةةترطت العربية، وحل المالس البلدي العربي، وألحق الموظفين ا

 . 2ئعلل أاحاب المهن من العرب اقلتحاق بمؤسسات اقحت ع للسماح لهم بمزاولة أعمالهم
 :القضاء على النشاط االقتصادي الفلسطيني .ج

و لل من خ ع إضةةةةعال الحركة اققتصةةةةادية للمواطنين العرب، من خ ع منع  يام أي 
العربية، وفرض الضةةةرالب المرتفعة علل المشةةةاريع القالمة، وعلل  مشةةةاريع اةةةنا ية في المناطق

 السكان العرب إلرهاقهم بالضرالب، ودفعهم للهارة وم ادرة القدإل.

                                                           

  .55-56أبو عامر، السياسة الصهيونية تااه مد نة القدإل، ص ئ (1)

 .53، ص المرجع السابق (2)
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وفي نفس اإلجراءات السةةةةةةةةةةةةةةةابقة قام اقحت ع بدغ ق جميع البنوك العربية في المد نة، 
 . 1ئوأحلت مكانها بنوك "إسراليلية"

 :االجتماعيةإغالق دائرة الشؤون  .ح

م، إلل إغ ق دالرة الشةةةةةةةؤون اقجتما ية في 1973عمدت سةةةةةةةلعات اقحت ع في العام 
  جمعيةة إلل جةانةب المعةاهةد 30ئالقةدإل، وأخضةةةةةةةةةةةةةةعةت جميع الامعيةات الخيريةة الالةالغ عةددهةا 

العلمية والعبية، والخيرية للقوانين "اإلسةةراليلية"، مثاع  لل مسةةتشةةفل المقااةةد الخيري اإلسةة مي، 
 . 2ئاأ العازة األرثو كسي، وكلية العلوم والتلنولوجيا، ومستشفل اله ع األحمر.. إلخومل

 :تهويد المعالم الجغرافية للقدس .خ

ي و لل من خ ع ت يير أسماء الشوارع، والمواقع، والمناطق كوسيلة لت يير طابعها العرب
 اإلس مي، وأطلق عليها تسميات عبرية.

سةةةةةةةةةةي من وراء  لل محاولة طمس تاريخ المد نة وهويتها ويرى الالاحث أن الدافع األسةةةةةةةةةةا
 العربية الضاربة باذورها في قدم التاريخ. 

 :تهويد القضاء النظامي، والشرعي .د

عمد اقحت ع تنفيذ ماموعة من التدابير واإلجراءات عقب احت له الشةةةعر الشةةةرقي من 
سةةةةةةةةةةةعينيين علل التعامل مع المد نة تمثلت في إل اء القضةةةةةةةةةةةاء النلامي، والشةةةةةةةةةةةرعي، وإجالار الفل

 : 3ئالقضاء "اإلسراليلي"، ومن أبرز هذه اإلجراءات

 نقل مقر محكمة اقستئنال العليا من القدإل إلل رام ف. .1.د
 دمج محاكم البداية والصلس في القدإل بالمحاكم "اإلسراليلية". .2.د
فصل القضاء النلامي في القدإل عن الضفة ال ربية، وألحقته بالقضاء  .3.د

 "."اإلسراليلي
 اقلتحاق بالمحاكم "اإلسراليلية". نطلبت من القضاة والموظفين الفلسعينيي .4.د
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 الغربي:و مالمح الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي"، تجاه القدس، وأثره في اإلعالم العربي،  .4
 :أداء اإلعالم "اإلسرائيلي" في التعامل مع قضية القدس .أ

مع ما تم الحد ث عن في المالحث وباقنسةةةةةةةةةةاام   رى الالاحث أن الخعاب "اإلسةةةةةةةةةةراليلي"
األوع من هذا الفصةةةةةةةةةةةةةةل يمتلل من القدرة ما  ؤهله لمواجهة اإلع م العربي، وال ربي بل ويتفوق 

 العالم عإقنا عليه في عرض الرواية "اإلسراليلية" حوع القدإل، حيث ناد أن اقحت ع يسعل إلل
 : 1ئما  لي خ ع من و لل حق طبيعي، هو القدإل مد نة داخل تقوم ما بأن

وهو ما تم بشكل متدرج من  ،اإلسرائيلية" حوله "السياسة الهدف ووحدة وضوح .1.أ
 خ ع ما  لي:

 .العالم في وجود وطن لليهود بفلرة  نذاك الدولي القرار اناع إقناع .أ.1.أ
التدرج نحو إقناع اناع القرار الدولي بالقبوع بفلرة فلسعين كوطن قومي  .ب.1.أ

السعي ألن تلون  .يهودالممللة داوود وسليمان و لليهود، و لل كامتداد تاريخي 
القدإل هي عاامة هذه الدولة، أو جزءا  منها في جزء منها بشكل مبدلي علل 

 .أن تصالس كلها عاامة مستقبلية لدولتهم

إع ن القدإل عاامة موحدة "إلسراليل" رغم أن  لل  تناقد مع القوانين  .ج.1.أ
 " في الوجود كدولة  لت سيادة.والقرارات الدولية التي اعترفت بحق "إسراليل

لل علل و  ،لحضارته طبيعي امتداد أنها على للعالم الغربي تقديم دولة "إسرائيل" .2.أ
 .الحضارة، من وجهة نلرها أعداء الاهلة العرب نقيد

 ،طقةالمن في الحيوية لمصالحه تسويق "إسرائيل" أمام العالم الغربي كأكبر راعي .3.أ
 .وإ رانالعرب،  مواجهة النفل في وأهمها

 واعز  يعني فزوالها: ومتفوقة ةإسرائيل" قوي "بوجود للغرب الحيوية المصالح ربط .4.أ
 ال رب علل وجب لذا العربية، المنعقة في من مصلحة ال رب وجودها ال رب،

 التلنولوجية، المااقتكل  في علل العرب اقلتزام بالقاء "إسراليل" متفوقة أن
 .واققتصادية. إلخ والعسكرية،

 يعتبر الخارج: فانتقادها من الداخل والداخل أ من جواز انتقاد "إسراليل"عدم  .5.أ
 ال سامية. إلل دعوة يعد الخارج ومن خيانة،

 

                                                           

  .140-139كنعان، القدإل في الخعاب اإلع مي العربي المعاار، ص ئ (1)
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 : 1ئ القدس تجاه "اإلسرائيلي" اإلعالمي الخطاب محددات .ب

ق  زاع  ث: حي"اإلسرائيلية" ةالرقابة األمنية المباشرة من األجهزة االستخباراتي .1.ب
إع ما  و مدلوقت أمنية، فهو مرتالل وموجه، ويحتل العامل األمني األولوية في 

 تعامل الحكومة وبلدية القدإل معه.
 و لل تعزيز االختالف داخل الجمهور المحلي، العربي، والغربي تجاه القدس: .2.ب

 في ظل انلشافها وإلل حد كبير لإلع م "اإلسراليلي"، ولم تلن هناك أية وسالل
 أخرى قادرة علل التصدي، ومقاومة هذا التأثير، وتحد دا  تااه المزاعم اليهودية

 في المد نة المقدسة.
تبني الحكومة "اإلسرائيلية" بمختلف مكوناتها وزاراتها جهودا حثيثة على  .3.ب

 : حيث تعلع وزارة الخارجية التي تعتبر بكاملهاالمستوى اإلعالمي تجاه القدس
النشاطات، للحصوع علل تأ يد دولي عالمي ليما  تعلق  جهازا إع ميا متلامل

بتثبيت الهوية اليهودية للقدإل، وتحد دا  عند الحد ث عن اقستيعان وتوسيع 
 األحياء اليهودية.

ث : حيالحرص على نشر المعلومات عن البلدية ونشاطاتها، وأهدافها ومنجزاتها .4.ب
وعلل وجه الخصوص كل  تعنل مكاتب اإلع م الحكومية بالدرجة األولل بذلل،

ما  تصل بترسيخ الهوية اليهودية للمد نة بوجه خاص، وتعميق ارتالاطها ووقلها 
 للدولة.

: عالمالسعي "اإلسرائيلي" نحو استقطاب كوادر إعالمية متنفذة من جميع بلدان ال .5.ب
خااة أميركا وأوروبا، وحد ثا  داخل بعد الدوع العربية، والخلياية، إلعداد 

ية عن القدإل ويهود تها وأحقيتهم بها، والتعاقد مع شركات كبرى تقارير احظ
 تعمل في مااع الدعاية، وكسب الرأي العام.

الثقافة  : لتعميم تللابتعاث وإيفاد إعالميين وصحفيين "إسرائيليين" للدول الغربية .6.ب
المعلوبة، عبر معويات ونشرات ووسالل دعالية تللع الم  ين، لنشرها وبثها 

 العالم، و لل لترسيخ الوجود، واحقية اليهود في القدإل. عبر عواام
: القاسم  تبني "إسرائيل" استراتيجية وخطاب إعالمي موحد في التعامل مع القدس .7.ب

المشترك بينها إجماعها علل إنلار الحق الفلسعيني في مد نة القدإل بشكل عام، 
مي، خااة وهو ما يفسر نااح "إسراليل" في الواوع إلل الرأي العام العال

                                                           

 إللتروني .   أبو عامر، القدإل في اقستراتياية اإلع مية اإلسراليلية واقستراتياية الفلسعينية المضادة، ئموقع1ئ
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األميركي، ونقل توجهاتها ومواقفها ليما  تعلق بالقدإل وغيرها، ولذلل نرى تحيز 
وسالل اإلع م األميركية وال ربية عموما إلل جانب "إسراليل"، وتبنيها موقفها في 
النلر للقدإل باعتالارها "العاامة األبدية الموحدة لها"، وفي الوقت نفسه تااهل 

يعانيه أاحاب وأهل المد نة الحقيقيون بفعل اقحت ع وسالل اإلع م هذه، ما 
 "اإلسراليلي" وممارساته.

 :(1)أثر الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه القدس، في اإلعالم العربي والغربي .ت

 فمع ارتلاب :ممارسات االحتالل بالقدس إزاء الزمني لقانون التقادم الخضوع .1.ت
 اإلع م  نش ل بها، إق أنه سرعان ماالقدإل ناد  األخير لاريمة داخل مد نة

 أخرى، األمر الذي  دفع اإلع م نحو ت يير اهتماماته، وترك الاريمة جريمة تأتي
 .الاد دة وهكذا بالاريمة اقولل واقنش اع

 دولة من الرسميين الناطقين  : و لل باستضافةتوفير منصة إعالمية لالحتالل .2.ت
 أعمالهم لتبرير الفراة وإععاؤهم ت عاقحت ع، والمحسوبين علل دولة اقح

 .وجرالمهم بالقدإل الوحشة
 من عدد برز : وقدمصطلحات تعزز الرواية "اإلسرائيلية" حول القدس استخدام .3.ت

 أحيانا   اإلع م  رددها وأاالس القدإل، تهويد في اقحت ع تساعد التي النما ج
 :المصعلحات هذه أمثلة ومن قصد أودون  بقصد،

اإلع م  إلل انتقلت : حيث ناد هذه التسميةالشرقية والقدس الغربية القدس .أ.3.ت
تبثه قنوات اإلع م "اإلسراليلية" نتياة الترجمة  ما ترجمة خ ع من العربي
 بحق اليهود اإلقرار إلل ترمي التسمية وهذه المعنل، في التدقيق دون  الحرلية

 فلسعين عاامة ،وهي موحدة مد نة فهي تاريخيا ، هذا باطل ،و القدإل في
 م، 1948 المحتلة عام القدإل نقوع أن واقاوب التعبير عن  لل التاريخية،
 .م1967 عام المحتلة واألخرى 

حارة الشرل وحارة في حين أن التسمية الحقيقية هي،  اليهود:حي مصطلح  .ب.3.ت
تلرار م  1967القدإل عام  ةيبق عمد اقحت ع عقب سيعرته علل قد، الم اربة

كذلل و  ، للمن  أيام4باألرض بعد  تسويتهاتم  وقدحارة الم اربة،  إلل تدمير
 القدإل،من  القديمةالمسلمون في البلدة  يقعنهحي كان  ، وهوحارة الشرل

                                                           

  .82-84الدولية، ص ئ  العالة، الخعاب الصحفي نحو قضية القدإل في الصحافة العربية 1ئ
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م، وأسكنوا  1967بعرد أهلها عام  اليهودقام  ثيباوار حارة الم اربة، ح ويقع
 اليهود. فيها

 جدار المساد من ال ربي الازءفي  يقع الذي الحالل هو :المبكى حائط .ج.3.ت
 من الازء المتالقي البراق، حيث  زعم اقحت ع أنه المعرول بحالل األقصل

 .الهيكل المزعوم
 مكان المساد األقصل بنوا المسلمين أن  إسراليلئتزعم  حيث :سليمان هيكل .د.3.ت

عليها  بني التي الالقعة علل ويعلقون  الس م، عليه سليمان بناه الذي المعبد
 لهدم العالمي العام الرأي تهيئة رضب  ،"سليمان هيكل" األقصل المساد
 أنقاضه. علل الهيكل األقصل، وبناء المساد

 الانوب إلل غنيم الواقع أبو و لل بدع التسمية الحقيقية لابل :هارحوماه جبل .ه.3.ت
القدإل، حيث تداولت بعد القنوات اإلع مية العربية هذه التسمية في  من

 التسمية األالية وهي جبل أبو غنيم.مرات سابقة إلل جانب 
 المساد عليه يقع والذي ،المقدإل بيت و لل كتسمية بد لة لابل :الهيكل جبل .و.3.ت

 قد الالقعة تلل أن اليهود ويزعم اإلس مية، واألوقال الصخرة، األقصل و الة
 المسمل؛  لل فأطلقوا خااة؛ قداسة لها الهيكل، في ادعاء بأن عليها شيد

 أو "المقدإل بيت بابل" األقصل المساد عليها الالقعة الموجود تسمية لتانبوا

 األقصل. المساد"
المنعقة  به ويقصد، و لل في إشارة إلل البلدة القديمة :المقدس الحوض .ز.3.ت

 اإلس مية واألوقال المقدسات، تضم والتي القدإل، مد نة أسوار داخل الواقعة
 علل مشتركة لسيادة الدعوة مع المسمل هذا واقترن  القيامة، جانب كنيسة إلل
 الواقعتر  عنها، اإلس مية الصفة لنزع القديمة، تمثل البلدة والتي الالقعة، تلل
 .المقدإل بيت وجبل البلدة القديمة في مقدسات لليهود بأن

 :(1)القدس تجاه واقع الخطاب اإلعالمي المحلي والعربي .ث

القدإل، وللن مع قليل من حيث ناد غزارة اللتابات العربية حوع  :التخطط ضعف .1.ث
 ومقصود مدروإل، إع مي تخعيل ق يستند إلل التناوع هذا ن حظ أن التدقيق

                                                           

  .340  أبو شنب، القدإل في المنلور العربي والصهيوني والمعلوب اإلع مي، ص ئ1ئ
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 تاريخ للتابة علل "اإلسراليلي"، خااة في ظل سعي اقخيرة اإلع م مواجهة في
 بالقدإل. اليهود القدإل، مع إيااد الة ربل لع قة

 ةليساألجنبية الر وإهماع الل ات  اقتصار الخطاب على اللغة المحلية "العربية": .2.ث
خعاب  والروسية في اياغة واألسالانية، واأللمانية، والفرنسية، كاإلناليزية،

 وانتقاء العالم، لمخاطالة واضحة استراتياية بالل ات، وكذلل اقفتقار إلل إع مي
دراسة و  المنشود، الهدل تحقق للي، تنشر التي الموضوعات واألخالار لنو ية

 .الرسالة اإلع مية تأثير مدى أي إلل لمعرفة المستهدل الامهور
 ردودب بدش النا العدو ناس حيث :بالفعل المبادرة من بدالا  الفعل التعامل بردات .3.ث

انتهاكات   ركز في ق اإلع م مااع في المؤثر، حيث ناده عن الفعل الفعل
 بل هوياتهم، وسحب بيوت المقدسيين، هدم أو ،المستوطنين، أو بناء المستوطنات

تااه قضايا أخرى، لحرل نلر اإلع م عن قضية  األنلار حرل ناده يحاوع
القدإل وتدا ياتها، وهو األمر الذي تنار أغلب وسالل اإلع م المحلية والعربية 

 في أغلب األحيان. هنحو 
ل خصواا ، يفتقر إل والفلسعيني عام، بشكل العربي اإلع م إن: التأثر بالحزبية .4.ث

وهي  والرسمية الرليسة، مهمته اقستق لية اللالية، وكذلل يحتاج إلل توضيس
 أولوية القدإل ملع وإععاء الوطنية، وقضيتهم ، رالهمالتعبير عن هموم المواطنين 

 القدإل. في اقحت ع ممارسات  ومي يفضس وبشكل كبيرة،
 مصادر علل اقعتماد نإ األخبار: على الحصول في اآلخرين على االعتماد .5.ث

للصحفيين،  اقحت ع األخالار بالتزامن مع منع علل الحصوع ثانوية في معلومات
مصادر  علل ل عتماد ليضعرون  ،انتهاكاته للقدإل إلل راد من واإلع ميين

المصدر اقحت ع  يكون  األحيان من كثير وفي المعلومات، علل للحصوع أخرى 
 "اإلسراليلي".

 أغلب في العربية اإلع م وسالل تقتصر حيث  :التغطية في التنوعاالفتقار إلى  .6.ث
القدإل، بشكل تقليدي عن طريق تناوع  لموضوع الت عية الخبرية علل األحيان

ر الخبر وتدا ياته، وتأطيره بالرتابة والملل ما  دفع الامهور للملل في ظل افتقا
 األخير ألساليب تساعد علل تفاعل الامهور وجذبه تااه قضية القدإل.
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 ثانياا: شبكات التواصل االجتماعي كأداة للخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي".

 نشأة ومفهوم شبكات التواصل االجتماعي: .1

تعد شةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةل اقجتماعي وليدة اإلنترنت والعفرة الحد ثة في مااع اقتصةةةةةةةةاع 
علية األن  والتواال بين الماتمعات، إق أن نشأتها وتعورها مرت بعدة مراحل لتصل إلل ماهي

 :(1)وليما  لي استعراض لبدايات ظهور مواقع التواال اقجتماعي كما  لي

حيث شةةةةةهدت السةةةةةالعينيات والثمانينيات علل إط ق أوع موقع للتوااةةةةةل اقجتماعي في 
 ، ومنذ bulletin board system  أو "نلام لوحة اإلع نات" ئBBSحينه ، حيث سةةةةةةةةةةةةةمي ئ

خوادم اةةةةة يرة تعمل مرتالعة باهاز حاسةةةةةوب شةةةةةخصةةةةةي متصةةةةةل بداية ظهورها كانت  الارة عن 
دمين بمودم هاتع، واعتوبر عملها شةةةةةةةةبيها  بعمل المدّونات والمنتديات حالّيا ، حيث تومّكن المسةةةةةةةةتخ

من المشةةةةةةةةةةةةاركة في المناقشةةةةةةةةةةةةات، واأللعاب عبر اإلنترنت، وتحميل الملفات وتنزيلها، إق أن هذا 
وب اللبير والالعيء والمكلع وغير فعاع، ما أدى إلل النلام واجه مشةةةةةةةكلة متعلقة بحام الحاسةةةةةةة

 التقليل من عدد المستخدمين في النلام.

ومع ظهور شةةةةةةةةةةةةةةالكة األنترنت العالمية، وانتشةةةةةةةةةةةةةةارها بين الاماهير حيث شةةةةةةةةةةةةةةكل موقع  
 ، وللنها كانت Prodigy  تعبيرا  عن ثقافة التوااةةةةةل الثقافي ، وكذلل موقع ئCompuServeئ

م مع انتشةةةةةةةةةةةةةةةار اإلنترنت وتوافر الخدمات اإلللترونية بدأ انتشةةةةةةةةةةةةةةةار أنلمة بعيئة ومكلفة، ومن ث
 ، الذي سةةةاهم في Napster ، ت ها ظهور موقع ئAOLالدردشةةةة بين المسةةةتخدمين مثل نلام ئ

 تسهيل تالادع المعلومات والموسيقل الماانية عبر اإلنترنت.

ب وهي موقع ك سميت، تم تأسيس أوع الشالكات اقجتما ية التي تعتمد علل تقنية الوي
م حملة  إع نية  1995وموقع سةةيكس دياريز ، حيث أقامت شةةركة ك سةةميت منذ تأسةةيسةةها عام 

لاذب متصةةةفحي الويب إلل مواقعها، واسةةةتند مفهوم شةةةالكتها علل الع قة القالمة ما بين أعضةةةاء 
ا أنشةةةةأت شةةةةركة المدرسةةةةة الثانوية وخرياي الاامعات وأماكن العمل وفروع القوات المسةةةةلحة، بينم

م، حيث شةةمل هذا الموقع العد د 1997حقيقي عام  موقع توااةةل اجتماعيسةةيكس دياريز أوع 
من الميزات مثل تمكين األعضةةةةاء من إنشةةةةاء ملع تعريف شةةةةخصةةةةي، وإنشةةةةاء قالمة األاةةةةدقاء 

لرسالل وتمّكن هذا الموقع من جذب ث ثة م  ين مستخدم بحلوع عام واقتصاع بهم من خ ع ا
 م وللن اإل رادات لم تلن عالية وسرعان ما إنهار.2000

                                                           

   موقع موضوع أكبر موقع عربي بالعالم، نشأة مواقع التواال اقجتماعي، ئموقع إللتروني .1ئ

mhtml:file://C:/Users/صلي%20على%20الحبيب/Desktop/نشأة%20مواقع%20التواصل%20الاجتماعي%20-%20موضوع.mhtml!https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
mhtml:file://C:/Users/صلي%20على%20الحبيب/Desktop/نشأة%20مواقع%20التواصل%20الاجتماعي%20-%20موضوع.mhtml!https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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اكتسةةةبت شةةةالكات التوااةةةل اقجتماعي أهمية كبيرة علل اةةةعيد الماتمعات، حيث باتت 
اسةةةةةةةةةةته، و لل وفق تعرل " بالمكان الثالث" الذي  لاأ إليه اإلنسةةةةةةةةةةان بعد بيته ومكان عمله أو در 

 . 1ئعلم اقجتماع تتصنيفا

ولعالما تعددت المسةةةةةةةميات التي أطلقها المختصةةةةةةةون علل المواقع التي نشةةةةةةةأت في بيئة 
اإلنترنت فناد الالعد أطلق عليها شالكات التواال اقجتماعي، لدورها الالارز في لملمة وتاميع 

"، في حيث سةةةةةةةةةماها ياقفتراضةةةةةةةةةالنسةةةةةةةةةيج اقجتماعي للماتمعات و لل ليما بات يعرل "بالواقع 
أخرين بوسالل اإلع م اقجتماعي للدور الالارز الذي لعبته ليما بات يعرل بثورات الربيع العربي 
حيث كانت بمثابة المحرك األسةةةةاسةةةةي لها وخااةةةةة بعد تقديمها رواية مخالفة لما اعتادت وسةةةةالل 

 . 2ئاإلع مي التقليدية علل تقديمه لمستخدميها

"بعملية بناء شةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية المسةةةةةةةةةتخدم علل الموقع وفقا  لنلام تحدده إدارة  ويعرفها أخرين
الموقع، فمكن القوع إن ميزة التواال مع ال رباء ليست هي ما تاعل الشالكات اقجتما ية فريدة 
من نوعها بل اللهور المرلي الذي تنتاه شةةةةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةةةةل اقجتماعي عبر تعبيقات الفيد و 

 . 3ئومة بالصوت والصورةوالمحادثة المالاشرة المدع

إللترونيةةة اجتمةةا يةةة علل اإلنترنةةت، وأنهةةا ركيزة  عكمةةا عرفهةةا الالعد األخر بةةأنهةةا "مواق
أسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية لإلع م الاد د والبد ل، تتيس ل فراد والاماعات التوااةةةةةةةةةل ليما بينهم عبر الفضةةةةةةةةةاء 

 . 4ئ اقفتراضي

س كبرى الشركات حوع هذا فقد عرفها الالعد بأنها" خدمات  تم إنشاؤها وبرماتها لصال
المااع ب رض اسةةةةةةةةةةتقعاب وجمع أكير عدد من المسةةةةةةةةةةتخدمين للمشةةةةةةةةةةاركة بأنشةةةةةةةةةةعة واهتمامات 
المسةةةةةةتخدمين، والالحث عن اةةةةةةداقات وتلوينها ومشةةةةةةاركتهم اهتماماتهم، عبر الصةةةةةةوت والصةةةةةةوة 

 . 5ئملفات الفيد و

                                                           

  .3ئ  منصور، دور شالكات التواال اقجتماعي في تحقيق احتياجات الشالاب األردني، ص 1ئ
-17  طالب، استخدامات الشالاب العربي لشالكات التواال اقجتماعي في عملية الت يير السياسي، ص ئ2ئ

16.  
  .32  نفس المرجع السابق، ص ئ3ئ
  .3  منصور، دور شالكات التواال اقجتماعي في تحقيق احتياجات الشالاب األردني، ص ئ4ئ
  .70لل جمهور المتلقين، ص ئالمنصور، تأثير شالكات التواال اقجتماعي ع (5)
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ويرى اللاتب أن تعدد تسةةةةةةةةةةةةةميات مواقع التوااةةةةةةةةةةةةةل اقجتماعي كان له الدور الالارز في 
اخت ل التعريفات والمفاهيم حوع األخيرة وفي ضةةةةةةةةةةةةةةوء  لل يمكن تعريفها بأنها ماتمع موازي 
 تخذ من العلم اقفتراضةةةةةةةةةي "اإلنترنت" سةةةةةةةةةبي   للتوااةةةةةةةةةل والتعارل عبر ماموعة من التعبيقات 

ة العرلية، ب رض تلوين الصةةةةةةةةةةةةةةةداقات والتفاعل مع الثقافات والماتمعات الحاسةةةةةةةةةةةةةةوبية واألجهز 
 األخرى. 

 أهم شبكات التواصل االجتماعي، وخدماتها: .2

تلمن أهمية موقع التوااةةةةةةةةةةل اقجتماعي بنوع وكم الخدمات المقدمة للمسةةةةةةةةةةتخدم، فموقع 
رات إق أنه م شةةةةةةةةةةةةهد العد د من التعو 2004ليس بوك علل سةةةةةةةةةةةةبيل المثاع ومنذ انع قته بالعام 

وبالتزامن مع  لل ناد العد د من المواقع التواال اقجتماعي المشابهة تقدم نفس خدمات الظيس 
، وهو برأي الالاحث من شةةةةةةةةةأنه التأكيد علل أن أهمية مواقع التوااةةةةةةةةةل  1ئبوك وربما أفضةةةةةةةةةل منه

عورة التي اقجتماعي تخضةةةةةع للمنافسةةةةةة بين األخير في مااع البرامج والخدمات والتعبيقات المت
 تقدمها للمستخدم النهالي.

مما سبق يمكن ترتيب شالكات التواال اقجتماعي وتقسيمها تالعا  للخدمات التي تقدمها 
 للامهور و لل كما  لي:

: وهي  الارة عن خدمة تتيس للمستخدم التواال مع األخرين خدمة الشبكة االجتماعية .أ
ويشمل اقشتراك المحتويات  والتشبيل معهم لتشكيل ماموعة أو ماموعات متنوعة،

الصوتية والنصية والصور واألف م ومقاطع الفيد و والروابل وجميع الملفات 
المتنوعة...الخ، ومن هذه الشالكات الظيس بوك، تويتر، وبينترست، وجوجل، وسناب 

 وليما  لي استعراض لاانب من هذه الشالكات و لل كما  لي:،  2ئشات، ويوتيوب

بر األشهر علل مستوى العالم من حيث القبوع والتأثير يعت موقع فيس بوك: .1.أ
وكذلل أعداد المستخدمين وتااوبهم مع الموقع، ويعود تأريخ تأسيسه للعام 

م، علل  د ئمارك زوكربيرج أحد ط ب جامعة ئهارفارد  بالوقيات المتحدة 2004
 . 3ئاألمريكية

                                                           

  .41عبد الرزاق، الدليل اإلع مي للممارسات المهنية واألخ  ية، ص ئ (1)

  .41المرجع السابق، ص ئ (2)

  .132مزري تش، قصة ليس بوك: ثورة وثورة، ص ئ (3)
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تحقق مكاسب كبير محتلة كما استعاعت شركة ليس بوك في فترة قصيرة نسبيا  أن 
بذلل المركز الثالث بعد شركتي جوجل، ومايكروسفت، حيث قدرت  يمة ليس بوك 

 . 1ئبما  زيد عن خمسة عشر مليار دوقر
ي ويرى الالاحث أن أهمية وتأثير موقع ليس بوك ارتالعت بداياتها بثورات الربيع العرب

نأى عن القنوات الرسمية لدوره في تقديم المعلومة والمعرفة بين المستخدمين بم
 لإلع م، وهو ما لم تدركه أغلب األنلمة العربية في بدايات الثورة في حينه.

يعتبر أحد المواقع اقجتما ية األوسع انتشارا بين مستخدمي  موقع يوتيوب: .2.أ
اإلنترنت، و لل بعد دوره الالارز في توثيق األحداث األخيرة التي وقعت في العالم 

 . 2ئلعبيعية والتحركات الشعبية وكذلل النزاعات المسلحة.... إلخبدء من اللوارث ا
ومما ق شل ليه أنه أمسل للفيد و القصير أهمية ق تقابل مع الوسالل األخرى ومن 

 . 3ئبينها التلفاز في ظل وجود موقع  وتيوب
كلمة أجنبية تعني بالعربية "ت ريده" وهي من أهم شالكات التواال  موقع تويتر: .3.أ

م، بعد أن أقدمت 2006اعي، وكانت قد شهدت انع قتها األولل في العام اقجتم
  األمريكية علل إجراء بحث تعويري لخدمة التدوين المص ر Obviousشركة ئ

 . 4ئلد ها، وسرعان ما قامت الشركة بدتاحة هذه الخدمة للعامة في العام التالي
دقالهم المقربين، ويقوم يختص موقع "تويتر" بمتابعة أخالار الشخصيات، وكذلل أا

حرل أو  140علل "الت ريدة" أي كتابة نص محدود نسبيا  بمقدار    مبدأ عمله 
خانة فقل، حيث تابر فلسفة الموقع المشتركين علل استخدام محتوى معبر بمعنل 

 .  5ئ"خير الل م ما قل ودع"
مشاركة المستخدمون من خ ع هذه الخدمة يستعيع خدمة المدونات والمنتديات:  .ب

خرين، والنقاا حوع موضوع محدد داخل الموقع ويكون  لل من خ ع نص بشكل اآل

                                                           

  .76المنصور، تأثير شالكات التواال اقجتماعي علل جمهور المتلقين، ص ئ (1)

  .86السابق، ص ئ نفس المرجع (2)

  .87عبد الرزاق، الدليل اإلع مي للممارسات المهنية واألخ  ية، ص ئ (3)

 مقاع منشور، ما هو التويتر وكيف يعمل، ئموقع إللتروني . (4)

  .83المنصور، تأثير شالكات التواال اقجتماعي علل جمهور المتلقين، ص ئ (5)
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ساسي إلل جانب تضمينه اوت أو اورة أو رابل، ويد ر المنتدى إداري  راقب أي أ
 . 1ئضخروقات من المشاركين للضوابل والشرو  والقوانين الخااة بالمحتوى المعرو 

وهي  الارة عن خدمة تمكن مستخدميها من حفظ وتنليم  خدمة المواقع المرجعية: .ت
روابل وماموعة من الروابل، باستخدام كلمات أو أانال مختلفة، ويعتبر موقع 

 . 2ئمأحد أبرز الروابل المرجعية في العال  ستامبل أبون ئ
تتيس هذه الخدمة نشر المستخدمين محتوى نصي قصير  خدمات التدوين المصغر: .ث

شمل  لل اورة أو رابل، ويتم نشر المحتوى بنفس األلية في الظيس ومحدد، ويمكن أن ي
بوك، و لل علل جدار العرض المتاح للعرض علل المستخدمين، ويعتبر تويتر من 

  . 3ئرةأكثر المواقع شهرة في اقستخدام من قبل مرتاديه للمدونات المص 
يمكن من خ ع هذه الخدمة مشاركة وسالل إع مية مع  خدمات المشاركة اإلعالمية: .ج

بعد المشاركين، وقد يكون المحتوى اورة، اوت، فيد و، ومثاع علل  لل ما تقدمه 
 . 4ئبالمستخدممواقع  وتيوب، وليمتو، وفليكر، من إمكانية لصناعة ملع خاص 

اع أو أ يد مق تيس لمرتاديه التصويت ضد أو ت خدمة المواقع اإلخبارية االجتماعية: .ح
خالار علل الصفحة بعد  لل لقياإل مدى شعبيتها، كما محتوى إخالاري، ويتم عرض األ

 تيس لل إمكانية نشر اقخالار المتعلقة بشيء معين، ويمكن أيضا  اناعة قسم خاص 
بالمستخدم  تيس له نشر فعالياته علل الموقع ومشاركة األخرين تعليقاتهم وتصويتهم 

 . 5ئنشرتهاألخالار التي عليها والتفاعل مع ا
 خصائص ومميزات شبكات التواصل االجتماعي: .3

تتميز وشةةةالكات التوااةةةل بعدد من الخصةةةالص والمميزات التي كان لها الدور الالارز في 
 : 6ئزيادة اإل الاع عليها ممن قبل مستخدميها وليما  لي أهم خصالصها و لل كما  لي

                                                           

 ريد ت ئموقع إللتروني .  موقع  القري اإلللتروني، ما هو موقع 1ئ
  .42  عبد الرزاق، الدليل اإلع مي للممارسات المهنية واألخ  ية، ص ئ2ئ
  .42  المرجع السابق، ص ئ3ئ
   موقع  القري اإلللتروني، ما هو موقع ريد ت ئموقع إللتروني .4ئ
   نفس المرجع السابق ئموقع إللتروني .5ئ
تماعي، بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي 6ئ

  .126-128ص ئ
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لتشكيل مواقعها الخااة بسرعة والتواال ليما إتاحة المااع أمام الماتمعات المحلية  .أ
بينها، تمهيدا  لربعها بنليراتها في الماتمعات األخرى بالعالم من خ ع المصالس 
واقهتمامات المشتركة حوع القضايا اقجتما ية والثقالية والسياسية وغيرها من 

 اقهتمامات المتنوعة.
جز واال بين األفراد لتتااوز بذلل الحواساهمت في اقنفتاح علل العالم بسبب سهولة الت .ب

أفلار المادية بين الدوع، لتسهم بذلل في تالادع المعلومات واآلراء والتعليقات حوع أراء و 
 المستخدمين.

شاعت شالكات التواال اقجتماعي علل المشاركة والمساهمة والتعليق من قبل  .ت
 ع م والامهور.المهتمين، و لل بعد القضاء علل الخل الفاال بين وسالل اإل

أتاحت شالكات التواال اقجتماعي إمكانية إجراء المحادثات والتفاعل مع األحداث  .ث
 واألخالار والمعلومات المعروحة، والتفاعل مع المواد المعروضة علل افحات الموقع.

إمكانية إرساع واست م الرسالل بين المشاركين  ات الصلة باهتمامات المشاركين أو  .ج
 ل اهتمامهم.الخارجة عن مح

القدرة علل إنشاء الصفحات وتحديا  الخااة باألغراض التاارية، تتيس ألاحاب  .ح
ن، والفاعليات توجيه افحاتهم وإظهارها لفئة يحددونها من المستخدمي ةالمنتاات التااري

ويعتبر موقع "ليس بوك" أوع من أنشأ مثل هذه الصفحات حيث ناده يقوم باستقعاع 
قرة  تم الواوع لها من قبل أي مستخدم لإلع ن، ويقوم مالالغ مالية عن كل ن

المستخدمين بتصفس المعلومات علل تلل الصفحات، وفي حاع تقاطعت مع اهتماماتهم 
 بوضعها علل ملفهم الشخصي. ايقومو 

إمكانية إنشاء ماموعات اهتمام محدد  تم خ لها إنشاء ماموعة اهتمام، تحت مسمل  .خ
دال معينة، مع األخذ بعين اقعتالار توفير الموقع لمالل محدد لتحقيق هدل أو عدة أه

الماموعة والمنضمين إليها مساحة أشاله بمنتدى حوار، كما تتيس إمكانية تنسيق 
 اقجتماعات، والدعوة إليها وحصر أعداد الحاضرين وال البين عنها.

تتميز شالكات التواال اقجتماعي بترابعها مع بعضها الالعد عبر ماموعة من  .د
 لروابل والوا ت التي توفرها افحات التواال علل تلل المواقع والتي تربعها بمواقعا

تواال أخرى، مثاع علل  لل إرساع إعاابل لشيء محدد إلل أادقالل علل شالكة 
 التواال ما يسرع في انتقاع المعلومة للمستخدمين.
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لبومات يمكن لمستخدمي شالكات التواال اقجتماعي إنشاء عدد قنهالي من األ . 
 والصور، فض   عن إتاحة مشاركة هذه الصور مع األادقاء ل ط ع والتعليق عليها.

تتيس شالكات التواال اقجتماعي إمكانية التعرل علل اقخرين حيث تعلق عليهم  .ر
مسمل "اد ق" ل شخاص المضافين لقالمتل، بينما تعلق المواقع اقجتما ية الخااة 

 "ع قة" علل الشخص المضال للقالمة.بالمحترفين مسمل "اتصاع" أو 
 أثر شبكات التواصل االجتماعي: .4

علل اةةةعيد األثار اإلياابية فدنه يمكن القوع إن شةةةالكات التوااةةةل اقجتماعي طور ت 
حياة م  ين الالشةةةةةةةةةر وثقافاتهم إلل جانب اققتصةةةةةةةةةاد والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة وجوانب أخرى، وليما  لي أهم 

 : 1ئ اقجتماعي و لل كما  ليالتأثيرات اإلياابية لشالكات التواال 

 ل ويشمل  لل التعد ل علل الصفحات، وكذلل التعد ،خرتعد منبرا  حرا  للرأي والرأي اآل .أ
 علل المحتوى الفلري للمستخدم، مما جعل شالكات التواال اقجتماعي أداة قوية للتعبير

 العامة.عن المعتقدات والميوع والتوجهات الفلرية والثقالية تااه مختلع القضايا 
للماتمعات المحلية تعل من خ لها علل الماتمعات األخرى في العالم مما  توعد نافذة .ب

  تيس الفراة ل ط ع علل ثقافات العالم أجمع.
فراة لتعزيز الذات داخل الماتمع، ويكون  لل بمارد التسايل بالموقع وت ذية توعد  .ت

كيان مستقل وشخصي وعالمي سيس الصفحة بالبيانات الشخصية، وهو ما  نتج عن تأ
 ن واحد.في  

في  ا  سواء كان مختلف ،و لل عبر التواال مع ال ير ،خرتتيس فراة اقنفتاح علل اآل .ث
نل لالدمكا ،خروأيا كانت المسافة بينل وبين اآل الد ن أو العقيدة أو الثقافة والعادات،

 تلوين اداقة بينل وبينه تتخعل جميع الحدود المادية والمعنوية.
قدم فراة لحوار الحضارات وتعزيز العولمة، ما يمهد لاسر الهوة الثقالية بين ت .ج

الحضارات، و لل عبر التواال المشترك بين مستعملي تلل المواقع وكذلل تبيان 
 وتوضيس الهموم المحلية للماتمعات األخرى.

أاالس تشكل فراة إلعادة إحياء الصداقات القديمة في فترات العفولة والدراسة، والتي  .ح
 من الصعب الحفار عليها وسل عالة الحياة المتسارعة وانش اقت اإلنسان المت يرة.

                                                           

  معتوق وكريم، دور شيكات التواال اقجتماعي في اقل سلوكيات وممارسات األفراد في الماتمع، ص 1ئ
  .52ئ
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ا  إلل جانب الفوالد واإلياابيات السالع  كرها، إق أن شالكات التواال اقجتماعي تالقل س ح
ثار السلبية لشالكات ة أخرى سلبية، وليما  لي أبرز اآلحد ن يحمل إلل جواناله اإلياابي   ا

 : 1ئالتواال اقجتماعي

خرين نلرا  لفاعلية ال المادي والتفاعل الشخصي مع اآلالحد من قدرات التوا .1.ح
ل في تنفيذ عمليات وسالل التواال البد لة علل شالكات التواال اقجتماعي كبد 

 خرين.التواال مع اآل
عد ث تتفتيت وانصهار الهوية الثقالية المحلية واعتماد الهوية العالمية بد   ، حي .2.ح

 ثار شالكات التواال اقجتما ية سلبية. العولمة الثقالية من أكثر  
ما ياعلها تستنزل اإلدمان علل استخدامها من قبل ربات البيوت والمتفرغين،  .3.ح

 األوقات العويلة علل حساب األنشعة األساسية لإلنسان.
 لل و  ،األساسية للحياة والعمل اهتماماتلمضيعة للوقت لدرجة قد تنسل معها  .4.ح

ثير نلرا  لفاعلية األنشعة المتاحة عليها وقدرتها علل جذب اهتمام مستخدميها والتأ
 فيهم.

التأثير علل الل ات المحلية لصالس الل ات العالمية فض   عن تأثر بنية الل ة  .5.ح
نفسها بالل ات األخرى كنتياة لذلل ناد علل سبيل المثاع استخدام الالعد 

لنصوص العربية خ ع المحادثات علل شالكات األحرل ال تينية في كتابة ا
 التواال اقجتماعي.

منها  ،لاوء بعد المستخدمين إلل انتحاع شخصيات ماهولة ألغراض متنوعة .6.ح
 خرين أو تشويه سمعتهم ونشر األخالار المضللة عنهم. ي إلل ابتزاز اآلالسع

 

إلى الجمهور ، للوصول (اإلسرائيلي)أبرز الوسائل استخداما في الخطاب اإلعالمي  .5
 العربي:

إلل تشكيل لانة خااة بالمواقع اإلللترونية تنفق الم  ين   ةاإلسراليليئعمدت الحكومة 
لحماية األخيرة، واختراق الرأي العام العالمي مسةةةةةتعينة في  لل باللوادر اإلع مية "اإلسةةةةةراليلية"، 

ث علل هذه المواقع، وتتحدث عدة ل ات لنخاطب الامهور بل ته، لتواكب بذلل كل تعور يحد
ففي اللحلة التي اسةةةةةةةةتشةةةةةةةةعرت فيها بأهمية شةةةةةةةةالكات التوااةةةةةةةةل اقجتماعي سةةةةةةةةعد إلل بناء عدة 

                                                           

  .20  فضل ف، أثر الظيس بوك علل الماتمع، ص ئ1ئ
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حسةةةةةةةةةةةةةةةةابةةات وتانيةةد جهةةات متخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةة لمتةةابعتهةةا، لتتمكن قحقةةا  من الولوج إلل الامهور 
 . 1ئالمستهدل

علل اسةةةةةت  ع العدد اللبير من المسةةةةةتخدمين لشةةةةةالكات التوااةةةةةل   إسةةةةةراليلئكما عملت 
و لل لتقديم روا تها أمله في  لل بالمواةةةةةةةةةةةةةةوع ألكبر جمهور في أي  ،قجتماعي حوع العالما

منعقة بالعالم سعيا  منها للسب تعاطع هذا الامهور، ويعتبر استخدام ئإسراليل  لهذه الشالكات 
تأثير قوي يحقق أهدال  يإما إلرباك الابهة الداخلية أو لتمرير خعابها اإلع مي في مكان  

 . 2ئاألخيرة خعاب

لترويج دعا تها السةةةياسةةةية لت يير اةةةورتها أمام الرأي العام العالمي  "إسةةةراليل"من  وسةةةعيا  
والعربي، فقد سعت لتشكيل نمو جا  للهندسة اقجتما ية المعادية والتي تحاوع الترويج للسياساتها 

افحات التواال اقجتماعي وتبرير سياساتها العدالية تااه  لوسل تامعات السالاب العربي عل
 . 3ئنالفلسعينيي

لشالكات التواال   إسراليلئويرى الالاحث أن من أفضل األمثلة التعبيقية علل استخدام 
الناطق باسةةةةةةةةةةةم جيش   أفخاي أدرعيئاقجتماعي بعريقة فعالة تراعي الامهور العربي اةةةةةةةةةةةفحة 

 لعربية علل موقع ليس بوك.بالل ة ا  اإلسراليليئالدفاع 

أكد أن "الشةةةةةةةةةةةةةةالكات   أفخاي أدرعيئالثانية مع   ةاإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليئففي مقابلة أجرتها القناة 
اقجتما ية عالما  أكثر توااةةةةةةةةةةةةةة  " وعرج خ ع  لل علل الامهور العربي قال  " إ ا كان العرب 

ونحاوع عبر اةةفحتنا ، اليوم نحن موجودون بقوة في حياتهم،  إسةةراليلئفي الماضةةي عن  اسةةمعو 
خلق خعاب حقيقي دون وسةةةةةةةةةةةةةةعاء بيننا وبين الاماهير العربية"، ثم  كر مثاع علل  لل قال  " 

فمث   ما مصلحة حماإل لشن حرب جد دة بعد  عنهم،بدمكاننا طرح سؤاع من الزوار واقستفهام 
 . 4ئث ثة حروب في السنوات الماضية بقعاع غزة لم تحقق أي إناازات فيها"

  اإلسةةةراليليئومن الاد ر بالذكر اإلشةةةارة أن متابعي اةةةفحة الناطق باسةةةم جيش الدفاع 
علل اةةةةةةفحات التويتر، وبحسةةةةةةب دراسةةةةةةات أعدت لذات الشةةةةةةأن  نلراءهمعلل الظيس بوك يفوق 

                                                           

راليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال نعيم، الخعاب الدعالي اإلس (1)
  .130اقجتماعي، ص ئ

 سليم، دراسة حالة بين افحات التواال اقجتماعي اإلسراليلية بالل ة العربية، ئموقع إللتروني . (2)

 ، ئموقع إللتروني .المرجع السابق (3)

 ئموقع إللتروني . محمد، أفخاي أدرعي أفعل تتحدث بالعربية، (4)
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أوضةةةةةةةةحت أن موقع الظيس بوك  تفوق علل التويتر بالشةةةةةةةةرق األوسةةةةةةةةل باسةةةةةةةةتثناء منعقة الخليج 
 . 1ئيالعرب

من توضةةةةةةةةةةةةةةيس حوع أوجةه اقخت ل بين الخعةاب   أفخةاي أدرعيئمةه وبةالرجوع لمةا قةد
اإلع مي الموجةةه للعرب والموجةةه لل رب فةةأجةةاب أدرعي قةةال  " الرسةةةةةةةةةةةةةةةةالةةة مختلفةةة تمةةامةةا . ننقةةل 

ونسةةةةةةةةةعل للدفاع عن  ،للامهور ال ربي رسةةةةةةةةةالة أكثر نعومة، ونركز علل أننا معرضةةةةةةةةةون للخعر
 . 2ئعلل ردنا عليه" أنفسنا، ونتحدث عن التهد د، وكذلل أيضا  

تمكن في اآلونة األخيرة من اختراق   اإلسةةةةةةةةةةةةراليليئويرى الالاحث أن الخعاب اإلع مي 
  اإلسةةراليليةئجانب كبير من الرأي العام العربي، وخير دليل علل  لل عدد المتابعين للصةةفحات 

فدن التفاعل قد تم، ومن  ا ،أو إياابي ا  علل شالكات التواال اقجتماعي، فسواء كان التعليق سلبي
التوااةةةل اقجتماعي لتمرير الخعاب المهم اإلشةةةارة إلل أبرز الوسةةةالل المسةةةتخدمة علل شةةةالكات 

 : 3ئاإلع مي ئاإلسراليلي  علل متابعيه من الامهور العربي، و لل كما  لي
ه الموج  اإلسراليليئ: ويعد من أبرز مميزات الخعاب اإلع مي كاستخدام اإلنفو جرافي .أ

للعرب من الناحية الالصرية هو تماشيه مع  خر التعورات في هذا المااع، وعلل وجه 
 التحد د استخدامه ليما يسمل بالخ اة الالصرية أو الرسوم المعلوماتية وهو  الارة عن

فن يقصد من تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلل اورة ورسوم يمكن 
 هولة ووضوح وتشويق.فهمها واستيعابها بس

: ناد العد د من المنشورات التي  راها مستخدمو شالكات التواال التكبير والتظليل .ب
اقجتماعي خ ع دقالق علل افحاتهم، حيث يعمد القالمون علل الخعاب اإلع مي 
"اإلسراليلي" إلل استخدام ونشر اور تحتوي علل نصوص قصيرة بخل واضس وكبير 

 نه أكثر أهمية ما ياعله جذابا  للمتابع المستهدل.ليعتقد القارئ بذلل أ

كما   حظ استخدام اللون األحمر في كتابة الخعو  وهو إحدى العرق المستخدمة في 
 مااع التسويق لترك أثر في  هن المتلقي.

                                                           

 الضلع، الخعاب اإلع مي اإلسراليلي ونيو ميدا، ئموقع إللتروني . (1)

 محمد، أفخاي أدرعي أفعل تتحدث بالعربية، ئموقع إللتروني . (2)

 الضلع، الخعاب اإلع مي اإلسراليلي ونيو ميدا، ئموقع إللتروني . (3)
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 : حيث  لاأ القالمون علل مواقع التواال اقجتماعي إللاستخدام الخرائط واألشكال .ت
وعلمها للل ما  نفي اراعها مع الفلسعينيي  إسراليلئبدقة  نشر خرالل واور توحي

 في األراضي المحتلة للتأثير علل الروح المعنوية للفلسعينيين والعرب. ر دو 
: ويرى الالاحث أن من أهم ما يميز مواقع التواال التركيز على الجانب اإلنساني .ث

حيث  ،ب الصفحة، ميلها إلضفاء جانب إنساني علل ااح اإلسراليليةئاقجتماعي 
 باسم جيش الدفاع "اإلسراليلي" ث"المتحد  أفخاي أدرعيئناد علل سبيل المثاع اهتمام 

علل افحته بموقع الظيس بوك، وتويتر للميل إلل مشاركة بعد من خصواياته 
زوجته بمناسالة عيد زواجه، العاللية مع متابعيه، فناده يعرض اورة لهدية أهدتها له 

 . الصورة الذهنية تااه اإلسراليليينفع المتابع إلل ت يير إنسانية تد في لفتة
ن : وفي هذا الشأتزييف الحقائق والتقليل من شأن الرواية الفلسطينية حول القدس .ج

نرى أن اقحت ع وبحسب رأي الالاحث مستمر في تقديم روا ته المزيفة حوع القدإل دون 
أي مصوغ قانوني أو تاريخي يمكن من خ له اقعتداد بها كحقالق حوع الرواية 

حوع القدإل، وبالتزامن مع  لل ناده يميل إلل طمس الحقالق والدقلل   اإلسراليليةئ
وقانونيا  حوع القدإل ليما يخص الرواية الفلسعينية حوع  ة تاريخيا  الواضحة والمثبت

 القدإل وأحقيتهم بها. 
 أبرز منصات التواصل االجتماعي "اإلسرائيلية" الناطقة بالعربية: .6

في ضوء النمو المتسارع لوسالل اقتصاع والتواال في مااع الدعاية واإلع م فقد سعت 
حات التواال اقجتماعي الرسمية لترويج خعابها كما ، لتدشين عدد كبير من اف إسراليلئ

 في حد ثنا بالمالحث األوع من هذا الفصل، وليما  لي جانب من أبرز الصفحات أسلفنا سابقا  
 الناطقة بالعربية علل شالكات التواال اقجتماعي: 

وهي  الارة عن افحة تتالع وزارة الخارجية  :صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية .أ
م، و لل كمصدر للمعلومات عن دولة 2011أغسعسعام  ، انعلقت ليةاإلسراليئ
بلغ العربية، وكذلل إط ع جمهورها علل نشاطاتها أوق  بأوع،حيث  بالل ة  إسراليلئ

 . 1ئن مليو 1.4علل موقع ليس بوك عدد متابعيها 
بالل ة   إسراليلئوهي  الارة عن الحساب الرسمي لرليس وزراء  :بنيامين نتنياهو صفحة .ب

 . 2ئمتابع 177000العربية علل موقع تويتر، حيث بلغ عدد متابعيها 
                                                           

   افحة إسراليل تتللم بالعربية علل الظيس بوك.1ئ
   افحة بنيامين نتنياهو بالل ة العربية علل تويتر.2ئ
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وهي  الارة عن الحساب الرسمي لوحدة تنسيق أعماع الحكومة في  صفحة المنسق: .ت
 ؤال ئم، ويعتبر الانراع 2015مناطق الضفة ال ربية وقعاع غزة، تم تدشينها بالعام 

المسؤوع األساسي لهذه الصفحة، حيث فاق عدد متابعيها ربع مليون متابع   يموردخا
 . 1ئعلل موقع الظيس بوك

بالل ة   اإلسراليليئالصفحة الرسمية للناطق بلسان جيش الدفاع صفحة أفخاي أدرعي:  .ث
وث ثمالة ألع متابع،  ا  العربية علل موقع الظيس بوك، حيث بلغ إجمالي متابعيها مليون

، وكذلل تحسين اورته  اإلسراليليئشاطها حوع تقديم اورة إياابية للايش ويتركز ن
 .     2ئوتبرير مواقفه أمام الرأي العام العربي

علل   اإلسراليليئالصفحة الرسمية للمتحدث باسم رليس الوزراء صفحة أفير جندلمان:  .ج
متابع،  316000موقع ليس بوك بالل ة العربية،بلغ إجمالي المتابعين لها قرابة 

 . 3ئوتستهدل الصفحة الامهور واإلع م العربي
الصفحة الرسمية لمنلمة قع معنا "اإلسراليلية"، و لل  تعد: صفحة قف معنا بالعربية .ح

متابع، ويتمحور نشاطها  200000علل موقع ليس بوك، حيث بلغ عدد متابعيها قرابة 
لشرق األوسل األساسي حوع تثقيف األفراد ونشر المعرفة حوع العالم عن ا

 .  4ئ إسراليلئو

 
 

 

                                                           

 افحة المنسق بالل ة العربية علل الظيس بوك. (1)

 افحة أفخاي أدرعي بالل ة العربية علل الظيس بوك. (2)

 افحة أفير جندلمان بالل ة العربية علل الظيس بوك. (3)

 افحة قع معنا بالعربية علل موقع الظيس بوك. (4)



 
 
 

 ثثالال ــلـالفص

ة السمات نتائج الدراسة التحليلية ومناقش
العامة للخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه 

 القدس
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 :لثاالفصل الث
ة السمات العامة للخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" الدراسة التحليلية ومناقشنتائج 

 تجاه القدس
 

يقدم الالاحث خ ع هذا الفصةةل نتالج الدراسةةة التحليلية الخااةةة بمضةةمون وشةةكل قضةةية 
" في اةةةفحتي ئإسةةةراليل  تتللم بالعربية علل الظيس بوك، يالقدإل والخعاب اإلع مي "اإلسةةةراليل

اةةةفحة بنيامين نتنياهو علل تويتر، و لل باسةةةتخدام اسةةةتمارة تحليل المضةةةمون، واسةةةتمارة تحليل 
 الخعاب، و لل باقعتماد علل أهدال وتساؤقت الدراسة.  

ظيس بوك، اعتمد الالاحث في استخدام استمارتي الدراسة علل ماموعة منشورات لعينة ال
  منشةةةةةةةةةةةةةةورا ، وعينة 165  حيث بلغ حام عينة ئإسةةةةةةةةةةةةةةراليل  تتللم بالعربية ئ255التويتر بواقع ئ

ءا    ت ريدة تناولت موضةوع الدراسةة خ ع مدة الدراسةة الالال ة سةتة شةهور بد90بنيامين نتنياهو ئ
ال بالقدإل ، قبيل قرار رليس الوقيات المتحدة األمريكية الخاص باقعتر 2017/11/1من تاريخ 

 م.2018/4/30عاامة لدولة ئإسراليل ، واوق  لتاريخ 

مما سةةةةةةةبق يقوم الالاحث باسةةةةةةةتعراض نتالج الدراسةةةةةةةة خ ع هذا الفصةةةةةةةل من خ ع ث ثة 
 مالاحث هي:

 السمات العامة لمحتوى وشكل قضية القدس في صفحتي الدراسة. :المبحث األول

 سة.اإلسرائيلي" في صفحتي الدراالسمات العامة للخطاب اإلعالمي " :المبحث الثاني

 خالصة النتائج، وتوصيات الدراسة، ومقترحاتها. :المبحث الثالث
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 :المبحث األول
 العامة لمحتوى وشكل قضية القدس في صفحتي الدراسةسمات ال

 هدل هذا المالحث إلل تقديم نتالج الدراسةةةةةةةةة التحليلية للسةةةةةةةةمات العامة لمحتوى وشةةةةةةةةكل 
الخعاب اإلع مي ئاإلسةةةةةراليلي  في اةةةةةفحتي ئإسةةةةةراليل  تتللم بالعربية علل قضةةةةةية القدإل في 

الظيس بوك، واةةةةةةةةةةةةةةفحةةة بنيةةامين نتنيةةاهو علل تويتر من خ ع التعرل علل أهةةدال واتاةةاهةةات 
مضامين الموضوعات، وعناار اإلبراز وأساليب الخعاب اإلع مي المستخدمة، والتعرل علل 

 لدراسة.أوجه الشاله واقخت ل بين افحتي ا

 :ترتيب أولويات الخطاب اإلعالمي اإلسرائيليوالا: أ
 (: ترتيب أولويات موضوعات قضية القدس في صفحتي الدراسة3.1جدول )

"إسرائيل" تتكلم  
 بالعربية

 االتجاه العام بنيامين نتنياهو

 % ك % ك % ك
 35.4 96 30.7 32 43.4 64 اقستيعان في القدإل

 20.8 58 23.1 24 19.4 34 انتهاكات األقصل والمقدسات اإلس مية
 13.2 37 13.5 14 13.1 23 الحفريات واألنفاق
 8.2 23 14.4 15 4.6 8 مصادرة األراضي

 7.1 20 2.9 3 9.6 17 هدم المنازع والعقارات
 6.8 19 10.6 11 4.5 8 ماهيتها

 5.3 15 2.9 3 6.9 12 سحب الهويات واإلبعاد
 2.4 7 00 00 4.0 7 انتهاكات المقدسات المسيحية

 0.6 2 1.9 2 00 00 تهاير السكان
 0.3 1 00 00 0.5 1 الضرالب

1المجموع

* 174 100 104 100 278 100 

 االتجاه العام: .1

في   اإلسةةراليليئبالنسةةالة األعلل من بين أولويات الخعاب  اقسةةتيعان في القدإلحلي 
% ، ت ه في 35.4شةةالكات التوااةةل اقجتماعي بالل ة العربية تااه قضةةية القدإل و لل بنسةةالة ئ

                                                           

 .ضوعوع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من مو المام  *ئ

 الصفحات

 الموضوعات
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الحفريات % ، ومن ثم 20.8بنسةةةةةةالة ئ انتهاكات األقصةةةةةةل والمقدسةةةةةةات اإلسةةةةةة ميةالمرتالة الثانية 
هدم % ، ثم ت ه 8.2بنسةةةالة ئ مصةةةادرة األراضةةةي% ، ثم بالمرتالة الرابعة 13.2بنسةةةالة ئ واألنفاق

سةةةةحب % ، ثم 6.8بنسةةةةالة ئ ماهيتها وطبيعتها ؟% ، وجاء بعده 7.1بنسةةةةالة ئ لمنازع والعقاراتا
تهاير % ، ثم 2.4بنسةةالة ئ انتهاكات المقدسةةات المسةةيحية% ، ثم 5.3بنسةةالة ئ الهويات واإلبعاد

حيث جاءت بالمرتالة األخيرة بنسةةةةةةالة  ،، وكانت الضةةةةةةرالب األقل تمثي   % 0.6ئبنسةةةةةةالة  السةةةةةةكان
 أي نتالج.  مصادرة الحقوق السياسية ي حين لم تلهر، ف% 0.3ئ

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

تااه   إلسراليليئبالنسالة األعلل من بين أولويات الخعاب  اقستيعان في القدإلحلي 
بنسةةةةةةةةةةةالة  انتهاكات األقصةةةةةةةةةةةل والمقدسةةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةة مية% ، تلتها 43.4القدإل و لل بنسةةةةةةةةةةةالة ئ

حيث  ،% ، وكانت الضةةةرالب األقل تمثي   13.1بنسةةةالة ئ الحفريات واألنفاق% ، ومن ثم 19.4ئ
تهاير و ، مصةةادرة الحقوق السةةياسةةية ، في حين لم تلهر% 0.5ئجاءت بالمرتالة التاسةةعة بنسةةالة 

 السكان أي نتالج. 
 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

تااه   اإلسراليليئأولويات الخعاب بالنسالة األعلل من بين  اقستيعان في القدإلحلي 
بنسةةةةةةةةةةةالة  انتهاكات األقصةةةةةةةةةةةل والمقدسةةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةة مية% ، تلتها 30.7القدإل و لل بنسةةةةةةةةةةةالة ئ

األقل تمثي    تهاير السةةةةةكان% ، وكان 14.4بنسةةةةةالة ئ مصةةةةةادرة األراضةةةةةي% ، ومن ثم 23.1ئ
الضةةةةرالب،  ،انتهاكات المقدسةةةةات المسةةةةيحية % ، في حين لم تلهر1.9بالمرتالة الثامنة بنسةةةةالة ئ

 أي نتالج تذكر.  مصادرة الحقوق السياسية
 أوجه الشبه واالختالف: .3

و  اقستيعان في القدإل فقضية ،الدراسة في أولويات قضايا القدإل افحتاتشابهت  .أ
% ، 43.4تتللم بالعربية ئ  إسراليلئجاءت بالمرتالة األولل وكانت نسبتها في افحة 

 % .30.7وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
انتهاكات األقصل والمقدسات الدراسة في أولويات قضايا القدإل في  افحتاتشابهت   .ب

ربية تتللم بالع  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الثانية ،اإلس مية
 % .23.1% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ19.4ئ
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فقد جاءت  ،الحفريات واألنفاقالدراسة في أولويات قضايا القدإل في  افحتااختلفت  .ت
 % ، وكانت13.1تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،بالمرتالة الثالثة

 % .13.5بالمرتالة الرابعة وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
فقد جاءت  ،هدم المنازع والعقاراتالدراسة في أولويات قضايا القدإل في  افحتااختلفت  .ث

% ، وكانت 9.6تتللم بالعربية ئ  إسراليلئبالمرتالة الرابعة وكانت نسبتها في افحة 
 % .2.9وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،بالمرتالة السادسة

فقد  ،سحب الهويات واإلبعادالدراسة في أولويات قضايا القدإل في  افحتااختلفت  .ج
% ، 6.9تتللم بالعربية ئ  إسراليلئكانت نسبتها في افحة جاءت بالمرتالة الخامسة و 

 % .2.9وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،وكانت بالمرتالة السادسة
 مناقشة النتائج:  .4

يعود ل همية   اإلسةةراليليةئمن الواضةةس أن سةةيعرة موضةةوع اقسةةتيعان علل الصةةفحات 
رسةةةةةةةةةةمية أو اهتمام الرأي العام سةةةةةةةةةةواء  في السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةية الحكومية ال عموما    اإلسةةةةةةةةةةراليليينئلدى 

ألنهم في  ،وقد جاء  لل منعقيا  أن  تفوق علل سواه من باقي القضايا داخل القدإل  اإلسراليليئ
وبعد تثبيت هذا  ،سةةةةةةةةةةةةةةالاق مع الزمن لفرض واقع اسةةةةةةةةةةةةةةتيعاني علل األرض في القدإل المحتلة

 . 1ئالموضوع تصالس باقي القضايا كالحفريات والمصادرة وهدم المنازع تحصيل حاال

تبدو وكأنها تالا ن في اقهتمامات  مؤشراتأن مععيات الادوع أظهرت  ليه ق شلمما 
في مااع تهويدي عن اآلخر ، حيث اقنتهاكات والحفريات تحت المسةاد األقصةل تلقل اهتماما  

ميزا  عن باقي اإلجراءات ، للن للمتمعن فيها  تأكد أن هذا المشةةةةةةةةةروع متلامل  ونفذ بخعة  بدو مت
ورؤية واضةةةحة تععي األولويات لحام اقنتهاكات ومسةةةاحتها بناء  علل أولويات التهويد  والنهب 

ر الحالة اققتصةةةادية الهشةةةة في مسةةةعل هدفه التهويد والتشةةةويه والتزويو والهدم والتاريد من الهوية 
 . 2ئوالتهاير لتهويد القدإل وطرد أاحابها

وتتفق هذه النتياة مع دراسةةةةةةةةةة  يسةةةةةةةةةل، والعهراوي، حيث جاء اقسةةةةةةةةةتيعان في المرتالة 
 . 3ئ 17.6األولل من بين موضوعات مد نة القدإل و لل بنسالة ئ%

                                                           

 م.2019 9 21  مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 1ئ
 م.2019 9 25، فرام ، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، أ.محمود مرداوي   مقابلة مع 2ئ
    يسل، العهراوي. اإلع م العربي والتعريف بالمخاطر التي تواجه مد نة القدإل. 3ئ
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في نتالج التحليل كون السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  واضةةةةةةةةحا   انسةةةةةةةةااما  ويري الالاحث في هذا السةةةةةةةةياق 
 لتهويد القدإل قالمة باألسةةةةةةةاإل علل الت يير الديموغرافي لما له من نتالج بحسةةةةةةةب  اإلسةةةةةةةراليليةئ

 ،وأساإل قستلماع باقي إجراءات التهويد ، وهو يأتي كأرضيةاقحت ع علل ت يير طابع المد نة
اقحت ع أن تلون ناجعة بدون إدخاع ت يير علل العنصر الالشري  لسياساتلالاختصار ق يمكن 

 طريق "اقستيعان". نعداخل المد نة 

 ثانياا: أهداف الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي":
 (: أهداف الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس في صفحتي الدراسة3.2جدول )

 

"إسراليل" تتللم  
 بالعربية

 اقتااه العام بنيامين نتنياهو

 % ك % ك % ك
 31.4 133 27.6 49 34.3 84 "إسراليل"إع ن القدإل عاامة  شرعنه

 27.5 116 36.0 64 21.2 52 حشد الرأي العام والتأ يد الدولي
 14.2 60 13.5 24 14.7 36 إيااد رابل تاريخي لليهودي بالقدإل

 10.1 43 16.3 29 5.7 14 أخرى 
 8.5 36 2.2 4 13.1 32 بالقدإل "اإلسراليلية"تبرير اقعتداءات 

 6.4 27 3.3 6 8.5 21 تبرير احت ع القدإل واقستيعان
 1.9 8 1.1 2 2.5 6 إنهاء الوجود الفلسعيني في القدإل

1المجموع

* 245 100 178 100 423 100 
 

 االتجاه العام: .1

بالنسالة األعلل من بين أهدال الخعاب  "إسراليل"إع ن القدإل عاامة  حليت شرعنة
 بنسةةةةالة حشةةةةد الرأي العام والتأ يد الدولي% ، ت ه 31.4تااه القدإل و لل بنسةةةةالة ئ  اإلسةةةةراليليئ
% ، ثم أخرى بنسةةةةةةةةةةةةةةالةةة 14.7بنسةةةةةةةةةةةةةةالةةة ئ إياةةاد رابل تةةاريخي لليهودي بةةالقةةدإل% ، ثم 27.5ئ
 تبرير احت ع% ، ثم 8.5بنسالة ئ بالقدإل  اإلسراليليةئتبرير اقعتداءات % ، وبعد  لل 10.1ئ

 بنسةةالة إنهاء الوجود الفلسةةعيني في القدإل% ، وبالمرتالة األخيرة 6.4ة ئبنسةةال القدإل واقسةةتيعان
 % . 1.9ئ

                                                           

ل الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من هد  *ئ
 .للخعاب اإلع مي

 الصفحات

 األهداف
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 :كل صفحة على حدة .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

بالنسالة األعلل من بين أهدال الخعاب   إسراليلئإع ن القدإل عاامة  حليت شرعنة
ة بنسةةةال العام والتأ يد الدولي حشةةةد الرأي% ، ت ها 34.3تااه القدإل و لل بنسةةةالة ئ  اإلسةةةراليليئ
إنهاء % ، وبالمرتالة األخيرة 14.2بنسةةةةةةةةةةةالة ئ إيااد رابل تاريخي لليهودي بالقدإل% ، ثم 21.2ئ

 % .2.5بنسالة ئ الوجود الفلسعيني في القدإل
 صفحة بنيامين نتنياهو:  .ب

بةةالنسةةةةةةةةةةةةةةالةةة األعلل من بين أهةةدال الخعةةاب  حشةةةةةةةةةةةةةةةةد الرأي العةةام والتةةأ يةةد الةةدوليحلي 
  إسراليلئإع ن القدإل عاامة  % ، تلتها شرعنة36.0، و لل بنسالة ئتااه القدإل  اإلسراليليئ

إنهاء الوجود الفلسةةةةةعيني في % ، وبالمرتالة األخيرة 16.3% ، ثم أخرى بنسةةةةةالة ئ27.6بنسةةةةةالة ئ
 % . 1.1بنسالة ئ القدإل

 أوجه الشبه واالختالف: .3

تبرير احت ع القدإل إل في الدراسة في أهدال الدعاية تااه القد افحتاتشابهت  .أ
تتللم   إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الخامسة ،واقستيعان
 % .3.3% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ8.5بالعربية ئ

إنهاء الوجود الفلسعيني في الدراسة في أهدال الدعاية تااه القدإل في  افحتاتشابهت  .ب
ة تتللم بالعربي  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،ابعةفقد جاءت بالمرتالة الس ،القدإل

 % .1.1% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ2.5ئ
إع ن القدإل عاامة  ةالدراسة في أهدال الدعاية تااه القدإل في شرعن افحتااختلفت  .ت

بية تتللم بالعر   إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة األولل  إسراليلئ
 % .27.6وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،% ، وكانت بالمرتالة الثانية34.3ئ

حشد الرأي العام والتأ يد الدراسة في أهدال الدعاية تااه القدإل في  افحتااختلفت  .ث
 وكانت نسبتها في افحة إسراليل تتللم بالعربية ،فقد جاءت بالمرتالة الثانية ،الدولي

 % .36.0وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،لمرتالة األولل% ، وكانت با21.2ئ
إيااد رابل تاريخي لليهودي الدراسة في أهدال الدعاية تااه القدإل في  افحتااختلفت  .ج

ية تتللم بالعرب  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الثالثة ،بالقدإل
 % .13.5ن نتنياهو ئوفي افحة بنيامي ،% ، وكانت بالمرتالة الرابعة14.2ئ
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 :النتائج مناقشة .4

ألنه   ،اإلسةةراليليين"ئحد ث العام عند   إلسةةراليلئشةةكل موضةةوع إع ن القدإل عااةةمة 
شةةر ية  إععالهاعلل القدإل   اإلسةةراليليةئشةةكل قفزة نو ية وتاريخية في فرض السةةيعرة والسةةيادة 

لنقل السفارة  بصورة رسمية واوق    إلسراليلئن القدإل عاامة أدولية من خ ع إع ن أمريكا ب
الظيس ئسةةةةةواء اةةةةةفحات   اإلسةةةةراليليئحيث شةةةةكل  لل مسةةةةةاحة كبيرة لإلع م  ،األمريكية للقدإل

  إسراليليةئخرى، وقلما خلت وسيلة إع مية كذلل مواقع التواال اقجتماعي األو و   و توتيرأبوك 
من خ ع الحصةةةةةةوع علل   إلسةةةةةةراليلئن القدإل أاةةةةةةالحت عااةةةةةةمة أمن  وم واحد من الحد ث ب

 . 1ئشر ية دولية أو أمريكية أو بعد الدوع األوروبية

لخلق   اإلسراليليئويرى الالاحث أن هذه النتياة كانت طبيعية جدا  ومنسامة مع التوجه 
تؤهله لفرض  ،واقع جد د مبني علل محاوقت اقحت ع اكتسةةةةةةةةةةاب شةةةةةةةةةةر ية بموجب األمر الواقع

ات وعلل رأسةةةةها الوقي ،و لل بدعم من القوى الدولية الفاعلة ،لقدإلسةةةةيادته الرسةةةةمية علل مد نة ا
 األخرى وتحد دا  القانونية منها. البداللالمتحدة األمريكية، و لل في ظل عدم فاعلية 

 ":اإلسرائيلي"أساليب الخطاب اإلعالمي ثالثاا: 
 فحتي الدراسة(: أساليب الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس في ص3.3جدول )

 
"إسرائيل" تتكلم 

 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك
 35.3 208 32.7 82 37.3 126 التضليل والتعتيم

 23.4 138 29.5 74 18.9 64 التبرير
 19.6 115 13.6 34 23.9 81 التاريد من الشر ية

 5.3 31 2.8 7 7.1 24 أخرى 
 4.7 28 2.4 6 6.6 22 اقستععال وتمثيل دور الضحية

 4.1 24 8.3 21 0.9 3 استعراض اإلنسانية
 3.9 23 3.6 9 4.2 14 إط ق التسميات والمصعلحات

 3.7 22 7.1 18 1.1 4 استعراض القوة

2المجموع

* 338 100 251 100 589 100 
                                                           

 م.2019 9 21ص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة،   مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخص1ئ
 .لوبالماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من إس  *ئ

 األساليب

 الصفحات
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 االتجاه العام: .1

تااه   اإلسةةةةةةةةراليليةئبالنسةةةةةةةةالة األعلل من بين أسةةةةةةةةاليب الدعاية  التضةةةةةةةةليل والتعتيمحلي 
يد % ، وبعدها التار 23.4% ، تلها في المرتالة الثانية التبرير بنسالة ئ35.3القدإل و لل بنسالة ئ
 اقستععال وتمثيل دور الضحية% ، ثم 5.3% ، ثم أخرى بنسالة ئ19.6من الشر ية بنسالة ئ

 إط ق التسميات والمصعلحات% ، ثم 4.1بنسالة ئ سانيةاستعراض اإلن% ، تلتها 4.7بنسالة ئ
 % . 3.7% ، واألخيرة استعراض القوة بنسالة ئ3.9بنسالة ئ

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

تااه   اإلسةةةةةةةةراليليةئبالنسةةةةةةةةالة األعلل من بين أسةةةةةةةةاليب الدعاية  التضةةةةةةةةليل والتعتيمحلي 
% ، ثم بالمرتالة الثالثة 23.9التاريد من الشةةةر ية بنسةةةالة ئ % ، تلها37.3القدإل و لل بنسةةةالة ئ

 % . 0.9بنسالة ئ استعراض اإلنسانية% ، واألخيرة 18.9التبرير بنسالة ئ

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

تااه   اإلسةةةةةةةةراليليةئبالنسةةةةةةةةالة األعلل من بين أسةةةةةةةةاليب الدعاية  التضةةةةةةةةليل والتعتيمحلي 
% ، ثم بالمرتالة الثالثة التاريد من 29.5ر بنسةةةةةةةةالة ئ% ، تلها التبري32.7القدإل و لل بنسةةةةةةةةالة ئ

 % . 2.4بنسالة ئ اقستععال وتمثيل دور الضحيةاألخيرة و % ، 13.6الشر ية بنسالة ئ
 أوجه الشبه واالختالف: .3

، فقد التضليل والتعتيمتشابهت افحتا الدراسة في أساليب الدعاية تااه القدإل في  .أ
% ، 37.3في افحة ئإسراليل  تتللم بالعربية ئجاءت بالمرتالة األولل، وكانت نسبتها 

 % .32.7وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
إط ق التسميات تشابهت افحتا الدراسة في أساليب الدعاية تااه القدإل في  .ب

، فقد جاءت بالمرتالة السادسة، وكانت نسبتها في افحة ئإسراليل  تتللم والمصعلحات
 % .3.6نياهو ئ% ، وفي افحة بنيامين نت4.2بالعربية ئ

اختلفت افحتا الدراسة في أساليب الدعاية تااه القدإل في التاريد من الشر ية، فقد  .ت
% ، 23.9جاءت بالمرتالة الثانية، وكانت نسبتها في افحة ئإسراليل  تتللم بالعربية ئ

 % .13.6وكانت بالمرتالة الثالثة وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
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ة الدعاية تااه القدإل في التبرير، فقد جاءت بالمرتال اختلفت افحتا الدراسة في أساليب .ث
 % ، وكانت بالمرتالة18.9الثالثة، وكانت نسبتها في افحة ئإسراليل  تتللم بالعربية ئ

 % .29.5الثانية وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
اختلفت افحتا الدراسة في أساليب الدعاية تااه القدإل في أخرى فقد جاءت بالمرتالة  .ج

% ، وكانت بالمرتالة 7.1وكانت نسبتها في افحة ئإسراليل  تتللم بالعربية ئالرابعة، 
 % .2.8السابعة، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ

 :جمناقشة النتائ .4

التي تتبنل التضةةةةليل   اإلسةةةةراليليةئهذه النسةةةةالة جاءت إثالات جد د ألهم مفردات الدعاية 
وعدم المصدا ية في الرواية التي  تم تسويقها عبر اإلع م ألهدال سياسية بحتة باانب أسلوب 

رغالة منها بعدم كشةةةةةع   اإلسةةةةةراليليةئالتعتيم وال موض والضةةةةةالابية التي تنتهاها وسةةةةةالل اإلع م 
اةةةةةة بموضةةةةةوع القدإل الرسةةةةةمية الخا الت ريداتوقد اتضةةةةةس  لل عبر  ،كل معلوماتها دفعة واحدة

 . 1ئعلل سبيل الخصوص

وتتفق هذه النتياة مع دراسةةةةةةة نعيم، حيث جاء التضةةةةةةليل والتعتيم في المرتالة األولل من 
 . 2ئبين أساليب الخعاب الدعالي ئاإلسراليلي 

ويرى الالاحث أن نااعة هذا األسةةةةةةةةةةةةةلوب لدى اقحت ع وميله إلل اسةةةةةةةةةةةةةتخدامه بكثرة في 
األخير إلل عدم اإلفصاح عن هدفه األساسي في الخعاب وهو ما مواضع أخرى  رجع إلل ميل 

يملي عليه اللاوء إلل أساليب أكثر فاعلية واعوبة في اللشع عن مضمونها، لذلل ناده يميل 
 والتعتيم، وال موض والضالابية. التضليلبشكل دوري إلل اللاوء إلل أساليب مبنية علل 

 اإلعالمي "اإلسرائيلي":رابعاا: المصادر األولية للخطاب 
 االتجاه العام: .1

الرسةةةةمية علل النسةةةةالة األعلل من بين مصةةةةادر الدعاية   اإلسةةةةراليليةئحليت المصةةةةادر 
، تليها في  اإلسةةراليليةئ%  من إجمالي المصةةادر 82.6و لل بنسةةالة ئ ،"اإلسةةراليلية" تااه القدإل

%  من إجمالي المصةةةةةةةةةةةةادر 9.1الشةةةةةةةةةةةةعبية بنسةةةةةةةةةةةةالة ئ  اإلسةةةةةةةةةةةةراليليةئالمرتالة الثانية المصةةةةةةةةةةةةادر 
% ، 4.6، ومن ثم بالمرتالة الثالثة المسةةتندات والوثالق والدراسةةات واألبحاث بنسةةالة ئ اإلسةةراليليةئ

                                                           

 م.2019 9 21  مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 1ئ
 تماعي.الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج   نعيم، الخعاب2ئ
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%  من إجمالي المصةةةةةةةةةةادر 3.7ثم بالمرتالة الرابعة المصةةةةةةةةةةادر الفلسةةةةةةةةةةعينية الرسةةةةةةةةةةمية بنسةةةةةةةةةةالة ئ
 سعينية أي نتالج تذكر. الفلسعينية، في حين لم تسال المصادر الشعبية الفل

 (: المصادر األولية للخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" في صفحتي الدراسة3.4جدول )

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

الرسةةةةمية علل النسةةةةالة األعلل من بين مصةةةةادر الدعاية   اإلسةةةةراليليةئحليت المصةةةةادر 
، تليها في  اإلسةةراليليةئ%  من إجمالي المصةةادر 81.4و لل بنسةةالة ئ ،تااه القدإل  اإلسةةراليليةئ

%  من إجمالي المصةةةةةةةةةةةةادر 9.3الشةةةةةةةةةةةةعبية بنسةةةةةةةةةةةةالة ئ  اإلسةةةةةةةةةةةةراليليةئالمرتالة الثانية المصةةةةةةةةةةةةادر 
% ، ثم 5ندات والوثالق والدراسةةات واألبحاث بنسةةالة ئ، ومن ثم بالمرتالة الثالثة المسةةت اإلسةةراليليةئ

%  من إجمالي المصادر الفلسعينية، 4.3بالمرتالة الرابعة المصادر الفلسعينية الرسمية بنسالة ئ
 في حين لم تسال المصادر الشعبية الفلسعينية أي نتالج تذكر. 

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

نسةةةةالة األعلل من بين مصةةةةادر الدعاية الرسةةةةمية علل ال  اإلسةةةةراليليةئحليت المصةةةةادر 
، تليها في  اإلسةةةةةراليليةئ%  من إجمالي المصةةةةةادر 85و لل بنسةةةةةالة ئ ،تااه القدإل  اإلسةةةةةراليليةئ

%  من إجمالي المصةةةةةةةةةةةةادر 8.7الشةةةةةةةةةةةةعبية بنسةةةةةةةةةةةةالة ئ  اإلسةةةةةةةةةةةةراليليةئالمرتالة الثانية المصةةةةةةةةةةةةادر 
% ، 3.8دراسةةات واألبحاث بنسةةالة ئ، ومن ثم بالمرتالة الثالثة المسةةتندات والوثالق وال اإلسةةراليليةئ

                                                           

 .لويةالماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من أو   *ئ

"إسرائيل" تتكلم  
 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك

 مصادر "إسراليلية"
 82.6 199 85 68 81.4 131 رسمية
 9.1 22 8.7 7 9.3 15 شعبية

 4.6 11 3.8 3 5 8 المستندات والوثالق والدراسات واألبحاث
 3.7 9 2.5 2 4.3 7 مصادر فلسعينية رسمية

1المجموع

* 161 100 80 100 241 100 

 المصادر

 الصفحات
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%  من إجمالي المصةةةةةةةةةةادر 2.5ثم بالمرتالة الرابعة المصةةةةةةةةةةادر الفلسةةةةةةةةةةعينية الرسةةةةةةةةةةمية بنسةةةةةةةةةةالة ئ
 الفلسعينية، في حين لم تسال المصادر الشعبية الفلسعينية أي نتالج تذكر. 

 أوجه الشبه واالختالف: .3

  اإلسراليليةئادر الدراسة في مصادر الدعاية تااه القدإل في المص افحتاتشابهت  .أ
ة تتللم بالعربي  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الرسمية فقد جاءت بالمرتالة األولل

 % .85% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ81.4ئ
  اإلسراليليةئالدراسة في مصادر الدعاية تااه القدإل في المصادر  افحتاتشابهت  .ب

ية تتللم بالعرب  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الشعبية فقد جاءت بالمرتالة الثانية
 % .8.7% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ9.3ئ

المستندات والوثالق الدراسة في مصادر الدعاية تااه القدإل في  افحتاتشابهت  .ت
  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الثالثة ،والدراسات واألبحاث

 % .3.8، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ% 5تتللم بالعربية ئ
المصادر الفلسعينية الدراسة في مصادر الدعاية تااه القدإل في  افحتاتشابهت  .ث

بية تتللم بالعر   إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الرابعة ،الرسمية
 % .2.5% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ4.3ئ

 مناقشة النتائج: .4

أولية متقدمة علل من سةةةةواها هو تأكيد   اإلسةةةةراليليةئهذه النسةةةةالة التي منحت المصةةةةادر 
في كل ما  تعلق بموضوع القدإل  مفصليا   أساسيا   مصدرا    اإلسراليليةئالمصادر  حيث تعد ،مؤكد

سةواء كانت مصةادر حكومية رسةمية أو جماعات اسةتيعانية أو بعد المؤسةسةات الحكومية  ات 
 . 1ئمكتب رلاسة الوزراء أو وزارة الخارجيةالدقلة سواء 

، حيث جاء اقعتماد علل المصةةةةةةةةةةةةةادر الرسةةةةةةةةةةةةةمية حرارةتتفق هذه النتياة مع دراسةةةةةةةةةةةةةة و 
المرتالة األولل من بين في المصةةةةةةةادر األولية للحصةةةةةةةوع علل المعلومة  مقدمةئاإلسةةةةةةةراليلية  في 

 . 2ئ  %47.1مصادر الخعاب الدعالي ئاإلسراليلي  و لل بنسالة ئ

                                                           

 م.2019 9 21سراليلي، غزة،   مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإل1ئ
 .أساليب الدعاية في المواقع اإلللترونية ئاإلسراليلية  الناطقة بالعربية تااه قضية القدإل، حرارة  2ئ
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تتفق هذه النتياة مع دراسةةةةةةةةةةة نعيم، حيث جاء اقعتماد علل المصةةةةةةةةةةادر الرسةةةةةةةةةةمية كما 
المرتالة األولل من بين  في المصةةةةةةةادر األولية للحصةةةةةةةوع علل المعلومة مقدمةئاإلسةةةةةةةراليلية  في 

 . 1ئ الخعاب الدعالي ئاإلسراليلي  مصادر

للرقابة العسةةكرية وسةةياسةةاته الممنهاة في   اإلسةةراليليئويرى الالاحث أن خضةةوع اإلع م 
توجيه مسةةةةةةةار خعاباته اإلع مية أاةةةةةةةالحت تملي عليه اللاوء واقعتماد بشةةةةةةةكل أسةةةةةةةاسةةةةةةةي علل 

 المصادر الرسمية في توثيق روا ته.

 خامساا: العناصر التفاعلية وعناصر اإلبراز في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي":

 وعناصر اإلبراز في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس (: العناصر التفاعلية3.5جدول )

                                                           

 تماعي.  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج1ئ
صر المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من عنالماموع ق يساوي عدد   *ئ

 .تفاعلي
نصر الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من ع  **ئ

 .إبراز، أو ق يستخدم أي عنصر من عناار اإلبراز

 اقتااه العام بنيامين نتنياهو "إسراليل" تتللم بالعربية الصفحات          
 المراتب %/ إ % ك إ /% % ك إ /% % ك

علية
لتفا

ر ا
ا

عنا
ال

 

 1 35.2 54.7 179 33.7 55.7 75 36.5 54.1 104 الوسم الهاشتاق
 2 18.9 29.4 96 14.3 23.7 32 22.4 33.4 64 الفيد و

 10 0.8 1.2 4 00 00 00 1.4 2.1 4 الروابل واإلحاقت
 7 3.8 5.9 19 3.1 5.1 7 4.2 6.3 12 اإلشارة   التاج

 6 5.8 8.8 29 9.4 15.5 21 2.8 4.1 8 المشاركة   الت ريد

2المجموع

* 192 100 --- 135 100 --- 327 100 
---
- 

---- 
راز

راإلب
ا

عنا
 

 3 14.9 41.9 76 19.7 50.3 44 11.3 34.4 32 اور خبرية
 5 8.4 23.8 43 11.7 29.5 26 5.9 18.2 17 اورة شخصية

 4 8.8 24.9 45 8.1 20.4 18 9.5 14.7 27 خرالل
 8 2.4 6.6 12 00 00 00 4.3 6.5 12 اور جراليل

 9 1.0 2.8 5 00 00 00 1.7 2.7 5 كاريكاتور

3المجموع

** 93 100 --- 88 100 --- 181 100 
---
- ---- 

 العناصر 
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 االتجاه العام: .1

تااه   اإلسةةةةةةراليليئبالنسةةةةةةالة األعلل من بين عنااةةةةةةر الخعاب  الوسةةةةةةم الهاشةةةةةةتاقحلي 
بنسةةةةةةةةةالة  خبريةالصةةةةةةةةةور % ، ثم ال18.9بنسةةةةةةةةةالة ئ الفيد و% ، تليها 35.2القدإل و لل بنسةةةةةةةةةالة ئ

% ، ثم 8.4بنسةةةةالة ئ شةةةةخصةةةةيةالصةةةةورة % ، ثم ال8.8% ، وجاء بعدها الخرالل بنسةةةةالة ئ14.9ئ
 الروابل واإلحاقت% ، واألخيرة 1.0بنسةةالة ئ لاريكاتور% ، تليها ال2.4بنسةةالة ئ اراليلالاةةور 
 % . 0.8بنسالة ئ

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

تااه   اإلسةةةةةةراليليئسةةةةةةالة األعلل من بين عنااةةةةةةر الخعاب بالن الوسةةةةةةم الهاشةةةةةةتاقحلي 
بنسةةةةةةةةةالة  خبريةالصةةةةةةةةةور % ، ثم ال22.4بنسةةةةةةةةةالة ئ الفيد و% ، تليها 36.5القدإل و لل بنسةةةةةةةةةالة ئ

 % . 1.4بنسالة ئ الروابل واإلحاقت% ، واألخيرة 11.3ئ

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

تااه   اإلسةةةةةةراليليئبالنسةةةةةةالة األعلل من بين عنااةةةةةةر الخعاب  الوسةةةةةةم الهاشةةةةةةتاقحلي 
بنسةةةةةةةةةةالة  الفيد و% ، ثم 19.7بنسةةةةةةةةةةالة ئ صةةةةةةةةةةور خبرية% ، تليها ال33.7القدإل و لل بنسةةةةةةةةةةالة ئ

أي  الروابل واإلحاقتو لاريكاتور، والاراليل، ال اةةةةةةور% ، في حين لم تسةةةةةةال كل من 14.3ئ
 نسب تذكر.

 :واالختالفأوجه الشبه  .3

الوسم تااه القدإل في "  اإلسراليليئالدراسة في عناار الخعاب  افحتاتشابهت  .أ
بية تتللم بالعر   إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة األولل ،الهاشتاق

 % .33.7% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ36.5ئ
تااه القدإل في اإلشارة     اإلسراليليئالدراسة في عناار الخعاب  افحتاتشابهت  .ب

ة تتللم بالعربي "إسراليل"وكانت نسبتها في افحة  ،السابعةفقد جاءت بالمرتالة ، التاج
 % .3.1% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ4.2ئ

فقد  ،في الفيد و تااه القدإل  اإلسراليليئعناار الخعاب الدراسة في  افحتااختلفت  .ت
% ، 22.4تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،جاءت بالمرتالة الثانية
 % .14.3وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،وكانت بالمرتالة الثالثة
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 ،اور خبريةفي  تااه القدإل  اإلسراليليئعناار الخعاب الدراسة في  افحتااختلفت  .ث
تتللم بالعربية   إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،فقد جاءت بالمرتالة الثالثة

 % .19.7وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ ،لثانية% ، وكانت بالمرتالة ا11.3ئ
فقد  ،في الخرالل تااه القدإل  اإلسراليليئعناار الخعاب الدراسة في  افحتااختلفت  .ج

% ، 9.5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئجاءت بالمرتالة الرابعة وكانت نسبتها في افحة 
 % .8.1وكانت بالمرتالة السادسة وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ

 ة النتائج:مناقش .4

من بين العنااةةةةر التفاعلية في تعميم األخالار المتعلقة  أسةةةةاسةةةةيا   شةةةةكل الهشةةةةتاق عنصةةةةرا  
وقد يكون  ،أو الصةةةةةفحات الرسةةةةةمية  اإلسةةةةةراليليينئلين ، وجاء  لل عبر ت ريدات المسةةةةةؤو بالقدإل

ئالقدإل عااةةمة "إسةةراليل"  وهشةةتاق ئنقل السةةفارة األمريكية إلي القدإل   الهشةةتاق األكثر حضةةورا  
 . 1ئوهشتاق ثالث ئترامب اد ق "إسراليل" 

األوع يعود ألهمية العنااةةر التفاعلية  :وهنا  رى الالاحث أن  لل  رجع لسةةببين أسةةاسةةين
لثاني بشةةةةكل عام داخل منصةةةةات التوااةةةةل اقجتماعي في التوااةةةةل واقتصةةةةاع مع الامهور، وا

 وتحد دا  في هذه الحالة.  ،مبني علل أهمية الهاشتاقات بشكل عام في جلب اهتمام الامهور

، حيث جاء الصةةةةةةةةةةةورة الخبرية في اةةةةةةةةةةةدارة اإلبراز حرارةتتفق هذه النتياة مع دراسةةةةةةةةةةةة و 
 . 2ئ 50.3بنسالة ئ% األوللو لل في المرتالة  ،المستخدمة في افحتي الدراسة

دراسةةةةة سةةةةكيل، حيث جاء الصةةةةورة الخبرية في اةةةةدارة اإلبراز تتفق هذه النتياة مع كما 
 . 3ئ 29.3و لل في المرتالة الثانية بنسالة ئ% ،المستخدمة في افحتي الدراسة

أن تسةةةةةةيعر الصةةةةةةورة الخبرية علل باقي الصةةةةةةور ق سةةةةةةيما ونحن نتللم عن  جاء مفهوما  
ولد ها كم كبير  ،بكثافة خااة المقروءة والمرلية  اإلسراليليةئوسالل اإلع م  تتركزالقدإل حيث 

 . 4ئمن الصور الحية والمالاشرة عن التعورات بالقدإل

                                                           

 م.2019 9 21ن أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة،   مقابلة مع الدكتور عدنا1ئ
 .أساليب الدعاية في المواقع اإلللترونية ئاإلسراليلية  الناطقة بالعربية تااه قضية القدإل، حرارة  2ئ
   سكيل، دور شالكات التواال اقجتماعي في تو ية الشالاب الفلسعيني بالقضايا الوطنية.3ئ
 م.2019 9 21ع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة،   مقابلة م4ئ
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وتتفق هذه النتياة مع دراسةةةةة نعيم، حيث جاء الوسةةةةم، والهشةةةةتاق في اةةةةدارة العنااةةةةر 
 . 1ئ 42.6و لل بنسالة ئ% ،التفاعلية المستخدمة في افحتي الدراسة

الصةةةورة الخبرية كعنصةةةر لإلبراز قديم حد ث في وسةةةالل اإلع م ويرى الالاحث أن أهمية 
لذلل كان قسةتخدام اقحت ع  ،بشةكل عام، وققل أهمية واضةحة في وسةالل التوااةل اقجتماعي

للصةةةةةةةةةور الخبرية األثر البليغ في إيصةةةةةةةةةاع مضةةةةةةةةةمون الخعاب وتحقيق الهدل منه وتحد دا  ليما 
وخااةةةة في الفعاليات الخااةةةة بافتتاح السةةةفارة  يخص األحداث المتسةةةارعة بشةةةأن قضةةةية القدإل

 األمريكية بالقدإل بعد اقعترال بها كعاامة ل حت ع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تماعي.  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج1ئ
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 :المبحث الثاني
 للخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي"السمات العامة 

 هدل هذا المالحث إلل تقديم نتالج الدراسةةةةةةةةةةةةةةة التحليلية الخااةةةةةةةةةةةةةةة بالخعاب اإلع مي 
بنيامين نتنياهو  تتللم بالعربية علل الظيس بوك، اةةةةةةفحة  إسةةةةةةراليلئفي اةةةةةةفحتي   اإلسةةةةةةراليليئ

علل تويتر، و لل باسةةةةةةةةةةةتخدام اسةةةةةةةةةةةتمارة تحليل الخعاب، و لل باسةةةةةةةةةةةتخدام أدوات ئاألطروحات، 
 األطر المرجعية .و القوى الفاعلة، و مسارات البرهنة، و 

،  اإلسةةةراليليةئارسةةةات ويشةةةمل هذا المالحث أربعة محاور أسةةةاسةةةية، أولها أطروحات المم
، ثم سةةةةةةةةةمات وأدوار القوى الفاعلة في الخعاب  اإلسةةةةةةةةةراليليئ ليه مسةةةةةةةةةارات البرهنة في الخعاب 

تااه   اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليئ، وأخيرا  األطر المرجعية في الخعاب اإلع مي  اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليةئاإلع مي 
 القدإل.

 أوالا: أطروحات الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي":
 أطروحات الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه القدس في صفحتي الدراسة(: 3.6جدول )

 اقتااه العام بنيامين نتنياهو "إسراليل" تتللم بالعربية 
 % ك % ك % ك

 37.9 115 35.6 43 39.3 72 العاامة الموحدة
 27.3 83 32.2 39 24.1 44 جبل الهيكل

 11.5 35 9.9 12 12.5 23 اإلرهاب اإلرهابي
 11.2 34 10.8 13 11.5 21 التقسيم الزمني ل قصل

 8.2 25 5.8 7 9.9 18 أخرى 
 3.9 12 5.7 7 2.7 5 اقستيعان

1المجموع

* 183 100 121 100 304 100 
 
 

 

 االتجاه العام: .1

حليت أطروحة العااةةةةمة الموحدة بالنسةةةةالة األعلل من بين أطروحات الممارسةةةةات تااه 
% ، ومن ثم 27.3% ، تلتها بالمرتالة الثانية أطروحة جبل الهيكل ئ37.9القدإل و لل بنسةةةةةةةالة ئ

                                                           

 .روحةأن تحتوي علل أكثر من أط الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن  *ئ

 الصفحات

 األطروحات
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% ، وكانت أطروحة اقسةةةةةةةةةتيعان األقل تمثي   11.5بالمرتالة الثالثة ئ اإلرهاب اإلرهابيأطروحة 
 . % 3.9ئو لل بنسالة 

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

 تااه الممارسةةةةات أطروحات بين من األعلل بالنسةةةةالة الموحدة ةالعااةةةةم أطروحة حليت
 أطروحةةةة ثم ،ومن% 24.1ئ الهيكةةةل جبةةةل أطروحةةةة ،تلتهةةةا% 39.3ئ بنسةةةةةةةةةةةةةةالةةةة و لةةةل، القةةةدإل

 % .2.5ئ بنسالة و لل، تمثي    األقل اقستيعان أطروحة وكانت ،% 12.5ئ اإلرهابي اإلرهاب

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

 تااه الممارسات أطروحات بين من األعلل بالنسالة الموحدة العاامة أطروحة حليت
التقسيم  أطروحة ثم ،ومن% 32.2ئ الهيكل جبل أطروحة ،تلتها% 35.6ئ بنسالة و لل، القدإل

 % .2.5ئ بنسالة و لل، تمثي    األقل اقستيعان أطروحة ،وكانت% 10.8ئ الزماني ل قصل

 أوجه الشبه واالختالف: .3

فقد جاءت  ،الدراسة في األطروحات التي تناولت العاامة الموحدة افحتاتشابهت  .أ
% ، وفي 39.3تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،بالمرتالة األولل

 % .35.6افحة بنيامين نتنياهو ئ
وكانت نسبتها  ،حيث حالت بالمرتالة الثانية بالصفحتين ،تشابهت أطروحة جبل الهيكل  .ب

% ، في حين كانت نسبتها في افحة 24.1تتللم بالعربية ئ  ليلإسرائفي افحة 
 % .32.2بنيامين نتنياهو ئ

حيث  ،الدراسة في األطروحات التي تناولت أطروحة اإلرهاب اإلرهابي افحتااختلفت  .ت
 % ،12.5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،حلت في المرتالة الثالثة
 % .9.9رابع في افحة بنيامين نتنياهو ئفي حين كان ترتيبها ال

  إسراليلئحيث جاء ترتيبها رابعا  في افحة  ،اختلفت أطروحة التقسيم الزمني ل قصل  .ث
الة % ، مقابل الترتيب الثالث في افحة بنيامين نتنياهو بنس11.5تتللم بالعربية بنسالة ئ

 % .10.8ئ
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 مناقشة النتائج: .4

في تناوع موضوع القدإل لما شكله من  مصعلس العاامة الموحدة األكثر حضورا   يوعد
وسل  و وهذا بدجماع مختلع القوى "اإلسراليلية" ئيمين ،حوع هذا الموضوع  إسراليليئتوافق 

التواال،  وشالكات  اإلسراليليةئفي وسالل اإلع م  يسار  كما جاء هذا المصعلس األكثر حضورا  و 
 .  1ئأو اقع م الرسمي  إسراليليينئولين صية لمسؤ سواء حسابات شخ

ويرى الالاحث أن استخدام مصعلس العاامة الموحدة هو تاسيد لواقع يحاوع اقحت ع 
م، 1948فرضه علل الماتمع الدولي مبني علل توحيد شعري المد نة ال ربي المحتل عام 

 حل الدولتين.علل م تحت سيادة اقحت ع ليقضي بذلل 1967والشرقي المحتل عام 

 :ثانياا: مسارات البرهنة في الخطاب "اإلسرائيلي" تجاه القدس في صفحتي الدراسة
 االتجاه العام: .1

و لل  البرهنة المنعقية بالنسالة األعلل،حلي اقستشهاد بأقواع المسؤولين كأحد مسارات 
وكان اقستشهاد % ، 10.7كأحد مسارات البرهنة بنسالة ئ طرح األمثلة% ، تلتها 23.4بنسالة ئ

 . % 3.1بالبرهنة القانونية األقل تمثي   و لل بنسالة ئ

هنة غير وعلل اعيد مسارات البرهنة غير منعقية حلي التلذ ب كأحد مسارات البر 
% ، تلها التشكيل كأحد مسارات البرهنة بنسالة 17.2و لل بنسالة ئ المنعقية بالنسالة األعلل،

 .% 2.9قل تمثي   و لل بنسالة ئ% ، وكان التشهير والتشويه األ9.8ئ

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية: .أ

و لل  البرهنة المنعقية بالنسالة األعلل،حلي اقستشهاد بأقواع المسؤولين كأحد مسارات 
% ، وكان اقستشهاد 12.2كأحد مسارات البرهنة بنسالة ئ طرح األمثلة% ، تلتها 17.6بنسالة ئ

 . % 2بالبرهنة القانونية األقل تمثي   و لل بنسالة ئ

هنة غير وعلل اعيد مسارات البرهنة غير منعقية حلي التلذ ب كأحد مسارات البر 
ة % ، تلها التشكيل كأحد مسارات البرهنة بنسال19.5و لل بنسالة ئ المنعقية بالنسالة األعلل،

 .% 2.7% ، وكانت أخرى األقل تمثي   و لل بنسالة ئ10.3ئ
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 (: مسارات البرهنة في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه القدس في صفحتي الدراسة3.7جدول )

 اقتااه العام بنيامين نتنياهو "إسراليل" تتللم بالعربية 
 المراتب 5 ك % ك % ك

هنة
بر

 
قية

منط
 

 4 6 25 4.4 7 6.9 18 برهنة د نية
 7 3.1 13 5.1 8 2 5 برهنة قانونية
 3 6.4 27 6.3 10 6.5 17 إحصاليات
 5 4.3 18 2.5 4 5.4 14 رأي الخبراء
 2 10.7 45 8.2 13 12.2 32 طرح األمثلة

 1 23.4 98 33 52 17.6 46 أقواع المسؤولين
 6 3.9 16 1.9 3 5 13 أخرى 

 7-1 57.8 242 61.4 97 55.6 145 المجموع

قية
منط

ير 
ةغ

رهن
ب

 

 1 17.2 72 13.3 21 19.5 51 تلذ ب
 2 9.8 41 8.9 14 10.3 27 تشكيل
 5 3.1 13 3.1 5 3 8 تحيز
 3 5.2 22 5 8 5.4 14 مالال ة

 6 2.9 12 1.9 3 3.5 9 تشهير وتشويه
 4 4 17 6.3 10 2.7 7 أخرى 

 6-1 42.2 117 38.6 61 44.4 116 المجموع
1المجموع

* 261 100 158 100 419 100 ---- 
 

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

و لل  البرهنة المنعقية بالنسالة األعلل،حلي اقستشهاد بأقواع المسؤولين كأحد مسارات 
% ، وكانت أخرى األقل 8.2كأحد مسارات البرهنة بنسالة ئ طرح األمثلة% ، تلتها 33بنسالة ئ

 . % 1.9تمثي   و لل بنسالة ئ

هنة غير وعلل اعيد مسارات البرهنة غير منعقية حلي التلذ ب كأحد مسارات البر 
% ،  ليها التشكيل كأحد مسارات البرهنة بنسالة 13.3و لل بنسالة ئ المنعقية بالنسالة األعلل،

 .% 1.9ر والتشويه األقل تمثي   و لل بنسالة ئ% ، وكان التشهي8.9ئ

 
                                                           

ار الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من مس  *ئ
 .للبرهنة

 مسارات الصفحات

 ةـالبرهن
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 أوجه الشبه واالختالف: .3

فقد  ،الدراسة في استخدام اإلحصاليات كأحد مسارات البرهنة المنعقية افحتاتشابهت  .أ
% ، 6.5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،جاءت بالمرتالة الرابعة

 % .6.3وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ
فقد جاءت  ،الدراسة في التحيز كأحد مسارات البرهنة غير المنعقية افحتاتشابهت  .ب

% ، وفي 3تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،بالمرتالة الخامسة
 % .3.1افحة بنيامين نتنياهو ئ

 الدراسة في استخدام البرهنة القانونية كأحد مسارات البرهنة المنعقية افحتااختلفت  .ت
% ، وفي افحة 2تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،بالمرتالة اقولل

حيث كانت نسالة افحة  ،% ، وكذلل أخرى بالمرتالة الثانية5.1بنيامين نتنياهو ئ
% ، ثم البرهنة 1.9% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئ

، % 6.9تتللم بالعربية ئ  إسراليلئكانت نسالة افحة  حيث ،الد نية في المرتالة الخامسة
 % .4.4في حين كانت نسالة افحة بنيامين نتنياهو ئ

 الدراسة في استخدام أخرى كأحد مسارات البرهنة غير المنعقية بالمرتالة افحتااختلفت  .ث
% ، وفي افحة 2.7تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،اقولل

حيث كانت نسالة  ،% ، وكذلل تشهير وتشويه بالمرتالة الثانية6.3ياهو ئبنيامين نتن
 حيث كانت نسالة ،% ، والتلذ ب بالمرتالة الرابعة3.5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئافحة 
% ، في حين كانت نسالة افحة بنيامين نتنياهو 19.5تتللم بالعربية ئ  إسراليلئافحة 

 % .13.3ئ
 مناقشة النتائج: .4

ولين وتصريحاتهم ق سيما ة المنعقية تركزت علل أقواع المسؤ أساليب البرهنليما يخص 
خااة رليس الحكومة ورليس الدولة وبعد   اإلسراليليةئفي الصع األوع من القيادة السياسية 

إما  ،يحراون علل تناوع موضوع القدإل بين الحين واآلخر بصورة موجهة االوزراء الذ ن كانو 
 . 1ئأو ألهدال شخصية ،ةقعتالارات سياسية عام
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وتختلع هذه النتياة مع دراسة نعيم، حيث جاءت الشواهد الد نية متأخرة وفي المرتالة 
 . 1ئ 1.9و لل بنسالة ئ% ،السادسة من بين مسارات البرهنة في افحتي الدراسة

ت علل أقواع المسؤولين كأحد مسارا  اإلسراليليئويرى الالاحث أن تركيز الخعاب اإلع مي 
حيث ناد أن  ،البرهنة المنعقية مرتالل بماموعة من المحددات أبرزها طبيعة الصفحة نفسها

مؤشرات افحة بنيامين نتنياهو ليما يخص استخدام أساليب البرهنة المنعقية أعلل من نليرتها 
 مقارنة بدجماع التمثيل النسبي لالاقي الصفحة.   

إلل تفنيد الرواية الفلسعينية والعمل علل تلذ بها   اإلسراليليئالخعاب  جمنهكما سعل 
عبر وسالل اإلع م من جهة وشالكات التواال من جهة أخرى خااة ليما  تعلق بمعالب 

بت يير الوقالع علل األرض   اإلسراليليئالفلسعينيين بالقدإل المحتلة ورفد السلوك األمريكي و
 . 2ئمن خ ع مسألتين: ئاقعترال بالقدإل عاامة "إلسراليل" ، ئنقل السفارة األمريكية للقدإل 

علل التلذ ب   اإلسراليليئويرى الالاحث أنه ليس من ال ريب تركيز الخعاب اإلع مي 
تفاع وهو ما  ؤكده اقر  ،للصفحة نفسها نة المنعقية مرتالل بالهدل الرليسيكأحد مسارات غير البره

تتللم بالعربية في اقعتماد علل التلذ ب ليما   إسراليلئالنسبي والملحور في مؤشرات افحة 
لل يخص استخدام أساليب البرهنة غير المنعقية مقارنة مع نليرتها، و لل عالد بالدرجة األولل إ

منهج في التعامل مع حيث ناد أنها اعتمدت  لل ك ،طبيعة الهدل األساسي للصفحة نفسها
 الامهور.

 ثالثاا: القوى الفاعلة في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي":
 لقوى الفاعلة الفلسطينيةا: 

 االتجاه العام: .1

هم القوى الفاعلة الفلسعينية في الخعاب أ جاءت السلعة الوطنية الفلسعينية كأحد 
، % 17.9% ، تلتها حركة فتس بنسالة ئ42.6تااه القدإل في المرتالة األولل بنسالة ئ  اإلسراليليئ

 . % 0.9% ، وحلت القوى الوطنية واإلس مية أخيرا  األقل بنسالة ئ16.3ثم حركة حماإل بنسالة ئ
 
 

                                                           

 تماعي.  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج1ئ
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 في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس في صفحتيلقوى الفاعلة الفلسطينية (: ا3.8جدول )
 الدراسة

"إسرائيل" تتكلم  
 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك
 42.6 97 56.1 46 34.9 51 السلعة الوطنية الفلسعينية

 17.9 41 20.7 17 16.5 24 حركة فتس
 16.3 37 00 00 25.4 37 حماإلحركة 

 14.9 34 13.4 11 15.7 23 منلمة التحرير الفلسعينية
 3.5 8 9.8 8 00 00 أخرى 

 2.6 6 00 00 4.2 6 المالس التشريعي
 1.3 3 00 00 2.0 3 48فلسعينيو الداخل 

 0.9 2 00 00 1.3 2 قوى وطنية وإس مية

1المجموع

* 146 100 82 100 228 100 
 

 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

 في الفلسعينية الفاعلة القوى  همأ  كأحد الفلسعينية الوطنية السلعة جاءت
 حماإل حركة ،تلتها% 34.9ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه  اإلسراليليئالخعاب

 بالمرتالة واإلس مية الوطنية القوى  ،وكانت% 16.5ئ بنسالة فتس حركة ،ثم% 25.4ئ بنسالة
 % .1.3ئ بنسالة و لل، تمثي    األقل األخيرة

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

 في الفلسعينية الفاعلة القوى  همأ  كأحد الفلسعينية الوطنية السلعة جاءت
 فتس حركة ،تلتها% 56.1ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه  اإلسراليليئالخعاب

 تمثي    األقل أخرى  ،وكانت% 13.4ئ بنسالة منلمة التحرير الفلسعينية ،ثم% 20.7ئ بنسالة
 % .9.8ئ بنسالة

                                                           

ى الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من قو   *ئ
 .فاعلة فلسعينية، أو ق  وجد أي منها

 الصفحات

 القوى الفاعلة
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 أوجه الشبه واالختالف: .3

 الفاعلة القوى  أهم كأحد ،السلعة الوطنية الفلسعينية في الدراسةافحتا  تشابهت .أ
 في نسبتها وكانت، الصفحتين من كل في األولل بالمرتالة جاءت حيث الفلسعينية

 بنسالة نتنياهو بنيامين افحة ،وفي% 34.9ئ بالعربية تتللم "إسراليل" افحة
 % .56.1ئ

 حيث، الفلسعينية الفاعلة القوى  أهم حركة حماإل كأحد في الدراسة افحتااختلفت  .ب
 ،% 25.4ئ في نسبتها بالعربية وكانت تتللم  إسراليلئ افحة في الثانية بالمرتالة جاءت

 نتنياهو. بنيامين ولم تسال نتالج تذكر في افحة
 جاءت حيث، الفلسعينية الفاعلة القوى  أهم حركة فتس كأحد في الدراسة افحتااختلفت  .ت

 وفي ،% 16.5ئ في نسبتها وكانت ،بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالثة بالمرتالة
 % .20.7ئ بنسالة نتنياهو بنيامين افحة المرتالة الثانية في

 الفاعلة القوى  أهم كأحد ،منلمة التحرير الفلسعينية في الدراسة افحتااختلفت  .ث
 وكانت  تتللم بالعربية، إسراليلئ افحة في الرابعة بالمرتالة جاءت حيث الفلسعينية

 بنسالة نتنياهو بنيامين افحة في المرتالة الثالثة في ،و% 15.7ئ في نسبتها
 % .13.4ئ

لم تسال أي ، و الفلسعينية الفاعلة القوى  أهم أخرى كأحد في الدراسة افحتااختلفت  .ج
 سبتهاون، في حين كان ترتيبها بالمرتالة الرابعة بالعربية، تتللم  إسراليلئ افحة في نتالج

 % .9.8ئنتنياهو  بنيامين في افحة
 مناقشة النتائج: .4

من العبيعي أن  تم التركيز علل السلعة الوطنية الفلسعينية باعتالارها الاهة المركزية 
في القدإل المحتلة سواء ليما  تعلق بالتصريحات الصادرة عن   اإلسراليليةئالمناولة للسياسة 

الرلاسة الفلسعينية أو الوزارات  ات اقختصاص والقيادات السياسية الفلسعينية باانب الحم ت 
السلعة مع نلرالهم من الماتمع الدولي  مسؤولواإلع مية والدبلوماسية واللقاءات التي يعقدها 

 . 1ئلرفد السلوك "اإلسراليلي"
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مع دراسة نعيم، حيث جاءت السلعة الفلسعينية في القوى الفاعلة الفلسعينية  النتياةوتختلع هذه 
 . 1ئ 1.5في افحتي الدراسة بنسالة ئ%

الفلسعينية بصفتها الرسمية واعترافها الدولي تشكل المشكلة األساسية  الوطنية السلعةتعتبر 
منها ويقر بأهليتها  ،لمشروع التهويد علل المستوى الدولي ، فهي من تخاطب العالم والعالم يسمع

وشرعيتها، فهذا  ؤرق مشروع اليمين الذي ق  ؤمن أا   بأي حل ، األمر الذي جعل اإلع م 
تسليل  تتوللعا  للخعاب والمحددات اإلع مية من الاهات الرسمية التي  ركز علل دورها تال

 ،الضوء علل السلعة وجعلها في مركز الخعاب نلرا  ألن الخعاب ق يقتصر في استهدافه السلعة
 . 2ئوخعابهاإنما تأخذ بعين اقعتالار الرد علل الموقع الدولي والرسمي الذي يأبه بالسلعة 

ية بدور وطبيعة الدور الذي تعلع به السلعة الفلسعين مرتالل  ويرى الالاحث أن الرأي أع ه 
و لل بموجب اتفا ية أسلو  ،كاهة تمثيل رسمي للشعب الفلسعيني علل اعيد الماتمع الدولي

هي ااحالة  ةاألمر الذي جعل األخير  ،وما ترتب عليه من حكم  اتي للفلسعينيين من قبل السلعة
السياسي والدبلوماسي دوليا  للشعب الفلسعيني كاهة معترل بها من الماتمع الدولي  التمثيل

 ية وهو ما  ؤكده تصدر السلعة لاميع قضايا الحل النهالي في اقتفا ،واقحت ع علل وجه السواء
 القدإل كعاامة للفلسعينيين. لمد نةأع ه ومن بين قضاياها الوضع السياسي 

  اإلسرائيلية":الفاعلة  القوى" 
 االتجاه العام: .1

 تااه  اإلسراليليئ الخعاب في  اإلسراليليةئالفاعلة  القوى  أهم كأحد بلدية القدإل جاءت
الامعيات  ،ثم% 32.7ئ بنسالة الحكومة تلتها ،% 43.3ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل

 % .4.8ئ بنسالة أخيرا   أخرى  وحلت ،% 12.5ئ بنسالة اقستيعانية
 كل صفحة على حدة: .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

 دإلالق تااه  اإلسراليليئ الخعاب في  اإلسراليليةئ الفاعلة القوى  أهم كأحد الحكومة جاءت
 بنسالة أخرى  ،ثم% 29.3ئ بنسالة بلدية القدإل تلتها ،% 53.7ئ بنسالة األولل المرتالة في
 % .4.9ئ بنسالة أخيرا   الامعيات اقستيعانية وحلت ،% 12.1ئ

                                                           

 تماعي.لي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج  نعيم، الخعاب الدعا1ئ
 م.2019 9 25، رام ف، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، أ.محمود مرداوي   مقابلة مع 2ئ
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"اإلسرائيلية" في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس في صفحتي لقوى الفاعلة (: ا3.9جدول )
 الدراسة

 
"إسرائيل" تتكلم 

 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك
 43.3 45 52.3 33 29.3 12 بلدية القدإل
 32.7 34 19.1 12 53.7 22 الحكومة

 12.5 13 17.5 11 4.9 2 جمعيات استيعانية
 6.7 7 11.1 7 00 00 األحزاب، اللنيست

 4.8 5 00 00 12.1 5 أخرى 

1المجموع

* 41 100 63 100 104 100 

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

 تااه "اإلسراليلي" الخعاب في  اإلسراليليةئ الفاعلة القوى  أهم كأحد القدإل بلدية جاءت
 ثم ،ومن% 19.1ئ بنسالة الحكومة تلتها ،% 52.3ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل

 اللنيست بالمرتالةو األحزاب  وكانت ،% 17.5ئ بنسالة اقستيعانية الامعيات الثالثة بالمرتالة
 % .11.1ئ بنسالة و لل، تمثي    األقل األخيرة

 أوجه الشبه واالختالف: .3

 جاءت حيث  ،اإلسراليليةئ الفاعلة القوى  أهم الحكومة كأحد في الدراسة افحتااختلفت  .أ
 ،% 53.7ئ في نسبتها وكانت ،بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في األولل بالمرتالة

 % .19.1ئ بنسالة نتنياهو بنيامين بصفحة الثانية المرتالة وفي
 حيث  اإلسراليليةئ الفاعلة القوى  أهم كأحد بلدية القدإل في الدراسة افحتا اختلفت .ب

 في نسبتها وكانت، بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثانية بالمرتالة جاءت
 % .52.3ئ بنسالة نتنياهو بنيامين بصفحة اقولل المرتالة وفي ،% 29.3ئ

                                                           

 أكثر من قوى  الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل  *ئ
 .فاعلة إسراليلية، أو ق  وجد أي منها

 الصفحات

 القوى الفاعلة



136 
 

 جاءت حيث  اإلسراليليةئ الفاعلة القوى  أهم كأحد أخرى  في الدراسة افحتا اختلفت .ت
 ولم ،% 12.1ئ في نسبتها وكانت، بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالثة بالمرتالة

 .نتنياهو بنيامين بصفحة تسال أي نتالج
 مناقشة النتائج: .4

علل النقاا اإلع مي والتواالي علل اعتالار أنها   اإلسراليليةئسيعر موضوع الحكومة 
الاهة الرسمية المخولة لمتابعة موضوع القدإل سواء من خ ع تصريحات رليس وزرالها أو 

عن الزيارات الدورية  جماعتها اقستيعانية أو اللاان الحكومية الرسمية المنبثقة عنها فض   
 . 1ئد ث عن القدإل في كل مناسالةواقستقالاقت الرسمية للضيول حوع العالم والح

وتختلع هذه النتياة مع دراسة نعيم، حيث جاءت قوات اقحت ع في ادارة القوى الفاعلة 
 . 2ئ  57.3ئاإلسراليلية  في افحتي الدراسة بنسالة ئ%

رسمية هي الاهة ال  اإلسراليليةئويرى الالاحث أن هذه النتياة طبيعية جدا  كون بلدية القدإل 
 . إسراليلئالمكلفة بددارة مد نة القدإل بموجب النلام الدستوري الخاص بنلام الحكم في 

 العربية واإلسالمية:لقوى الفاعلة ا 
 االتجاه العام: .1

 الخعاب في العربية واإلس مية الفاعلة القوى  أهم كأحد جامعة الدوع العربية جاءت
 بنسالة دوع عربية تلتها ،% 32.2ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه  اإلسراليليئ
 بنسالة أخيرا   دوع إس مية وحلت ،% 17.2ئ وبرلمانيون بنسالة وسياسيون  قادة ،ثم% 17.2ئ
 % .5.7ئ
 كل صفحة على حدة: .2

 :بالعربية تتكلم "إسرائيل" صفحة .أ

  اإلسراليليئ الخعاب في واإلس مية العربية الفاعلة القوى  أهم كأحد عربية دوع جاءت
 بنسالة العربية الدوع جامعة تلتها ،% 38.4ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه

 % .2.5ئ بنسالة أخيرا   إس مية وحلت دوع ،% 15.7ئ أخرى بنسالة ثم ،% 23ئ

 
                                                           

 م.2019 9 21  مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 1ئ
 تماعي.  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج2ئ
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 قضية القدسالعربية واإلسالمية في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه لقوى الفاعلة (: ا3.10جدول )

 
"إسرائيل" تتكلم 

 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك
 32.2 28 39.6 19 23 9 العربية الدوع جامعة

 17.2 15 00 00 38.4 15 عربية دوع
 17.1 15 31.2 15 00 00 وبرلمانيون  وسياسيون  قادة

 12.6 11 10.5 5 15.3 6 الخلياي التعاون  مالس
 8.1 7 2.0 1 15.7 6 أخرى 

 6.9 6 8.3 4 5.1 2 اإلس مي التعاون  منلمة
 5.7 5 8.4 4 2.5 1 إس مية دوع

1المجموع

* 39 100 48 100 87 100 
 
 
 

 :نتنياهو بنيامين صفحة .ب

 الخعاب في واإلس مية العربية الفاعلة القوى  أهم كأحد العربية الدوع جامعة جاءت
 يون وبرلمان وسياسيون  قادة ،ثم% 39.6ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه  اإلسراليليئ

 أخيرا   إس مية دوع وحلت ،% 10.5ئ بنسالة الخلياي التعاون  مالس تلتها ،% 31.2ئ بنسالة
 % .2.0ئ بنسالة

 أوجه الشبه واالختالف: .3

 العربية الفاعلة القوى  أهم كأحد اإلس مي التعاون  منلمة في الدراسة افحتا تشابهت .أ
 في نسبتها وكانت في كل من الصفحتين الخامسة بالمرتالة جاءت حيث، واإلس مية

 % .8.3ئ نتنياهو بنسالة بنيامين افحة وفي ،% 5.1ئ بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة
 ،العربية واإلس مية الفاعلة القوى  أهم عربية كأحد دوع في الدراسة افحتااختلفت  .ب

 في نسبتها وكانت ،بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في األولل بالمرتالة جاءت حيث
 وفي افحة بنيامين نتنياهو لم تحرز أي تمثيل. ،% 38.4ئ

                                                           

ى ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من قو  الماموع  *ئ
 .فاعلة عربية أو إس مية، أو ق  وجد

 الصفحات

 القوى الفاعلة



138 
 

 العربية الفاعلة القوى  أهم كأحد جامعة الدوع العربية في الدراسة افحتا اختلفت .ت
 وكانت بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثانية بالمرتالة جاءت حيث، واإلس مية

 % .39.6ئ نتنياهو بنسالة بنيامين المرتالة األولل بصفحة وفي ،% 23ئ في نسبتها
 حيث، واإلس مية، العربية الفاعلة القوى  أهم كأحد أخرى  في الدراسة افحتا اختلفت .ث

 في نسبتها وكانت، بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالثة بالمرتالة جاءت
 % .2.0ئ نتنياهو بنسالة بنيامين المرتالة السادسة بصفحة وفي ،% 15.7ئ

 مناقشة النتائج: .4

جاء التركيز علل الدوع العربية منعقيا  ق سيما في ظل تصريحات الرؤساء العرب 
واجتماعات جامعة الدوع العربية الدورية سواء علل مستوى القمة الرسمية أو وزراء الخارجية 

 . 1ئوشؤون األديان باانب البيانات الصادرة عن وزارات العرب بصورة انفراديةووزراء األوقال 

 األمن، ومالس المتحدة األمم ومنصاته الراهنة، اللحلة في دولي القدإل علل الصراع ميدان
 عن الصادرة بياناتها أو األمن مالس في المتناوبون  أعضالها أو بالاامعة ممثلة العربية والدوع

 إطار في  تركز األهم الصراع أن واقع من اهتماما   تلقل بالقدإل الصلة  ات العربية الاامعة
 رأإل تشكل التي الحاضر الوقت في الخعورة ألن هذا مقاوم، كفاحي أنه من أكثر قانوني سياسي
 هدية بعد شرعيتها وتأكيد، روا تها تسويق علل إسراليل قدرة  التهويد مشروع مواجهة في الحربة
 . 2ئ اسراليلئ لدولة عاامة واعتالارها ترمب

القوى  جاءت جامعة الدوع العربية في ادارة حيث العالة، دراسة مع النتياة هذه تتفق
 . 3ئالدراسة الفاعلة العربية واإلس مية في افحتي

ويعزو الالاحث أن بروز دور بعد الدوع العربية جاء نتياة تراجع دور المؤسسات  ات 
جب لاميع الدوع العربية األعضاء وتراجع دورها في دعم القضية الفلسعينية بمو التمثيل الرسمية 

صدر تاقتفا يات والمالادرات المقدمة من الاامعة لتسوية الصراع مع اقحت ع، و لل بالتزامن مع 
مثاع  ،بعد الدوع بشكل مالاشر وغير مالاشر للمشهد السياسي في إدارة الصراع مع اقحت ع

الخلياية السا ية إلل التعبيع مثل اإلمارات وكذلل بعد الدوع التي تحد  بعد الدوع  لل
 اقحت ع بموجب الا راليا والمعاهدات الدولية مثل مصر واألردن.

                                                           

 م.2019 9 21  مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 1ئ
 م.2019 9 25، رام ف، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، أ.محمود مرداوي   مقابلة مع 2ئ
   العالة، الخعاب الصحفي نحو قضية القدإل في الصحافة العربية الدولية.3ئ
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 اإلسرائيلي" اإلعالميفي الخطاب  الدوليةلقوى الفاعلة ا:" 
قضية القدس في صفحتي الدولية في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه لقوى الفاعلة (: ا3.11جدول )

 الدراسة

 
"إسراليل" تتللم 

 بالعربية
 اقتااه العام بنيامين نتنياهو

 % ك % ك % ك
 41.6 61 42.9 27 40.5 34 األمريكية المتحدة الوقيات

 18.4 27 17.5 11 19.1 16 وبرلمانيون  وسياسيون  قادة
 12.9 19 11.1 7 14.2 12 األمم المتحدة

 12.9 19 19.1 12 8.3 7 دوع
 6.1 9 1.5 1 9.5 8 األوروبي اقتحاد

 5.4 8 7.9 5 3.6 3 أخرى 
 2.7 4 00 00 4.7 4 روسيا
1المجموع

* 84 100 63 100 147 100 

 االتجاه العام: .1

  ياإلسراليلئ الخعاب في الفاعلة الدولية القوى  أهم كأحد األمريكية المتحدة الوقيات جاءت
 بنسالة وبرلمانيون  وسياسيون  قادة تلتها ،% 41.6ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه

 .% 2.7ئ بنسالة أخيرا   روسيا ،وحلت% 18.4ئ
 كل صفحة على حدة: .2

 :بالعربية تتكلم "إسرائيل" صفحة .أ

  يلياإلسرالئ الخعاب في الفاعلة الدولية القوى  أهم كأحد األمريكية المتحدة الوقيات جاءت
 بنسالة وبرلمانيون  وسياسيون  قادة تلتها ،% 40.5ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه

 يرةاألخ بالمرتالة أخرى  وكانت ،% 14.2ئ بنسالة المتحدة الثالثة األمم بالمرتالة ثم ومن ،% 19.1ئ
 % .3.6ئ بنسالة و لل تمثي    األقل

 

                                                           

ى الماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من قو   *ئ
 .فاعلة دولية، أو ق وجد

 الصفحات

 القوى الفاعلة
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 :نتنياهو بنيامين صفحة .ب

  ليلياإلسرائ الخعاب  في الفاعلة الدولية القوى  أهم كأحد األمريكية المتحدة الوقيات جاءت
 قادة ثم ،% 19.1ئ بنسالة دوع تلتها ،% 42.9ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل تااه

 % .1.5ئ بنسالة األوروبي أخيرا   اتحاد وح ع ،% 17.5ئ وبرلمانيون بنسالة وسياسيون 
 الشبه واالختالف:أوجه  .3

 ،ليةالدراسة في الوقيات المتحدة األمريكية كأحد أهم القوى الفاعلة الدو  افحتاتشابهت  .أ
  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الصفحتين كلتاحيث جاءت بالمرتالة األولل في 

 % .42.9% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ40.5تتللم بالعربية ئ
، الدولية الفاعلة القوى  أهم كأحد قادة وسياسيون وبرلمانيون  في الدراسة افحتااختلفت  .ب

 في نسبتها بالعربية وكانت تتللم  إسراليلئ افحة في الثانية بالمرتالة جاءت حيث
 % .17.5ئبنسالة  نتنياهو بنيامين حين حلت في المرتالة الثالثة بصفحة في ،% 19.1ئ

 جاءت حيث، الدولية الفاعلة القوى  أهم كأحد األمم المتحدة في الدراسة افحتا اختلفت .ت
 في ،% 14.2ئ في نسبتها وكانت، بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالثة بالمرتالة

 % .11.1ئ بنسالة نتنياهو بنيامين بصفحة الرابعة المرتالة في حلت حين
 حيث، الدولية الفاعلة القوى  أهم األوروبي كأحد اقتحاد في الدراسة افحتا اختلفت .ث

 ،% 9.5ئ في نسبتها وكانت، بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الرابعة بالمرتالة جاءت
 % .1.5ئ بنسالة نتنياهو بنيامين بصفحة المرتالة السابعة واألخيرة في حلت حين في

 مناقشة النتائج: .4

أن يأتي التركيز في الحد ث عن دوع العالم حوع الوقيات المتحدة األمريكية  لم يكن مفاجئا  
والمضي خعوة أخرى ل مام   "إلسراليلئفهي ااحالة المالادرة العالمية ل عترال بالقدإل عاامة 

وأكثر من  لل ممارسة ض وطها علل بعد دوع العالم للقيام بذات الخعوة  ،بنقل سفارتها للقدإل
  اإلسراليليينئولين ؤ وافحات المس  اإلسراليليئ، إلي جانب أن شالكات التواال التي قامت بها

 . 1ئالخاص بالقدإل  اإلسراليليةئشهدت إشادات واسعة بدور أمريكا لتثبيت المزاعم 

                                                           

 م.2019 9 21مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة،   1ئ
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أحدثت فارقا  ملموسا  عندما ضربت   ترمبئأن الوقيات المتحدة برلاسة  ليه ق شلمما 
عرض الحالل بقرارات األمم المتحدة ومالس األمن باعترافها بالقدإل عاامة لدولة اقحت ع، ثم 

 . 1ئوفرضت حقالق استالا ية ،تبنيها افقة القرن التي نزعت القدإل من كونها ملفا  للتفاوض

القوى الفاعلة  المتحدة في ادارةجاءت الوقيات  حيث العالة، دراسة مع النتياة هذه تتفق
 . 2ئالدراسة الدولية في افحتي

ويرى الالاحث أن هذه النتياة كانت طبيعية في ظل الدعم المعلق من الوقيات المتحدة 
 ر. وتحد دا  بعد اعترافها بالقدإل عاامة ل حت ع في ظل المعارضة الدولية لهذا القرا ،ل خير

 ي فالقدس قضية تجاه  "اإلسرائيلي" اإلعالميلقوى الفاعلة في الخطاب إجمالي ا
 :صفحتي الدراسة

 

 في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه قضية القدس في صفحتي الدراسةالفاعلة  (: إجمالي3.12جدول )
 

"إسراليل" تتللم  
 بالعربية

 العاماقتااه  بنيامين نتنياهو

 % ك % ك % ك
 40.3 228 32.1 82 47 146 الفلسعينية
 26 147 24.6 63 26.9 84 الدولية

 18.1 104 24.6 63 13.2 41 "اإلسراليلية"
 15.3 87 18.7 48 12.9 39 اإلس مية

3المجموع

* 310 100 256 100 566 100 

 االتجاه العام: .1

 تااه  اإلسراليليئ الخعاب في الفاعلة القوى  أهم الفلسعينية كأحد القوى الفاعلة جاءت
 ،% 26ئ بنسالة القوى الفاعلة الدولية تلتها ،% 40.3ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل
 .% 18.1ئ بنسالة أخيرا   اإلس مية وحلت

 
                                                           

 م.2019 9 25، رام ف، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، أ.محمود مرداوي مقابلة مع  (1)

 العالة، الخعاب الصحفي نحو قضية القدإل في الصحافة العربية الدولية. (2)

جعية ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أكثر من مر الماموع   *ئ
 .سياسية

 الصفحات

 القوى الفاعلة
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 كل صفحة على حدة: .2

 :بالعربية تتكلم "إسرائيل" صفحة .أ

 تااه  اإلسراليليئ الخعاب في الفاعلة القوى  أهم كأحد الفلسعينية الفاعلة القوى  جاءت
 ،% 26.9ئ بنسالة الدولية الفاعلة القوى  تلتها ،% 47ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل
 % .12.9ئ بنسالة أخيرا   اإلس مية وحلت

 :نتنياهو بنيامين صفحة .ب

 تااه  اإلسراليليئ الخعاب في الفاعلة القوى  أهم كأحد الفلسعينية الفاعلة القوى  جاءت
ية  الدولية، وئاإلسراليل الفاعلة القوى  تلتها ،% 32.1ئ بنسالة و لل، األولل المرتالة في القدإل

 % .18.7ئ بنسالة أخيرا   اإلس مية وحلت ،% 24.6ئ بنسب متساوية
 أوجه الشبه واالختالف: .3

حيث جاءت  ،الدراسة في القوى الفاعلة الدولية كأحد أهم القوى الفاعلة افحتاتشابهت  .أ
ة تتللم بالعربي  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الصفحتين كلتابالمرتالة األولل في 

 % .24.6% ، وفي افحة بنيامين نتنياهو ئ26.9ئ
 حيث، الفاعلة القوى  أهم كأحد اإلس مية الفاعلة القوى  في الدراسة افحتا تشابهت .ب

 تتللم  إسراليلئ افحة في نسبتها وكانت، الصفحتينكلتا  في األخيرة بالمرتالة جاءت
 % .18.7ئ نتنياهو بنيامين افحة وفي ،% 12.9ئ بالعربية

 حيث، الفاعلة القوى  أهم كأحد ئاإلسراليلية  الفاعلة القوى  في الدراسة افحتا اختلفت .ت
 افحة وفي ،% 13.2ئ بالعربية تتللم  إسراليلئ افحة في الثالثة بالمرتالة جاءت
 % .24.6ئ نتنياهو بنيامين

 مناقشة النتائج: .4

القوى الفاعلة الفلسعينية في ادارة القوى  جاءت حيث العالة، دراسة مع النتياة هذه تتفق
 . 1ئ 52.6ئ% بنسالة الدراسة افحتي في الفاعلة

خااة وبرغم التراجع الملحور في قوة اإلع م  ،ويرى الالاحث أن هذه النتياة مهمة لل اية
إق أن حيازته علل المرتالة األولل من بين القوى الفاعلة  ؛الفلسعيني في مواجهة الرواية المضادة

                                                           

   العالة، الخعاب الصحفي نحو قضية القدإل في الصحافة العربية الدولية.1ئ
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راجع بشكل أساسي إلل محورية الدور الفلسعيني كونه المستهدل بالخعاب الدعالي حوع قضية 
 القدإل.

اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه القدس في صفحتي رابعاا: األطر المرجعية في الخطاب 
 :الدراسة

 (: األطر المرجعية في الخطاب اإلعالمي "اإلسرائيلي" تجاه القدس في صفحتي الدراسة3.13جدول )
 

"إسرائيل" تتكلم  
 االتجاه العام بنيامين نتنياهو بالعربية

 % ك % ك % ك
 27.3 92 24.5 35 29.4 57 مرجعية د نية

 21.8 73 21.6 31 21.7 42 مرجعية تاريخية
 12.7 43 9.8 14 14.9 29 مرجعية سياسية
 12.1 41 15.4 22 9.7 19 مرجعية قانونية

 10.0 34 11.2 16 9.2 18 أخرى 
 6.3 21 9.8 14 3.6 7 مرجعية اقتصادية
 5.7 19 4.2 6 6.8 13 مرجعية ثقالية
 4.1 14 3.5 5 4.7 9 مرجعية أمنية

1المجموع

* 194 100 143 100 337 100 
 

 االتجاه العام: .1

% ، تلتها 27.3حازت المرجعية الد نية المرتالة األولل كأحد األطر المرجعية بنسالة ئ
ة ، وأخيرا  المرجعي% 12.7% ، ثم المرجعية السياسية بنسالة ئ21.8المرجعية التاريخية بنسالة ئ

 % .4.1األمنية بنسالة ئ

 

 

 
                                                           

عية ثر من مرجالماموع ق يساوي عدد المنشورات والت ريدات التي تم تحليلها، ألنها يمكن أن تحتوي علل أك  *ئ
 .سياسية

 الصفحات

 األطر
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 صفحة على حدة:كل  .2

 صفحة "إسرائيل" تتكلم بالعربية: .أ

 تلتها ،% 29.4ئ بنسالة المرجعية األطر كأحد األولل المرتالة الد نية المرجعية حازت
 المرجعية وأخيرا   ،% 14.9ئ بنسالة السياسية المرجعية ثم ،% 21.7ئ بنسالة التاريخية المرجعية

 % .3.6ئ بنسالة اققتصادية

 صفحة بنيامين نتنياهو: .ب

 تلتها ،% 24.5ئ بنسالة المرجعية األطر كأحد األولل المرتالة الد نية المرجعية حازت
 المرجعية وأخيرا   ،% 15.4ئ بنسالة القانونية المرجعية ثم ،% 21.6ئ بنسالة التاريخية المرجعية

 % .3.5ئ بنسالة األمنية
 أوجه الشبه واالختالف: .3

 كلتافقد جاءت في المرتالة األولل في  ،الدراسة في المرجعية الد نية افحتاتشابهت  .أ
% ، وفي افحة 29.4تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الصفحتين

 % .24.5بنيامين نتنياهو ئ
 كلتافقد جاءت في المرتالة الثانية في  ،الدراسة في المرجعية التاريخية افحتاتشابهت  .ب

% ، وفي افحة 21.7تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الصفحتين
 % .21.6بنيامين نتنياهو ئ

 كلتافقد جاءت في المرتالة السادسة في  ،الدراسة في المرجعية الثقالية افحتاتشابهت  .ت
% ، وفي افحة 6.8تتللم بالعربية ئ  إسراليلئوكانت نسبتها في افحة  ،الصفحتين

 % .4.2بنيامين نتنياهو ئ
وكانت  ،حيث جاءت بالمرتالة الثالثة ،في المرجعية السياسيةالدراسة  افحتااختلفت  .ث

% ، في حين كانت بالمرتالة الخامسة 14.9تتللم بالعربية ئ  إسراليلئنسبتها في افحة 
 % .9.8في افحة بنيامين نتنياهو ئ

وكانت  ،حيث جاءت بالمرتالة الرابعة ،الدراسة في المرجعية القانونية افحتااختلفت  .ج
% ، في حين كانت بالمرتالة الثالثة 9.7تتللم بالعربية ئ  إسراليلئ نسبتها في افحة

 % .15.4في افحة بنيامين نتنياهو ئ
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 مناقشة النتائج: .4

نه  ثير أعلل المرجعية الد نية قفتا  بصورة واضحة علل اعتالار   اإلسراليليئجاء التركيز 
الفلسعيني أبعادا د نية عقالدية   اإلسراليليئ، ويععي الصراع  اإلسراليليينئالعوامل الخظية عند 

في سنوات ماضية إلخفاء هذا الالعد لصالس أبعاد سياسية األمر الذي   اإلسراليليئرغم اقجتهاد 
 . 1ئطبيعة سياسية ة الاانب الد ني علل اراع  يإلثار   اإلسراليليئ ثير نقاا جاد حوع المصلحة 

ث جاءت المرجعية الد نية في نهاية األطر هذه النتياة مع دراسة نعيم، حي وتختلع
 . 2ئ 3المرجعية في افحتي الدراسة و لل بنسالة ئ%

وكذلل تقع المرجعية الد نية في مكانة مهمة لدى اليهود، وهو ما  ؤكده تصدر القدإل 
  .3.6كعاامة موحدة المرتالة األولل بالادوع رقم ئ

خر ياد الالاحث أن هذه النتياة كانت طبيعية جدا  في ظل الحكومات اليمينية من جانب  
بل في اآلونة األخير، واستقعبت في س  إسراليلئالمتتالية التي سيعرت علل الحياة السياسية في 

وكذلل المستوطنين وهو ما فرض علل القيادة  ،واولها للحكم الناخبين  وي الميوع اليمينية
السياسية "إلسراليل" لتقديم برنامج يحقق معالب الناخبين ويؤكد علل حقهم اللامل في القدإل 

 وفلسعين. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 م.2019 9 21  مقابلة مع الدكتور عدنان أبو عامر، المتخصص في مااع اإلع م اإلسراليلي، غزة، 1ئ
 تماعي.  نعيم، الخعاب الدعالي اإلسراليلي بالل ة العربية نحو المقاومة الفلسعينية عبر شالكات التواال اقج2ئ
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 :المبحث الثالث
 خالصة النتائج والتوصيات

 المضمون  هدل هذا المالحث إلل تقديم ملخص بأبرز نتالج الدراسة التحليلية لتحليل 
المقترحات و تااه قضية القدإل، وكذلل حزمة من التوايات،   اإلسراليليئوالخعاب اإلع مي 

 و لل كما  لي: ،الخااة بالدراسة

 أوالا: خالصة:
تااه القدإل   اإلسراليليئبالمرتالة األولل من بين أولويات الخعاب  اقستيعان في القدإلجاء  .1

، ومن ثم بالمرتالة الثالثة األقصةةةةةةةةةةةةةل والمقدسةةةةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةةةة ميةانتهاكات ت ه بالمرتالة الثانية 
 .الحفريات واألنفاق

بالنسةةةةةةالة األعلل من بين أهدال الخعاب   إسةةةةةةراليلئإع ن القدإل عااةةةةةةمة  حليت شةةةةةةرعنه .2
بالمرتالة الثانية،  حشةةةةةةةد الرأي العام والتأ يد الدوليتااه القدإل، وحل   اإلسةةةةةةةراليليئاإلع مي 

 بالقدإل. دي إيااد رابل تاريخي لليهو 

تااه   اإلسراليليئبالنسالة األعلل من بين أساليب الخعاب اإلع مي  التضليل والتعتيمحلي  .3
 القدإل ت ه أسلوب التبرير، وجاء استخدام أسلوب التاريد من الشر ية في المرتالة الثالثة.

علل المصةةادر الرسةةمية كمصةةدر أسةةاسةةي من مصةةادر   اإلسةةراليليئاعتمد الخعاب اإلع مي  .4
، تليها في المرتالة  اإلسةةةةةراليليةئتااه القدإل من بين إجمالي المصةةةةةادر   اإلسةةةةةراليليةئالدعاية 

 الشعبية، ومن ثم المستندات والوثالق والدراسات واألبحاث.  اإلسراليليةئالثانية المصادر 

بالنسالة األعلل  الوسم الهاشتاقأظهرت نتالج تحليل الخعاب اإلع مي ئاإلسراليلي  استخدام  .5
من بين العناار التفاعلية، وعناار اإلبراز المستخدمة بالخعاب ئاإلسراليلي  تااه القدإل، 

 .اور خبرية، وبالثالثة الفيد وتليها في المرتالة الثانية 

تصدرت أطروحة العاامة الموحدة الترتيب من بين أطروحات الممارسات ئاإلسراليلية  تااه  .6
 .اإلرهاب اإلرهابيالثانية أطروحة جبل الهيكل، ثم أطروحة  القدإل تلتها بالمرتالة

جاء اقسةةةتشةةةهاد بأقواع المسةةةؤولين كأحد مسةةةارات البرهنة المنعقية في الخعاب ئاإلسةةةراليلي   .7
 ثانيا ، وكان اقستشهاد باإلحصاليات ثالثا . طرح األمثلةتااه القدإل بالمرتالة األولل، تالعها 
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المنعقية حلي التلذ ب كأحد مسةةةةةةةةةةةارات البرهنة غير  وعلل اةةةةةةةةةةةعيد مسةةةةةةةةةةةارات البرهنة غير .8
 المنعقية في الخعاب ئاإلسراليلي  تااه القدإل بالنسالة األعلل، ت ه التشكيل، ثم المالال ة.

تصةةدرت السةةلعة الوطنية الفلسةةعينية القوى الفاعلة الفلسةةعينية في الخعاب ئاإلسةةراليلي  تااه  .9
 الثالثة حركة حماإل. القدإل، تالعتها حركة فتس، ومن ثم بالمرتالة

جاءت بلدية القدإل كأحد أهم القوى الفاعلة ئاإلسةةةةةةةةةةراليلية  في الخعاب ئاإلسةةةةةةةةةةراليلي  تااه  .10
 القدإل في المرتالة األولل تالعتها الحكومة وبالمرتالة الثالثة الامعيات اقستيعانية.

 حلةةت جةةامعةةة الةةدوع العربيةةة كةةأحةةد أهم القوى الفةةاعلةةة العربيةةة واإلسةةةةةةةةةةةةةة ميةةة في الخعةةاب .11
ئاإلسةةةةةةةةةةةراليلي  "تااه القدإل في المرتالة األولل، تلتها دوع عربية ومن ثم قادة وسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةيون 

 وبرلمانيون.

هيمنةةةت الوقيةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة علل اةةةةةةةةةةةةةةةةةدارة القوى الةةةدوليةةةة الفةةةاعلةةةة في الخعةةةاب  .12
ئاإلسةةةةةةةةةةةةراليلي  تااه القدإل، تالعها قادة وسةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةيون وبرلمانيون ثم بالمرتالة الثالثة والرابعة 

 .األمم المتحدة لتساوي دوعبا

اسةةةةةتند الخعاب اإلع مي ئاإلسةةةةةراليلي  تااه القدإل علل المرجعية الد نية كركيزة أسةةةةةاسةةةةةية  .13
 من بين األطر المرجعية تلتها بالمرتالة الثانية المرجعية التاريخية، ثم الرجعية السياسية.
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 :التوصيات: ثانياا 
الالاحث بماموعة من التوايات للاهات اإلع مية  بناء  علل ما تقدم من نتالج  تقدم

 الفلسعينية القالمة علل اإلع م الفلسعيني، و لل من خ ع محورين أساسيين كما  لي:
 :توصيات خاصة بمدينة القدس .أ

التهويد، والمساد األقصل، والمقدسات و دعم قضايا مد نة القدإل، وتحد دا  ملفات اقستيعان،  .1
الحفار علل هوية المد نة التاريخية والحفار علل طابعها العربي  المسةةةةةةةيحية...إلخ، لضةةةةةةةمان

 اإلس مي.

 ،إعداد سةةةلسةةةلة زمانية بيانية بأبرز المت يرات الحااةةةلة علل مكونات مد نة القدإل خصةةةواةةةا   .2
وفلسةةةةعين عموما  قبل وبعد اقحت ع لتوفير اإلحصةةةةاليات ال زمة لدعم جميع المعنيين بدعم 

 يا  ودوليا .القضية الفلسعينية محل

، المهددة  الهيكلئالدفع بالعد القضةةةايا المهمة جدا  مثل قضةةةية هدم المسةةةاد األقصةةةل وبناء  .3
، إلل الواجهات اإلع مية والمحافل الدولية بهدل  اإلسةةةةةةةةةةةراليليئبالتهميش من قبل اقحت ع 

في قضةةية  تفعيل القضةةية الفلسةةعينية وإكسةةابها أبعادا  تاريخية، ود نية، وثقالية، وعدم حصةةرها
 سياسية فقل، و لل إلعاقة مخععات اقحت ع الرامية لتهويد المساد األقصل والقدإل.

أشةةةةةةةةكاع الدعم  بكل توفير الدعم المحلي، العربي، الدولي لسةةةةةةةةكان المد نة المقدسةةةةةةةةيين، والدفع .4
 .العربية القدإل مد نة تواجهها التي األخعار لمواجهة ال زم ماديا  ومعنويا  

المحافل المحلية  كلفي   اإلسةةةةةراليليئفاعلة الفلسةةةةةعينية، في مواجهة اقحت ع توحيد القوى ال .5
وتعزيز دور القيادة السةةةياسةةةية للسةةةلعة الفلسةةةعينية، لتحسةةةين الموقع الفلسةةةعيني في  ،والدولية

 القضايا الفلسعينية وعلل رأسها القدإل. باميعالمفاوضات الخااة 

علل أراضةةةيه المحتلة في جميع المحافل الدولية، التأاةةةيل القانوني لوقية الشةةةعب الفلسةةةعيني  .6
بموجةةب القوانين والقرارات الصةةةةةةةةةةةةةةةةادرة عن الامعيةةة العةةامةةة ل مم المتحةةدة، ومالس األمن، 
وجةةامعةةة الةةدوع العربيةةة وتحةةد ةةدا  مةةا يخص طبيعةةة القةةدإل كمةةد نةةة محتلةةة للوقول أمةةام جميع 

 محاوقت اقحت ع الرامية إلل خلق أمر واقع علل األرض.

، وقضةةةةية شةةةةايع الفاعليات الثقالية والتراثية والرياضةةةةية الخااةةةةة بالشةةةةعب الفلسةةةةعيني عموما  ت .7
القدإل علل وجه الخصوص، وربل األنشعة بمحيعها المحلي والعربي، والدولي لنشر الوعي 

 والتعريف بمكونات وثقافة وقضية الشعب الفلسعيني. 
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 :اإلعالمي بالخطاب خاصة توصيات .ب
بشةةةكل عام والمسةةةتخدم منه لمنصةةةات التوااةةةل  وتعويرهتاد د الخعاب اإلع مي الفلسةةةعيني  .1

اقجتماعي بوجه خاص علل أن يشةةةةةةةةةمل  لل التعوير الاوانب الفنية ال زمة إلبراز قضةةةةةةةةةية 
 القدإل.

قادر  اقجتماعي التوااةةةةةةل وسةةةةةةالل عبر اإلع م مااع في متخصةةةةةةص إع مي كادر تعوير .2
خ ع إخضةةةةةةةةةةةةةةةاعه لماموعة من البرامج التدريبية  منو لل  ،وعةعلل اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام ل ات متن

 .الفلسعيني اإلع م كفاءة لرفع المتخصصة

من العرب  معها توظيف الخبراء اإلع ميين المنااةةةةةةةةةرين للقضةةةةةةةةةية الفلسةةةةةةةةةعينية والمتعاطفين .3
 ،داخل وخارج الدوع العربية  اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليئبهدل بث خعاب مضةةةةةةةةةةةةةةاد للخعاب  ؛األجانبو 

 وتحد دا  في ظل دعوات التعبيع مع اقحت ع.

والتوجه  ،الفصل بين الخعاب المحلي والخعاب الدولي من قبل أاحاب الخعاب الفلسعيني .4
وتحةةد ةةدا  ليمةةا يخص حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةان والحريةةات والقةةانون  ،للتركيز علل الخعةةاب الخةةارجي

 الدولي وحق تقرير المصير...إلخ.

 فضةة    ،بأوع ن القدإل لمتابعة قضةةاياها من الداخل أوق  توظيف مراسةةلين متخصةةصةةين في شةةأ .5
في الرأي العةةةام المحلي والةةةدولي  بتةةةأثيرهم اللتةةةاب أن المعرول اللةةةاتةةةب علل اقعتمةةةادعن 

 .المصيرية منها القضايا وتحد دا  

وكذلل وكاقت األنالاء المنحازة لها،   اإلسةةةةةةةةةراليليةئالحد من اسةةةةةةةةةتخدام المصةةةةةةةةةادر اإلع مية  .6
 بدالل محلية وإقليمية موثوقة، والتعزيز من استخدام الوثالق الرسمية في  لل. والالحث عن

إنشةاء مراكز بحثية وإع مية متخصةصةة في الشةأن العبري لدعم أاةحاب الخعاب اإلع مي  .7
 الفلسعيني، وكذلل مواجهة الخعاب المعادي ل حت ع.

 :بوسائل التواصل االجتماعي خاصة توصيات .ت
منها وسةةةةةةةةالل التوااةةةةةةةةل اقجتماعي  ونخص ،باإلع م اإلللتروني بشةةةةةةةةكل عامزيادة اقهتمام  .1

 لدورها الفعاع في نشر األخالار والصور والفيد وهات المؤثرة.

بناء منصةةةةةةات إع مية موجهة علل وسةةةةةةالل التوااةةةةةةل اقجتماعي متخصةةةةةةصةةةةةةة في تدشةةةةةةين  .2
الفلسةةعينيين داخل  بشةةأن  اإلسةةراليليةئلتصةةويب ما شةةوهته الرواية  ؛هاشةةتاقات محلية وعالمية

 وسالل التواال اقجتماعي.
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منعقية في التبرير من قبل أاةةةحاب الخعاب ال وغيرمواجهة اإلشةةةاعات والمنشةةةورات اللا بة  .3
م العات  ، من بث فيها مامثاع  لل  ،الف شاتو ، الصورمن خ ع   اإلسراليليئاإلع مي 

 .تاريخية حوع القضايا الفلسعينية

اسةةةةةةةتخدام تلتيكات هاومية باسةةةةةةةتخدام فنيين متخصةةةةةةةصةةةةةةةين قالمة علل مهاجمة الصةةةةةةةفحات  .4
مثاع  لل مهاجمة المقاومة  ،وتحد دا  الهادفة لضةةةةرب الابهة الداخلية ،المعادية  اإلسةةةةراليليةئ

 الفلسعينية لصفحات العدو خ ع عدوانه علل قعاع غزة، وبث مواد إع مية مضادة.

ة علل اةةةةةةفحات التوااةةةةةةل اقجتماعي لتناسةةةةةةب جموع الاماهير تنويع األسةةةةةةاليب المسةةةةةةتخدم .5
مثاع  لل اسةةتخدام رسةةوم اإلنفوجراليل، والرسةةوم اللاريكاتورية السةةاخرة، إلل  ،المحلية والدولية

 جانب اإلحصاليات والوثالق الرسمية.
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 :مقترحات الدراسة: ثالثاا 
داخةةةةل   اإلسةةةةةةةةةةةةةةراليليئتعزيز جهود الالحةةةةث العلمي في ماةةةةاع تحليةةةةل الخعةةةةاب اإلع مي  .1

 .المؤسسات األكاديمية والمراكز الالحثية علل المستوى المحلي

وضةةةع الخعل ال زمة لتأهيل البنية التحتية لإلع م المحلي وتعزيز وتنويع مصةةةادر معلوماته  .2
 . اإلسراليليئلزيادة فاعلية الخعاب الفلسعيني وتعزيز مركزه في مواجهة الخعاب اإلع مي 

الدعوة إلل ميثاق إع مي موحد علل الصةةةةةةةةةةةةةةعيد المحلي، والعربي، لتعزيز ثوابت القضةةةةةةةةةةةةةةية  .3
زوايا  كلوعلل رأسةةةةةةةةها القدإل، من خ ع تخصةةةةةةةةيص المسةةةةةةةةاحة اللالية لعرض الفلسةةةةةةةةعينية 

 القضية الفلسعينية سياسيا ، وثقاليا ، د نيا ، ج راليا ..، لتأسيس حاضنة إقليمية لدعم األخيرة.

تصةةةةةةةةةةحيس وتصةةةةةةةةةةويب المفاهيم اإلع مية والتاريخية المتداولة بشةةةةةةةةةةكل م لو  حوع القضةةةةةةةةةةية  .4
وعلل رأسها القدإل لمركزيتها بالنسالة ل خيرة،   اإلسراليليئعربي الفلسعينية وتاريخ الصراع ال

 ليصالس جبل الزيتون...إلخ.  الهيكلئليصالس البراق، وجبل   المالكلئمصعلس حالل  :مثل

تبني القيادة السةةياسةةية لدولة فلسةةعين سةةياسةةات إع مية غير تقليدية قالمة علل التنوع لمااراة  .5
نلرا  قرتالاطها بشةةةةةريحة  ،تحيدا  مواقع التوااةةةةةل اقجتماعيو  ،تعور وسةةةةةالل اإلع م الحد ثة

وتحسةةةةةةةين فرص  ،عريضةةةةةةةة من المسةةةةةةةتخدمين المحليين والدوليين لتحقيق اقنتشةةةةةةةار المعلوب
 المياد ن اإلع مية. جميعفي   اإلسراليليئمواجهة الخعاب اإلع مي 

سةةةعيني بشةةةأن القدإل تعزيز اإلاةةةدارات الدورية الصةةةادرة عن الاهاز المركزي لإلحصةةةاء الفل .6
الصعد منذ اقحت ع وحتل تاريخه بشكل خاص،  كلوجميع المت يرات الحاالة عليها علل 

وتزويد مراكز انع القرار السياسي الرسمي وغير الرسمي بنسخ محدثة عنها، لفضس جميع 
 إجراءات اقحت ع وخععه لتهويد القدإل.

مثاع مسةةةةيرات  ،تعزيز ثقافة المقاومة الشةةةةعبية ئالسةةةةلمية  في سةةةةياسةةةةات اقحت ع بحق القدإل .7
الدولية  ات الع قة بقضايا حقوق اإلنسان والمناهضة  بالفعالياتالعودة، والعمل علل ربعها 

حة من الرأي العام للتعذ ب، ل حت ع، والحروب.. إلخ، بهدل الواةةةةةةةةةةةةةةوع إلل أكبر شةةةةةةةةةةةةةةري
العالمي وتعزيز اورة القضية الفلسعينية وعدالتها في  هن ال رب.
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163 
 

 وصف الفاعل دور الفاعل القوى الفاعلة

نية
سطي

الفل
لة 

فاع
ى ال

لقو
ا

 

   منلمة التحرير الفلسعينية
   السلعة الوطنية الفلسعينية

   المالس التشريعي
   حركة فتس

   حركة حماإل
   قوى وطنية وإس مية أخرى 
   منلمات وجمعيات مقدسية
   هيئات إس مية ومسيحية

   48فلسعينيو الداخل 
   أخرى 

ى  و
الق

ية(
رائيل

إلس
 )ا

علة
الفا

 

   الحكومة
   بلدية القدإل

   تاألحزاب، اللنيس
   جمعيات استيعانية

   أخرى 

مية
سال

واإل
ية 

عرب
ة ال

اعل
 الف

ى و
الق

 

   منلمة التعاون اإلس مي
   جامعة الدوع العربية

   اقتحاد اإلفريقي
   مالس التعاون الخلياي

   دوع عربية
   دوع إس مية

   قادة وسياسيون وبرلمانيون 
   أخرى 
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 تحليل األطر المرجعية
مرجعية 
 سياسية

مرجعية 
 تاريخية

مرجعية 
 دينية

مرجعية 
 قانونية

مرجعية 
 أمنية

مرجعية 
 اقتصادية

مرجعية 
 أخرى  ثقافية

        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 

لية
لدو

ة ا
اعل

 الف
ى و

الق
 

   األمم المتحدة
   اقتحاد األوروبي

   الوقيات المتحدة األمريكية
   روسيا
   دوع

   قادة وسياسيون وبرلمانيون 
   أخرى 
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 استمارة تحليل المضمون  (4) ملحق

 
 

 

 




