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 َواِلَده   ِلي. النَّاُس  ُتوَلدُ  َكَما ُوِلد تُ . ِذك رَيات   َوِلي. ُهَناكَ  ِمن   َأَنا

َوة   ِلي. النَّواِفذِ  كثيرُ  وبيت   ِدَقاءُ . ِإخ  ن  . َأص   .َباِرَده   ِبَناِفَذة   َوِسج 

َجة   َوِلي َهِدي ِلي. النَّواِرُس  َخَطفت َها َمو  َبة   ِلي. الَخاص   َمش   زَاِئَده   ُعش 

قُ  لَكاَلم،ا أَقاِصي ِفي َقَمر   َوِلي  َخاِلَده   َوَزي ُتوَنة   الط ُيوِر، َوِرز 

ُلوه َجَسد   َعَلى الس ُيوفِ  ُمُرور َقب لَ  اأَلر ضِ  َعَلى َمَرر تُ   .َماِئَده   ِإَلى َحوَّ

َها ِإَلى السََّماءَ  ُأِعيدُ . ُهَناكَ  ِمن   َأَنا  أمََّها، َعَلى السََّماءُ  َتب كي ِحينَ  ُأمِّ

 .َعاِئَده   َغيَمة   ِنيِلَتع رفَ  َوَأب ِكيِ 

تُ  ِسرَ  َكي   الدِّم بَمحَكَمةِ  َيِليقُ  َكالم   ُكلِّ  َتَعّلم   .الَقاِعده   ُأك 

ُتهُ  الَكاَلِم، ُكلِّ  َتَعّلمتُ   َواِحَده   ُمف َرَدةً  ُأَركِّبَ  َكي   َوَفكَّك 
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 الشكر والتقدير

 .الحمد والشكر هلل رب العالمين

 بتقديم المساندة والدعم والتشجيع إلتمام هذه الدراسة  علي   تقدم بجزيل شكري لكل من كان له فضلا أ

 .ة اإلعلم في جامعة الشرق األوسطفي كلي الِكرام ةخالص شكري وتقديري لألساتذ

ا التي لم تبخل بجهدها ونصحه الدكتورة العزيزة حنان الشيخلى من أشرفت على هذه الدراسة إ
 .هاتها إلثراء هذه الدراسةوتوجي

كل العرفان واإلمتنان لألساتذة األفاضل الذين أضافوا لي  علما على علم خلل فصول دراستي 
ذة الدكتورة العزيزة حميدة األستا، و ماألستاذ الدكتور عزت حجاب عميد كلية اإلعال) لجامعيةا

 .(را طيبا وقيمة كبيرة في نفسية أثالذي كان إلرشاداته المتواصل الدكتور كامل خورشيد ،سميسم

ثرائها بملحظاتهم   القي مة.الشكر الجزيل للجنة المناقشة الموق رة لتكرمهم وقبولهم مناقشة رسالتي وا 

سطين لديهم كموضع لإلعلميين العرب الذين شاركوا في هذه الدراسة وأجمعوا على أن فل الشكر
  ر.لماجستيب في دراسة الزملء رفقاء الدر ر لكل التقدي .القلب من الجسد

 بالمصادر دراستي أغنت التي مةالقي   توجيهاته على يقين سعيد للدكتور والتقدير الشكر جزيل
 .إلنجازها الضرورية

 (.التميميونزار  أحالم)ن العزيزين األسيرين المحررين محبتي للصديقي

 .الفلسطينيين خدمة لقضية اللجئينأن أكون قد قدمت ما فيه ن اهلل التوفيق و رجو مأ

 الباحثة

 

 

 



 ه
 

  

 اإلهداء

نه ال الذي علمني أ ،من قرية بصة الفالق اللجئ حق(أبو  شتيوي )يوسفوالدي الغالي روح لى إ
 .يضيع حق وراءه مطالب

 :لى عائلتيإلى األحبة الذين أضاءوا الروح والوجدان إ

 زوجي الحبيب يوسف الديك مانح األمل 

 .نوار ويارا ورد،أبنائي: شمس الدين، عنات، 

  .ختي الغالية هالة التي كان لها كل األثر في أن أمضي بخطى ثابتة نحو مستقبلي العلميأ

لى   .برد المنافي وحلموا بدفء العودةفي  فلسطين ترابكل اللجئين الذين حملوا رائحة وا 

 الثوابت على الثابت لىا  و  عرفات ياسر الرمز الشهيد روح لىإ .. حلمناأ حراس وفياءاأل القادة لىإ
 .عباس محمود الرئيس الفلسطينية

 حرة لتعود لفلسطين انتصر حر   ولكل بيةاأل العربية متناأ من الشهداء السادة رواحأ على وسلم
 .مستقلة
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السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين من وجهة نظر 
 ين العرب المتخصصين بالشأن اإلسرائيلي اإلعالمي

 إعداد 
 ديك شتيوي ختام يوسف 

 إشراف
 الدكتوره حنان الشيخ 

 الملخص
تجاه قضية اللجئين  ،لى التعرف على السياسة اإلعلمية اإلسرائيليةإ هدفت هذه الدراسة       

 .لياإلسرائيمن وجهة نظر اإلعلميين العرب المتخصصين بالشأن  ،الفلسطينيين
عينة  معلومات منمع اللجأداة واعتمدت المقابلة  الوصفي،المنهج  ،استخدمت الدراسة       
في كل  ،صين والمتابعين للشأن اإلسرائيليمن اإلعلميين العرب المتخصنت التي تكو   ،الدراسة

  .األردن ولبنان ومصر ،من
تجاه قضية اللجئين  ،سرائيليةلى أن مضمون السياسة اإلعلمية اإلإ ،خلصت هذه الدراسة      

نكار ،يرتكز على طمس ،فلسطينيينال هذه المأساة التي حلت  عن ،ية مسؤولية صهيونيةأ ،وا 
. ثم شهد عام للدولة والحكومة اإلسرائيليةضمن حيز النقاش ال ،وبالتالي عدم إدراجها ،باللجئين

ظرية اإلنكار جئ الفلسطيني يتماهى مع نبمحاولة طرح جديد لمفهوم الل تحوالا  ،اإلعلم اإلسرائيلي
إلى تحالة عودة اللجئين الفلسطينيين باس :من أجل تمرير سياسات تقول ،الصهيونية المبرمجة

 .الذي يهدد نقاء الدولة اليهودية من منظار الخطر الديمغرافي ،وطنهم
وجعلها لسطينيين، قضية اللجئين الف ،أوصت الدراسة بضرورة أن يتبنى اإلعلميون العرب     

وأن يصار إلى تدريب كادر إعلمي  ،، والقوميالوطنيفي عملهم اإلعلمي  في محور مركزي
صفقة القرن " التي على العمل القومي وال سيما " ،لسياسية المطروحةعربي لمواجهة التحديات ا

 .ف شطب قضية اللجئين الفلسطينيينتستهد
ن اإلعالميو ،قضية الالجئين الفلسطينيين ،ة اإلسرائيليةاإلعالمي المفتاحية: السياسةكلمات ال

 .العرب
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Israeli Media policy towards the issue of Palestinian Refugees from the 

point of view of the Arab Media Specialized on the Israeli issue 

Prepared by: 

Khitam Yousef Al Deek 

Supervisor: 

Dr. Hanan Al – Sheikh 

Abstract 

This study aimed to identify the Israeli media policy towards the issue of 

Palestinian refugees from the point of view of the Arab media specialists 

on Israeli issue. 

The study used the descriptive and the historical approach. The interview 

has been adopted as a tool for collecting information from the sample of the 

study, consisted of Arab professional journalists and observers of the Israeli 

affairs in Jordan, Lebanon and Egypt. 

This study concluded that the content of the Israeli media policy towards 

the Palestinian refugee issue is based on the obliteration and denial of any 

Zionist responsibility for this tragedy that has befallen to the refugees and 

therefore not to be included in the general debate of the state and the Israeli 

government. 

 The Israeli media has witnessed a shift in the attempt to put forward a new 

concept for Palestinian refugees in line with the theory of Zionist denial 

programmed to pass policies that say the impossibility of return of 

Palestinian refugees to their homeland from the perspective of the 

demographic threat that threatens the purity of the Jewish state. 

The study recommended that the Arab media should adopt the issue of 

Palestinian refugees and make them a central axis in their national media 

work and that they should be trained as an Arab media cadre to meet the 

political challenges facing national action, especially the "Century Deal" 

Keywords: Israeli media policy, Palestinian refugee issue, Arab media.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

التي تدور عليها  ،ولىألالقضية المركزية العربية ا ،عقودشكلت القضية الفلسطينية منذ سبعة 

لمركز اللجئين الفلسطينيين ا واحتلت قضية ،الجغرافيقليم إلنبثق منها منظومة الصراعات في اوت

ن عظم من فلسطيألعلى الجزء ا ،ت الحركة الصهيونيةستحوذإن أبعد  ،عمقا وتفاعل كثرألا

حدى إعلمية إلكانت الجبهة ا ،ستعماريالهذا الصراع الممتد في السياق ا طارإ. وفي التاريخية

ا تمامإه ،هذه الجبهة اليهودية( )الدولةولت أوقد ، سرائيليالبرز مظاهر الصراع العربي اأ

هذا  وتسويغ ،ستعماري ضمن المشروعية السياسيةإلجيا سواء لضمان تأطير المشروع استراتيإ

توراتية خالصة  رضأال إن هذا الحيز الجغرافي ما هو أباعتبار  ،ستعماري في فلسطينإلالمشروع ا

 .خرىأية اللجئين الفلسطينيين من جهة ، وطمس قضلليهود من جهة

 افي تمرير فلسفة ورؤي ،1948قادها بن غوريون بعد العام  تينهمكت المؤسسة الرسمية الإ

 ،جهزتها العسكريةأطلق لمسؤولية الوكالة اليهودية و نكار مإتقوم على  ،وليسياسية لدى المجتمع الد

ضمن مقوالت  ،لحربفي تأطير هذه ا يضاأ، وانهمكت لف الجئ فلسطينيأ 750عن تهجير 

، وقد نجحت المؤسسة ستقلليانها ذات معنى أب 1948واعتبار حرب عام  ،ة تحرريةخلقيأ

ونجحت  ،(خلقيةألا)وتمرير مقوالتها  ،ة الغربي منهدراك العالمي وخاصختراق اإلإفي ، الرسمية

العربية في رض فراغ األا  يقول بجلء و  ،للمهاجرين اليهود ختلق مخيال جماعيإيضا في أ

 .رض الميعادأنها أعلى اعتبار  ،اولتهم اليهودية فيهحقية اليهود بدأو  ،فلسطين
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اك در إلأطير هذه القضايا في االذراع المركزي لت ،سرائيليةإلعلمية اإلا المؤسسةوكانت 

للتعرف على وتأتي هذه الدراسة  را.وانتشاتأثيرا كثر ألداة األوكانت ا ،العقلي لمجموع البشر

كثر بروزا ألالداللة ا والتي تشكل ،نيينسطيالفلزاء قضية اللجئين إ ،سرائيليةإلعلمية اإلالتوجهات ا

جماع القومي في إليضا لفهم حالة اأ، وهي محاولة لونيالي في فلسطينستعماري كو إعلى مشروع 

يقاعي إلعلم بالدولة بصفتها المنظم اإلستعماري المتصل بعلقة اإللتبرير المشروع ا ،سرائيلإ

 . علميةة اإلجندألالمهيمن في مجال تحديد ا

  الدراسة:شكلة م

واحتلل اسرائيل لجزء  1948برزت قضية اللجئين الفلسطينيين  للوجود بعد حرب عام   

كبير من اراضي فلسطين التاريخية، استحوذت هذه القضية على اهتمام الرأي العام العربي 

دودية ل أو محاال أنها فيما بعد واجهت تجاهوالعالمي لما تضمنته من تبعات سياسية وانسانية 

 جئين الفلسطينيين،قضية الل عمل على تأطير الذي سرائيليإلعلم اإلا بسبب التغطية اإلعلمية

لهؤالء  عيسباب التهجير الجماأحول  ،ي ساقتها الحركة الصهيونيةالت دعايةمرير البما يخدم ت

إلنكار   )إسرائيل( بكافة وسائلها اإلعلمية سعتحيث ، صلية فلسطينألاللجئين من بلدهم ا

وللوقوف على حقيقة  ،وطمس هذه القضية مسؤوليتها، عن عملية الطرد الجماعي للفلسطينيين

السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية التي سوقت الرواية الصهيونية المضللة والمزيفة للوعي حول النكبة 

ن أبالش صينصختعلميين العرب الموجهة نظر اإل على عرفللتمشكلة الدراسة تنطلق واللجوء 

 سرائيل تجاهإسرائيلية التي  مارستها علمية اإلساليب السياسة اإلأو  مضامينسرائيلي في تحديد اإل

 .قضية اللجئين الفلسطينيين
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 الدراسة:أهداف 

لتمرير ( سرائيلإ)دمتها ستخاالتي  ،سرائيليةإلة اعلميإلالسياسة ا ساليبأتعرف على ال

علميين العرب إلمن وجهة نظر ا ،الفلسطينيين اللجئين ستيطاني على حساب قضيةإلمشروعها ا

 : اآلتيةهداف الفرعية ألوينبثق عن هذا الهدف الرئيس ا .سرائيليإلالشأن افي صين صختالم

تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين من وجهة  ،مضامين السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية معرفة -1

 .اإلسرائيليعرب المتخصصين بالشأن نظر اإلعلميين ال

تجاه قضية في السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية  ،ونقاط الضعف ،التعرف على مصادر القوة -2

الشأن نظر اإلعلميين العرب المتخصصين في من وجهة  ،اللجئين الفلسطينيين

 .اإلسرائيلي

لخطاب السياسي الرسمي ا ،ى المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيليةتبنت إلى أي مدىمعرفة  -3

لى أين وصلت حدود العلقة و  ،قضية اللجئين الفلسطينيينتجاه  ،ئيلياإلسرا بين ا 

من وجهة نظر اإلعلميين  ،المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيليةو  ،المؤسسة األمنية اإلسرائيلية

 .ب المتخصصين في الشأن األسرائيليالعر 

 :الدراسةهمية أ

 طاراا هذه الدراسة سوف تقدم إ فإن ،عماريستنظرا ألهمية اإلعلم في سياق المشروع اإل

إزاء قضية اللجئين  ،سرائيلية الرسميةالتي ترتكز عليها السياسات اإل ،علميةالت اإلللمقو  معرفياا 

شكلت الموقف التاريخي المتأصل في التي  ،ك من خلل التعريف بهذه السياساتوذل ،الفلسطينيين

 على موروثاا سوف تقف  ،ن هذه الدراسةقد أ. ونعتجماع السياسي القومي اإلسرائيليلويات اإلو أ

مشروع  والمصاغة ضمن ،والمفاهيم المفبركة ،والمقوالت ،يديولوجياتمن األ ،متراكماا  تاريخياا 
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وع وقتل حلم العودة لدى جم ،في نفوس الضحايا الفلسطينيينتخطيطي يستهدف قتل األمل 

قد خضعت للدراسة والبحث في  يين،الفلسطين ن قضية اللجئين. ورغم أاللجئين الفلسطينيين

علمية لهذه القضية أن الدراسات اإل ال  إ ،نية والقوميةوتفاعلتها الوط ،ها التاريخي والسياسيسياق

 ،علمية العربية والفلسطينية التي تفتقر لها المكتبةشبه غائبة عن الدراسات اإل ،اللحظهبقيت حتى 

والمهتمون بالقضية  ،ليه الباحثونإيستند  ،علمياا  عاا مرج ،دراستهاتكون ن ألى إتسعى الباحثة و 

 .تجاه هذه القضية ،اإلعلمية االسرائيلية والسياسة ،الفلسطينية

  الدراسة:سئلة أ

من  ،اإلسرائيلية تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين السياسة اإلعلمية هي مضامينما   -1

 ؟ئيليعرب المتخصصين بالشأن اإلسراوجهة نظر اإلعلميين ال

قضية  في تناول (سرائيلإاستخدمتها) التياإلسرائيلية علمية السياسة اإل أبرز أساليب ما -2

 ؟عرب المتخصصين بالشأن اإلسرائيليمن وجهة نظر اإلعلميين ال ،ينيينطاللجئين الفلس

من وجهة نظر  ،ونقاط الضعف في السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية ،مصادر القوةما  -3

 اإلسرائيلي؟عرب المتخصصين بالشأن اإلعلميين ال

تبنى المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيلية الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي ي مدى تإلى أ   -4

ين وصلت حدود العلقة بين المؤسسة األمنية لى أوا   ،قضية اللجئين الفلسطينيينتجاه 

ب إلعلميين العر من وجهة نظر االمؤسسة اإلعلمية اإلسرائيلية،  وبين ،اإلسرائيلية

 ؟المتخصصين في الشأن األسرائيلي
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 الدراسة:حدود 

 .حدود الدراسة المكانية: لبنان، مصر، االردن

 .2019_ شهر آذار  2018: من شهر كانون ثاني الزمانيةحدود الدراسة 

 .يسرائيلإلشأن افي ال نتخصصو العرب المن و علميإل: االحدود التطبيقية

 الدراسة:مصطلحات 

 :طلحات الدراسة باآلتيمص تتمثل

من خلل  ،، والسياق العامواألهداف ،السياسة التي تحدد المواضيع هي :السياسة اإلعالمية  

رات منها التأثير في تلك المسا محددة، الغرضذات اتجاهات  ،في التنفيذعلمية مقصودة خطة إ

مما يمكن  ،النهج السياسي تصحيحوالقدرة على  ،علمية بالمرونةتمتاز السياسة اإل ،والغايات

 (.2014، والتعبئة السياسية )العبد اهلل ،علم من القيام بدور بارز بالتوجيهاإل

ي يحدد أهداف اإلعلم اإلسرائيلي، وطرق بأنها اإلطار العام الرسمي ال ذ :وتعر ف إجرائياا 

 . مه، وهي جزء من السياسة العام ة )لدولة إسرائيل(ي، وتقيرقابته

على مغادرة  ،ُأرِغم ألي سبب كانفلسطيني كل هو  :جئ الفلسطينيالل :الفلسطنييون جئونالال

ولم  ،، أو خرج منها ألي سببأو بعدها 1947منذ عام  ،إقامته الطبيعي ة في وطنه فلسطينمحل 

جئ أو من ، ويبقى كل المته األصلي في وطنهتسمح له السلطات اإلسرائيلية بالعودة إلى محل إقا

، هو أو نسله إلى موطنه وبحق ه الطبيعي والقانوني في العودة ،نه محتفظاا بهذه الصفةتحد ر م

 .(2008 ،المصطلحات والمفاهيم الفلسطيني ة )موسوعةاألصلي 
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 نوة منع (إسرائيل) طردتهمذين ال   ،هم وأحفادهمؤ أبناو  نو فلسطينييعر ف إجرائياا بأنهم الو 

 .1948ام وبيوتهم خلل نكبة ع ،مأراضيه

لذين يتابعون عن ا ،اإلعلميون العرب هم :سرائيلين بالشأن اإلوصصختن العرب الموعالمياإل

كافة الوسائل اإلعلمية  عبر ،بهفون الجمهور العربي بكل ما يتعلق ويعر   ،سرائيليإلكثب الشأن ا

بقضايا  التي تتعلق ،عتماد عليهم في تحليل األخبارويتم اال، والمرئية( ،والمسموعة ،)المقروءة

 .الصراع العربي اإلسرائيلي

 الدراسة:محددات 

بقية على  ،سةتأمل الباحثة أن تعمم نتائج الدراو  ،متغيرات محددة للدراسة لم تظهر

 . واإلعلمي الفلسطيني ،والسياسي ،بالشأن الحقوقي ،األبحاث والدراسات المتعلقة
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 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقةري و النظ دباأل

 :تمهيد

المتعل ق بموضوع  ،ريطار واألدب النظاإلعلى  ،لى تسليط الضوءإ ،يهدف هذا الفصل

 تجاه لمية اإلسرائيليةاإلع السياسية المتعل قة بعنوان الدراسة ) ،المفاهيم على أهم  ملتش، ويالدراسة

، صين بالشأن اإلسرائيلي(تخصلمسطينيين من وجهة نظر اإلعلميين العرب ان الفلقضية اللجئي

ت عليه عتمدالذي ا ،دمة لبناء اإلطار النظريالنظرية المستخ ،من هذا الفصل األول يوضح الجزءو 

والتي  ،عتماد على نظرية لها إرتباط في مجال الدراسات اإلعلميةاال تم  ، و الباحثة لغرض الدراسة

 .وهي نظرية التأطير اإلعلمي ،سياق نظريات التأثير اإلعلمي ةتندرج تحت 

تعلق بقضية اللجئين الفلسطينيين الماألدب النظري  ،ولت الباحثة أيضا خلل هذا الفصلتنا

من التعريف ب  :مثلوتداعياتها  ،نشوء قضية اللجئين الفلسطينيين وبأسباب ،النكبةوالذي تض 

نشاء و  ،جئين الفلسطينيينغوث وتشغيل اللتأسيس وكالة   ،القرارات الدولية، و مخيمات اللجوءا 

وبدايات أهم وسائل اإلعلم اإلسرائيلية  واستعرضت الباحثة . خاصة بقضية اللجئين الفلسطينيينال

 .وقضية اللجئين الفلسطينيين ،وكيف تعامل اإلعلم اإلسرائيلي مع أحداث النكبة ،نشوئها

إذ  ،بموضوع الدراسةالدراسات ذات الصلة  ،ذا الفصلمن هوتضمن الجزء الثاني 

ئين حول قضية اللجسابقة دراسات و ، حول اإلعلم اإلسرائيلي الباحثة دراسات سابقةاستعرضت 

 ،(غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين )األنرواقة حول وكالة وأيضا دراسات ساب ،الفلسطينيين

 ،إلختلف واالتفاق بين دراستهااوأوجه  ،هذه الدراسات موقع دراستها الحالية منأوضحت الباحثة و 

 .من هذه الدراسات وكيف استفادت الباحثة ،والدراسات األخرى



10 
  

  

 :النظري طاراإل: والً أ

    :                  عالميطير اإلأنظرية الت

شارة الى إلل ،طارإللذي استخدم مصطلح اا (نغ جوفمانايرف)ظهرت هذه النظرية على يد 

همية أ، وترجع في وقت ما جتماعيقف االدراك المو إلالتي تستخدم  محددة من التوقعاتوعة مجم

والوجدانية  ،ات المعرفيةلكيفية حدوث التأثير  ،ومنتظما ،عمليا انها تقدم تفسير ألى إ هذه النظرية

 .وخصائصه الديموغرافية بمختلف فئاته على الجمهور ،علماإللوسائل 

كثر بروزا أوجعلها  ،و القضيةأ ،نتقاء متعمد لبعض جوانب الحدثإ هبكون"  ،طارويعرف اإل

بعادها أوتقديم  ،سبابهاأوتحديد  ،ب محدد في توصيف المشكلةسلو أستخدام او  ،علميفي النص اإل

  (.1998،السيد ومكاوي )."ترحة بشأنهاوطرح حلول مق

ودحض  ،وتشديد ،دائم ءانتقإعلى أنها  ف عملية التأطيرفعر   ،تهمن جه (تود جيتلين)ما أ

 :ن التأطير هوأ (وليام جامسون)ى آ. فيما ر هوما لمستهلكيهاوصياغتها بشكل يكون مف ،لمعلومات

وكل  ".ى محدد ألحداث تتعلق بموضوع معينيمهد لمعن ،و طرف قصةأ ،مركزية فكرة، منظمة"

يعمل  اإلطارأن مصطلح  (:يرالد كوسيكيزونجدانج بان وج) تبين كما قال الباحثان ،هذه التعريفات

 .(2005، )جم ال من جهة اخرى اسيوآليات مبنية في الخطاب السي ،من جهةكبنى داخلية للعقل 

هذه  نعي، أهميةأن  اضروريان ك ،علميإلوم لمصطلح التأطير امن خلل هذا المفه

 سرائيلية تجاهاإلية لمبالسياسة اإلع على الرأي العام، وفيما يتعلق نظرية اإلعلمية ونفهم تأثيراتهاال

معرفة كيف استطاعت  ،يضاأفإنه من الضروري  ،سرائيليإلتتعلق بالصراع العربي ا ،ا كثيرةقضاي

  .تجاه كثير من قضايا الصراع وتسويق رؤيتها ،هدافهاألخدمة  النظرية تطويع هذهياسة هذه الس



11 
  

  

ن نظرية التأطير أة ثرأت الباح ،علمية المختلفةإلطلع على النظريات ان خلل اإلوم

سرائيلية   إلية اعلمإلن السياسة اأمن حيث  ،وع الدراسةمع موض هي األكثر تناسبا ،علميإلا

سرائيلية إلا ،للمواقف السياسية ،الدوليعم وتجنيد الد ،خطاباتها على تأطير القضايااعتمدت في 

علم إلا ينيين، فإنسطالفلاللجئين  وبخصوص قضية .سرائيليةإلب المنظور والمصلحة احس

حول  ،ي ساقتها الحركة الصهيونيةالت دعايةمرير البما يخدم ت ،عمل على تأطيرها ،سرائيليإلا

 (سرائيلإ) حيث تعتبر ،صلية فلسطينأللهؤالء اللجئين من بلدهم ا عيسباب التهجير الجماأ

 اإلعلمية إلنكارئلها سالذا تسعى بكافة و ، وكأنهم خطر وجودي على كيانها ،للجئين الفلسطينيينا

   .صليةوقراهم األ ،من مدنهم ،للفلسطينيين عن عملية الطرد الجماعي ،مسؤوليتها

 النظري:األدب : ثانياً  

 :نظهور قضية الالجئين الفلسطينيي

لى تحقيق المصالح إهدفت  ،صهيونية ،ستعماريةإلهجمة  ،وما زالت تعرضت فلسطين

ولتحقيق  ،قامة الدولة الصهيونيةإل ؛رض فلسطين التاريخيةأ ستعمارية المتمثلة في احتللإلا

تلع  الفلسطينيين من لتهجير واق ؛شتى الوسائل مارست الحركة  الصهيونية ،حللياإلمشروعها 

رض بل أ ساعية بذلك لفرض مقولتها ،العرقي والتطهير ،المجازر وبارتكاب ،رهابإلديارهم با

كبر من الفلسطينيين ألدت الى تهجير العدد اأن أ ،مجازروكان لهذه ال ،رضألشعب بل شعب 

رعب فتركوا بال ،نفوس المواطنين اآلمنينوالتي مألت  ( 1948نيسان 9) خاصة مجزرة دير ياسين 

 .للحمايةبيوتهم طلبا 

ذرع العسكرية ألا ،(والبالماخ ،واألرغون ،وشتيرن ،الهاجاناهالعصابات الصهيونية ) تشكل  

كان وكل ذلك  ،في القرى والمدن الفلسطينية ،بشع صورأوارتكبت جرائمها ب ،يةركة الصهيونللح
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وخطة  ،وخطة بونيه ،خطة فايتس للترحيل ومنها ،وخطط العسكريين الصهاينة ،مع قرارات تماشيا

 ،وتوطين اليهود ،راضيوتفريغ األ ،رحيل وطرد الفلسطينيينت ،وكل هذه الخطط كان هدفها ،دالت

طة ما الخ. أوتدمير البيوت ،والترحيل قسرا ،القتلهي  ،المناسبة لتنفيذ هذه الخططكانت األدوات و 

وعلى  ،لى االستيلء على النقاط الرئيسية في البلدكانت تهدف إ ،الهاجاناهالتي وضعتها  "دالت"

 (2002)فيدال ، من بيوتهم والترحيل القسرى للفلسطينيين ،والتدمير الكلي للقرى ،طرق المواصلت

 نإ " :يقول (في كتابه )التطهير العرقي في فلسطينآالن بابيه المؤرخ اليهودي          

أرست  وهي التي ،ا قادة الحركة الصهيونيةهعالتي وض ،النهائيةكانت الخطة  ،دالتالخطة 

( دالت). وبينت الخطة وبالتالي لسكانها االصليين ،يعدونه لفلسطين اينةالذي كان الصه ،المصير

كانت النتيجة الحتمية للنزعة  ن هذه الخطةإ ،ن يرحلواأيجب  ،نيلسطينيفالن بأ ضوحبو 

وهذه الخطة تشكل  ،ن تكون فلسطين لليهود حصراألى إالتي تطلعت  ،يديولوجية الصهيونيةألا

 .(2007،بابيه ) "لعملية التطهير العرقي داا ج واضحاا  مثاالا 

 الفلسطينيين لترحيل العربمسبقا  طتخطالصهيونية  الحركةأن  ،يبدو واضحا مما سبق

نتزاع الفلسطينيين العرب من اوالمتمثل في  ،جوهر المشروع الصهيوني ونفذ ت عملياا  ،بالقوة

في  ةالصهاين كثير من وذكر. تزاع األراضي واستيطانهاناومن ثم   ،وطردهم من أراضيهم ،جذورهم

فكتب يوسف فايتس مسؤول  ،يهودية عندما تكون فلسطين ،سطينيكتبهم عن مستقبل الشعب الفل

خرى أطريقة وال توجد  ،ن في هذه البلدال يوجد متسع لكل الشعبي“، اليهوديالصندوق القومي 

 ."بقاء على قرية واحدةاإلدون  ،طردهم جميعاا  ،لى البلدان المجاورةإسوى طرد العرب 
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 التقسيم:قرار 

مم ألقررت الجمعية العامة ل ،1947عام في التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني 

، بموجب قة القدسوتدويل منط ،واالخرى يهودية ،واحدة عربية ،لى دولتينإتقسيم فلسطين ، المتحدة

لمنطقة  %1للعرب و %43و ،من مساحة فلسطين التاريخية %56عطاء اليهود إتم  ،هذا القرار

نهاء االنتداب على إ ،بريطانيةومة القررت الحكو  ،بعد صدور هذا القرار تصاعد القتالو  ،القدس

لحركة قيادة اعلنت أ 1948يار عام أ 15في ي أوفي اليوم التالي  ،1948يار أ14فلسطين في 

 .  /http://www.wafa.ps وفا(االنباء الفلسطينية  (. )وكالةسرائيلإدولة ) لصهيونية قياما

 تأثيره الكبير ،ها على فلسطيننتدابإنهاء إفي الحكومة البريطانية ولقرار  ،كان لقرار التقسيم

ا كانت م( سرائيلإل)تحقق فلسطين  قرار تقسيمصدور  وأنه بعدخاصة  ،على مجريات األحداث

د الفلسطينيين من بلدهم تحت عملية طر  ،ذت بالقوة العسكريةلقد نف   ،تخطط له منذ سنوات طويلة

قرية  531، وهم سكان ئينمن سكان فلسطين الج ألف 750ك صبح بذلأ، و عن النفس حجة الدفاع

ليس التي  ،عرفت باسم النكبة . هذه الكارثة الكبرى(سرائيلإ)من  % 92,6، وأراضيهم تمثل دينةوم

واحتلت  ،كثرية وطنيةأ ،جنبيةأقلية أن غزت أذ لم يحدث من قبل إ، ريخ الحديثلها نظير في التا

 ،ابوستة) من الخارج ،وليرعي دوغطاء ش ،بدعم مالي وسياسي ،وطردتها من ديارها ،رضهاأ

2000) . 

 ،فلسطيني ألف 750خلء وتشتيت ما يزيد على إلى إ ،1948عام ( سرائيلإ)نشوء دى أ

خرى للجئين ضافة الى الممتلكات األإ، ارة لمساحات هائلة من االراضيوما نجم عن ذلك من خس

 .(1992 )مصالحة، 1948ن عام الفترة السابقة ع في
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، 1948سرائيل سنة ال ننسى قرى فلسطين التي دمرتها إكي المهم )ي كتابه التوثيقي ف

ل يقو ( سرائيلإ)التي دمرتها  ،وصف تفصيلي للقرى الفلسطينية هوالذي جاء في ،(وأسماء شهدائها

قرية تدميرا  292تم تدمير ،قرية فلسطينية 418من مجموع  ":المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي

عدد قليل من  وبقي فيها ،كامل هاقرى لم يتم تدمير  8و ،النطاق قرية تدمير واسع 90، وكامل

     ."فلسطيني حتفهم 13,000كثر من ، ولقي أقرى استوطنها اإلسرائيليون 7قيت ب بينما ،البيوت

جوا عنوة من خر وأبنية المواطنين الذين أ ،رة بيوتلى مصادضافة إ(، هذا باإل1997،)الخالدي

أتوا  لى مهاجرين يهود، إالتي قامت بتأجير هذه البيوت واألبنية ،الغائبين ملكبيوتهم لصالح دائرة أ

 .(1991،)شرابي من كافة انحاء العالم

 :النكبة

 وافتتح ،هو قسطنطين زريق ،على ما حل  بالشعب الفلسطيني ،طلق مصطلح نكبةأ ول منأ

و بالشر أ ،سة البسيطةبالنك ،لعرب في فلسطينالنص " ليست هزيمة ا ( بهذاالنكبةمعنى كتابه )

ه العرب شد ما ابتلي بأومحنة من ، بة بكل ما في هذه الكلمة من معنىنما هي نكا  و  ،الهين العابر

الكيان ب على دول عربية تعلن الحر  خمس ،ومآسي ،، على ما فيه من محنفي تاريخهم الطويل

 . (1948 ،)زريق" عقابهاأص على ثم تنك ،مامها عاجزةأفتقف  ،في فلسطين الصهيوني

لما  ،مأساة كبرى للشعب الفلسطيني ،وما تلها من تهجير 1948حداث نكبة عام شكلت أ

حلل  ،شعب بأكملهوتشريد  ،وطرد ،حيث تم تدمير ،عرقيمن عملية تطهير  (وما زالت) مثلته وا 

لتي ومدنهم ا ،من قراهم ،ينفلسطينيالتم تشريد  فقد ،مكانه اع العالممن شتى بق ،فرادجماعات وأ

جئين الفلسطينيين، عداد اللصدرت عدة تقديرات حول أ. اريخيةلسطين التفي ف فيها كانوا يقيمون
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 ،1949لف الجئ عام أ 750بنحو، متحدة قدرت هذا العدد مم الإال أن األ ،1948عشية حرب 

 .  ألف الجئ 957كان عدد اللجئين  ،1950عام  وفي تقديرها الثاني

ن عدد وكالة الغوث إلى أتشير سجلت  ،د اللجئين الفلسطينيينعداألحصائية إ أحدثما أ

وهذه األرقام تمثل  ،مليون الجئ 5.9وصل  ،2017 اللجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام

النازحين الفلسطينيين بعد حرب عام أيضا أعداد وتشمل  لعدد اللجئين الفلسطينيين دنىالحد األ

  .(حصاء الفلسطينيلجهاز المركزي للا)1967

كان لزاما على المجتمع  ،"التي حل ت بالشعب الفلسطينيعلى تداعيات الكارثة  "بناء       

خرجوا بالقوة من بلدهم أاللجئين الذين وحل مأساة  ،هة نتائج النكبةن يجد الوسائل لمواجأالدولي 

 الصادر 302بموجب القرار رقم  ،انرو ألقرار تأسيس ا ،ة لألمم المتحدةن تبنت الجمعية العامأفكان 

غاثة إلبهدف تقديم برامج ا ،1949االول  كانون 8في  ،المتحدة لألممامة عن الجمعية الع

اللجئين مم المتحدة لغوث وتشغيل أليت وكالة ا. وسم  لجئي فلسطينلوالتشغيل ل ،المباشرة

  .نروا(اال) ـب صبحت تعرفأو  ،نىاألدالفلسطينيين في الشرق 

 الغوث:وكالة 

نى ألدجئي فلسطين في الشرق اغاثة وتشغيل الإلمم المتحدة ألا وكالةإسم طلق عليها أ

وكانت تستجيب الحتياجات  ،1950ار عام أيشهر ول من في األ ،عملياتهابدأت والتي  ،نروا(األ)

والرعاية  ،على التعليم ،نرواألخدمات اواشتملت  ،الجئ فلسطيني 750,000 ما يقرب من

 . والدعم المجتمعي ،ن المخيماتوتحسي ،والبنية التحتية ،غاثةإلوا ،الصحية
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في فلسطيني مسة مليين الجئ لحوالي خ ،المساعدة والحماية وكسب التأييد ،تقدم الوكالة"

ما أ .لى حل لمعاناتهمإن يتم التوصل ألى إ ،راضي الفلسطينية المحتلةألوا ،وسورية ،ولبنان ،ردنألا

عضاء في للدول األ ،عات الطوعيةمن خلل التبر  ،بشكل كاملفإنه يتم  ،نرواتمويل االبالنسبة ل

  https://www.unrwa.org/ar/resources(.نرواالموقع الرسمي لل) "المتحدةمم ألا

: هناك استهداف د يقولوائل سع ،ن الفلسطينيالشأب في مقابلة اجرتها الباحثة مع المختصو 

والهدف هو شطب حق  ،(ن اللجئين الفلسطينيين )االنرواالتي ترعى شؤو  ،ظومة الدوليةللمن

 ،مقابلة وائل سعد)و من خلل عدم التجديد لهاأ ،لك من خلل تجفيف مصادر تمويلهاوذ ،العودة

 .(2019، آذار

التي عاشها  ،جير القسريوبعد عملية الته ،يبعد النكبة التي حل ت بالشعب الفلسطين

الحد توفر لهم  ،تجمعات مؤقتة اضطروا لتشكيل ،رغموا عنوة على ترك ديارهمأالفلسطينيون الذين 

في األماكن التي والتي انتشرت  ،اللجوء( مخيماتسم )إ أطلق عليها فيما بعد ،خدماتالاألدنى من 

 .جموع اللجئين الفلسطينيين ،ليهااستطاعت الوصول إ

 الفلسطينية:مخيمات نشوء ال

 ؛يامخصصت لبناء معسكرات من الخ ،بأنها قطع من األراضي ،فت األنروا المخيماتعر  

و أللدولة المضيفة  ،كية هذه االراضيوتعود مل ،الذين ليس لهم مأوى ،لتجميع اللجئين الفلسطينيين

 .لمدة متفق عليها بين الطرفين ،صحابهاأمن  أجرةمست

في  ،مليون 1,4يزيد عن و ما أنروا لدى األ ،نيلن المسجيفلسطينين اليئجيعيش ثلث الل

 الغوث(ينية التي تعترف بها وكالة الفلسط المخيماتمخيما وهي ) 58ها عدد والتي بلغالمخيمات 

https://www.unrwa.org/ar/resources
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 19لى إضافة إ، (9)سوريا  ،(12) لبنان ،(10)ردن إلافي  :كما يلي ،قامةحسب دولة اإل وتوزعت

الفلسطينية( )موسوعة المخيمات مخيمات في قطاع غزة  8الغربية ومخيم في الضفة 

www.palcamps.net.  

ي أهو  "اللجئ الفلسطيني" نأعلى  ،الفلسطيني الحالي للجئنروا ألينص تعريف ا

 في سنة ،ل النزاعوذلك لفترة ال تقل عن سنتين قب ،قامته العادية في فلسطينإكانت  ،شخص

جديرة  ،الفئات التالية نرواألا اعتبرتكما  ،ومورد رزقه ،بيته ،والذي فقد جراء هذا النزاع 1948

 :بالحصول على خدماتها

 . 1948ايار عام  14المولودين بعد  (اآلباءجئي فلسطين )( الحفادأو  )أبناءذرية 

)دائرة  1948ـ  1947كنتيجة لصراع  ،الذين فقدوا مصدر رزقهم( وذرياتهم اللجئين) فئات غير
 (.2001،شؤون اللجئين

 :وهم ،بعض الفئات من اللجئين الفلسطينيين ،وقد استبعد هذا التعريف

ارج ماكن تقع خأوا في وسجل ،1948صبحوا الجئين بعد حرب عام أالفلسطينيون الذين   .1
 ،فريقياإوشمال  ،قوالعرا ،في مصر الفلسطينيين كما هو حال اللجئين ،نرواعمليات األ

 .ومنطقة الخليج
 ن رحلوا من مدنهم وقراهمأبعد  ،بقوا داخل الكيان الصهيوني الذين ،بونالحاضرون الغائ .2

ستعالج  (سرائيلإ)ن أافتراض  على ،همءوتم استثنا ،نرواوكانوا تحت مسؤولية األ ،صليةألا
 .(1998، )زريق الحقا وضعهم

ن مصطلح الجئين أيروا  اإلسرائيليين فإن ،جئين(اللمصطلح ) (سرائيلإ)أما حول رؤية 

كان يفترض  ،ني، فهم مجرد مهاجر ستخدامإلتسمية مغلوطة ا( الفارين العرب) لىإذي يشار به ال
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الناشئة حديثا حين  (ائيلسر إدولة ) ، على غرار ما قامت بهلدول العربية المجاورة استيعابهمبا

  .(2003 ،)تاكنبرغ. ختلف مناطق الشرق االوسطمن م ،كثر من نصف مليون يهوديأاستوعبت 

لمصطلح الجئ يقول " إن الترويج  )إسرائيل( ب الصحفي نبيه عواضه وحول رؤيةالكات
 . (2019،نبيه عواضه  )مقابلة ساسوم على نسف فكرة وجود الجئين باألعلمي هو بجوهره يقاإل

 

 قرارات دولية تخص الالجئين الفلسطينيين:

 :همهاأومن جئين الفلسطينيين مم المتحدة عدة قرارات تتعلق باللت الجمعية العامة لألتبن       

 العودة:الخاص بحق  194قرار  

 ،هم القرارات التي اتخذت بخصوص قضية اللجئين الفلسطينيينيعتبر هذا القرار من أ
خاص بعودة اللجئين  وهو ،1948عام ول كانون أ 11 بتاريخ 194قرار رقم وصدر 

وجوب السماح تقرر  ،. وفي هذا القرارموتمكينهم من استعادة ممتلكاته ،وتعويضهم ،الفلسطينيين
 ،والعيش بسلم مع جيرانهم ،ى ديارهمإلقرب وقت ممكن للجئين الراغبين في العودة أبالعودة في 

المصطلحات  )موسوعة. ى ديارهمإلتلكات الذين يقررون عدم العودة ووجوب دفع تعويضات عن مم
 (.2008والمفاهيم الفلسطينية،

 ؛راضيهمألى إودة حق اللجئين في العوعارضت  ،اا مطلق لقرار رفضاا هذا ا )إسرائيل( ترفض

هذا تندت في رفضها واس ،بالمسؤولية عن نشوء المشكلة اا قرار إعتراف بحق العودة االنها ترى في أل

 :ادعاءاتعدة  إلى

 سرائيليوالشعب اإل ،ض نسيج المجتمعيقو   ،لهملى مناز إعادة اللجئين إ. 
 إسرائيل() بقوا فيالفلسطينيين الذين جود مع و خاصة  ،ليهودية للدولةالعودة تهدد الصبغة ا 

 تفاقيات معإي أطار إتتعهد الدول العربية في ن ( بأسرائيلإ) ، وطالبت1948عام بعد 
 .راضيهاأعلى الفلسطينيين توطين اللجئين ب إسرائيل()
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شاء نأن يتم إو  ،ضيفةونروا بالدول الماأل إستبداليتم بكل مساعيها لكي ( سرائيلإ)عملت 

غير راضية عن  إسرائيل()أن بار عتاوضاعهم على أوتحسين  ،عادة تأهيل اللجئينسلطة دولية إل

ه نما لكونها جهاز ثبت فشلا  و  ،على مشكلة اللجئينليس فقط بسبب صفتها الدولية الشاهد  ،نروااأل

 .(1996 )عبد ربه، سرائيليةإفي تفكيك المشكلة من وجهة نظر 

 :338و 242الدولي من مجلس األ اقرار 

مم وهو أعلى مؤسسة في هيئة األ، ما قراران مهمان صدرا عن مجلس األمن الدوليه

التي حدثت سرائيلية إثر الحرب العربية اإلعلى  22/11/1967خ بتاري صدر 242القرار  المتحدة.

قيق صالحة لتح من، وحدد هذا القرار األسس التي يراها مجلس األ1967ن عام في شهر حزيرا

. وفيما 242على ما نص عليه قرار  مؤكدا 338 وجاء قرار، تسوية سلمية في الشرق االوسط

 قيق تسوية عاجلة لمشكلة اللجئينعلى ضرورة تح أكد 242ر ن القرافإ ،يتعلق بقضية اللجئين

 .(425- 422، 2008المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، )موسوعة

 ،1967ن ثاني من عام تشري 22 األمن فيادر عن مجلس الص 242صدور قرار عند 

هيوني هو كان رد الفعل الص ،عادالا  حد بنوده على حل مشكلة اللجئين حلا أوالذي نص في 

نها ال أعلى  ،الفقرة المتعلقة باللجئين لى تفسيرإسرائيلي علم اإلوتوجيه اإل ،لة الدعائيةآلتحريك ا

، جئين العرب واليهود على حد سواءنما تشمل اللا  و  ،ينيينفقط على اللجئين الفلسط تقتصر

الشرقيين في  وهم اليهود (لسرائيإ)وتصور الدعاية الصهيونية بأن هناك مشكلة الجئين تعاني منها 

 .(2006 ،حوات)البلد العربية 
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ة مسؤولي هين حل قضية اللجئين الفلسطينيين اإلسرائيلية تشدد دائما على أ السياسة العامة

 ألنكى أن، واالسياسة الرسمية في هذه المسألة سرائيلي يجاريواإلعلم اإل ،عربية ال إسرائيلية

ملك كمقايضة لأل ،دول العربية وأملكهمدأبت منذ فترة على طرح موضوع يهود ال (سرائيلإ)

 .(2019 ،نيسانصقر أبو فخر  )مقابلةالفلسطينية 

ن في كل مرة يؤكدون الفلسطينيين ياللجئ إال أن ،ةالرافضة لحق العود)إسرائيل(  رغم مواقف

وهو حق وملك  ،قط بالتقادموال يس ،وغير قابل للتنازل عنه ،ن حق العودة هو حق مقدسأعلى 

 ،ة حسب قرارات الشرعية الدوليةصرار على حق العوداإليجددون وما زالوا  ،جيال القادمةألشرعي ل

 .قضية سياسية نماإ ،اتو مساعدأانات عإن قضيتهم ليست قضية أو 

 :    لي من النكبةالموقف اإلسرائي

ورغم وضوح الكارثة التي حل ت بالشعب  ،1948وتداعيات حرب عام  نتائجرغم كل 

على الدول  1948وكونها انتصرت في حرب عام ، بحدوث النكبة( سرائيلإ) لم تعترف ،الفلسطيني

طلقت وأ ،برواية المنتصر( سرائيلإ)تمسكت  (، والعراقولبنان ،وسوريا ،ومصر ،ردناألالعربية )

والكارثة في بمثابة النكبة والتي كانت  ،(ستقلل)حرب التحرير أو حرب اإلاسم هذه الحرب على 

ن الخرافات داخل كثير مالسرائيلية روجت السياسة اإل ،الحرب ونتائجها وحول هذه ،نظر الضحية

  ،""طهارة السلحوخرافة  ،كثرية العربيةتصرت على األن أقلية يهودية انمثل أ ،إلسرائيلياالمجتمع 

ءات دعاعلى مجموعة من اإلسرائيلية السياسة اإلاعتمدت و  ،هروب اللجئين طواعية ""وخرافة 

، صل: إنكار وقوع النكبة أ، وتسويقها ومنهاعلمية في ترويجهاالتي تماهت معها المؤسسة اإل

لمسؤولية عن من  ا التام والتنصل ،(سرائيلإ) عنعية ختلق عربي هدفه نزع الشر واعتبارها إ
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تبعات سوف يكون لذلك   ،لمسؤوليةها بارار حال إق أنها في (سرائيلإ)إلدراك  ؛حدوث النكبة

 .خلقيةوأ ،ونفسية ،وقانونية ،سياسية

ن ،وتسويق خرافاتها ،إدعاءاتها سرائيلية بترويجالسياسة اإل لم تكتف ا اتخذت إجراءات موا 

ت رفضو  ،والتاريخ ،والماضي ،ولتغييب النكبة من الذاكرة ،لمنع ظهور الحقائق ؛وقانونيةة داريإ

 ،جريمة قيام المنظمات العسكرية اإلسرائيليةعتراف باإل ،الرواية  التاريخية الرسمية اإلسرائيلية

وا الفلسطينيين غادر ن وادعت أ، الفلسطيني من أرضه بطرد الشعب العربي ،سرائيليإلاوالجيش 

اتخذت السلطات اإلسرائيلية إجراءات  ،وايتها الرسمية، وفي سياق تعزيز ر رادتهمفلسطين بمحض إ

دارية أ ،قانونية وجميع المؤسسات  ،ا على محاضر اجتماعات الحكومة اإلسرائيليةبقت من خللهوا 

       ائيلية سر غلقة في األرشيفات اإلم ،سرائيلية التي طردت الفلسطينيين وارتكبت مجازر بحقهماإل

 (.2013، )محارب

عن أن  ،2013أيار عام  18تم الكشف من خلل تحقيق لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية في 

ن جت ألكذوبة أسرائيلية التي رو  لم يكتف بالدعاية اإلعلمية اإل (إسرائيل) بن غوريون مؤسس

فبركة أبحاث أكاديمية ب )شيلواح(نما كلف معهد وا  ، 1948عا عام الفلسطينيين غادروا بيوتهم طو 

 :نتثبت أ

 سطينيين على الفرار في حرب وخارجها شجعت الفل ،قيادات عربية في فلسطين
1948.  

 ساعدوا الفلسطينيين في الهروبوالمتطوعون العرب ،الجيوش العربية ،. 
 .الجيش البريطاني ساعد الفلسطينيين في الهرب 
 الهروب.لمنع  مؤسسات ومنظمات يهودية بذلت جهدا 
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سسته وزارتا الجيش والخارجية وهو المعهد الذي أ ،لطلب بن غوريونشيلواح معهد استجاب 

يليين للقيام بما وتم  تكليف مجموعة من الباحثين اإلسرائ ،بالتعاون مع الجامعة العبرية اإلسرائيليتين

خدمون الذين كانوا ين ين اإلسرائيلييوعمل في هذا المعهد عدد من المستشرق ،طلبه بن غوريون

 .(2013 ،)حزقنية حينها في المؤسسة األمنية اإلسرائيلي

مع ختلفت بعض الكتب واألبحاث التي ا( إسرائيل  )ظهرت في ،بعد عدة عقود من النكبة

تي ومنها ما كشفت عن بعض المجازر ال ،1948الرواية الرسمية اإلسرائيلية تجاه حرب عام 

تيدي كاتس  ومنهم مثلا  ،1948وحرب عام  ،النكبة وبعد ،ثناءوأ ،ارتكبت بحق الفلسطينيين قبل

إيلن ، ومنهم )يضا المؤرخون الجددأ( إسرائيل  )، وظهر فيشف عن مجزرة الطنطورةالذي ك

ا الذين شككو  ،، شلومو زاند وغابي بيتربرغ ( وغيرهمموطي غوالني بابيه، بني موريس ،توم سيغف،

التي  ونزعوا الشرعية عن المعتقدات التاريخية الصهيونية  ،حول النكبةبالرواية الرسمية اإلسرائيلية 

وأن  ،(سرائيل إ)وأنه استخدم للدفاع عن أمن  ،معتقد طهارة السلحومنها  ،حداث النكبهرافقت أ

 . يتعرضوا للطرد القسري أو المجازرولم  خروج الفلسطينيين من بيوتهم كان طوعاا 

الجامعة  ستاذ التاريخ فييشير يئير اورون أ( بة، والنكوالنهضة ،الكارثة)كتابه  في مقدمة

ساطير تأسيسية عن حرب عام وأ ،بلورت رواية تاريخية (إسرائيل)أن "  ،(سرائيل ) إالمفتوحة في

وتسن  ،ق التاريخيةوما زالت تتنكر للحقائ ،سرائيلالمرتبطة بالكارثة والنهضة أي بتأسيس إ 1948

ي حوار بين روايتها وبين وتمنع إجراء أ ،فرض روايتهات، و ى النكبةلى محو ذكر قوانين تهدف إ

وقرية  مدينة 532كثر من طردت الفلسطينيين من أوتنكر أنها  ،اية التاريخية الفلسطينيةالرو 

بيوت القرى والمدن الفلسطينية التي ت المهاجرين اليهود في ها وطن  وأن ،ودمرت معظمها ،فلسطينية

 . (2013 ،)اورون" الم تدمره
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تجاه ( إسرائيل)موقف  عن ومدافعاا اب اإلعلمي اإلسرائيلي متماهياا قابل كان الخطبالم

تام للنكبة الى إنكار لمسؤولية إسرائيل عنها الى  بين إنكارى الروايات التي تنوعت ما فتبن   ،النكبة

 حدوثالتام لنكار . كان لرواية اإل(رائيل إس)ة تهديد متواصل لنزع الشرعية عن ن النكبإعتقاد أ

 :مثلة على ذلكالخطاب اإلعلمي اإلسرائيلي ومن األ رتن تصد  أالنكبة 

في عام  ":وري شانييقول أاإلسرائيلية س نشره في صحيفة هآرت فشلهم( تمفي مقال بعنوان )

، وانتهت الحرب الفتية (سرائيلإ)ش العربية حربا للقضاء على دولة شنت الجيو  1948

نما التسمية األصح هي فشل المعتدي ن ال نتبنى كلمة "النكبة، ولذا يجب أ(سرائيلإ)بانتصار "  وا 

 (. 2011ايار 26صحيفة هآرتس ، )."سرائيلفي محاولة إبادة شعب إ

كار النكبة يقول أريئيل سيغال في مقاله في وفي مقال أيضا يتبنى نفس الموقف في إن

حتيال اإن خرافة النكبة هي عملية " : بعنوان "جراثيم الكراهية الذاتية"اإلسرائيلية صحيفة معاريف 

والمحتمي من  ،معتدي ضحية، وهذه الخرافة تجعل من العادة صياغة التاريخغير مسبوقة هدفها إ

دولة  عداء المحليون والخارجون بهدف خراب. النكبة كذبة يستخدمها األم حربصبح مجر المذبحة أ

 .(2012ايار  16)صحيفة معاريف،  ".اليهود

لطبيعي أن من ا": في مقابلة أجرتها معه الباحثة ةبو زينالصحفي علء الدين أ الكاتبيقول  

ومحاولة إحباط أي  ،على خدمة مشروع تصفية القضية الفلسطينية ،حتلليعمل إعلم يمثل كيان ا

تهديداا وجودياا لمشروع "الدولة  ،خطاب آخر. وكما هو معروف، تعتبر عودة اللجئين الفلسطينيين

ولذلك، يستكمل اإلعلم "اإلسرائيلي"  ،" النقية التي يتحدث عنها اليمين الحاكم في الكياناليهودية

وتغيير األسماء إلزالة أي آثار  ،مهمة المستعمرين األوائل التي تضمنت تجريف القرى العربية

 .(2019آذار ،علء الدين ابو زينه )مقابلة " لوجود الفلسطينيين في وطنهم من األساس
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 : النكبةقانون 

تتجرد من  ولكي الجماعية للشعب الفلسطيني،لكي تنزع مصطلح النكبة من الذاكرة 

 الحية استهدفت)إسرائيل( قوة الذاكرةولشدة خوفها من ن الفلسطينيين، اللجئيمسؤولياتها تجاه قضية 

 حياء ذكرىيجرم إوهو قانون عنصري  ،(ما يسمى )قانون النكبةفرضت ، و جيال الشابةوعي األ

يخول  ،2011 ذار عامآسرائيلي في قانون الذي صادق عليه الكنيست اإلوبموجب هذا ال ،النكبة

سة تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة ي مؤسوزير المالية بتقليص أي دعم حكومي أل

يس يضا تدر أ )اسرائيل(ومنعت  ،ستقلل الدولة كيوم حزن وحدادإ و يحيي يومأ ،يهودية وديمقراطية

 (.www.paljourneys.org) لف عن الرواية الرسمية الصهيونيةتاريخ فلسطين بشكل يخت

في سياستها  (سرائيلإ)رلم تغي  ، 1948حرب عام على  كثر من سبعين عاماا رغم مرور أ    

 : يمكن ايجازها كالتاليالتي  في مواقفها التقليديةاستمرت و تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين 

  لى وبالتالي مسؤولية حلها تقع ع ،الفلسطينيينالذين خلقوا مشكلة اللجئين العرب هم
 .عاتقهم

 الفلسطينيينبما يمكنها من استيعاب وتوطين اللجئين  ،الدول العربية كبيرة وغنية. 
 لعربية على العيش في دولة ن يعيشوا في الدول اأ الفلسطينيين للجئينلفضل من األ

 .يهودية
 الفلسطينيينو مساحة الستيعاب اللجئين أ مكاناا  ()إسرائيل ال تملك. 
 وكسلح ضد  ،هداف سياسيةأل ؛ربية تستخدم اللجئين ومشكلتهمحكومات الدول الع

  (. 2007،سلمة) .(سرائيل)إ

رئيس تحرير مجلة مختارات صبحي عسيله  في مقابلة أجرتها الباحثة مع            

اإلسرائيلية هو إنكار حق اإلعلمية والمضمون في الرسالة  تجاه األساسياال ": وليقإسرائيلية 
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والتأكيد على أن  ،باعتبار أن ذلك يهدد كيان الدولة اإلسرائيلية ،اللجئين الفلسطينيين في العودة

ال يمكن لها أن تستوعب تلك ( )إسرائيلالحل في توطين اللجئين حيث يقيمون في أي دولة، وأن 

من الهاجس  نطلقاا إ ،أن ذلك يعني ضياع إسرائيل نفسهاى اعتبار األعداد من اللجئين عل

 آذار، ،صبحي عسيله  )مقابلة "الديموغرافي الموجود أساسا لدى إسرائيل من الوضع الحالي 

2019). 

اللجئين تجاه قضية السياسات اإلعلمية اإلسرائيلية أن ورد آنفا ما ونستخلص م

م الذي يكتنف ويطغى على سل ،الموروث السياسيى ساسها علعتمدت في أا ،الفلسطينيين

مرير ذراعا مركزيا لت ،علمالذي تحتل فيه ماكينة اإلو  ،سرائيلاألولويات القومية اليهودية في إ

سرائيل عن ظهور خاصة تلك المتعلقة بعدم مسؤولية إو  ،سرائيليةإلوحماية التوجهات السياسية ا

ولي ودول الجوار العربي ر في طمسها وتحميل المجتمع الدستمراواال ،الفلسطينيينقضية اللجئين 

 ،وتقرير المصير ،جهاز التام على مسائل حق العودةواإل ، نشوء قضية اللجئين  مسؤولية

 .سرائيليحتلل اإلصفتهما أخطار وجودية على كيان االب

 اإلسرائيلي:عالم اإل
 طار يقولإلاوفي هذا  ،الصهيونية يديولوجيةألباارتباطا وثيقا سرائيلي إلعلم اإلايرتبط 

ية سرائيلية المعاصرة إزاء قضإلية دراسة للسياسات اأن إ: " نور مصالحةالمؤرخ الفلسطيني 

مع تلك  ن ترتبط خصوصاا أ، و يةن تنطلق من مراسيها الصهيونأاللجئين الفلسطينيين ال بد  

 .(2003 ،)مصالحة"  ()إسرائيل ولى على قيامألاسات التي تشكلت خلل السنوات االسي

تضمنها كل من يالمعاني التي  نوضح الفروقات بينن أال بد  يضاأ طارإلوفي ذات ا

 الصهيونية:ربيع في كتابه الدعاية حامد . يقول سرائيليةإلوا ،وديةواليه ،مصطلح الصهيونية
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تعميق لليهودية  ما الصهيونية فهيأ، سة الدينية في وحدة اجتماعيةاليهودية وتعني العقيدة والممار "

رادة السياسية التي تعبر عن الوجود إلسرائيلية تعني اإلبينما ا ،حضاري للوجود السياسي كتصور

 .(1975 ،ربيع) "طلق التصور الصهيونيوالتعبير النظامي من من ،الحكومي

 الصهيونية:عالم للحركة أهمية اإل

سرائيلي، ومنذ لعامة للمجتمع اإلجندة األفي صياغة ا دورا مركزياا علم تلعب الصحافة واإل 

هداف هذا أتحقيق ذ ساهم في إ ،ساسية للمشروع الصهيونيالرافعة األ علمالبدايات شك ل اإل

 وصوالا صليين( وطرد أصحاب البلد األ ،رض فلسطينأستيطان على )باإل المشروع والتي تمثلت

هيونية على يد مؤسسها الصحفي . منذ قيام الحركة الصسرائيل(إ)قامة دولة إلى تحقيق الحلم بإ

مدينة بال في سويسرا عام  ول للحركة الصهيونية فيألوانعقاد المؤتمر ا ،ثيودور هرتزلاليهودي 

سم )دي إسبوعية تحت أصدار مجلة إتم همية كبيرة و أعلم إلاالحركة الصهيونية  ، أولت1897

لتشجيعهم  ؛هود العالمي بين يوعملت على بث الوع ،لسان حال الحركة الصهيونية وكانت ،(وولت

 .لى فلسطينإعلى الهجرة 

لصهيوني الذي استند الى ال يتجزأ من الخطاب ا سرائيلي جزءا إلعلمي ان الخطاب اإلإ

رض الميعاد ووطن أفلسطين  نأوهي  ،جية الصهيونيةيديولو ألساسية شكلت جوهر اأمرتكزات 

( رضأرض بل شعب لشعب بل أكذوبة )أُ ت وصاغ ،يهود شعب اهلل المختارن الأ، و ولألاليهود ا

 . لوجود الشعب الفلسطيني صارخاا  التي شكلت نفياا 

ستناد لساسية  لعلى تعزيز موضوعات أ ،تها الدعائيةدوادأبت المؤسسة الصهيونية وعبر أ

 ،مة يهودية واحدةأمر ألهي في واقع ا الجماعات اليهوديةن إ: علمي ومنهاعليها في الخطاب اإل
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لصمت الكامل حيال ، مع التزام اها لتأسيس دولة يهودية في فلسطينعضائأمن جمع شمل بد ال 

نما هي تحاول ا  ليست دولة معتدية و  (سرائيلإ) نوأ ،ورتهمو محاولة تشويه صأ لتغييبهم ،العرب

وحسب موازين  ،خرىألختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة وت ،الحفاظ على بقائها وأمنها فحسب

فال غإلوا ،خية المطلقة لليهود الصهاينةالتركيز على الحقوق التارييضا الى استندت أو  ،القوى

  .( 2010، الدليمي ) صليينألرض ااألصحاب أ ،المتعمد لحقوق السكان العرب

 مروراا  ،بدءا من دوره في خدمة المشروع الصهيوني ،سرائيلي بمراحل مختلفةإلعلم اإلمر  ا

وفي كل مرة  ،دواره الحاليةأالى  وصوالا  1948نشأت عام أالتي  (ئيلسراإ)ده لصالح دولة يجنبت

كيد على الصبغة والتأ ،ترسيخ الرواية الرسميةعلى  تعملعلمية اإلدوات ألواكانت كافة الوسائل 

ي حق من حقوق وأن أي إقرار بأ ،دولة يهودية (إسرائيل)والدفاع عن حقيقة أن ،يهودية للدولةال

ن أال بد رأت الباحثة أنه من هنا  .، وتهديد ليهودية الدولةو تهديد للصهيونيةالشعب الفلسطيني ه

علم واإل ةعوالمسمو  ةالمرئيو  )المقروءة سرائيليةإلعلم اإلا وسائلهم وأبرز أنتعرف على 

 .االلكتروني(

                                          الصحافة:

نشأت عدة صحف أحيث  ،تداب البريطانيإلنترة اففي ( سرائيلإ)بدأ تاريخ الصحافة في 

صادرة العدد الصحف  كان (سرائيلإ)، وعند قيام ضها يصدر حتى اليومباللغة العبرية وما زال بع

 التي بدأت فيكانت صحيفة هآرتس  ،برز هذه الصحفأو  ،فيها ثلث عشرة  صحيفة يومية

 . 1939م لتي صدرت عااحرونوت أوصحيفة يديعوت  ،1919الصدور عام 
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وعلقاتها االتصالية  ،وضعيتها الخاصة علىتمكنت الصحافة العبرية من المحافظة 

حقيقية سيطرة  (إسرائيل)الصحافة المطبوعة في عصر ما قبل إنشاء دولة وسيطرت  ،ةبالسياس

 احتلت الصحافة الحزبية ،(سرائيلإ) ، وفي بدايات دولةخرىأ إعلمية ر وسائللعدم توف ؛ومنفردة

ثبيت ثم تميزت فترة الثمانينيات بت ،واخر السبعينياتحتى أ ،نة أساسية في النشاط اإلعلميمكا

صبحت )يديعوت وأ ،(إسرائيل) لقيام بدور أساسي في المؤسسة الصحفية فيالصحف الخاصة ل

 (.(Bagdikian ,1997 الصحف المركزية للدولة وهآرتس( ومعاريف ،حرونوتأ

 : أ . الصحف الحزبية 

الى  ،فهاهداوتغلغل أفكارها وأ ،أن تدعم أحزابهااستطاعت الصحف الحزبية والعقائدية        

ولكن  ،ليس من أجل نشر القيم السياسية فقط ،وقد تدافعت أنشطة الصحف الحزبية ،كل المحيطين

ر جتماعية في انصهاهدافها االلى تحقيق أتسعى فيها إ ،مهمة محددةنها في أيضا بدافع إحساسها أ

 (.(Burge ,1989سرائيلي مع اإلفي صفوف المجت ،جماعات الكبيرة من المهاجرينال

رض أعلى  1948عام  ()إسرائيل قبل تأسيسصدرت  الحزبية التي صحفأبرز وأهم ال
 :  كانت كما يليفلسطين 

حكم في السنوات الذي ، هذا الحزب (لسان حال حزب العمال ) المباي ) البلد (  " "دافار -
 سرائيل . إنشأة  ولى منألا

 صدرها حزب )مابام (.أ) الحارس القومي (  "عل همشمار"  -
 . صدرها حزب الصهيونية العموميةأ"ها بوكر"  -
 .  ا مشكيف" للحزب اليميني التصحيحي"ه -
 .لحزب المتدينين القوميين) المشاهد (  هي  "ها تسوفيه"  -
 .سرائيل (إغودات أيع "لحزب المتدينين األصوليين ) "ها مود -
 . ( 2002، ) مشارقةسرائيلي إلالحزب الشيوعي ا  1947رها عام صد  أ"كول ها عام "  -
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 الدينية :  ةفاب . الصح

ثلث صحف يومية عبرية منتمية لتيارات دينية مثل "هتسوفيه" التي  سرائيل(إ)يوجد في 

ناطقة باسم وصحيفة " هموديع " ال، سرائيل(إ)قبل قيام  )همفدال(يني القومي أنشأها الحزب الد

مواقف دينية متشددة وغير نتشارا وتعبر عن إقدم ألوتعد الصحيفة الدينية ا ،يسرائيلغودات أ

( ن انشق صاحبها )شاخأ، بعد 1985د نئمان " تأسست عام ، والصحيفة الثالثة هي " يتيصهيونية

لتقاليد وا ،والعادات ،على الجوانب الروحية ،غودات يسرائيل، تركز في موضوعاتهاأعن حزب 

 . اليهودية

 الخاصة:ج. الصحافة 

زدهرت الصحافة الخاصة ا ،سرائيليةإللحزبية اصابت الصحافة اأطار التغيرات التي إفي 

حرونوت، أ؛ يديعوت برز هذه الصحفأومن  ،سرائيليإلفي المجتمع ا اكبير  اان لها تأثير التي ك

 ،(سرائيلإ)مية المركزية في اليو  هي الصحف ،صبحت هذه الصحف الثلثأو  ،، وهآرتسمعاريف

 :برز هذه الصحفأفيما يلي تعريف مختصر بو 

، قراؤها من 1919أسست عام ت ،قدم الصحف الخاصةأ. وهي من رضاأل : ومعناهاهآرتس

 ،ومعاريفحرونوت أيديعوت ن م نتشاراا اقل أ، وهي قتصاديةإلوا ،والسياسية، جتماعيةالالنخبة ا

في  صحيفة تتبعال أنها إ ،يدعم الموقف الداعي للسلم الياا ليبر  اا ن هآرتس تتبنى خطابا صحفيرغم أ

 .(Merrill,1969) مر بالجيش، خاصة عندما يتعلق األي الحكوميوقات الخط الرسمم األمعظ

، وهي الصحيفة الخاصة 1939عام  األخبار، تأسستخر آومعناها : ونوتحر أيديعوت 

 . نما ذات طبيعة شعبويةا  و  ،خبةليست صحيفة للنو  )إسرائيل( كثر رواجا فيألا
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ومية الثانية من وهي الصحيفة الي ،1948تأسست عام ، عناها صلة المساءم: معاريف

حاولت الصحيفة منذ تأسيسها الحفاظ على درجة عالية من  ،(سرائيلإ)ناحية حجمها في 

منظور بمعلومات تتماشى مع  ارائهوعلى تزويد جمهور ق ،تجاه الشعب اليهودي ،المصداقية

 .  (2005، )جم الالسياسية القومية المحافظة  ، الذين يعتبرون من ذوي المواقفصحابهاأ

ومنها صحف  ،يضا صحف تصدر بلغات غير العبريةأضافة الى هذه الصحف هناك إلبا

وست والتي تأسست عام مثل جيروزالم ب ،جليزيةباإلنيضا أو  ،وصحف باللغة الروسية ،ة العربيةباللغ

 ،وما زال لها نفس الدور ،(سرائيلإ)قبل قيام  ،في الدعاية الصهيونية اهام اان لها دور وك ،1932

  .ن اتجهت نحو الطابع اليمينيأد خاصة بع

لم تكن تشكل استمرارية مباشرة  ،(سرائيلإ)ة للصحافة العربية التي نشطت في بالنسب

كانت تزخر  ،سطين قبل النكبةن فل، إذ أ1948لسطين قبل عام رت في فللصحافة العربية التي ظه

 قافي والسياسي للمجتمع الفلسطيني، وبعد النكبةالتي عكست النشاط الث ،بالصحف والمجلت

 بالفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين التاريخية وتناولت ،باللغة العربيةالناطقة اهتمت الصحافة 

نتشار الصحف اذاع ، رةلسطينية، وفي سنوات متأخموضوعات المتعلقة بالهوية الفبعض ال

لكي تقنع الرأي  ؛صدار مؤسسات الحركة الصهيونيةمن إ صحف ناطقة بالعربية توظهر  ،ريةالتجا

قلم والترويج له من خلل تجنيد أ ،سطينبفكرة الوطن القومي لليهود في فل ،العام الفلسطيني

 .(Khalidi, 1997)تكتب بالعربية من بين المستشرقين   ،يهودية

 1937ام سبوعية تأسست عوهي مجلة أ ،ي هذا العالمأ (هاعوالم)منها مجلة ف ،جلتالمأما 

وتؤيد ، (سرائيلإ)اسية والكشف عن قضايا الفساد في ، وتهتم بالجوانب السيولها توجه ليبرالي يساري
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سبوعية تنطق بلسان رية أي بالمخيم وهي مجلة عسكأ (بامحينة)أيضا مجلة و  ،قوق العربيةالح

 (.2004) رفوع ، (يل سرائ) إ الهاجاناه قبل قيامكانت مجلة والتي  ،سرائيليإلالجيش ا

 ذاعة والتلفزيوناإل

 ات :ذاعاإلأواًل: 

 .  صوت اسرائيل إذاعةأ . 

بهدف خلق توازن مع  ،بالبث بصورة خفية ،باللغة العبرية (سرائيلإ) بدأ صوت 1940عام 

نشاء إوجاء ، ية والعربية على حد سواءالعبر  الذي كان يبث باللغتين ،صوت القدس البريطاني

ل قيام دولة المجتمع اليهودي في فلسطين قب) بمراقبة مؤسسات الييشوف ،ذاعة يهوديةإمحطة 

تعبير للو  ،ضد المواطنين الفلسطينيين ،جل تغذية الصراع القومي اليهوديأمن  ،القومية (اسرائيل

 ( .  2005، ) جم ال حداثألعن الرؤية الصهيونية ل

 ،باسم الدولة ناطقاا  ()إسرائيل صبح صوتأوتأسيس دولة )إسرائيل(  1948بعد عام و        

 . يديولوجيألجهاز الدولة اأصبح  مباشرة، وبذلكاإلسرائيلية  ئيس الحكومةلى مكتب ر إتبع يو 

)  وسيقىوهي صوت الم ،ج( )ريشتيضا أالموجة الخفيفة و  ،ب( )ريشتوهي ب . شبكات البث 
 لى العرب فيإولكنها موجهة  ،(سرائيل إ ) ضمن صوت 1958نشأت عام أالتي  ،د(ريشت 

ذاعة إلرواية البديلة لما تبثه محطات الى بث الإوتهدف  ،وفي العالم العربي عامة (سرائيل)إ
  .سرائيلي ) الشاباك (إلااألمن ل جهاز يتم التحكم  بمضامين بثها من خل وكان ،العربية

 . االسرائيليج . موجات الجيش 

عام  شأت، أنذاعية حكوميةإوهي محطة  ،تساهال( )غاليةيلي سرائذاعة الجيش اإلإ
 .  سرائيليجنود الجيش اإل لتخدم، 1950
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  ية:لتلفزيوناالقنوات اثانيًا: 

 :(القناة االولى)أ . التلفزيون الحكومي 

ففي فترة  ،1967ن بشكل قوي بحرب حزيرا ،(سرائيل)إتبط تاريخ التلفزيون الحكومي في ير 

تمكن هؤالء من ، ()إسرائيل ستقبال التلفزيونية فيالجهزة اأرب وعلى الرغم من قلة عدد مالكي الح

البدء  ،(سرائيلإ)لعربية قررت حكومة وللرد على الدعاية ا، مشاهدة محطات تلفزيونية عربية

 . (2005، )جم السرائيلي إزيون حكومي تلفبتأسيس 

 . والقناة التلفزيونية كان ،والقناة العاشرة ،ري: القناة الثانيةب . التلفزيون التجا

                                 : لكترونيةالصحافة اإل  ثالثا:

  .رئيس الحكومة، موقع وزارة الخارجية موقع ديوانسرائيلي، إلمواقع الجيش ا -
ا قدرة في التأثير وله ،هي وحدة عسكرية كبيرة :سرائيليإلوحدة المتحدث باسم الجيش ا -

  .ومكوناته ،ووحداته ،فيما يتعلق بالجيش ،على الممنوع والمسموح بالنشر

أجرتها  خلل مقابلةأبو زينه علمي علء الدين يقول اإل ،سرائيليحول مكونات اإلعلم اإل

 :معه الباحثة

حدث وجزء يت ،إعلم الكيان مقسم، موضوعياا، إلى قسم يروج للسياسات الحكوميةن إ "

التوجهات اليمينية للمؤسسة  ،بلسان المعارضة. من الطبيعي أن يعكس اإلعلم الموالي والسائد

وبذلك من الطبيعي أن ال يتحدث ، أي العام الذي يفرز هذه المؤسسةالسياسية في الكيان والر 

عن يتحدث  ،لكن جزءاا من اإلعلم الخاص ،عن اللجئين الفلسطينيين بتعاطف ،اإلعلم الرسمي

أو من باب مماحكة الخطاب الحكومي ومعارضته.  ،مشكلة اللجئين، إما من باب ذكر الحقائق
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قاء الهيمنة وحتى عندما ُتطرح مسألة اللجئين الفلسطينيين بإيجابية، فإنها تطرح في إطار ب

  .(2019،زينه، آذاربو الدين أعلء)مقابلة ."اليهودية على فلسطين

 :إسرائيلعالم في الرقابة على الصحافة واإل

تفرض سياسة رقابية  ،سرائيليةإلن المؤسسة العسكرية افإ ،1948عام  (سرائيلإ)منذ قيام 

على رقابتها المؤسسة العسكرية ومارست  ،نيةمأذات تعليلت  بحججعلم إلاالصحافة و على 

افة لعام ومرسوم الصح ،نشاء لجنة المحررينومنها إ ،من خلل عدة أشكالاإلعلم اإلسرائيلي 

من أتخص  قيود حول نشر معلومات سرية وهي ،من قانون العقوبات 113المادة ضا أيو  ،1933

 .الدولة

من ألوسلطات ا ،ن محرري الصحف العبريةبي، 1945عام المحررين لجنة تكونت 

خلص للمشروع إلبدى الصحافيون نوعا من اأوبموجبها  ،في فلسطين ،ات اليهوديةللمستوطن

ى جميع تفاق علإلهذا ايتم تطبيق و  ،الرقابة العسكرية على ما ينشرونالقبول بفرض ب ،الصهيوني

حدى اآلليات المركزية إى إل ،هذه اللجنة تحولتومع الوقت ، (في )إسرائيلالصحف اليومية 

 اإلسرائيلية. منية والعسكريةألللمؤسسات ا علمإلرادي من وسائل اإلللرضوخ ا

 ،هذا المرسومبموجب و  1933عام مرسوم الصحافة هناك  ،نلى لجنة المحرريإ باالضافةو 

 يعد نادرمر ذا األوه ،ن تحصل على تصريح من الدولةأبعد ال إ، صدار صحيفةإيسمح بال 

 . (2005، )جم الالديمقراطية الدول في الحدوث 

ولها ية المسموح تدايديولوجوالقنوات األ ،لى تحديد اإلتجاهاتإ ،العسكريةمهمة المؤسسة تمتد 

المطبوعات بحجة تأثيرها على " من ما شاءت  ،وتمنع الرقابة العسكرية ،سرائيليفي الكيان اإل
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الصهيونية تصب في منحى علمية والثقافية العملية اإل ،بة العسكريةوبذلك تجعل الرقا ،من "األ

   .(2004 ،)رفوع

رئيس تحرير وكالة نائب صلح جمعة مصيلحي اإلعلمي ة مع جرتها الباحثمقابلة أ خلل

 الرسمية تتبنى وجهة النظر ،سرائيليةإلاعلم ن وسائل اإلإ"يقول: أنباء الشرق األوسط المصرية 

ن و علمياإل، سرائيلييناإل ،واألمنيين سياسيينوال ،علمييننه ال فرق بين اإلأوالمعروف  ،سرائيليةاإل

يكون  ،قات كثيرةو أوفي  ،سرائيليةإلان جهزة األمأسرائيلي وفي اإلن يعملون في الجيش و يسرائيلاإل

عمليات التعبئة وعند ،و المؤسسة األمنيةأمدى الحياة في الجيش حتياط إالصحفي ضابط 

 مصيلحي،صلح جمعة  )مقابلة ."ن في الجيشويعملو  ،علميين مجندينن كل اإلأنجد  ،العسكرية

 .(2019نيسان، 

جميعها تخضع للرقابة  ،حافة بشكل خاصوالص ،سرائيلية بشكل عامإن وسائل اإلعلم اإل

ي يحذر ويمنع الصحف من ن الرقيب العسكر أ ،طابع األولالوتتخذ هذه الرقابة طابعين:  ،سكريةالع

لرقيب والطابع الثاني هو أن ا، لق بأمن الدولة الخارجي والداخليالتي تتع ،خبارنشر بعض األ

                ي عليهم تجنب الكتابة عنهاعددا من المواضيع الت ،العسكري يوزع على المحررين

( Lowenstein,1970). 

يوناتان مندل  سرائيلي( )أكبر موقع الكتروني إسرائيلية اإل  wallaيقول مراسل وكالة    
حين تصل األمور ": سرائيلية (وان ) تمويه الحقائق في وسائط اإلعلم اإلتحت عن ،في مقال له

سرائيلي ، الجيش اإلهنا تتحول المسألة إلى نحن وهم ،ود للحريةجال يعود هناك و  ،منالى األ
ي رواية در أوالذي يتص ،وهو الخطاب الوحيد المسموح به ،وتكون الغلبة للخطاب العسكري ،والعدو

 (. 2008 ،مندل)ممكنة."
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ريات الصحافية المتاحة لوسائل اإلعلم اإلسرائيلية حول الحيضا مندل في مقاله ويضيف أ

شغل منصب رئيس يالذي كان  ،يغئيل يادين ،حول ما قالهويعلق  ،منيةي الشؤون األخاصة ف

، جازة سنويةهو جندي في إ (إسرائيل)المواطن المدني في " : مضىفيما  ،يسرائيلأركان الجيش اإل

، )مندل "جازة إ ةا الحصول على أيفل يمكنه ،سرائيليةعلم اإلأما وسائل اإل شهرا،أحد عشر  تدوم

2008). 

يجب عرضها على ، و ضرورية ألمن الدولة ،إسرائيل()وهناك موضوعات محددة تراها 

منها ما يتعلق بالموضوع النووي، والصفقات العسكرية، والوثائق والمباحث و ، الرقابة المسبقة

 ،جهزة األمنيةمليات العسكرية التي تقوم بها األوالعتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، التي ت ،السرية

وكل ما من شأنه تعريض السلمة العامة  ،وأي معلومات ذات قيمة عسكرية، المواقع العسكريةو 

 .(1995 ،هنغبي)للخطر 

مكن لإلعلم ال ي": مع اإلعلمي ماهر أبو طير، يقول ،في مقابلة أجرتها الباحثة 

بقيت  ،يسارية أو أصوات ،أو حيادية ،بضعة آراء مستنيرةباستثناء  ،ن يكون محايدااإلسرائيلي أ

والمشروع مني ومتأثرة بالتوجه األ ،لي في المجملسرائيمن المشروع اإل جزءاا  االسرائيلية الرواية

  .(2019، رطير، آذابو ماهر أ )مقابلة ."السياسي لكيان االحتلل

 جهاالذين يتماهون مع األكاذيب التي ترو   ،واإلعلميين اإلسرائيليين ،وحول الصحفيين

في كثير من كتاباته الدعاية  الذي كشف (سرائيل شاحاكإ)يقول  ،ترويجهاويقومون ب (سرائيلإ)

الصامته من  عصابةال" :(الديانة اليهودية وتاريخ اليهود)في كتابه  (سرائيلإ )كاذيب التي تبثهاألوا

 نهمأل ،يكذبون بدافع وطنيتهم هؤالء  ،والصحافيين والشخصيات العامة كالكتاب ،شباه المثقفينأ

نهم كذبة إ ،صورونه المصلحة اليهوديةما يت جلأن يكذبوا من أن واجبهم يقضي بأ ،يعتقدون
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 نفسهم وجهاا أعندما يجدون  ،ى الصمتإلهو نفسه الذي يدفعهم  ،ور الوطنين هذا الشعا  و  ،وطنيون

 (. 1997، )شاحاك "مييز ضد الفلسطينيين واضطهادهممام التأ ،لوجه

إن  "يقول:المختص بالشأن اإلسرائيلي حجازي  حسناإلعلمي مع جرتها الباحثة في مقابلة أ

فإذا عدنا إلى مفردات الخطاب  ،منيةعلم الصهيوني يرى بمنظار المؤسسة السياسية واألاإل

تحت المقولة  ،لى ديارهملحق الفلسطينيين بالعودة إ ،مطلقاا  ننا نجد رفضاا اإلعلمي الصهيوني فإ

 ،كل الدول العربية ليعيشوا فيها ينمام الفلسطينين أأ ،يان اإلحتللك ورسميا في ،الرائجة شعبيا

من يظهر الكثير  ،علمبل إن هذا اإل .سرائيل(ة واحدة هي )إبينما ال يوجد لليهود سوى دول

لق هذه المواقف من ويعتبر من يط ،ويافا ،وحيفا ،لى عكابمجرد التذكير بالعودة إ ،الغضب

 (.2019 آذار، حجازي،)مقابلة حسن  ."( )إسرائيل ىلقضاء علبأنه يريد ا ن،الفلسطينيين

والعسكرية منية ويخضع للسياسة األ ،هإعلم موج   ،ن اإلعلم اإلسرائيليأمكن القول وبهذا ي

لم يكن و  ،سرائيليةطاب المؤسسة السياسية الرسمية اإلمع خ ،علم متماهي تماماوهو إ ،اإلسرائيلية

وبشكل خاص تجاه  ،سرائيليمن قضايا الصراع العربي اإل قضية يةأ اهتج ،محايداا  علماا إ ،يوما

ها أي أن ،اليهودي للدولةبالطابع  ،هذه القضية تتعلق مباشرة نأل ،الفلسطينيينقضية اللجئين 

 .تقوض يهودية الدولة
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 الدراسات السابقة ثالثًا:

ألهم الدراسات  سحم جراءإقامت ب ،المشكلة البحثية حرصا من الباحثة على التعمق في

حول  ،ى وافيةرؤ قدمت التي  ،من الدراساتواستفادت ، و بأخرىأبدرجة  ،بموضوع البحثالمرتبطة 

 ،يضاأو  ،وتحديد المنهج المناسب لها ،اسةفاد الباحثة في بلورة مشكلة الدر أمما  ،موضوعات محددة

من أهم و . ري لدراستهاالنظ بثراء الجانإفي  ،من إطلعها على الدراسات السابقة حثةالبا استفادت

تتعلق بالجانب  ،الدراسات التي عالجت موضوعات، نها الباحثةالتي استفادت م ،الدراسات السابقة

 :ومنها ،النظري

 الفلسطينيين.باللجئين  ،دراسات تتعلق -
 .سرائيليإلعلم اإلبا ،دراسات تتعلق -
 (.  األنروا)شغيل اللجئين الفلسطينيين غوث وت تتعلق، بوكالةدراسات  -

 :عرض موجز ألهم الدراسات السابقة يلي وفيما

  .: مرتكزات وأساليب الدعاية اإلسرائيلية في إذاعة صوت إسرائيل(2000)دراسة المطيري 

السياسية يديولوجية والدعاية ألعرف على التكامل بين المفاهيم االتالى  هدفت دراسة المطيري

، وقدمت تعريفا عن 2000الى عام  1999يلية من عام ائسر إلذاعة اإلفي نشرات االخبار في ا

عن تلك الحالة  تي يسعى لتحقيق مكاسب وقتية تعبرنه خطاب براغماأسرائيلي بإلا الخطاب

وعات تحاورية ومشاريع من مشر  ،سرائيل(وا  )راضي الفلسطينية ألالسياسية التي عاشتها وتعيشها ا

 .خبارالمضمون لنشرات األ أداة تحليلالدراسة ت واستخدم ،محادثات كامب ديفيدبان إللتفاوض 
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 .سرائيل ودور اإلعالم: الحرب النفسية في إ(2003)دراسة شليفر 

رب النفسية والصراعات بين الدول علم في الحلى التعرف على دور اإلإ هدفت دراسة شليفر

لحرب ستراتيجية في اسية وكيفية استخدام المعلومات االالحرب النف مفهومتناولت وقد  ،والمجتمعات

 .بشكل تحليليي رائيلسإلعلم اإلوتناولت مفهوم ا (في )إسرائيلعلم إلجهزة اأات ، ونشاطالنفسية

  .: مائة وعشرون عامًا من الصراع الصهيوني الفلسطيني(2003)ياهف دراسة 

يا مجموعة من القضاإلى تناول  البارزين(حد مؤرخي النكبة أ) هدفت دراسة ياهف وهو

تي لم من الرواية ال منطلقاا  ،عاما 120سرائيلي المتواصل منذ لفية في الصراع العربي اإلالخ

طهارة و  ،الترانزفيرو  ،رضألمسائل اباألساطير الصهيونية التي نسجت حول  تدرس فيما يتعلق

فيما يتعلق و  ،يرساطألكذوبة هذه األيثبت ووثائق  ،تاريخية مصادر علىياهف  واعتمد ،السلح

ن العصابات الصهيونية كانت أر من الشواهد التي تظه اا عددياهف ستعرض ارة السلح بطها

 .ن بارز في الفكر النظري الصهيونيوفكرة الترحيل هي عنوا ،كثر عدوانيةألا

: حرب لبنان الثانية من وجهة نظر المحللين في وسائل اإلعالم (2007)بن آري دراسة 
 المكتوبة في إسرائيل

لثلث  فيالصحل التحلية وجهات نظر المحللين من خلل الى معالج أري هدفت دراسة بن

على  للوقوف ،ديعوت احرونوت، هآرتس، معاريفي: ، وهيسرائيل(إ)من الصحف المرموقة في 

 (ر في )إسرائيلثر ذلك على متخذي القراأو  (سرائيل)إي العام في أثر هذه الصحف في بلورة الر أ

راسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على اسلوب تحليل ، وتعتبر الدزماتألفي وقت ا

 المضمون في تحليل المقاالت التحليلية في الصحف الثلث.
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 FIXING UNRWA.JAMES) : إصالح األونروا(2009دراسة ليندسي )
G.LINDSY,2009,THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST 

POLICY . 

اف المرتبطة بها )الدول المانحة، طر ألن وجهة نظر ااالونروا م دراسة ليندسي تناولت  

 ،طرافألروا من األناى نتقادات التي وجهت الإلوبينت الدراسة ا ،(حتللإلة ا، دولالدول المضيفة

ن تضمن ألى ضرورة إوخلصت  .اثيةغإن مهمتها أ علماا  ،ني االونروا لمواقف سياسيةبرزها تبأو 

لدعم منظمات  الصحيح وليستجاه لى االإن التمويل يذهب أا الة للدول المانحة وخاصة امريكالوك

 . سرائيلا  رهاب ضد امريكا و إلاد ينتهجون العنف وافر أو 

 .ن الفلسطينيون بين اإلغتراب واإلندماج السياسيئوالآلج: (2010ض)دراسة مبيّ 

ندماج السياسي لدى إلو اأ ضطرابإللى معرفة مدى انتشار ظاهرة اإ هدفت دراسة مبيض

المنهج الوصفي و  ،نهج التاريخياعتمدت على المو  ،ن الفلسطينيين في مخيم بلطةجئيالل

ن الفلسطينيين في مخيم ثرا في شعور اللجئيأن الحياة في المخيم تترك ألى إ. توصلت حصائيإلا

غتراب السياسي إللجئين في المخيم نحو شعورهم باكما بينت تساوي ال ،غتراب السياسيإلبلطة با

ي المخيم ذلك لكون اللجئين فو  ،واالنتماء السياسي ،المؤهل العلمي ،الجنس ،يث العمرمن ح

 .يعيشون المأساة ذاتها

  .حق العودة لدى الالجئين الفلسطينيين :(2011بو رمضان )أ

اللجئين ولة عن تمسك ؤ بعاد النفسية المسرفة األمعإلى  أبو رمضان دراسةهدفت 

وتطبيق  ،تحقيق هدف الدراسة جرى استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ولالفلسطينيين بحق العودة

استبانة لقياس مستوى االنتماء للوطن والتمسك بحق العودة لدى اللجئين الفلسطينيين في قطاع 
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عام الذي يمثل بعاد النفسية كعوامل مكونة للعامل الن األواستخدام التحليل العاملي للكشف ع ،غزة

البعد بعاد النفسية وهي )بعاد تصف األأ، وجرى الحصول على ثمانية التمسك بحق العودة

(، وتكونت والسياسي ،والقانوني ،والديني ،والوجداني ،واالقتصادي ،والثقافي ،والوطني ،االجتماعي

 اللجئين في محافظات قطاع غزة . ( فرد من639عينة الدراسة من )

 2009-2008ية للحرب على غزة من : تغطية الصحافة اإلسرائيل(2012)دراسة عدوان 

 ،احرونوت يديعوت ،هارتس)لى توضيح دور الصحف الثلث إهدفت دراسة عدوان 

. ليل المضمون. واعتمدت المنهج الوصفي واسلوب تحالحرب على غزة في تناولها (ومعاريف

ة لتعزيز من سياسة الحكومن صحف الدراسة استغلت المصدر الرسمي الفلسطيني لأى إل خلصتو 

اد للمؤسسة ن الصحف قامت بدور تعبوي يميل للتصرف كامتدأو  ،سرائيليإلي العام األدى الر 

 كما بينت أن .دائهاأوحياديتها في على مصداقيتها  ما انعكس سلباا  ،سرائيليةإلالسياسية العسكرية ا

تقوم علمية التي إلنفس السياسة ااتبعت  (ومعاريف ،احرونوت يديعوت ،هارتسثلث )الصحف ال

 . سرائيليإلي العام الداخلي اأى مجريات الحرب على غزة تجاه الر على التضليل والتعتيم التام عل

 : دور المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في صناعة القرار السياسي الخارجي(2012دراسة خلف )

اسي سرائيلية في صناعة القرار السيإلى تبيان دور المؤسسة العسكرية الإهدفت دراسة خلف 

دت الى تنامي دور المؤسسة العسكرية في صناعة القرار أوقدمت تفسيرا للعوامل التي  ،الخارجي

تمتد و  سرائيلي كاألخطبوطإلتنتشر في النظام والمجتمع اية ن المؤسسة العسكر أوتوصلت ، السياسي

. كما توصلت والحكم ،ستيطانالوا ،علمإلوا ،والتعليم ،قتصادإلوا ،منألكأدوار في مجال ا اذرعهأ

تلك حصري للمعلومات وبام ،نضباط المؤسساتيإلسرائيلية تتمتع باإلن المؤسسة العسكرية اأ إلى
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ومؤثر على القيادة السياسية في  ،خبرة اذ مهنياا  وتمتلك طاقماا  ،قرار سياسيساس كل أالتي تعتبر 

 . (سرائيل)إ

جئين الفلسطينيين في ظل لالفصائل الفلسطينّية تجاه قضية ا: خطاب ال(2015و عجينة )أب
 .مفاوضات الحل النهائي

التركيز على الخطاب السياسي للفصائل الفلسطينية تجاه قضية  هدفت دراسة أبو عجينة

عام الى بداية  1948لجوء عام اللجئين الفلسطينيين وذلك عبر المراحل الزمنية من بداية ال

2015 . 

ساس الشرعي ألان أو  ،وتطورها فيما بعدن نشأة مشكلة اللجئيأبو عجينة دراسة وضحت 

 مشاريع تسوية قضية اللجئين، وتناولت 194جئين يرتكز على القرار الآلوالدولي لحل قضية 

مشكلة اللجئين الحل العادل ل وبينت ماهية (سرائيلية والفلسطينية والعربية والدوليةإلاالفلسطينيين )

والموقف الرسمي الفلسطيني من قضية  لفلسطينيةورصدت مواقف الفصائل ا، ومسيرة المفاوضات

جماع وطني إنه هناك أ وخلصت إلى، يالتاريخي والوصفي التحليل المنهجيناستخدمت . اللجئين

ن قضية اللجئين أو  ،وعدم التنازل عنه ،ك بحق العودةمن كافة الفصائل الفلسطينية على التمس

همها قرار أومن قرارات االمم المتحدة و  ،خيريهي قضية شرعية استمدت شرعيتها من حقها التا

194. 

اإلطار الدعائي اإلسرائيلي باللغة العربية نحو المقاومة الفلسطينية عبر  (:2017دراسة نعيم )
 شبكات التواصل اإلجتماعي

الفلسطينية  سرائيلي باللغة العربية نحو قضية المقاومةإللى رصد الخطاب الدعائي اإ هدفت

 ،فيسبوك وافيخاي ادرعي على تويترجتماعي صفحتي المنسق على الإلل افي شبكات التواص
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ومنهج دراسة العلقات  ،الخطاب تحليل، المسحيةمنهج الدراسات ما هو  انهجمن واعتمدت

ن ألى نعيم إدراسة  . وخلصتعلميإلطار اإلوا ،علميةجندة اإلنظريتي األستخدمت . واالمتبادلة

ت واعتمد ،طلق النارإوتلها موضوع  ،مام صفحتي الدراسةتهاموضوع تصنيع السلح تصدرت 

تشويه صورة المقاومة  ىإلوهدفت  ،سرائيلي وغير الرسميإلالصفحتين على المصدر الرسمي ا

 . ولىألوب التضليل والتعتيم بالمرتبة اسلأوجاء  ،الفلسطينية

 .الفلسطينيةدور وكالة غوث وتشغيل الآلجئين في المخيمات  :(2017سطل )األدراسة 

لى التعرف على دور وكالة الغوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين في إهدفت دراسة األسطل 

هم ملمح حياة اللجئ أحيث تناولت  ،2017عام  ت الفلسطينية منذ نشأتها وحتىالمخيما

نكبة تداعيات الوما رافقه من  1948حتلل االسرائيلي في عام إلومراحل معاناته منذ ا ،الفلسطيني

وفي دور الجوار والحرب  ،المحتلسرائيلية المتكررة في الداخل الفلسطيني إلمرورا بالحروب ا

ونروا في هدافها في سرد دور األأهم أوتتلخص . هلية السورية حالياا ألهلية اللبنانية والحرب األا

 ،المنهج التاريخي. وتم استخدام نسانيةإلستشراف مستقبلها تجاه قضاياهم اوا ،المخيمات الفلسطينية

زمات مستمرة في ألوا ،ن الكوارثأى األسطل إلدراسة . وتوصلت الستشرافي، واوالوصفي التحليلي

غاثي الدور اإلعدى دور وكالة الغوث نه لم يتأو  ،المخيمات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين

 . نسانياإل

 ى الفيس بوك : اإلطار اإلعالمي للدعاية اإلسرائيلية عل(2018) دراسة خرابشة

سرائيلي لوسائل إلعلمي باسم الجيش اإلالناطق االى تحليل منشورات هدفت دراسة خرابشة 

ثير ألمعرفة مدى ت ؛اسمه على الفيسبوك على صفحته التي تحمل( درعيأفيخاي أ)علم العربية إلا

لنتائج المترتبة عليها هدافها واأهم أبراز إلسرائيلية على المتابع العربي و إلعلمية اإلهذه السياسة ا
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سلوب تحليل المضمون أو  ،المنهج الوصفياعتمدت  .25/3/2018_1/1/2018من الفترة 

ن فئة أالى خرابشه دراسة . توصلت المعلومات واستخدام المقابلة كاداة في جمع ،بواسطة االستمارة

لهدف من وضمن فئات ا ،ستراتيجي جاءت في المرتبة االولى في منشورات ادرعيإلطار اإلا

علمية فقد حلت فئة إلما فئة المصادر اأ ،ولىألعلم في المرتبة اا  خبار و أفئة  المنشور كانت

لمستخدمة احتلت الصور وفي فئات المرفقات ا ،ولىألاد على نفسه كمصدر في المرتبة اعتمالا

 .بسلم الترتي

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

وتعدد موضوعاتها، وعمق تناولها  ،تضح تنوعهاي ،من خلل استعراض الدراسات السابقة

الدعاية سرائيلي و إلعلم اإل، امثل )قضية اللجئيندراسة تتعلق بموضوع هذه ال ،لعناوين هامة

ث غو  ، ووكالةوبعدهارقي في فلسطين قبل النكبة التطهير العحول سرائيلية إل، والرواية االصهيونية

 .لجئين الفلسطينيين(لودة لحق العو  ،وتشغيل اللجئين الفلسطينيين

بدراسة من قبل الباحثين هتمام ايلحظ أن هناك  ،سابقةطلع على الدراسات المن خلل االو 

سرائيلياا عربياا و  ،فلسطينياا اإلعلم اإلسرائيلي  ، الفلسطينيينهتمام بتناول قضية اللجئين اوأيضا  ،، وا 

خاصة أن قضية اللجئين  ،بحاثواأل ،اساتبحاجة إلى مزيد من الدر هذه العناوين ما زالت لكن 

 إال أنها ما زالت تشكل مأساة كبرى ،الفلسطينيين رغم مرور أكثر من سبعين عاما على نشوئها

وألحفادهم الذين تجاوز  ،1948الجئ فلسطيني شردتهم العصابات الصهيونية عام ألف  750ل

 .مليون الجئ 5،9إلى  2017دهم عام عد
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و أوالتي ظهر من خللها التشابه  ،ثةالتي تناولتها الباح ،ات السابقةمن خلل عرض الدراس

 والتي جاءت لتكمل جانباا  ،دراستهاهمية ألدى الباحثة عزز ت ،الدراسة الحالية ختلف بينها وبيناال

استعراض الدراسات ، وعليه يتضح من خلل لتي لم تظهر في الدراسات السابقةا ،من الجوانب

  :السابقة ما يلي

 : وجه التشابهأ

 :ع الدراسات السابقة من حيثية متتشابه الدراسة الحال

رائيلي الذي سإلعلم اإلوتأثيرها في ا ،نيةالحركة الصهيو  دور ناحية إبرازتفاق من اهناك 

صهيونية في الحركة الرستها ألى جذوره التاريخية التي إستندا م ،سرائيل(إ)تشكل بعد قيام دولة 

 ،نعيمو) (2012عدوان، ( و)2000 ،)المطيري وهذا ما ظهر في دراسة ،1897مؤتمر بازل عام 

 .(2003 ،و)ياهف (2017

 .في استخدامها المنهج الوصفي ،مع بعض الدراسات السابقة ،تتفق هذه الدراسة

طار إلمن حيث االعتماد على نظرية ا (2017،نعيمدراسة )مع  ة الحاليةاسدر الاتفقت         
  .علميإلا

 ،ثرتها كثيراا أو  ،معلومات قيمة ،للدراسة الحاليةوالتي قدمت  ،بعد مراجعة الدراسات السابقةو   

ميزت ت ،ن هذه الدراسةأن تبي ،خرى مشابهةأودراسات  ،اض الدراسات السابقةوعلى ضوء استعر 

 : عن الدراسات السابقة من حيث

السياسة  لى موضوعة تأثيرإرق لم يتط ،من الدراسات السابقة )حسب علم الباحثة( ياا أن أ

لما  ،ثير السلبي الكبيرالتأولم يتم تناول ، على قضية اللجئين الفلسطينيين ،سرائيليةإلعلمية اإلا
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للشعب وما جرى من عملية تطهير عرقي  ،حول النكبة ،تزييف للحقائقسرائيل من إمارسته 

 تبعاتلم تتناول  ،السابقة إلى أن أيأ من الدراسات إضافة .1948حرب عام خلل  ،الفلسطيني

قضية من المسؤولية عن ظهور  ،وتنصلها الكامل ،لحدوث النكبة (إسرائيلحالة اإلنكار من قبل )

  .ناللجئين الفلسطينيي

صين بالشأن صختالمعلميين العرب إلوجهة نظر احالية بالتعرف على تفردت الدراسة ال

من  يماناا ، إقضية اللجئين الفلسطينيينة تجاه حول السياسة اإلعلمية اإلسرائيلي ،سرائيليألا

، دور بارز من خلل موقعهم المطل والمؤثر في الرأي العامو  ،إلعلميين العربالباحثة بأن ل

 قت الرواية الصهيونية المضلل ةلتي سو  ا ،ي للسياسة اإلعلمية اإلسرائيليةلتصدفي ا ،وفعال

ي التي تتنصل من أ ،ياسة اإلسرائيليةاهت مع السوتم ،واللجوءالنكبة  حول ،فة للوعيوالمزي  

من وعي ومعرفة  ،. ونظرا لما يتمتع به اإلعلميون العربنكبة وتداعياتهاؤولية عن حدوث المس

نعاش الذاكرة القومية  ،يتعلق بالقضية الفلسطينية ستنهاضيا في كل ماإ اا دور  ،فيقع عليهم تحديداا وا 

 .قضية اللجئين الفلسطينيين حول

، ولكون باستخدام المقابلة كأداة بحث ،بقةعن الدراسات السا ،الدراسة الحاليةواختلفت 

من بين ؛ لقناعتها بأنها األنسب ارتأت الباحثة استخدام أداة المقابلة ،علميينمجتمع الدراسة من اإل

وهي  ،ةهي أداة هامة وناجح ،المقابلةإذ ترى الباحثة أن  ،مثل( )كاالستبانة األدوات األخرى

ال يمكن لنا  ،وتوفر معلومات جديدة ،والمواقف ،اآلراءو  ،األفضل للحصول على المعلومات

 . التي قد تحتاج إلى تحديث وتدقيق ،من الكتب والمراجع األخرى ،الحصول عليها
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 لثالفصل الثا
 الطريقة واإلجراءات
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 لثالفصل الثا

 اإلجراءاتالطريقة و 

اإلجابة و لتحقيق أهداف الدراسة  ،التي تم  تطبيقها ،الطريقة واإلجراءات هذا الفصل يتناول

وسيلة و  ،وأداتها ،وعينتها ،مجتمعهاوصف و  ،ويشتمل على تحديد منهج الدراسة، على تساؤالتها

الباحثة باتباعها لتنفيذ التي قامت  ،إضافة إلى عرض اإلجراءات، حقق من صدق هذه األداةالت

 :هم اإلجراءات المتخذة في الدراسةي عرض أل، وفيما يلالدراسة

 الدراسة: منهج

على  ساساا لية المرتكزة أسرائيلسياسة اإلل تحليلياا سياقا تستدعي لطبيعة الدراسة التي  نظراا    

وانعكاساتها على قضية  ،وخصائصها ،وتأثيراتها ،اولتحديد هذه السياسة وطبيعته ،الفكر الصهيوني

 الوصفي.المنهج  عتماد علىالارتأت الدراسة االلجئين الفلسطينيين 

 الوصفي:المنهج 

واقع وصف ساس أعلى  ،يقوم هذا المنهج، إذ لى البحوث الوصفيةإتنتمي هذه الدراسة 

 ،ونوع العلقة بين متغيراتها ،هاووصف طبيعت ،و الظاهرة موضوعة الدراسةأ ،المشكلة وخصائص

ى هذا عل ،واعتمدت الدراسة. وتحليل هذه النتائج حولها ى نتائجإلللوصول  ،واتجاهاتها ،سبابهاأو 

السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين  الرتباطه بدراسة ،المنهج

ستنتاجات إلى إ ،بهدف الوصول ،ليلها وتفسيرهاوتح واآلراء المتعلقة فيها ،والمواقف ،حداثاألو 

 حولها. مفيده
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وقف و مأ ،خصائص مجموعة معينة ،حليل وتقويمتصوير وت ،وصفيةالبحوث ال تستهدف  

و أو موقف أ ،الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة و دراسة الحقائقأ ،يغلب عليه صفة التحديد ،معين

، دون الدخول في ية ودقيقة عنهاعلى معلومات كاف ،هدف الحصولب ،حداثألامجموعة من 

ومدى ارتباطها بظاهرة  ،هرة معينةعدد مرات حدوث ظا ،قديرلى تإضافة إ، و التحكم فيهاأسبابها أ

  (.2006، )حسينخرى من الظواهر أ و مجموعةأ

 :مجتمع الدراسة

 .بالشأن اإلسرائيلي نيصصختالم ،ن العربيعلميإلمن ا ،يتكون مجتمع الدراسة

 

  :عينة الدراسة

ميين العرب المتخصصين الباحثة لعدد من اإلعل خلل متابعةتم اختيار عينة الدراسة من 

من كتابات وتحليلت تتعلق والمتابعين للشأن اإلسرائيلي واطلعها على انتاجاتهم اإلعلمية 

كون هذه الدول لها  واألردن ،ولبنان ،من مصرعينة بقضية اللجئين الفلسطينيين وتم اختيار ال

لت اللجئين الفلسطينيين بعد ارتباطات تاريخية بالقضية الفلسطينية وهي دول الجوار التي استقب

وكاالت في صحف و ورؤساء تحرير ب أعمده، اكت   من ،تشكلت عينة الدراسة .1948حرب عام 

علميين  ،مواقع إخبارية معروفهو   ،إسرائيلية وفلسطينيةبحاث ودراسات عاملين في مراكز أوا 

 ،نمحللين سياسييو  ،نوكت اب صحفيي ،في صحف ومجلت ،ليةمحررين للشؤون اإلسرائيوصحفيين 

 عربيا.عينة الدراسة من ثلثة عشر إعلميا  الترجمة. وتكونتورؤساء دوائر 
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  الدراسة: اةدأ

من األدوات  ،في عصرنا الحالي ،تعتبر المقابلة إذ، أداة المقابلة باستخدامالباحثة قامت 

 ،ثل الطبم، ميادين عديدةفي  ،كأسلوب هامالمقابلة ظهرت "البحث العلمي.  في ،المهمة

دارة  ،حاماةوالم ،والصحافة في مجال  ،وبرزت كأداة بحث رئيسة ،جتماعيةوالخدمة اإل األعمالوا 

في البحوث  ،شائعة االستعمال ،األساليب ،كما أنها تعتبر من ،التشخيص والعلج النفسي

قدون يعت ،من الباحثينورغم أن العديد  ،ألنها تحقق أكثر من غرض في نفس الباحث ،الميدانية

 ،وحذر كبير ،وتخطيط مسبق ،تحضير "تحتاج إلىها على عكس ذلك ألنها أنإال  ،بسهولة المقابلة

غرض الذي قامت من حتى تفي بال ،سئلةطلحات والكلمات، وتصميم األالمص ،في دقة اختيار

 تتم بصورة عفوية، بل ،المقابلة كأداة من أدوات البحث العلمي ليست مجرد مقابلة عرضية. أجله

سواء على مستوى اإلعداد بكل ما تحمل الكلمة من معنى،  ،وأدائها ،هي علمية في منهجها

 .(2002لمغربي، )ا "أو على مستوى التنفيذ والتقويم ،والتخطيط

وهو القائم  ،حيث يحاول أحدهما ،على أنها تفاعل لفظي يتم بين شخصين المقابلةف تعر  

رائه والتي تدور حول آ ،بحوثلدى الم ،التعبيراتو ن يستثير بعض المعلومات أأ ،بالمقابلة

لتحقيق هدف ما، من خلل  ،لقاء بين شخصين فأكثر أنها  ،أيضا المقابلة  فوتعر   ومعتقداته،

الكثير  معه المقابلة، والتي يصاحبها  على شخص تجري ،من قبل المقابل ،طرح األسئلة الهادفة

تهدف إلى جمع ، ى هذا السؤال، وكل هذه العمليةعلنفعاالت الناجمة عن سؤال ورد فعل االمن 

في تحقيق هدفه من  ،من الباحث ليستفيد منها ،والبيانات المقصودة ،أكبر قدر من المعلومات

أو تقنية لجمع البيانات، يتم خللها سؤال فرد  ،أو هاتفية ،مباشرةوسيلة شفوية، . والمقابلة المقابلة

 .(2006)حسين، أو المصادر األخرى  ،الكتب في ،دةال تتوفر عا ،عن معلومات ،يرأو خب
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 :نواععا لنوع األسئلة التي تطرح فيها إلى ثلثة أتب مقابلةال يتم تصنيف       

مثل األسئلة التي  ،ومحددة ،تتطلب إجابات دقيقة ،ةسئلهي التي تطرح فيها أ: و مغلقةالمقابلة ال -أ
 .ال وأجابات بنعم تتطلب إ

ي أسئلة أ ،ةغير محددة اإلجاب ،األسئلةبطرح  ،الباحث قوم فيهاي هي التي: و فتوحةالمقابلة الم -ب
 .جابة مفتوحةتستدعي إ

وهي  ،مزيجاا من النوعين السابقين ،: وهي التي تكون االسئلة فيهالمقفلة _المفتوحةالمقابلة ا -جـ
مكانية ا  يث غزارة البيانات و من ح ،لسابقين، وتجمع بين ميزات النوعين انواع المقابلت شيوعاا أكثر أ

 .( 1977 ) غرايبة وآخرون،حصائياا إيلها وتحل ،تصنيفها

ألنها تتناسب مع موضوع الدراسة وأسئلة  ؛سلوب المقابلة المقفلة _المفتوحةاعتمدت الباحثة أ

 .المقابلة

 :جراءات الدراسةإ

 مشكلة الدراسة اغتوص ،التي قامت عليها الدراسة ،فكرةوتحديد ال ،قامت الباحثة بإختيار. 

  ختار لكي ت ،دب نظريمن أ ،حول موضوع الدراسةعلى ما كتب  الباحثة باالطلعقامت

لكونها  ،وتم اختيار نظرية التأطير اإلعلمي ،لموضوع دراستها ،النظرية اإلعلمية المناسبة

 .علمية اإلسرائيليةاإل دراسة السياساتمع  ،ثر تناسباا النظرية األك

 النتائج، و واألداة ،)المنهجلعت عليها من حيث واط   ،احثة من الدراسات السابقةادت البستفا ،

 .والتوصيات(

 داة الدراسةباختيار أ ،قامت الباحثة ،وتحديد العينة المختارة ،ع الدراسةبعد اختيارها لمجتم، 

 .واعتمدت أداة المقابلة
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 تصال الرقمية ل اإلوسائمستخدمة  ،مع عينة الدراسة ،مقابلت شخصيةجرت الباحثة أ

 ،في مصر ،الدراسة المتواجدةعينة مع  ،تصال هاتفيو ا، أواتس اب ،مثل سكايب ،الحديثة

 واألردن. ،ولبنان

  ومن  ،على تحليلهاوعملت  ،مع عينة الدراسة ،التي أجرتها المقابلت الباحثة بعرضقامت

 على تساؤالت الدراسة. ثم اإلجابة

 ليه الدراسة من تبعا لما توصلت إ ،التوصيات ،باحثةلوصاغت ا ،تم  استخلص النتائج

 .نتائج

 :داةصدق األ

على سئلة المقابلت أب والمتمثلة ،أداة الدراسةبعرض  ،ت الباحثةقام األداة،من صدق  للتأكد

مختصين في الشأن و  ،ومحللين سياسيين ،وأكاديميين ،علميينمن إ ،عدد من المحكمين

على إجراء التعديلت  ،عملت الباحثة ،الملحظاتوبعد تلقي  هم،بملحظاتخذ لأل ،سرائيلياإل

سماءهم وطبيعة أسماء المحكمين في ملحق يتضمن أ دراج. وتم إقصالحة للتطبي لتصبح ،المناسبة

 ((5ملحق رقم ))عملهم. 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 

داة الدراسة استخدام أالتي تم  الحصول عليها من خلل  ،عرضا للنتائج ،الفصل هذايتناول 

والتي  ،سةعينة الدرا التي وردت من ،نستعرض اإلجابات ،ي المقابلة، وبعد إجراء المقابلتوه

ة من ثلث دول عربي ،ومتابعين للشأن االسرائيلي ،ومحللين سياسيين ،وكتاب ،تمثلت في إعلميين

 .، ومصرردناالو ، وهي لبنان

 ،سماءهمدول تضمن أفي ج ،الذين تمت مقابلتهم ،اإلعلميين العرب أسماء تم  ايراد

دود . وتم أيضا تضمين ر ((4رقم ) )ملحقوأسم الدولة التي ينتمون اليها في  ،وتخصصاتهم

 (.1من قبل اإلعلميين العرب الذين تمت مقابلتهم في ملحق رقم ) ،اإلجابات على أسئلة المقابلة

لتي كانت ا ،تساؤالت الدراسةجابة عن إلى اإل ،سئلة المقابلتومن خلل أ ،عت الباحثةسد لق    
 :كالتالي

من  ،تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين ،إلعلمية اإلسرائيليةاالسياسة  هي مضامين ما -1

 ؟عرب المتخصصين بالشأن اإلسرائيليوجهة نظر اإلعلميين ال

قضية  في تناول( سرائيلالتي استخدمتها )إ ،سرائيليةعلمية اإلإلأساليب السياسة ابرز أ ما -2

 ؟ المتخصصين بالشأن اإلسرائيليمن وجهة نظر اإلعلميين العرب  ،ينيينطاللجئين الفلس

من وجهة نظر  ،ي السياسة اإلعلمية اإلسرائيليةف ،الضعف القوة، ونقاط مصادرما  -3

 ؟ائيليعرب المتخصصين بالشأن اإلسر اإلعلميين ال

الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  ،ي مدى تتبنى المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيليةلى أإ -4

ن وصلت حدود العلقة بين المؤسسة األمنية لى أيوا   ،ية اللجئين الفلسطينيينضتجاه ق
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من  ،تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين ،ن المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيليةاإلسرائيلية وبي

 ؟ب المتخصصين في الشأن األسرائيليظر اإلعلميين العر وجهة ن

جراء المقابلت الذين تم إ ،ردود أفراد عينة الدراسةتم األخذ ب ،تساؤالت الدراسة لإلجابة عن     

 :جاباتهم كالتالي، وكانت إصصون بالشأن اإلسرائيلين العرب المتخو يوهم اإلعلم ،معهم

 مضامين السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية : ما هي ولاأل  جابة سؤال الدراسةإ

 ؟عرب المتخصصين بالشأن اإلسرائيليالالجئين الفلسطينيين من وجهة نظر اإلعالميين ال

هتمام ومحور تركيز استراتيجي اية الالجئين الفلسطينيين هي ذات ن قضيبدو جليا أ            

ردود في  ،. وهذا يظهر بوضوحأن اإلسرائيليالمتخصصين بالش عالميين العربفي إهتمامات اإل

تجاه هذه  ،عينة الدراسة ومتابعتهم لمضمون السياسات اإلعالمية اإلسرائيليةاإلعالميين  هؤالء

ن إذ يؤكد اإلعالميو ،ول هذه اإلشكاليةح ،فهناك إجماع تام في مقارباتهمالقضية القومية. 

يقول  ،بناء على موروث تاريخي ،ستلهم توجهاتهسرائيلي يأن اإلعالم اإل ،عينة الدراسة ،العرب

 .عن حدوث قضية الالجئين ،بعدم مسؤولية الحركة الصهيونية

عن  ،مستحكمة لمسؤولية إسرائيل ،يرى أن هناك حالة إنكار ،بو فخرر أاإلعلمي صق

ر أبو . وبالنسبة لصق1948بعد حرب عام  ،حدوث النكبة وبروز قضية اللجئين الفلسطينيين

، في حين أن سرائيليةفي جدول أعمال التسوية المصرية اإل لم تطرح ،ن هذه القضيةفإ ،فخر

جاء في  ،مر مدريد للسلم في الشرق االوسطبعد مؤت ،مال التسوية السياسيةطرحها على جدول أع

متعددة األطراف التي رعتها  إطار أن حل هذه القضية يتم في إطار إقليمي ضمن المفاوضات

لتي منظور إنساني يتم بالتوطين في دول الجوار الفلسطيني أو غيرها من الدول ا ، وضمنكندا
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وعبر اإلعلم  ،لى أن السياسات اإلسرائيليةويذهب أبو فخر ايضا إ يمكن لها استضافتهم،

الذين هاجروا لفلسطين بفعل مشروع الهجرة الصهيوني ) اإلسرائيلي طرحت مسألة المهاجرين اليهود

قامة الدولة اليهودية ،لتهويد البلد ضمن مشروع مقايضة ممتلكاتهم التي خسروها في البلدان ( وا 

اط قرار االمم المتحدة رقم        من أجل إسق ؛وأرضهم ووطنهم ،العربية مع ممتلكات الفلسطينيين

ر أبو فخر هي أن هناك كدة بالنسبة لصقوالنظرية المؤ يض، ( القاضي بحق العودة والتعو 194)

لدى مختلف التيارات السياسية اإلسرائيلية العلمانية منها والدينية على رفض عودة  قومياا  جماعاا إ

ويهدد مجتمع المهاجرين اليهود  ،ألن ذلك يهدد الهوية اليهودية إلسرائيل ؛اللجئين الفلسطينيين

 .بية اليهودية في الدولة العبرية بفقدان معيار األغل

بناني حسن حجازي يربط الموقف اإلسرائيلي والخطاب في هذا اإلطار فإن اإلعلمي الل

بالطروحات اإلسرائيلية التي تقول بالدولة  ،اإلسرائيلي من قضية اللجئين الفلسطينيين اإلعلمي

 ،والذي ظهر في القانون األساسي الذي أقرته الكنيست اإلسرائيلية ،اليهودية وليس بدولة المواطنة

لى وطنهم. ي قطعيا حق الفلسطينيين بالعودة إ، وهذا القانون ينف2018وهو قانون القومية في عام 

 ،يل والمتمثلة بالعرب داخلهاغرافية لدى إسرائو هناك الفوبيا الديموبالنسبة لإلعلمي حجازي فإن 

 ،القنبلة الديمغرافية( ائيلسر إ، والتي تسميها)افية اليهوديةوأخطارها المستقبلية على األغلبية الديمغر 

مام قبول أ مما يقفل الباب تماماا ، علمي الصهيونياإلح في الخطاب لتوجه يبرز بشكل واضوهذا ا

ن هناك بعض ، بل إطلقاا الفلسطينيين إلى النقاش إ الصهاينة بطرح قضية عودة  اللجئين

 ،نتخابيةاإلسرائيليين مثل موشيه فيغلين )رئيس الدولة اإلسرائيلي( يبني أساس حملته االالسياسيين 

 . (إسرائيل) على أساس تهجير من تبقى من الفلسطينيين في األراضي المحتلة إلى خارج
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يذهب ، أن اإلعلم اإلسرائيلي في الفترة األخيرة" :أما بالنسبة لإلعلمي علي حيدر فيقول

هو  1948بمعنى أن من هاجر عام ، هوم اللجئ ومحاولة تسويقه دولياا مفتعريف إلى إعادة 

، وبالتالي فإن هؤالء الذين غادروا عام النكبة قد ن أن ينسحب ذلك على ذريتهفقط دو  اللجئ

ر فإن اإلعلم اإلسرائيلي ، وبالنسبة لإلعلمي حيد"هناك الجئين فلسطينيين يبقولم  ،طالهم الموت

الذي ينفي وجود  (سرائيلإالتالي ترجمة لإلجماع القومي في)وب ،لرواية الرسميةال ترجمة لما هو إ

بل ويرى أن قضيتهم ينبغي أن يجري العمل على حلها في  ،ة اسمها اللجئين الفلسطينيينقضي

 (.إسرائيل)وليس داخل ،البلد التي يعيشون فيها

مسؤولية إسرائيل عن نكبة نكار حول إ هةالموج   ةسرائيلياإل ةعلمياإلطار هذه السياسة وفي إ

، فقد التقى اإلعلمي وائل سعد مع لعودةلي رفض مبدأ النقاش في حق اوبالتا ،الفلسطينيين

لى اللجئ سرائيلي يعيد إختلق مفهوم جديد إعلم اإلإلعلمي علي حيدر حول قضية أن اإلا

ل وذلك للتشكيك بقيمة وأهمية هذه القضية  من خلل التقلي ،بشكل مغاير للقانون الدوليالفلسطيني 

       سرائيلي يرو ج بشكل أن اإلعلم اإل ،مي وائل سعد، ويعتقد اإلعلمن أعداد اللجئين الفلسطينيين

سرائيلية التي بدأت بدعم ل تبني الخطاب الرسمي للحكومة اإلمن خل ،دائم لشطب حق العودة

 ،بتجفيف مواردها الماليةباستهداف وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين ) األنروا (   ،امريكي

ستمرار الوكالة يبقى شاهدا على وجود ، إذ إن إات األمم المتحدةئها من ضمن منظموبالتالي إلغا

سرائيلي طمس البعد السياسي وفي سياق متصل يحاول اإلعلم اإل .سطينيينقضية اللجئين الفل

والتركيز على البعد االنساني ومقارنتهم مع الجئين من دول اخرى  ،لمسألة اللجئين الفلسطينيين

 .ة كما في سوريا وفنزويل مثلهليتشهد توترات وحروبا أ
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المصريون يتقاطعون مع اإلعلميين من لبنان إزاء مضمون اإلعلم  اإلعلميونيكاد 

عسيله يرى أن البؤرة صبحي فاإلعلمي المصري  قضية اللجئين الفلسطينيين،سرائيلي حول اإل

 الفلسطينيين بالعودةجئين بحق اللعتراف وعدم اإل ،على إنكار سرائيلي ترتكزالمركزية لإلعلم اإل

 ،سرائيل ويلغي طابعها اليهوديألغلبية اليهودية في إاباعتبار أن ذلك يهدد مستقبل  ،الى ديارهم

ذا أراد العالم أن يجد حلا  ن يبحث في مسألة التوطين في الدول االخرى أ لة فعليهلهذه المسأ وا 

 .(إسرائيل)وليس في 

سرائيلي ما هو اال صدى إلى اعتبار أن اإلعلم اإل إلعلمي أشرف أبو عريف فيذهباأما 

عن حدوث  (سرائيلإ) نكار مسؤوليةستراتيجية التي تتعمد إسياسات اإلمعبرا بشكل دقيق عن ال

 الفلسطينيين.جئين قضية الل

فاذا  ،(سرائيليجادل اإلعلمي المصري السيد هاني باألسطورة الدينية التي تأسست عليها )إ

ية في اقتلع سرائيلفإن السياسات اإل ،عب اهلل المختاروش ،بأرض الميعاد تقول سطورةكانت األ

، وأن تحقيق هدف تعتبر مسألة طبيعية من الناحية الدينية والسياسية ،رضهالشعب الفلسطيني من أ

وبالتالي فمن الناحية  ،حداث تطهير عرقي للشعب الفلسطينيكان يستوجب إ ،امة الدولة اليهوديةقإ

 ديارهم.لى ئيل( بعودة اللجئين الفلسطينيين إسراإتحيل أن تقبل)ن من المسقية فإالمنط

على سرائيلي حماده فراعنه أن هناك إجماع إ كاتبيؤكد ال ،ألردنيةااإلعلم  ساحةومن 

سرائيلي يلية تلحق أي صوت إسرائبل إن المؤسسة الرسمية اإل ،رفض حق العودة بشكل مطلق

منعت عوفر ( سرائيلإويدلل على ذلك بقوله "إن لجنة اإلنتخابات في ) ،مغاير في هذا الشأن

لى المدن بحق عودة اللجئين الفلسطينيين إ نه صرحأل ؛ف من الترشح النتخابات الكنيستكسي

ساحة العمل اإلعلمي االردني ومن  ،يضاوفي هذا السياق أ. 1948القرى التي طردوا منها عام و 
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جود تباينات في الوسط السياسي اإلسرائيلي رغم و " :بو طير بالقوليجادل اإلعلمي ماهر أ ،نفسها

 ،العبرية حول الهوية اليهودية للدولة سرائيلي متحداا إال أن اإلعلم اإل ،إزاء كثير من القضايا

 ودرغم وج ،علمي حول قضية اللجئين الفلسطينيينإلاهناك توافق تام في الخطاب  وبالتالي

بو ذات اإلطار يتفق اإلعلمي علء أ وفي نية لكنها نادرة.نساأصوات يهودية معتدلة ذات صفة إ

لذلك هو في خدمة مشروع  ،حتللاإللي يمثل كيان أن اإلعلم اإلسرائي مع أبو طير في ،زينه

 اا والتي يعتبرها الكيان المحتل تهديد ،وعلى رأسها قضية اللجئين ،تصفية القضية الفلسطينية

 أن اإلعلمويذهب أبو زينه إلى اعتبار األغيار،  النقية منلمشروع " الدولة اليهودية "  وجودياا 

وتغيير أسمائها  ،منت تجريف القرى العربيةوالتي تض ،وائلهمة المستعمرين األسرائيلي يستكمل ماإل

 .رضهمآثار للفلسطينيين على أ يإلزالة أ

 سرائيلية تجاه قضية أساليب السياسة اإلعالمية اإل برزأ: ما هي الثاني جابة سؤال الدراسةإ
  ؟عرب المتخصصين بالشأن االسرائيليعالميين الجئين الفلسطينيين من وجهة نظر اإلالال

جمع اإلعالميون العرب المتخصصون بالشأن اإلسرائيلي على أن اختراع اإلشاعات أ  
التي األساليب أبرز كانت من  اإلعالميوممارسة التضليل وتشويه الحقائق واألكاذيب 

نكار قضية الالجئين  اإلسرائيلي لطمساستخدمها اإلعالم   حدوثها.وا 

نكار المسؤولية عن ظهور  :بو فخراإلعلمي صقر أ يقول بأن الشائعات المفبركة لطمس وا 

طلب من  هم من ،سرائيلي بأن القادة العربعاء اإلد، بدأت باالين الفلسطينيينمأساة اللجئ

( لهذه إسرائيل) جل عدم تحمل، وذلك من أفترة قصيرةثناء القتال للسطينيين ترك بلدهم أالف

لسطينيين هم الذين رفضوا لفكرة أن الف ،. ثم اعتمدت هذه الرواية على فكرة الترويج الكاذبالجريمة

         تالي وبال ،، وهاجموا التجمعات اليهوديةالقاضي بتقسيم فلسطين (181رقم )مم المتحدة قرار األ

، وعليهم الذين باشروا العدوان لحق هزيمة بالعربمما أ ،ع عن نفسهكان على التجمع اليهودي الدفا
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من هذه ويعتقد اإلعلمي صقر أبو فخر أن . لية هذه النتائج التي تسببوا بهان يتحملوا مسؤو أ

نفسي وتثبيط العزائم جل التدمير الأل ،ن العرب هم من باعوا قضية فلسطينالقول بأ ،األساليب

 غيرهم.لى العرب دون بإلقاء المسؤولية عن الضحايا ع

إلسرائيلي قد باشر استعمار إلعلمي حسن حجازي أن االايعتقد  ،ساليبوضمن هذه األ

لك ، ولذ، والعمل على طمسها بشكل مطلقساةلنفي التام لمسؤوليته عن هذه المأا عقيدةساليبه في أ

ة يضا من عانى مأساعلى أن اليهود هم أ . وفي المقابل رو جنكارياا إ اراا بهذا اإلعلم قد خلق إط

وفيرة في البلد التي  رواتوتركوا ث وتحملوا االضطهاد ،()إسرائيل اللجوء من البلد العربية نحو

لى حد تك إبالغ الته مستوى الوقاحة وصلت"، ويؤكد حجازي أن لى الدولة اليهوديةإ وا منهافر  

ية حق عودة وقطع الطريق على حكا ،عويض المهاجرين اليهود من الدول العربيةالمطالبة بت

 ".وطنهم فلسطين لىاللجئين الفلسطينيين إ

علي حيدر حول أساليب السياسة اإلعلمية  ،علمي اللبنانياإل يحاججفي نفس السياق 

ية لتغييب مسألة ساسوأن الطمس يشكل ركيزة أ ،فلسطينيينسرائيلية تجاه قضية اللجئين الاإل

" يعمل اإلعلم وبرقابة صارمة متعمداا " .نسانيلفلسطينيين عن العقل العالمي واإلاللجئين ا

حين يتم كشف هذه وحتى  ،باده والترانسفير للفلسطينيينإلعلى طمس تفاصيل عمليات ا اإلسرائيلي

حدثت بشكل غير مخطط ها أنها سرائيلي على اعتبار اإل، يذهب اإلعلم ينالمجازر من قبل المؤرخ

 فلسطين.مجتمع اليهودي الناشئ في نما بقصد الدفاع عن الوا   ،له

وائل سعد بأن المؤسسة اإلستعمارية لجأت من حيث المبدأ، إلى اعتبار أن  اإلعلمييقول 

ما هي إال حرب تحرير لطرد السكان الغرباء من الوطن التاريخي لليهود، ومن ثم  1948حرب 
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( هي الوطن التاريخي لليهود، )إسرائيلرب، وخاصة في األوساط الدينية بأن أرض الترويج لدى الغ

 وفق نظرية أرض الميعاد التي جاءت بتوريث ديني إلهي.

يتكئ علم هذا اإل يرى سعد أن ،سرائيلي فيهام اإلعلطنب اإلالتي أ المظلوميةوحول فكرة 

ليس من حق ، وبالتالي وروباي أليهود فوالتمييز العنصري التي عاشها اعلى عمليات االضطهاد، 

ن أ ،علمي وائل سعدويرى اإل .وتحميلهم مسؤولية هجرة الفلسطينيين ،دانة اليهودأحد في العالم إ

 ،ي عاموخلق رأ ،ة هامة إلدانة الفلسطينيينمريكا تعتبر مناسبالمواسم االنتخابية خاصة في أ

 فلسطين.ي الصهيوني فوتأطير سياسي يقوم على دعم المشروع 

وخاصة تلك المتعلقة  ،ساليبألامي نبيه عواضه لهذه علإلاينظر  ،ومن ذات الزاوية

   "، أنهالشعب بل أرضرض بل شعب فلسطين كانت أبأن "  اإلدعاءو  ،والتحريف ،بالطمس

ن والغاية من ورائها كا ،لسطينيينسرائيلية مع قضية اللجئين الفلت باألساس عنوان المواجهة اإلشك  

 العوده.لغاء حق إ

 مبكراا األساليبدركت قد أ ،رية التي واكبت هذه األساليبلمية المصعكانت المدرسة اإل

أن الرواية والخطاب اإلعلمي  يعتقد ،. اإلعلمي صبحي عسيلهلمبرمجة لطمس قضية اللجئينا

( عن سرائيلإ) سؤوليةمن أجل تأكيد عدم م ؛رسميةسرائيلي قد امتهن باحتراف الرواية السياسية الاإل

على تفهم المجتمع  سلبياا  مر الذي يمثل تأثيراا األ ،ي العام الدوليهذه الجريمة لدى أوساط الرأ

 الفلسطينية.الدولي للرواية 

ومعاناتهم المستمرة ألكثر من سبعة عقود على  ،التاريخية اللجئينوحول تحميل مسؤولية 

سرائيلي دأب على تمرير خطاب اإل علمن اإلأ ،فراعنه ، يعتقد الكاتب حمادةبيالعر دول الجوار 
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ا في دول الجوار العربي عانو ن الفلسطينيين وأ ،ن العرب لم ينصفوا الفلسطينيينعي بأعلمي يد  إ

ن العرب وليس المستعمرة اليهودية هم من ولهذا فإ ،سيضطهاد السياواإل ،التهميش المضيفة من

 ن.لون مسؤولية معاناة الفلسطينيييتحم

سرائيلي يعمل بأن اإلعلم اإل ،محلل السياسي خالد المجالييقول ال ،خرىنظر أ وجهةومن 

وأحيانا يعتبرهم  ،عدادهموالتقليل من حجم أ ،منذ القدم على تقزيم قضية اللجئين الفلسطينيين

وفي أحسن األحوال فإن  ،1950عد الوحدة بين الضفتين عام ن قضيتهم قد انتهت بوأ ،أردنيون

هذه القضية عبارة عن مسألة  ، يرى بأنسات الرسمية للدولةر عن السياسرائيلي الذي يعب  إلعلم اإلا

 اللجوء.ماكن أو التوطين في أ ،تجنيس في دول الجوارن تنتهي بالإنسانية معيشية طارئة يمكن أ

ن قضية اللجئين تأتي في سياق الرواية فإ بو زينة،علء الدين أ ميلإلعلبالنسبة 

ن كانت متعددة وا   ،، وبالتالي فإن األساليب اإلعلمية اإلسرائيليةة للصراع في فلسطينلصهيونيا

 : إن أرضتيننها تركزت على مسألإال أ ،الفلسطينيين من الذاكرة الدولية لطمس قضية اللجئين

جرى ثم  جرى اقتلعهم، صلا أ ،وبالتالي ال يوجد بها بشررض بل شعب، سرائيل( فلسطين هي أإ)

لم عفبدأ اإل ،وتحوالت الصراع ،فلسطينيةساليب لمواجهة تطورات القضية الاألتحو ل في هذه 

ولم  ،رادتهمحض إيقول بأن اللجئين الفلسطينيين قد خرجوا بم قديماا  سرائيلي في ترويج موقفاا اإل

 ،حق العودةم ينصرف عليهوال  ،من بقي منهم من كبار السن على قيد الحياة أل  يعد هناك الجئون إ

 .رتبط بأبناء الضحايا وأحفادهم وال ي

سرائيلي قد لجأ الى ماهر أبو طير أن اإلعلم اإل يرى اإلعلمي ،خرى مختلفةمن زاوية أ

)الجبناء( ، عبر تقديمهم بصورة على تشويه سمعة اللجئين الفلسطينيين تقومدعايات منظمة 

، هذا وا معهمو تعاونأ ،بلدهم للمهاجرين اليهودا و باعو ، أعلى األقدام وطنهم مشياين من الفار  
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وخاصة  ،وأهلية في الدول المضيفة ،لى توريط اللجئين الفلسطينيين في أزمات سياسيةباإلضافة إ

 ،الى حد ما ويتفق مع هذا الرأي م.قضيتهوذلك ألجل النفور منهم وانفضاض العرب عن  ؛لبنان

 ،كاذيبسرائيلية كانت مبنية على األة اإلأن الدعايبو عريف في وأشرف أ ،صلح جمعة مصيلحي

الناطقة باللغة  (سرائيلإا للجمهور العربي عبر إذاعة صوت )التي تم  بثه لةوالمعلومات المضل  

ودور النشر  ،الكبرى والصحف ،لى العالم الغربي عبر وكاالت األخبار العالميةإتوجيهها و  ،العربية

 .الموالية إلسرائيل

 القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية : ما هي مصادر الثالث الدراسة جابة سؤالإ
ميين العرب المتخصصين عالئين الفلسطينيين من وجهة نظر اإلسرائيلية تجاه قضية الالجاإل

 ؟سرائيليبالشأن اإل

ولكن ، حول هذه اإلشكالية سرائيليرب المتخصصين بالشأن اإلعالميين العتباينت آراء اإل

على أنه رغم تفوق هذا اإلعالم في تمرير الرواية اإلسرائيلية ذات  العام لهذه اآلراء أكدّ  طاراإل

واستدامة  ،ووطأة هذه القضية ،عالم نفسه يعاني من حضور أن هذا اإلالّ إ ،ع القوميجمااإل

 جواخر بحق العودة إلى بالدهم التي أ يمان مطلقاً فقدوا اإلوهجها خاصة لدى الضحايا الذين لم ي

 .منها بفعل الفظائع الصهيونية

 بو فخر يؤكد بأن قوةنجد أن اإلعلمي صقر أ ،شكالية من البحثالزاوية اإل هذهحول 

 ،علمناعة الدولة التي تقف خلف هذا اإلوم ،سرائيلي مستمده من قوة المؤسسة العسكريةاإلعلم اإل

، كقوة استعمار( سرائيل)إ قائقفي حين أن ضعف اإلعلم يكمن في انكشاف ح ،لهو  م  وتُ  يهغذ  وتُ 

من غير الممكن إخفاء آلة العنف الصهيونية تجاه الفلسطينيين بعد التطور العميق فأضحى 

بو فخر أن ، ويعتقد ألفضائي الذي أصبح يغطي سطح االرضتسارع في وسائل اإلعلم اوالم
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 لى أماكنإ وايصال صوته ،للحتقد تمكن بنجاح من كشف عنف هذا اإلالشعب الفلسطيني 

دل على ذلك بتوسع حجم المقاطعة ويستومستويات كثيرة كانت مغلقة على الفلسطينيين، 

 .كاديمية للدولة العبريةاإلقتصادية واأل

علم زي أن نقطة الضعف المركزية في اإلعلمي حسن حجايرى اإل ،مغايرعلى صعيد 

قد فشلت في مسح قضية  ،علميوذراعها اإل ،رائيلي تكمن في أن هذه المؤسسة اإلحتلليةاإلس

، ومع ذلك إن أهم مصادر قوة هذا اإلعلم تكمن بالضمانات وليحق العودة من ذاكرة المجتمع الد

غرافية من عودة و وخلق فوبيا ديم ،مريكية لعدم طرح قضية حق العودة على طاولة النقاش الدولياأل

لى إ الف من اللجئين الفلسطينيينبضعة آفي حالة عودة ولو  اللجئين لئل تنهار الدولة اليهودية

 .بلدهم

علمي علي حيدر اإلفإن  ،سرائيليةوحول نقاط القوة للسياسة اإلعلمية اإل ،وفي ذات اإلطار

، يةهي من الزيف الذي ال يصمد أمام الحقائق التاريخ ،علميةإلى أن حقيقة القوة اإليذهب 

وهذه الشرعية المختلقة ال  ،لتاريخية في أرض فلسطينلى الشرعية اكيان مختلق يفتقد إ (فإسرائيل)

ر أن الضعف الجوهري الذي يجعل لمي حيديضيف اإلعائق العلمية التاريخية. تصمد أمام الحق

هو ما يتعلق بأن هناك جزء كبير من الشعب الفلسطيني ما زال يقيم على  ،علم العبري مأزوماا اإل

 لكن ذلك ال يمنع أبداا د هذا الوطن. ن يكافحون ألجل استرداوأن مليين اللجئين ال يزالو  ،أرضه  

تتمثل في امتلك هذا اإلعلم لموارد مادية  ،وة عميقةوامتلكه لوسائل ق ،علم العبريمن تمتع اإل

، ثم إن هذا اإلعلم يحظى بدعم ا يتمتع به اإلعلم الغربي عمومالم اا وهي امتداد ،ميةعلوخبرة إ

د علم العربي الذي يفتقواإلعلمية أمام ضعف اإل ،ية السياسيةؤسسات الغربسناد من قبل الموا  

 التعبير.لحرية 
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الذي  ،اإلعلمي أشرف أبو عريف ،شاركه وجهة النظر تلك حول قوة اإلعلم اإلسرائيليوي

 .في قوة إعلمها ( كان سبباا )إلسرائيل علم الغربياإل مساندةيؤكد على أن 

يلي التي تتمثل سرائئل سعد مع حيدر حول دعائم قوة اإلعلم اإلشأن واويكاد يتفق في هذا ال

ي كبار المؤسسات ثم تبن   ،علمي العربي في الدفاع عن حقوق اللجئينفي ضعف الخطاب اإل

 غربيةوالسياسية ال ،والنخب الثقافية ،علميينوالدعم من كبار اإل، علماإلعلمية الغربية لهذا اإل

 .بوجه عامللخطاب الصهيوني 

سعد وحيدر من في حين تختلف وجهة نظر اإلعلمي صلح جمعة مصيلحي مع رأي 

نجحت في دحض الرواية  ،بعض الفضائيات العربية علم فإنه ومع تطور وسائل اإلزاوية أن

ضعافهااإل  فإن وائل سعد يعتقد جازماا  ،وضعفهعلم العبري في هذا الشأن وعن أزمة اإل. سرائيلية وا 

وتوريثهم لحلم وحق العودة  ،ضحيةواستعدادهم الدائم للت ،حتللالفلسطينيين في مقاومة االت ن ثباأ

والتي ، التي تضعف السياسة اإلعلمية اإلسرائيليةم العوامل ههو من أ ،ألحفادهم ولألجيال القادمة

ا ( بماكنتهسرائيل، لم تستطع )إرغم مضي أكثر من سبعين سنة من االحتلل وحدوث النكبة

 ،صحفيالكاتب البو طير أماهر علمي يتفق اإل حدث.ة والتاريخ عما علمية إلغاء الذاكر اإل

يث نقطة الضعف هذه في السياسة مع سعد من ح سياسي في صحيفة الغد األردنيةالمحلل الو 

غاء الشهادات الحية إللم تستطع  (أن )إسرائيلكبر نقطة ضعف أن إسرائيلية ويقول: "اإلعلمية اإل

 ."ول قضية اللجئينح

عتقاد بجدلية العلقة بين مكامن القوة ونقاط ، نجد لديه اعلمي نبيه عواضهوفي مقاربة اإل

يرى أن ذلك يرتبط   فإنه ،السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين ضعف

 :علم العربي فيقولمع اإلبعلقة عكسية 
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سرائيلي، للجئين الفلسطينيين كلما ضعف اإلعلم اإلبقضية ا يالعربهتمام " كلما زاد اإل

إختراق الرأي العام المحلي  ربي إلىالععلم أن يسعى اإلن هذه العلقة فإنه يرى ضرورة وم

حداث تأثير في الوعي األ ،وتدعيم الرأي العربي ،اإلسرائيلي ألن أهم مصادر  ؛وروبي والعالميوا 

 ."ي العام العالميقدرته على التأثير على الرأ هو ،قوة اإلعلم اإلسرائيلي

لعبري حول قضية علم احول قوة وضعف اإلعلمي صبحي عسيله ويستدرك اإل      

وناجحة  ،سرائيلية تجاه اللجئين الفلسطينيين متماسكةاإلعلمية اإل السياسةأن  اللجئين معتبراا 

 يهودي.ية أمن قومي وقض ،سرائيليني( إوط )واجب باعتبار ذلك تماماا  وتقوم بدورها ،للغاية

حلل السياسي خالد المجالي إلى اإلعتقاد بأن وعلى مستوى السرد التاريخي يذهب الكاتب والم

ريخ العربي لغاء التا، فل يمكن إهو فقدانه لواقع حقيقي ،سرائيليأهم نقاط الضعف لدى اإلعلم اإل

ن غير موجودين، وال ي داخل وخارج فلسطيمليون فلسطين (14)عتبار في فلسطين، وال يمكن ا

ن التحوالت وأ ،ائع التاريخية ال يمكن تجاوزها، فالوق()إلسرائيل عتبار العالم كله مناصراا يمكن ا

 .زين القوى الدولية دائمة التغيروالتغيرات في موا

، فهو منطلق مغاير إلى حد ما بو زينه منهذا الشأن اإلعلمي علء الدين أ فيوينطلق 

هي ذات معنى لوجستي وليس سرائيلي يعتقد أن مصادر القوة في السياسة اإلعلمية للكيان اإل

لوبيات وجماعات وتجنيد ال ،و امتلكهاأ ،ها تتعلق بالسيطرة على مؤسسات اإلعلمنأل ؛جوهري

 واتهامهم بمعاداة السامية ،صحاب الرواية النقيضةلمساندة اإلعلم الموالي في شيطنة أ ؛الضغط

     نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية  ،السيد هانيويتفق معه في هذا الرأي  ،اتهمصو وعزل أ

والتي  ،نجحت بتشكيل اللوبيات اليهودية التي انتشرت في الدول الغربية( سرائيل في أن )إ المصرية

  .فلسطين لهي لليهود بأرضوعلى رأسها أسطورة الوعد اإل ،الصهيونية العالمية تدافع عن أساطير
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تكمن في المغالطات بو زينه أن نقطة الضعف المركزية أفيرى  ،أما حول نقاط الضعف

، والوثائق والمدونات ،مام الوقائعروايته التي ال يمكن أن تستمر أ عليهاتقوم التاريخية التي 

ه أن :حول نقاط الضعفه حمادة فراعن يقول الكاتب والمحلل السياسيوفي ذات اإلطار التاريخية، 

سرد الحقائق يل عطلضا تال يمكن أيو  ،الحالية القائمة ة اللجئين الفلسطينيينمعانا جاهلال يمكن ت

رتكاب جرائم الطرد القسري للمدنيين الفلسطينيين عام ا، بالمؤرخون اإلسرائيليون الجددالتي كشفها 

1948.  

 ية اإلسرائيلية الخطاب ي مدى تتبنى المؤسسة اإلعالمع : إلى أالراب جابة سؤال الدراسةإ
لى أ ،جاه قضية الالجئين الفلسطينيينالسياسي الرسمي اإلسرائيلي ت ين وصلت حدود وا 

من وجهة المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية  العالقة بين المؤسسة األمنية اإلسرائيلية وبين
 سرائيلي ؟ن اإلنظر اإلعالميين العرب المتخصصين في الشأ

ال يمكن التفريق بين  نهعلى أ ،(عينة الدراسة)عالميين ام من قبل اإلهناك إجماع ت         
خص قضايا الصراع مع يفيما سرائيلية اإل منية والسياسيةعالم الصهيوني والمؤسسة األاإل

هو اإلعالم  ،ه وخاضع للمؤسسة األمنية والسياسيةكثر إعالم موجّ وأن أ ،الفلسطينيين والعرب
كونها تمس ؛ زاء قضية الالجئينإسرائيلي ليس محايدًا عالم اإلن اإلأعلى وا وأجمعإلسرائيلي. ا

هناك  بأنعض بالوأقّر  ،اإلسرائيلي (من القوميباأل)مباشرة الطابع اليهودي للدولة، وتتصل 
راء التي قد تخرج عن اآلبعض ليلي عالم االسرائاإل والحرية فيالمساحة هامش بسيط من 

في تلك المرحلة الجئين الفلسطينيين لل بحقيقة ما حصل ترفتع والتي قد ،)القومي( جماعاإل
، وحتى هذه اآلراء لم تبنى حق الالجئين الفلسطينيين في العودةتالتاريخية، ولكن من دون أن 

 .)إسرائيل( سياسات والرأي العام فيثير على التكن ذات تأ

اإلعلمي  الخطاببو فخر يرى بأن صقر أ باحث في الشؤون الفلسطينيةالكاتب و ال

موقف الدولة اإلسرائيلية من قضية اللجئين  تبنىوالخاص، كان ي بالمستويين الرسمياإلسرائيلي، 

لم ُيقيض لإلعلم اإلسرائيلي  بأنه بو فخرويضيف أالرافض لعودتهم، والمروِّج لتوطينهم هنا وهناك. 
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ن إال بعد ظهور لجئيأن يتزحزح عن موقفه المطابق للرواية الرسمية اإلسرائيلية في شأن ال

للوسط اإلسرائيلي تيدي  التي كشفهاكمجزرة الطنطورة  وكشفهم بعض المجازر، "المؤرخين الجدد"

موشي ) أمثالالصهاينة من غير يهود بعض الُكت اب والصحافيين ال يضاا أبو فخر أ ستثنىاو ، كاتس

رهما من ناقدي وغي (كيمرلنغ خكتابات إيلن بابه وبارو يضا ، وأوعكيفا أور ،وحاييم هنغبي ،ماخوفر

 .سرائيليهامشية في الوسط اإل الء بقيتء هؤ ن آراأ ،ويرى أبو فخر ،الرواية الصهيونية

والمعتدلة،  ،في وجود بعض األصوات اليسارية ،فخر مع أبوأبو زينه ، و طيرويتفق أبو 

السيطرة للرواية محدودة التأثير وتبقى  تبقى، لكنها (سرائيلداخل )إراء المستنيرة اآل وبعض

وع اإلسرائيلي في المجمل. ويؤكد اإلعلميون أبو اإلعلمية اإلسرائيلية التي هي جزء من المشر 

 ،مع السياسة الرسمية للكيان على أن اإلعلم اإلسرائيلي منسجم تماماا ، وأبو زينه ،أبو طيرفخر، و 

ل تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين حتل، وبالمشروع السياسي لكيان االوالتي تتأثر بالتوجيه األمني

 .ن من حق العودة إلى األبدحرمان اللجئين الفلسطينييالذي يقضي ب

سرائيلي صفة الحيادية عن اإلعلم اإل عواضه ينفي نبيه صحفيالكاتب الفإن وفي نفس السياق 
 ويقول:
ه عن السياسة ملد أنمية اإلسرائيلية ال ينفصل قين الدور الكبير الذي تقوم به الدعاية اإلعلإ

  .الفلسطينيين في صميم هذا التوجه وموضوع اللجئين ،العامة اإلسرائيلية

 

الصهيوني علم "اإلن أيذهب إلى  ،المختص بالشأن اإلسرائيليحسن حجازي  اإلعلميما أ

وهو مجند بالكامل في خدمة القضايا القومية  ،في الكيان العبريمن المجهود الحربي  جزءاا 

 ".ونية الصهي
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فرق كبير في التعاطي ، إذ يوضح أن هناك اير إلى حد مامن منطلق مغ وائل سعدينطلق 

 :يقول والخارجية إذسرائيلي مع القضايا الداخلية اإلعلمي اال

 ،سياسية الداخليةبد من التميز بين السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية المتعلقة بالقضايا ال ال

القضايا  وبين السياسية اإلعلمية التي تعالج، نتخابيالسياسي واإلالتنافس  منطقوالتي تخضع ل

والذي يأتي منسجماا مع  ،اللجئين في اإلعلم اإلسرائيلي وهنا تأتي قضية ،ستراتيجيةالمركزية واإل

توجهات المؤسسة السياسية الصهيونية واألمنية في تعاطيه مع قضايا اللجئين، وهو ما يعكسه 

 ي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.اإلعلم الصهيون

إشكالية العلقة بين المؤسسة السياسية واألمنية وفي معرض إجابته على السؤال حول 

اإلعلم يشدد صبحي عسيله على عدم حيادية  ،المؤسسة اإلعلمية االسرائيليةوبين  ،اإلسرائيلية

 يدافع عن روايتها المتعلقة ببقاء كيف يعرف جيداا  وأنه ،"إعلم الدولة" نهويصفه بأاإلسرائيلي 

أكثر التزاما بالرواية اإلسرائيلية  إعلم والعرب، وهو وصراعها مع الفلسطينيين، (إسرائيل)

ن أهم األخطار التي تهدد واحدة م هذه القضية باعتبار ،ة اللجئين الفلسطينيينوتصوراتها لقضي

 .إسرائيل

صص في والكاتب المتخ ،لجمهورية المصريةنائب رئيس تحرير جريدة االسيد هاني  ويتفق

كيف  :، ويتسائلسرائيليحول عدم حيادية اإلعلم اإلعلميين العرب الشئون الدولية مع آراء اإل

معتمد على ترويج مضللة و علم إسرائيلي مبني على إفتراضات إتستوي حيادية الخطاب مع 

 . كاذيب؟األ
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لم عأن يكون إمن المستحيل  :فيقولي اإلعلمي صلح جمعة مصيلحي ويوافقه الرأ

غيرها من قضايا الصراع العربي و في أ ،محايد سواء في قضية اللجئين الفلسطينيين( سرائيلإ)

ولن  وبالتالي لم يكن محايداا  ،فتراءواإل ،الكذبز قائم على الدعاية و علم منحاهو إ ،سرائيلياإل

 يكون.

 إن إعلم :رأي هاني ومصيلحي وقال رأيه مع بو عريف فيوالتقى اإلعلمي أشرف أ

ة األمنية م متماهي بل حدود مع السياسعلوهو إ ،(سرائيليةدولة إسمى )( خلق أكذوبة ما يسرائيلإ)

ضطلع بدوره في مواجهة أكاذيب اإلعلم العربي إلى اإلوالعسكرية اإلسرائيلية، ودعى أبو عريف 

 . نيينة حول قضية اللجئين الفلسطيالدعاية الصهيوني

راسة فراعنه مع آراء اإلعلميين العرب عينة الد ةرأي الكاتب والمحلل السياسي حماداتفق 

 لألعلم اإلسرائيليوظيفة أخرى أن هناك وأضاف  ،سرائيليفي نفيه صفة الحيادية عن اإلعلم اإل

والتعددية  هامش الحريةى إل ة، ويشير فراعن()األمنية والسياسيةبين المؤسستين  تتمثل بالتنسيق

والتعبير  ،وكيفية تناولها ،يلدى المجتمع اإلسرائيلي التي تعكس نفسها على أدوات اإلعلم اإلسرائيل

 .عنها

جزئية علي حيدر في  ،اللبنانية محرر الشؤون اإلسرائيلية في جريدة األخبار ةواتفق مع فراعن

 حيدر لطبيعةسرائيلية، والذي عزاه اسع نسبياا الذي تمتلكه وسائل اإلعلم اإلبالهامش الو  اإلقرار

اإلعلميين اإلسرائيليين، إال أن حيدر أكد على أن "سرائيلي، النظام السياسي، وتركيبة المجتمع اإل

اءهم المهني د. وبالتالي فإن أثانياا  ، ثم مهنيينسرائيليون وصهاينة أوالا في مجملهم على األقل، هم إ

لحرية والتعددية في . وتبعا لهامش ا"()إسرائيل هودي فيال يخرج عن موارد اإلجماع القومي الي

 :ستفادة من تلك المساحة وقالإلى اال ةدعى فراعن ،اإلعلم اإلسرائيلي
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، وخاصة مؤسساته اإلعلمية ،ختراق المجتمع اإلسرائيلياعلى الفلسطينيين العمل من أجل "

ات ، وكسب إنحياز ر المتطرفةة الواقعية غيومؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع أو السياس

 ."لعدالة قضيته وحقوقه المشروعة  إسرائيلية

من زاوية أن المؤسسة  تاريخياا  الذي ينتهج منظوراا مجالي الالكاتب والمحلل السياسي خالد أما 

 :حيث يقولمنذ التشكيل األول الحركة الصهيونية اإلعلمية قد واكبت 

ام الكيان على أرض لصهيونية العالمية قبل قياإلعلم بشكل عام يعتبر من ركائز اإن 

منية بعد الذراع األول واأل ،ةيمكن إعتباره الذراع الثاني لألجهزة اإلستخباري ال بل فلسطين،

 .اا محايد اا إعلم ولذلك ال يمكن اعتبارهُ  ،(التجسسوهو)
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 لفصل الخامسا
 النتائج والتوصيات

 النتائج:
 

  تجاه  ،السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية : ما هي مضامينولسؤال الدراسة األ مناقشة نتائج
المتخصصين بالشأن  ،من وجهة نظر اإلعالميين العرب ،قضية الالجئين الفلسطينيين

 ؟اإلسرائيلي

ياسة أن مضمون الس ،الدراسةسهمت في هذه أجمعت خلصات العينة اإلعلمية التي أ

نكار ،يرتكز على طمس ،جئين الفلسطينيينسرائيلية تجاه قضية اللعلمية اإلاإل ية مسؤولية أ ،وا 

النقاش العام ضمن حيز  دراجهاعدم إ ،وبالتالي ،لتي حلت باللجئينعن هذه المأساة ا ،صهيونية

 ،لة طرح جديد لمفهومبمحاو  تحوالا  ،يسرائيل. ثم شهد اإلعلم اإلوالحكومة اإلسرائيلية ،للدولة

ومحاولة تسويق هذا المفهوم    يتماهى مع نظرية اإلنكار الصهيونية المبرمجة ،جئ الفلسطينيالل

هو اللجئ دون أن ينسحب ذلك على أوالده وأحفاده،  1948دوليا، بمعنى أن من هاجر في العام 

يتجاوز  1948من هاجر وهو طفل في عام ويريدون بذلك القول أنه لم يعد هناك الجئين؛ ألن 

حالة تقول باست ،جل تمرير سياساتمن أ اإلسرائيلية وكل هذه المحاوالت .عمره اآلن السبعين عاما 

الذي يهدد نقاء الدولة من منظار الخطر الديمغرافي  ،لى وطنهمعودة اللجئين الفلسطينيين إ

  .ية وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيينعلمية ترو ج لصلحوهذا تضمن سياسات إ. اليهودية
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 سرائيليةعالمية اإلالسياسة اإل ،أساليببرز أ : ماهيالثانيناقشة نتائج سؤال الدراسة م، 
من وجهة نظر ينيين طتناول قضية الالجئين الفلسفي  ،()إسرائيل استخدمتهاالتي 

 ؟عرب المتخصصين بالشأن اإلسرائيلياإلعالميين ال

التي استخدمتها يلية سرائأساليب السياسة اإلعلمية اإلبات عينة الدراسة حول جاتقاطعت إ

محاور يمكن على منظومة من ال ،تناول قضية اللجئين الفلسطينيينفي  ،سرائيليةالحكومات اإل

 :دراجها كما يليإ

بين عدد من التكتيكات اإلعلمية لخدمة القضية  ،لصهيونيسرائيلي اراوح اإلعلم اإل

قضية اللجئين  بقصد شطب وتشويه ،للعقل العالمي ،لتمرير السياسات الصهيونية ،ستراتيجيةاإل

ن العرب هم تقول بأ ،من خلل اختراع مجموعة من اإلشاعات ،سانينمن اإلدراك اإل ،الفلسطينيين

وليس ذلك  ،كاتهم قبل هجرتهمن العرب باعوا ممتل، وأالفلسطينيين الهجرة من وطنهممن طلب من 

 ،للقضاء على المجتمع اليهودي ،رادها العربالتي أ ،اتجة عن الحربنما كانت الهجرة نفقط وا  

لقضية  ،علم العبريرو ج اإل ،ومن منظومة هذه األساليب .عن النفس وبالتالي كانت الحرب دفاعاا 

جئين تجاه الل ،ن يتحملوا نتائج سياساتهموعلى العرب أ ،من البلدان العربية اللجئين اليهود

 .بالتوطين في مناطق اللجوء ،الفلسطينيين

ة مسؤولية يعلى مسألة إنكار أ ،ارتكزت السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية ،وفي ذات اإلطار

 ،رض الميعادوتحرير أل ،كانت حرب استقلل ،1948 ن حرب عاممن زاوية أ ،عن اللجئين

يستخدم  ،علم اإلسرائيليهذا ما جعل اإلو  ،سطينيين من وطنهمالستئصال الفلعدوانية  وليس حرباا 

، نها الوطن التاريخي للشعب اليهوديوأ ،هي أرض الميعاد باعتبار أن فلسطين الديني الخطاب
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خر تقوم بعدم اإلعتراف باآل ،تأتي ضمن فلسفة أساسية ،وكل هذه المنظومة من األساليب

 .هد الجغرافي لفلسطينالذي تواجد في المش ،الفلسطيني

 في السياسة  ،القوة، ونقاط الضعف: ما هي مصادر نتائج السؤال الثالث في الدراسة ةمناقش
عرب عالميين الاإلمن وجهة نظر  ،ئين الفلسطينيينتجاه قضية الالج ،سرائيليةاإلعالمية اإل

 ؟المتخصصين بالشأن االسرائيلي

ساسا أ م مرتبطةاإلعليقول بأن قوة هذا  ،ذه العينة اإلعلميةاإلفتراض األساسي لدى ه

المجتمع ذات الفعالية في  ،لى شبكة تحالفاتها الدوليةإضافة إ ،ليةسرائيبهيمنة وقوة الدولة اإل

 علميين، ومن وجهة نظر اإلاري في فلسطينمستعالمشروع الصهيوني اإل الذي يرعى ،الدولي

 ،نة والنفوذمن الهيمم علقد أتاح لهذا اإل ،الحريات وحجم ،التمويل المالي أن حجم ،عينة الدراسة

 .نظمة السياسية العربيةتعاني من السيطرة الرسمية لألمية عربية أخرى، علما لم يتوفر لمؤسسات إ

، لعام للخطاب اإلعلمي اإلسرائيليأن النسق ا ،علميوناعتقد اإل ،وحول مكامن الضعف

ال يملك  ،مأزوماا  خطاباا  ،يمعلوهذا ما يجعل الخطاب اإل ،اليهودية لى شرعية بناء الدولةيفتقد إ

ما يضعف ن فإ ،خرى. ومن زاوية أوالوقائع التاريخيةحداث لألالوثائقي  ،يمام التحليل العلمأالقدرة 

الحركة الوطنية  استمرارن ، وأعلى أرضه ،هو وجود الشعب الفلسطيني ،يةوينسف الرواية اإلسرائيل

على إيمان الفلسطينيين بحق  ،هو مؤشر عميق ،من اللجوء كثر من سبعين عاماا بعد أ ،الفلسطينية

 .المصير بأحقية تقرير ،من اختراق العقل العالمي ينن الفلسطيني. وهذا مك  العودة
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  تتبنى المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية  ،ي مدى: إلى أسؤال الدراسة الرابعنتائج مناقشة
لى أي ،لسطينييناه قضية الالجئين الفتج ،الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  ،ن وصلتوا 

من  ،ن المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيليةوبي ،األمنية اإلسرائيلية ،حدود العالقة بين المؤسسة
 ؟ب المتخصصين في الشأن األسرائيليوجهة نظر اإلعالميين العر 

على أن  ،شبه مطلقة وتامة ،تبين أن هناك حالة إجماع ،من الدراسة ،ضمن هذا المحور

والحكومات لمؤسسة الدولة  ،ستراتيجيةاإلوات دإحدى األ هي إال  ما  ،علمية الصهيونيةالمؤسسة اإل

زة وهي ركي ،صهيونية ،ولوجيةييدهي مؤسسة أ ،فالمؤسسة اإلعلمية، سرائيلية المتعاقبةاإل

سياسات الدولة تجاه قضية  من الحكومة اإلسرائيلية وتنفذ واألولويةتحظى بالرعاية،  ،استراتيجية

حملة  الدولةيتولى منذ قيام  ،الخاص والعام ،في القطاعين علم اإلسرائيليفاإل ،جئينالل

وفلسفات  ،ن هناك توجهات. ورغم ألقضية اللجئين ،والطمس هويوالتش ،والشطب ،التحريض

 ،شبه مطلقفي تقاطع  ،ها تجتمعنإال أ ،ؤسسات والمدارس اإلعلمية اإلسرائيليةبين الم ،متباينة

لعصابات الصهيونية ول ،للهاجاناه ،عن المسؤولية التاريخية ،ار المسؤولية الصهيونيةنكعلى إ

في هذه  ،تندرج ضمن المحرمات ،ودةلة حق العوبالتالي فإن مسأ ،عن هجرة الفلسطينيين ،المسل حة

  .علمية اإلسرائيليةاألوساط اإل
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 :التوصيات

 :دراجها كما يليإ يمكن ،ضع من التوصياتب ،تقترح هذه الدراسة 

من خلل المؤتمرات  عربي اإلسرائيليتحديد اإلطار الخاص بالمفاهيم المتعلقة بالصراع ال :والً أ
ومن خلل اجتماعات وزراء اإلعلم العرب او اجتماعات القومية العربية الخاصة باإلعلم، 

بقضية اللجئين وحق  طةالمرتبالمفاهيم تلك  ةلتكون متفق عليها، وخاصمنظمة المؤتمر اإلسلمي 
 العودة.

جعلها في محور مركزي في و  ،الفلسطينيين قضية اللجئين ،ن العربعلميو اإل ن يتبنىأ :ثانياً 
 .علمي الوطني والقوميعملهم اإل

لمواجهة التحديات السياسية  ،علمي عربيتدريب كادر إقيام اتحاد الصحفيين العرب ب :ثالثاً 
 قضية اللجئينصفقة القرن " التي تستهدف شطب سيما " وال ،يالمطروحة على العمل القوم

 .الفلسطينيين

 ،ربيةوقوى المجتمع المدني الع ،العربية حزابواأل ،نى منظمة التحرير الفلسطينيةن تتبأ :رابعاً 
يجري حشد الجهد لتي من خللها وا ،بشكل دوري ،مؤتمرات خاصة باللجئين الفلسطينيين

سرائيلي اإل لمععلى متابعة اإل ،ميين العرب الشبابعلتأهيل جيل من اإلو  ،وتدريب ،اإلعلمي
 .الفلسطينيين شطب قضية اللجئينلمحاوالته في  ،والتصدي له

اللغة  اإلعلم، المتلكتأهيل العاملين في حقل  ،تحادات العربيةأن تتبنى النقابات واإل :خامساً 
 ،والسياسات اإلسرائيلية؛ ليتمكن اإلعلميون العرب ،ديولوجيا الصهيونيةيلفهم تلك األ؛ بريةعال

والصراع العربي اإلسرائيلي  ،بشكل خاصالفلسطينيين  جئينهتمام بقضية اللوخاصة من ذوي اإل
 .علم العبريمن مواكبة اإل ،بشكل عام

لساحة على ا (،)وسائل التواصل اإلجتماعي ،نتباه إلى قوة تأثير وسائل االتصال الحديثةاال :سادساً 
للة  ،(إسرائيلرواية )في دحض  واإلستفادة من هذه الوسائل ،الدولية حول قضية اللجئين المض 

  .الفلسطينيين
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 لخدمة قضية الالجئين الفلسطينيين، ومنها: ،لإلعالم العربي ،واسعةو  ،متعددةهناك مساحات و 
 

إذ بات الكثير  وء،القضية الفلسطينية وأسباب اللجإعادة نشر الوعي في المتلقي العربي ب -
وعن اللجئين  ،لسطينيةن القضية الفال يعلمون الكثير ع ،ء األمة العربيةمن أبنا

التي  واألفلم(البرامج والتقارير )اإلنتاجات اإلعلمية التوثيقية وذلك من خلل  الفلسطينيين
 العربية.يمكن أن تنتجها المحطات اإلذاعية والتلفزيونية 

وذكرى  ،مثل ذكرى النكبة ،المتعلقة باللجئين الفلسطينيين لمناسباتلتركيز على إحياء اا -
في  بقاء قضيتهم حيةعرض لها اللجئين الفلسطينيين، بهدف إوالمجازر التي ت ،النكسة

وذلك من خلل عقد المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات والمسابقات التي الذاكرة القومية 
 ية واتحاد اذاعات الدول اإلسلمية. يقوم بها اتحاد اذاعات الدول العرب
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 المراجعقائمة المصادر و 

 العربية:المراجع 

المؤسسة العربية للدراسات ، حق العودة مقدس وقانوني وممكن ،(2000) بوستة، سلمانأ -
 .، بيروت، لبنانوالنشر

ن خطاب الفصائل الفلسطينية تجاه قضية الالجئي، (2015ختام جمعة ) بو عجينة،أ -
جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ،ين في ظل مفاوضات الحل النهائيالفلسطيني

 .فلسطين ،غزة ،االزهر

الالجئين في المخيمات دور وكالة غوث وتشغيل  ،(2017)مد مصطفى سطل، احاأل -
جامعة القدس المفتوحة ودائرة ، . مؤتمر الالجئون الفلسطينيون في المخيماتالفلسطينية

 .رام اهلل، فلسطين .حرير الفلسطينيةن في منظمة التشؤون اللجئي

عالم في اسرائيل بين تعددية البنية المؤسساتية الصحافة واإل، (2005مل )أجم ال،  -
 .رام اهلل، فلسطين ،الفلسطيني للدراسات االسرائيلية المركز ،وهيمنة الخطاب القومي

االسرائيلية على الفيسبوك  االعالمي للدعاية اإلطار، (2018)الخرابشة، محمد زيدان  -
رسالة ماجستير غير ، دراسة تحليلية لصفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش االسرائيلي

 .ردناأل ،عمان ،االوسط جامعة الشرق ،منشورة

 . القاهرة ،عالم الكتب ،بحوث اإلعالم األسس والمبادئ، (2006سمير محمد ) ،حسين -

مكتبة مدبولي،  ،ني وأساليبه الدعائيةعالم الصهيو اال ،(2006)، علي محمد حوات -
 .القاهرة

 1948إسرائيل سنة (، كي ال ننسى قرى فلسطين التي دمرتها 1997وليد ) ،الخالدي  -
 .وأسماء شهدائها، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت
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في صناعة القرار دور المؤسسة العسكرية االسرائيلية  ،( 2012نصر الدين ديب ) خلف، -
رسالة ، 2009_2000( نموذجاً –لسلطة الفلسطينية ولبنان ا) خارجيالسياسي ال

 .غزة، فلسطين ،جامعة االزهر، ماجستير غير منشورة

عاية واالعلم الصهيوني، دار مكتبة ساليب الد، تطور أ( 2004عبد الرزاق ) ،الدليمي  -
 .الرائد للنشر، عمان، االردن

عمان،  ،والتوزيع ير للنشرجر  دار ،هاباالر الدعاية و ، ( 2010 عبد الرزاق ) ،الدليمي -
   .االردن

منظمة التحرير  ،مركز االبحاث فلسفة الدعاية االسرائيلية، ،(1970، حامد )ربيع -
 .ان، لبنبيروت ،الفلسطينية

 .، الدعاية الصهيونية، معهد البحوث والدراسات العربية( 1975حامد ) ربيع، -

(، الصحافة نموذجاا ائيلي ومحددات الصراع )لم االسر ع(، اإل2004عاطف عودة ) الرفوع ، -
 .لبنان ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  ،ملية السلميةاللجئون الفلسطينيون والع (،1998ايليا) ،زريق -
 .بيروت

 .العلم للمليين، بيروت، لبنان، دار (، معنى النكبة 1948قسطنطين )  زريق ، -

دائرة شؤون  ،جئون الفلسطينيون قرارات ومعاهدات واتفاقياتالآل، (2007سعيد ) ،سلمة -
 .لسطين، ف، منظمة التحرير الفلسطينية، رام اهللاللجئين

 ،دار الفتى العربي اعداد مركز يافا لألبحاث، ،عطر مدينة يافا (، 1991هشام ) ،شرابي  -
 الناصرة. ،يروت، مركز يافا لألبحاثب

تغطية الصحافة االسرائيلية للحرب على غزة ، (2012حكمت )احمد  عدوان، -
رسالة ماجستير  ،ة وصفية مقارنة لثالث صحف عبريةدراسة تحليلي 2009_2008
 .فلسطين غزة،، جامعة االزهر ،شورة غير من
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، مركز رض البرتقال الحزينأجئون وحلم العودة الى الآل، (1996صلح ) ،عبد ربه -
 . لحم، فلسطين المعلومات البديلة، بيت

، دار النهضة 1، طالمعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واإلتصال، (2014العبد اهلل، مي ) -
 .، لبنانيروت، ببيةالعر 

هاني  بو جبارة،أ ،خالد امين عبد اهلل، ،ربحي ،الحسن ،نعيم دهمش، ،فوزي غرايبة، -
 .العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةساليب البحث ، أ(1977)

يعيدون النظر المؤرخون الجدد اإلسرائيليون   –سرائيل ، خطيئة إ( 2002فيدال، دومينيك )  -
 .الدراسات الفلسطينية، بيروت ، مؤسسةفي طرد الفلسطينيين

ذاعة صوت إوأساليب الدعاية االسرائيلية في مرتكزات  ،( 2000سعود)  المطيري، -
المملكة العربية ، ك سعود، الرياض، جامعة الملرسالة ماجستير غير منشورة ،سرائيلإ

 .السعودية

ني للدراسات المركز الفلسطي ،(2008موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية ) -
 . تحرير د. محمد اشتيه.البيره، فلسطين ،الفلسطينية

السياسي  االندماججئون الفسطينيون بين االغتراب و الآل ،(2010هبة خليل ) ،مبيض -
 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،طةدراسة حالة مخيم بال

  : مراجعة كتابمنظمة بحق الفلسطينيين مئة مجزرة ،(2013محمود ) ،محارب فلسطين.
 ."" الكارثة والنهضة والنكبة

رام  :بيت المقدس للنشر والتوزيع، مدخل الى الدراسات االعالمية، (2002تيسير) مشارقة، -
 .، فلسطيناهلل

سرائيل وسياسة النفي الصهيونية والالجئون إ، (2003نور الدين ) مصالحة، -
 . رام اهلل، فلسطين ،يني للدراسات االسرائيلية )مدار(المركز الفلسط ،الفلسطينيون
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مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط  طرد الفلسطينيين _، (1992نور الدين ) مصالحة، -
 ، لبنان.سطينية، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلالصهيونيين

أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية (، 2002كامل محمد )  ،المغربي  -
 ،عمان ،، ودار الثقافة للنشر والتوزيعالدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،واإلجتماعية

 .األردن

 .القاهرة ة،الدار المصرية اللبناني ،اإلتصال ونظرياته المعاصره ،(1998وسعيد ) مكاوي -
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 ملحقاتال

 اإلعالميين العرب مقابالت :(1) ملحق

 بلة  صبحي عسيله : مقا
التي استخدمتها إسرائيل عالمية وأدوات السياسة اإلأساليب  برزأماهي باعتقادك   السؤال األول:

    في  تناول قضية الالجئين الفلسطينيين ؟  وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطبنيين ؟
ي تدعم وجهة نظر إسرائيل فيما يتعلق يستخدم اإلعلم اإلسرائيلي وبكثافة الكثير من المواد الت    

باللجئين وطبعا فإن تواصل اإلعلم اإلسرائيلي مع الغرب بقوة عنصر فاعل في تلك المسألة 
ويستهدف من ذلك تأكيد الرواية لدى اإلسرائيليين في المقام األول وتسييدها لدى الرأي العام الدولي 

قضية. األمر الذي يمثل تأثيرا سلبيا للغاية على مستغل في ذلك غياب اإلسناد العربي في تلك ال
 .الفلسطينية أو على األقل غيابها تفهم المجتمع الدولي للرواية

السؤال الثاني:  من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة 
 ؟امين هذه السياسةجئين الفلسطينيين وما هي مضاإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية الال

االتجاه األساسي والمضمون في الرسالة اإلسرائيلية هو إنكار حق اللجئين الفلسطينيين في العودة 
باعتبار أن ذلك يهدد كيان الدولة اإلسرائيلية والتأكيد على أن الحل في توطين اللجئين حيث 

عداد من اللجئين على اعتبار يقيمون في أي دولة، وأن إسرائيل ال يمكن لها أن تستوعب تلك األ
أن ذلك يعني ضياع إسرائيل نفسها انطلقا من الهاجس الديموغرافي الموجود أساسا لدى إسرائيل 

 من الوضع الحالي. 

السؤال الثالث: ما هي  باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

سياسة اإلعلمية اإلسرائيلية تجاه اللجئين متماسكة وناجحة للغاية وتقوم بدورها تماما في خدمة ال
السياسة والرواية اإلسرائيلية باعتبار ذلك واجب وطني وقضية أمن قومي بالنسبة لهم، أما مصادر 

 الضعف فهي في الحقيقة في الرواية اإلسرائيلية نفسها وليس في السياسة اإلعلمية.
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كار المسؤولية عن السؤال الرابع: باعتقادك الى أين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إن
قرار بمسؤوليتها والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلالفلسطينية ) النكبة
   ؟عنها(

نكار مسئولية إسرائيلية ال تكف اآللة اإلعلمية اإلسرائيلية عن ترديد ودعم الموقف اإلسرائيلي في إ
عن النكبة واألوضاع الفلسطينية حاليا، ووصل األمر إلى درجة إنكار أنها دولة محتلة وأنها 

 عنصرية .

: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس
إزاء اإلسرائيلي كان محايدا  مياالسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعال المؤسسة اإلعالمية

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟ 
لم يكن اإلعلم اإلسرائيلي يوما إعلما محايدا بل إنه إعلم الدولة، يعرف جيدا كيف يدافع عن 
روايتها المتعلقة ببقاء إسرائيل وصراعها مع الفلسطينيين والعرب، وهو أكثر التزاما بالرواية 

لقضية اللجئين الفلسطينيين باعتبارها واحدة من أهم األخطار التي تهدد  اإلسرائيلية وتصوراتها
 إسرائيل. 
( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى سادسالسؤال ال

 لقضية الالجئين الفلسطينيين؟خطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي ال
ة تماما مع الخطاب الرسمي اإلسرائيلي فيما يتصل بقضايا المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيلية متماهي

 الصراع الجوهرية وفي القلب منها قضية اللجئين.

 
 مقابلة حماده فراعنه :

 

التي استخدمتها إسرائيل عالمية وأدوات السياسة اإلأساليب  برزأماهي باعتقادك  السؤال األول:
                         نيين ؟يأثيرها على قضية الالجئين الفلسطت ؟  وما مدىتناول قضية الالجئين الفلسطينيينفي  

 

وأبرزت معاناتهم بسبب أن العرب لم  1948أنها رمت قضية اللجئين إلى الحضن العربي عام 
ينصفوا اللجئين رغم أنهم عرب ومسلمين وتم التعامل معهم من وجهة النظر اإلسرائيلية بطرق 
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، سرائيلية مسؤوليتها تنصلوا عنهاضية بدالا من أن تتحمل المستعمرة اإل، فتحولت القغير إنسانية
  وتم رمي مسؤولياتها ومعالجة مشاكل اللجئين من خلل البلدان العربية.

السؤال الثاني:  من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة 
 ؟لالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسة تجاه قضية ااإلعالمية اإلسرائيلية 

ف عن حق إقامة الدولة ثمة إجماع إسرائيلي على رفض حق العودة للجئين واألمر يختل
اإلسرائيلية عوفر كسيف اليهودي اإلسرائيلي الترشح  الفلسطينية، فقد منعت لجنة االنتخابات

لى المدن والقرى التي طردوا الفلسطينيين إ النتخابات الكنيست ألنه ُيصرح بحق عودة اللجئين
 .منها

السؤال الثالث: ما هي  باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيينا

ليون فها المؤرخون اإلسرائيأنهم يتجاهلون معاناتهم الحالية القائمة ويعطلوا سرد الحقائق التي كش
  .1948ي للمدنيين الفلسطينيين عام ، بإرتكاب جرائم الطرد القسر الجدد

كار المسؤولية عن السؤال الرابع: باعتقادك الى أين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إن
قرار بمسؤوليتها والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلالفلسطينية ) النكبة
  ؟عنها(

، فكيف العودة ألي سبب كان سوى العنصريةلت ذروتها وال تملك حججاا جديدة لشطب حق وص
وال تسمح ألصحاب البيوت واألملك  بالقدوم إلى فلسطين بمئات االالفتسمح لليهود األجانب 

ستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي طردوا منها عام   .1948بعودتهم وا 
ن العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبي : حول إشكاليةالسؤال الخامس

إزاء اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا ، هل تعتقد بأن  الخطاب المؤسسة اإلعالمية االسرائيلية
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟ 

 ، ولكن علينا أن نعترف أن هامش الحريةل متمسكاا ومنسقاا بين المؤسستين، بيكن محايداا  لم
والمناورة والتعددية لدى المجتمع اإلسرائيلي تعكس نفسها على أدوات اإلعلم اإلسرائيلي وكيفية 
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خاصة ، وعلى الفلسطينيين العمل من أجل إختراق المجتمع اإلسرائيلي و تناولها والتعبير عنها
، تطرفةو السياسة الواقعية غير الم، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع أمؤسساته اإلعلمية

 . ية لعدالة قضيته وحقوقه المشروعةوكسب انحيازيات إسرائيل
( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى سادسالسؤال ال

 لقضية الالجئين الفلسطينيين؟اإلسرائيلي الخطاب السياسي الرسمي 
 دعمه بالكامل .الخطاب اإلسرائيلي الرسمي تتبناه المؤسسة اإلعلمية وت

 
 مقابلة خالد المجالي :

 

التي استخدمتها اسرائيل عالمية وأدوات السياسة اإلبرز أساليب أاألول:  ماهي باعتقادك السؤال 
 ؟  وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطبنيين ؟                     الالجئين الفلسطينيين في  تناول قضية

عتمد على إفراغ األرض وتهويدها حتى يكتمل ادعائهم باحقيتهم في فلسطين السياسة االسرائيلية ت
واكبر مهدد للكيان الصهيوني هو اإلنسان داخل فلسطين ولذلك كانت وما زالت السياسة االسرائيلية 
تعمل على خلق قضايا جانبية واشغال اإلعلم بها واالبتعاد عن القضية االصلية ومنها حق العودة 

 يث يتركز حول توطينهم وتجنيسهم خارج فلسطين.وأصبح الحد

من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة : السؤال الثاني 
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية 

والتلعب بها فنجده يقلل من إعداد من يعتبرهم اإلعلم االسرائيلي يحاول دائما تغيير الحقائق 
الجئين مثل.. وأحيانا يعتبرهم أردنيين اعتمادها على قرار الوحدة بين الضفتين وأحيانا يعتبر 

 قضيتهم انسانية معيشية وتنتهي من خلل نجنيسهم وتعويضهم.
 عالمية اإلسرائيلية القوة ونقاط الضعف في السياسة اإل باعتقادك مصادر : ما هيالسؤال الثالث

 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

هم نقاط الضعف لدى اإلعلم الصهيوني هو فقدانه لواقع حقيقي فل يمكن إلغاء التاريخ العربي أ
ي داخل وخارج فلسطين غير مليون فلسطين ١٤الفلسطيني واإلسلمي في فلسطين وال يمكن اعتبار 

من ة كبيرة ر الصهيوني مع اعترافنا اليوم بسيطالم كله يؤيد الكيان ن العأموجودين. وال يمكن اعتبار 



90 
  

  

يام دول ألن اأأنظمة عربية ولكن التاريخ يقول  صهيونية على بعض الدول الكبرى وحتىال
والتغيرات في الموازين الدولية قد تتغير وهنا ربما يفرض واقع جديد ال يستطيع اإلعلم الصهيوني 

 إنكاره كما يفعل اليوم.

مسؤولية عن السؤال الرابع: باعتقادك الى أين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إنكار ال 
قرار بمسؤوليتها والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلالنكبة  الفلسطينية )

  ؟عنها(

 ال يوجد اجابة .
ن ية واألمنية اإلسرائيلية وبي: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسالسؤال الخامس 

إزاء اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا ، هل تعتقد بأن  الخطاب المؤسسة اإلعالمية االسرائيلية
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

اإلعلم بشكل عام يعتبر من ركائز الصهيونية العالمية وقبل قيام الكيان على أرض فلسطين.. ال 
لثاني لألجهزة االستخباربة واالمنبة بعد الذراع األول التجسس ولذلك ال بل يمكن اعتباره الذراع ا
 يمكن اعتباره إعلم محايد.

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى سادسالسؤال ال
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

يمكن فصله عن الخطاب السياسي االسرائيلي فهو المسوق لتلك السياسات.. اإلعلم الصهيوني ال 
طبعا ال ننكر بعض أصوات اليسار الخجولة وغير المؤثرة داخل الكيان الصهيوني وال يعتمد عليها 

 كموثر في السياسة العامة هناك.
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 مقابلة صالح جمعة مصيلحي :
عالمية التي استخدمتها وأدوات السياسة اإل برز أساليبأ:  ماهي باعتقادك األولالسؤال  

ية الالجئين تأثيرها على قض مدى اسرائيل في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين؟ وما
 ؟                  نيينيالفلسط

سرائيل أساليب وأدوات متعددة ومختلفة والقاسم المشترك بينها هو الكذب والخداع إاستخدمت   
 عندما يأتي االمر لقضية اللجئين الفلسطينيين .                     وطمس الحقائق ، خاصة 

من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة : السؤال الثاني
 ؟ة الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضي

ذاعات كاذيب خاصة في اإلعلم مبني على األإهو  واالفتراء،عاية والكذب قائم على الد علم إهو 
  .الى الفلسطينيين والشعوب العربيةاإلسرائيلية التي تبث باللغة العربية 

باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  ما هي  السؤال الثالث
  تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين ؟

خرى طراف األوتسوقها وتقنع األ وجود  الوسائل اإلعلمية الغربية التي  تتبنى الرواية األسرائيلية
مكانه العمل على إوبوالفلسطيني في تطور ولكن االعلم العربي سرائيل، يعتبر مصدر قوة إلبها 

 دحض الرواية االسرائيلية الكاذبة.

ن لمؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبي: حول إشكالية العالقة بين االسؤال الخامس 
إزاء اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا الخطاب المؤسسة اإلعالمية االسرائيلية، هل تعتقد بأن 

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟ 
رض رية سرطانية دخلت واستوطنت في األ. اسرائيل دولة عنصاالعلم االسرائيلي لم يكن محايد 

 سباب سياسية وأمنية.ولة استعمارية زرعها االستعمار أل. اسرائيل دينيةالعربية الفلسط

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى سادسالسؤال ال
 لقضية الالجئين الفلسطينيين؟خطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي ال
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نه ال فرق بين أظر االسرائيلية والمعروف جهة النعلم االسرائيلية تتبنى و ن وسائل اإلأ كيدأ
االعلميين االسرائيليين يعملون في الجيش  .نواألمنيين االسرائيليي ،والسياسيين، علمييناإل

يكون الصحفي ضابط احتياط  مدى  وقات كثيرة جداا أوفي  ،جهزة األمن االسرائيليةألي وفي االسرائي
ن كل أويظهر عند عمليات التعبئة العسكرية  الحياة في الجيش او في المؤسسة األمنية،

 .االعلميين مجندين ويعملون في الجيش

 بو عريف :أشرف أ مقابلة 
عالمية التي استخدمتها اسرائيل وأدوات السياسة اإل برز أساليبأماهي باعتقادك  السؤال األول: 

  ؟ين الفلسطبنيينا على قضية الالجئوما مدى تأثيرهفي تناول قضية الالجئين الفلسطينيين؟ 
لتي نشأت عليها الحركة السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية اعتمدت على الخرافات واألكاذيب ا

، فكان اإلعلم هو المرو ج لكل هذه األساليب التي عملت على طمس وتغييب قضية الصهيونية
 . ين الفلسطينيين من الوعي العالمياللجئ

لدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة من خالل رصدك آللة ا: السؤال الثاني
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية 

وهو إنكار  ،تجاهات والمضامينى مضمون واحد وحوله تتمحور كل االيركز اإلعلم اإلسرائيلي عل
ن  .ية لدولة اسرائيل بوجود اللجئينن ال شرعين ألكار قضية اللجئين الفلسطينيالنكبة وا 

 باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  : ما هيالسؤال الثالث
  ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

كيف يستوى اإلعلم اإلسرائيلى تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين وهناك إعلم عربى فاقد لظله 
إلسرائيلي من ضعف اإلعلم دعو لتمييع الحقوق المغتصبة للعرب والفلسطينيين. قوة االعلم اوي

 .العربي

خطاب ( اللرسمية والخاصةاالمؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية ):إلى أي مدى تتبنى سادسالسؤال ال
  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟السياسي الرسمي اإلسرائيلي 

 ق أكذوبة "دولة إسرائيلية من النيل إلى الفرات .بل حدود.. من أجل تحقي



93 
  

  

 بو زينه :مقابلة عالء الدين أ
 

التي استخدمتها اسرائيل عالمية وأدوات السياسة اإل برز أساليبأ ماهي باعتقادك السؤال األول: 
  ؟ا على قضية الالجئين الفلسطبنيين؟  وما مدى تأثيرهتناول قضية الالجئين الفلسطينيينفي  

 

لعل أبرز األدوات التي استخدمها الكيان منذ بدايته هي ترويج الرواية المعروفة عن أن        
اليهود جاؤوا إلى "أرض بل شعب"، يقطنها بدو قليلون متفرقون ومتخلفون. وبطبيعة الحال، لم يكن 

نما إلى بقية العالم الذي ال يعرف شيئاا عن المنطقة. و  يعني هذا الخطاب موجها إلى العرب وا 
خطاب "أرض بل شعب لشعب بل أرض" أنه ليس هناك الجئون إذا لم يكن هناك أناس ينبغي 

 اقتلعهم من األساس.
في اآلونة األخيرة، بعد تدفق المعلومات وعدم القدرة على إخفاء أعداد اللجئين الفلسطينيين       

العتراف باللجئين ووجودهم القوي، تحول الخطاب اإلعلمي الصهيوني إلى شيء يشبه ا
نما فقط أولئك الفلسطينيين الذين خرجوا بأنفسهم من ديارهم في العام  ومسؤولية الكيان عنهم، وا 

، أو من بقي منهم على قيد الحياة. ويعني ذلك أن أبناء أولئك اللجئين وأحفادهم ال 1948
 ُيعتبرون الجئين وال يحق لهم المطالبة بالعودة.

تأتي قضية اللجئين في سياق كل الرواية الصهيونية عن الصراع في  من حيث التأثير،     
فلسطين. وفي هذا اإلطار، يتضافر اإلعلم التابع والمتعاطف مع الكيان مع جهود اللوبيات المالية 
حباط أي جهود  والسياسية لتوجيه السياسات الرسمية األميركية نحو تبني الرواية "اإلسرائيلية" أوالا، وا 

لتطبيق القرارات األممية والحيلولة دون صدور أي قرارات تنصف الفلسطينيين، تحت دولية 
 االحتلل أو اللجئين في الشتات.  

السؤال الثاني:  من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة 
 ؟مضامين هذه السياسة تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هياإلعالمية اإلسرائيلية 

من الطبيعي أن يعمل إعلم يمثل كيان احتلل على خدمة مشروع تصفية القضية       
الفلسطينية ومحاولة إحباط أي خطاب آخر. وكما هو معروف، تعتبر عودة اللجئين الفلسطينيين 

اكم في الكيان. ولذلك، تهديداا وجودياا لمشروع "الدولة اليهودية" النقية التي يتحدث عنها اليمين الح
يستكمل اإلعلم "اإلسرائيلي" مهمة المستعمرين األوائل التي تضمنت تجريف القرى العربية وتغيير 



94 
  

  

األسماء إلزالة أي آثار لوجود الفلسطينيين في وطنهم من األساس. وباستثناء بعض األكاديميين 
تصورهم للديمقراطية، أو بدفع والناشطين واإلعلميين الذين يذكرون قضية اللجئين في إطار 

رؤيتهم للمخاطر التي يرتبها استمرار الصراع وبقاؤه بل حل على وجود دولة الكيان على المدى 
 البعيد.

 السؤال الثالث: ما هي  باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  
  ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

أن تكون مصادر القوة في السياسة اإلعلمية للكيان لوجستية وليست جوهرية. إنها  يغلب      
تتعلق أساساا بالعناية بالسيطرة على مؤسسات اإلعلم وامتلكها إن أمكن؛ وتجنيد اللوبيات 
وجماعات الضغط لمساندة اإلعلم الموالي في شيطنة أصحاب الرواية النقيضة واتهامهم بمعاداة 

عزل أصواتهم. وينطبق ذلك على وسائل اإلعلم التي قد تمنح منصة لألصوات المناصرة السامية و 
 للفلسطينيين.

من الواضح أن هذه القوة تعمل في الغرب وليس في المنطقة العربية. وعمل اإلعلم هناك مهم     
والتي  ألنه يعبئ الرأي العام خلف السياسات التي تؤثر فيها جماعات الضغط والمال السياسي،

 تخدم مصالح الكيان.

أما نقطة الضعف األساسية في عمل اإلعلم الصهيوني، فهي المغالطات التاريخية التي تقوم      
عليها روايته. ولن تصمد هذه الرواية أمام أي تمحيص جدي في الوثائق التاريخية والوقائع. ولعل 

ة، مدعومة بنفس اإلمكانيات اللوجستية مكمن قوتها الوحيد هو عدم وجود رواية مقاِبلة، أو موازي
  والمنهجية وتمثل الرؤية الفلسطينية والعربية.

مسؤولية عن السؤال الرابع: باعتقادك الى أين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إنكار ال
 قرار بمسؤوليتهاوالتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلالنكبة  الفلسطينية )

 ؟عنها(

إن رواية اإلعلم "اإلسرائيلي" عن عدم المسؤولية عن النكبة ال يشتريها الكثيرون. هناك        
القاضي  194اآلن وعي عالمي أفضل بحيثيات الصراع. وهناك قرارات دولية معروفة، منها القرار 
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ا عن النكبة يهدد بحق اللجئين في العودة إلى ديارهم. وال أرى أن اعتراف "إسرائيل" بمسؤوليته
، ألن اعترافها أو عدمه ليس هو الذي يقرر السلوك الدولي الرسمي تجاهها كما  شرعيتها كثيرا"ا
يبدو، مع معرفة العالم األكيدة بهذه المسؤولية باعتراف أو بغيره. وكما يبدو أيضاا، ربما ال تمانع 

بي وفلسطيني بإلغاء المطالبات حكومة الكيان في االعتراف بهذه المسؤولية في مقابل التزام عر 
نهاء المطالبات  بالعودة في سياق تسوية ما، يرى فيها الكيان إمكانية لتصفية القضية الفلسطينية وا 

 الوطنية الفلسطينية، والعربية، جملة وتفصيلا.  

: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس
، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء رائيليةة اإلعالمية االسالمؤسس

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟
يصعب أن يكون اإلعلم اإلسرائيلي محايداا إزاء قضية اللجئين، لكن هذا اإلعلم يفسح        

ف دولة الكيان بجريرتها تجاه مجاالا لبعض من إعلم المعارضة اليساري، الذي يتبنى قضية اعترا
. لكن اإلعلم ، وبالتالي مسؤوليتها عن قضية اللجئين الفلسطينيينالفلسطينيين لدى نشوء الدولة

السائد ينسجم مع السياسة الرسمية للكيان، الهادفة إلى حرمان اللجئين الفلسطينيين من حق العودة 
يان. ويعمل قسم من اإلعلم في الكيان على إلى األبد، على أساس أن عودتهم ستكون مقتلا للك

الترويج لبدائل، مثل توطين اللجئين الفلسطينيين في دول الشتات أو إقامة "وطن بديل" لهم في 
 الخارج.
لكن الملحظ في إعلم الكيان، حتى ما يوصف بالتقدمي منه، هو إيمانه بحق "إسرائيل"        

الذين هم كلهم مستوطنون في -ي إقامة مواطني الكيان في الوجود على األرض الفلسطينية، وف
في بيوت الفلسطينيين المنهوبة وعلى أرضهم. وتتحدث بعض المنافذ اإلعلمية  -نهاية المطاف

البديلة في الكيان، والتي تديرها منظمات مجتمع مدني، عن ضرورة إيجاد حل لقضية اللجئين، 
تهم وتوطينهم. لكن هذه المنظمات ال تتمتع بتأثير ربما بعودة قسم منهم وتخصيص أماكن إلقام

 يعتد به على السياسات الحكومية والرأي العام في الكيان.   
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( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى السؤال السادس
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

إعلم الكيان مقسم، موضوعياا، إلى قسم يروج للسياسات الحكومية وجزء يتحدث بلسان        
المعارضة. ومن الطبيعي أن يعكس اإلعلم الموالي والسائد التوجهات اليمينية للمؤسسة السياسية 
في الكيان والرأي العام الذي يفرز هذه المؤسسة. وبذلك، من الطبيعي أن ال يتحدث اإلعلم 

ي عن اللجئين الفلسطينيين بتعاطف. لكن جزءاا من اإلعلم الخاص يتحدث عن مشكلة الرسم
اللجئين، إما من باب ذكر الحقائق أو من باب مماحكة الخطاب الحكومي ومعارضته. وحتى 
عندما ُتطرح مسألة اللجئين الفلسطينيين بإيجابية، فإنها تطرح في إطار بقاء الهيمنة اليهودية على 

، وعلى أساس توقع عدم عودة القسم األكبر من فلسطينيين الشتات أو عودة قسم منهم إلى فلسطين
دولة فلسطينية منفصلة. وُيلحظ أن الصحفيين اليساريين الذين يكتبون بتعاطف عن الفلسطينيين، 
يمكن أن يسكنوا في بيوت كانت للفلسطينيين أو بنيت على أراٍض للفلسطينيين المهج رين. وسوف 

عادة ممتلكاتهم إليهم أن ال يبقى لليهود سوى األراضي تع ني عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وا 
 ، وهو وضع يصعب تصوره حتى بالنسبة لهؤالء.   1948والممتلكات التي كانوا قد اشتروها قبل 

 

 مقابلة علي حيدر :
ي استخدمتها اسرائيل ماهي باعتقادك أبرز أساليب وأدوات السياسة اإلعالمية الت: السؤال األول

 ؟ نيينيجئين الفلسطفي تناول قضية الالجئين الفلسطينيين ؟ وما مدى تأثيرها على قضية الال
تركز اسرائيل في خطابها السياسي الدعائي، على حقوقهم التاريخية المختلقة، وتعمل على         

عروفة. ونتيجة تبني المؤسسة الترويج لها. وهي تجد لها اذانا صاغية في العالم الغربي السباب م
 الغربية للسردية االسرائيلية نلحظ وجود تفوق للدعائية االسرائيلية.

مع ذلك، فإن هناك الكثير من محاوالت الطمس التي يتعمدها االعلم االسرائيلي، ويمتنع       
صابات عن نشرها بحجة منع الرقابة وتتصل بمخطط وتفاصيل عمليات التهجير التي ابتعتها الع

الصهيونية. بل إن الخطاب المعتمد يوحي كما لو أن الهجرة الفلسطينية كانت طوعية، أو بفعل 
ايحاءات عربية، ليس إال. وعندما يتم الكشف عن بعض المجازر من فترة الى اخرى، ال يتم 

 مقاربتها من خلل كونها خطة مدروسة بهدف التهجير.
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عاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة : من خالل رصدك آللة الدالسؤال الثاني
 اإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسة ؟

لوحظ في السنوات االخيرة العمل على اعادة انتاج مفهوم اللجئ. ومحاولة تسويقه دوليا.       
لجئ دون أن ينسحب ذلك على أوالده واحفاده. هو ال 1948بمعنى أن من هاجر في العام 

يتجاوز  1948ويريدون بذلك القول أنه لم يعد هناك الجئين. ألن من هاجر وهو طفل في العام 
. وباالجمال يشكل االدء االعلمي االسرائيلي ترجمة للجماع القومي، عمره االن السبعين عاماا 

يعترف بها، بل ويرى أن حل قضيتهم ينبغي أن الذي يتجاهل وجود قضية اسمها اللجئين. وال 
 يكون في البلد التي يعيشون فيها.

 : ما هي باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيليةلثالسؤال الثا
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

ما ُيسهل دحضها أمام  إن قضيتهم مختلقة، وال تقوم على أساس متين. وهو نقاط الضعف:      
 نقد مبني على الحقائق العلمية.أنهم يحاول تجاهل وانكار وقائع ما زالت ماثلة للعيان.

نقاط القوة: يتمتع االعلم االسرائيلي بامكانات وخبرة كبيرة، هي امتداد لما يتمتع به االعلم 
 الغربي.

يضا على أة عالية، وهو ما ينعكس فاءة مهنيمن الواضح أن االعلميين االسرائيليين يتمتعون بك
 دائهم..أ

ومي، وبما ال يتعارض مع ثوابت يملك هامشاا حقيقيا من مساحة الحرية، تحت سقف االجماع الق
ومن موارد قوته ايضا ضعف االعلم االعربي المقابل وهو ما يفسح المجال أمامه  من القومي.األ

 لمزيد من التأثير.
لمسؤولية عن اين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إنكار ا : باعتقادك الىالسؤال الرابع

والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال االقرار بمسؤوليتها النكبة الفلسطينية )
 عنها(؟

أعتقد أن االعلم االسرائيلي كان وما زال وسيبقى يلتزم الحد االقصى للموقف الرسمي لما          
ن المرحلة التي بلغتها خطة تصفية القضية الفلسطينية، وبصيغتها تنطوي علي ه قضية اللجئين، وا 

االخيرة التي تحمل عنوان "صفقة القرن"، تفرض المزيد من التعتيم واخفاء والتنكر للمسؤولية 
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الصهيونية عن النكبة. ويعود ذلك، الى أن االعتراف سوف يترتب عليه التزامات )العودة( ال 
الكيان االسرائيلي تحملها. لذلك فإن قضية اللجئين تمثل النقيض المباشر لشرعية اسرائيل يستطيع 

 من منظور دولي واخلقي وقانوني .
: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس

ي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالم
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

رغم ضرورة االقرار بالهامش الواسع نسبياا الذي تمتلكه وسائل االعلم االسرائيلية، وهو أمر        
مفهوم في ضوء طبيعة النظام السياسي، وتركيبة المجتمع االسرائيلي، والثقافة السائدة فيه، إال أن 

االسرائيليين، في مجملهم  علميين، هي أن اإليضاا أية التي ينبغي أن تبقى حاضرة واز الحقيقة الم
داءهم المهني ال يخرج عن أأوال، ثم مهنيين. وبالتالي فإن  قل، هم اسرائيليون وصهاينةعلى األ

نستطيع أن نؤكد بأن االعلم االسرائيلي ليس محايداا  موارد االجماع القومي اليهودي في اسرائيل.
 من القومي. لطابع اليهودي للدولة، وتتصل باألزاء قضية اللجئين كونها تمس مباشرة اا

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى ال السادسالسؤ 
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

رائيلية ال يخرج اداءها عن موارد االجماع القومي اليهودي. إن المؤسسة االعلمية االس         
وأي تباين في هذا المجال يكون عادة على هامش موارد االجماع.. ويعتبر رفض عودة اللجئين 
من موارد هذا االجماع.. وال يتوقع منها إال أن تتبنى الموقف "القومي"، ومعارضة المطالبة بعودة 

وانها تقوض يهودية الدولة وتؤسس لواقع ثنائية قومية داخل الكيان  اللجئين الفلسطينيين خاصة
 االسرائيلي. 
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 مقابلة حسن حجازي: 

: من خالل رصدك آللة الدعاية االعالمية االسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة السؤال الثاني
 ؟لسياسةينيين وما هي مضامين هذه ااألعالمية األسرائيلية تجاه قضية الالجئين الفلسط

هناك عنصر أساسي في التعاطي االعلمي الصهيوني خصوصا في اآلونة األخيرة مع       
بروز طروحات يهودية الدولة وقانون القومية وعدم القبول بحل الدولتين وهذا مما يعزز المخاوف 

اب تماما الصهيونية مما يسمى القنبلة الديموغرافية التي يخشاها الصهاينة بشكل كبير ما يقفل الب
أمام قبول للصهاينة بعودة اي من اللجئين الفلسطينيين بل إن بعض السلسلة الصهاينة مثل 

 موشيه فيغلين يبني أساس حملته االنتخابية على تهجير من تبقى من الفلسطينيين من ديارهم. 
 رائيلية: ما هي باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسالسؤال الثالث

 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين
اهم نقطة ضعف بالخطاب االعلمي الصهيوني هو أنه رغم كل محاوالته فإنه فشل في          

مسح قضية حق العودة من الذاكرة العامة بل إنه لم يستطع اخفاء أولوية هذه القضية حتى أمام 
لعدم طرح هذه القضية ولعبه الدائم على الصهاينة . لكن مصادر قوته تكمن بضمانات أميركية 

 قضية القنبلة الديمغرافية التي تبرر عملية رفضه لعودة اللجئين. 

: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس
محايدا إزاء  المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي كان

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

ال يمكن التفريق بين االعلم الصهيوني والمؤسسة االمنية والسياسية فيما خص قضايا           
الصراع مع الفلسطينيين والعرب فاالعلم الصهيوني هو جزء من المجهود الحربي  في الكيان 

ية الصهيونية وبالتالي فإن الخطاب اإلعلمي العبري وهو مجند بالكامل في خدمة القضايا القوم
حول قضية اللجئين الفلسطينيين كان يرتكز في مكان ما على مقولة ارض من دون شعب لشعب 
من دون ارض وال يعترف باألساس بأن الفلسطينيين ينتمون إلى هذه االرض ليعودوا إليها كما أنه 

     يحاول رفع التهمة عن الكيان بأنه كان سببا      يحاول رفع التهمة عن الكيان بأنه كان سببا 
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اللجوء الفلسطيني عام ثمانية وأربعين محمل السياسة اإلعلمية العربية حينها المسؤولية عن في 
 لجوء الفلسطينيين إلى دول الجوار.

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى السؤال السادس
 السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟ الخطاب
 المتعلقة األمور كل واألمنية السياسية المؤسسة بمنظار يرى عموما الصهيوني االعلم      

 . الفلسطينيين مع بالصراع
 

 مقابلة صقر أبو فخر :

تي استخدمتها اسرائيل :  ماهي باعتقادك أبرز أساليب وأدوات السياسة اإلعالمية الالسؤال األول
 في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين ؟ وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطبنيين ؟ 

ختراع الشائعات هي أبرز األساليب. فالمصادر اإلسرائيلية هي التي اخترعت الشائعة إ       
درة بلدهم لفترة قصيرة. مغا 1948المعروفة عن أن القادة العرب طلبوا من الفلسطينيين في سنة 

وتبين بعد بحث مضٍن وتقٍص طويل، أن ذلك لم يكن غير شائعة صهيونية لتحميل الدول العربية 
مسؤولية ترحيل الفلسطينيين. ومن األدوات األخرى الترويج الكاذب للكلم على أن الفلسطينيين هم 

ة" والسكان اليهود، وُهزموا في تلك ، وهاجموا "األراضي اليهودي181الذين رفضوا قرار التقسيم رقم 
الحرب، وعليهم إذاا أن يتحملوا نتائج عدوانهم وهزيمتهم. وهذه الكذبة باتت مكشوفة، فقد تبينت 

لطرد العرب من شمالي فلسطين  1948بالتدريج الخطط العسكرية التي وضعتها الهاغاناه منذ سنة 
 مثل خطة دالت. 

الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى اتجاهات السياسة  : من خالل رصدك آللةالسؤال الثاني
 اإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسة ؟ 

االسرائيلي بعد  –السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية ظلت حتى بداية عهد التفاوض العربي         
 تُنكر وجود 1977لقدس في عام زيارة الرئيس أنور السادات إلى ا
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قضية اللجئين وتتجاهلها تماماا. لكن، مع بداية عملية التفاوض مع مصر، مرت هذه القضية  
مروراا سريعاا في التصريحات اإلعلمية اإلسرائيلية ألن طاولة المفاوضات بقيت خالية من أي 

سرائيلي بعد مؤتمر مدريد اال –ممثل للفلسطينيين. لكن، مع انطلقة عصر التفاوض العربي 
صارت قضية اللجئين بنداا أساسياا على جدول المفاوضات. وبات اإلعلم  1991للسلم في عام 

اإلسرائيلي نفسه غير قادر على تجاهل اللجئين ومطالبهم. لكن السياسة العامة اإلسرائيلية تشدد 
لية. واإلعلم اإلسرائيلي يجاري دائماا على أن حل قضية اللجئين هي مسؤولية عربية ال إسرائي

السياسة الرسمية في هذه المسألة. واألنكى، أن إسرائيل دأبت منذ فترة على طرح موضوع يهود 
( 1948) 194الدول العربية وأملكهم كمقايضة لألملك الفلسطينية، وللبند الموجود في القرار 

إسرائيلياا، يميناا ووسطاا ويساراا، على  الذي يؤكد على العودة والتعويض. والمؤكد أن هناك إجماعاا 
عدم عودة اللجئين إلى ديارهم األصلية،ألن من شأن ذلك، بحسب جميع التيارات الصهيونية، أن 

 يهدد الهوية اليهودية إلسرائيل، ويهدد المجتمع االسرائيلي بفقدان معيار األغلبية العددية. 

 ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية : ما هي باعتقادك مصادر القوةالسؤال الثالث
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

إن قوة السياسية االعلمية االسرائيلية ناتجة من القوة العسكرية وقوة الدولة اإلسرائيلية، ثم في       
قاط ضعف وقوف معظم اإلعلم العالمي إلى جانب الدعاية الصهيونية، وال سيما في أميركا. أما ن

السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية فهو انكشاف الحقائق أمام الرأي العام العالمي، فصار من غير 
الممكن إخفاء القمع والعسف ضد الفلسطينيين في عصر الفضاء المفتوح والفضائيات التي تكشف 

إلى أماكن  الصغيرة والكبيرة وتذيعها فوراا. ثم إن الفلسطينيين أنفسهم نجحوا في إيصال صوتهم
كثيرة في العالم كانت مغلقة عليهم ومؤيدة إلسرائيل. وهنا يمكن اإلشارة إلى حركة المقاطعة 

 كأحد أهم اإلنجازات في هذا المجال.  BDSاألكاديمية واالقتصادية إلسرائيل على مستوى العالم 

نكار المسؤولية عن : باعتقادك الى اين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إالسؤال الرابع
النكبة الفلسطينية )والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال االقرار بمسؤوليتها 

 عنها(؟
وصلت السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود. فاإلنكار ما عاد ممكناا البتة.          

ديارهم األصلية سيهدد هوية اسرائيل صحيح أن الزعم االسرائلي القائل إن عودة الفلسطينيين إلى 
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القومية وبقاءها كذلك، ما برح يقنع كثيرين من أصحاب القرار في الغرب، إال أنه صار متهافتاا 
لدى تيارات سياسية كبيرة. لكن، حين يتحدث هؤالء عن قضية اللجئين، فإنما يتحدثون عن إيجاد 

طروحة تلتقي كلها عند فكرة التوطين: توطين حل لهذه المسألة، وليس عن حق العودة. والحلول الم
قسم من اللجئين في بلدان اللجوء، وتوطين الباقين في دول جديدة مثل أوستراليا وكندا وبعض 

 الدول الغنية والفقيرة في عدد السكان. 

: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس
إلعالمية اإلسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء المؤسسة ا

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

ال بالطبع. فالخطاب اإلعلمي اإلسرائيلي، بوجهيه الرسمي والخاص، كان يدافع عن موقف      
ينهم هنا وهناك. لم ُيقيض الدولة اإلسرائيلية من قضية اللجئين الرافض لعودتهم، والمروِّج لتوط

لإلعلم اإلسرائيلي أن يتزحزح عن موقفه المطابق للرواية الرسمية اإلسرائيلية في شأن اللجئين إال 
بعد ظهور "المؤرخين الجدد" وكشفهم بعض المجازر كمجزرة الطنطورة على سبيل المثال التي 

ي االسرائيلي محايداا قط إزاء قضية كشفها للوسط اإلسرائيلي تيدي كاتس. لم يكن الخطاب اإلعلم
اللجئين. وأستثنىي من ذلك بعض الُكت اب والصحافيين اليهود المعادين للصهيونية أمثال موشي 
ماخوفر وحاييم هنغبي وعكيفا أور. لكن آراءهم ظلت هامشية في الوسط اإلسرائيلي. وفي سياق 

 من ناقدي الرواية الصهيونية. هؤالء تأتي كتابات إيلن بابه وباروخ كيمرلنغ وغيرهما

 

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى ل السادسالسؤا
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

ظل الخطاب اإلعلمي االسرائيلي مطابقاا لخطاب  1973حتى حرب تشرين األول/ أكتوبر       
لمؤسسة السياسية االسرائيلية. وفي الحاالت الفردية القليلة في الصحافة )مع أن الصحافة كانت وال ا

زالت تخضع للرقابة العسكرية في كل ما يخص األخبار العسكرية واألمنية( كان ذلك يشبه  نوعاا 
يش ، والخلخلة التي أصابت الج1973من االعتراف الذي يعقب صحوة الضمير. لكن، بعد حرب 
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االسرائيلي، والصدمة التي دو خت المجتمع االسرائيلي الذي كان مطمئناا على أمنه واستقراره بعد 
، فوجيء المجتمع االسرائلي بأن العرب 1967االنتصار الذي حققه الجيش االسرائيلي في حرب 

في قادرون على الحرب، وقادرون على إلحاق األذى الكبير باإلسرائيليين. آنذاك بدأ البعض 
إسرائيل يعيد النظر في مسلماته، وفي األساطير التي رافقت قيام اسرائيل وأسست خرافة الجيش 
الذي ال ُيقهر وخرافة "طهارة السلح اليهودي". ومنذ ذلك الوقت صرنا نلحظ فروقاا وشروخاا، ولو 

بقضية محدودة، بين الخط العام لإلعلم اإلسرائيلي والخطاب السياسي الرسمي في ما يتعلق 
 اللجئين وبغيرها من القضايا، خصوصاا قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

 مقابلة نبيه عواضه :

: ماهي باعتقادك أبرز أساليب وأدوات السياسة اإلعالمية التي استخدمتها اسرائيل السؤال األول
 ضية الالجئين الفلسطبنيين ؟ في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين ؟ وما مدى تأثيرها على ق

برز االعلم اإلسرائيلي الجوانب التاريخية والدينية للهجرة نحو الكيان مدعما ذلك بسياسة أ      
تهويد األرض . وطمس المعالم العربية والفلسطينية التاريخية ، مروجا لفكرة ارض بل شعب لشعب 

ة اإلسرائيلية مع قضية اللجئين بل ارض . هذه السياسة شكلت باألساس عنوان المواجه
 الفلسطينين والغاية من وراءها كان الغاء حق العودة.

 

: من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى اتجاهات السياسة السؤال الثاني 
 ؟ ينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية الالجئين الفلسط

إن الترويج اإلعلمي االسرائيلي هو بجوهره يقوم على نسف فكرة وجود الجئين باألساس.         
وعلى العكس من ذلك . يقوم االعلم االسرائيلي في افراد حيز مهم لثقافة " العودة " والتشجيع على 

 الهجرة اليهودية الى الكيان اإلسرائيلي على اعتباره" ارض الميعاد
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 هي باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية: ما السؤال الثالث
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين

كلما ازداد االهتمام اإلعلمي العربي بقضية اللجئين كلما ضعف االعلم اإلسرائيلي. يجب      
دعيم الراي العام العربي ان يسعى االعلم العربي الى اختراق الراي العام المحلي اإلسرائيلي وت

 واحداث تاثير في الوعي األوروبي والعالمي وهذه األخيرة هي مصادر قوة االعلم اإلسرائيلي . 

: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين السؤال الخامس
سرائيلي كان محايدا إزاء المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإل

 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

ذا ال يوجد إوالسياسية هو االعلم اإلسرائيلي. علم موجه وخاضع للمؤسسة األمنية إكثر أإن       
في إسرائيل اعلم محايد. إن الدور الكبير الذي تقوم به الدعاية اإلعلمية اإلسرائيلية ال ينفصل 

 العامة اإلسرائيلية، وموضوع اللجئين في صميم هذا التوجه. قيد انملة عن السياسة

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى السؤال السادس
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

ألمنية والسياسية اإلسرائيلية بشكل ال تنفصل السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية عن التوجهات ا     
 عام.

 مقابلة وائل سعد :

السؤال األول :ماهي باعتقادك ابرز أساليب وأدوات السياسة اإلعالمية التي استخدمتها إسرائيل 
 في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين؟  وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطينيين؟                        

بمعنى أن الماكينة اإلعلمية اإلسرائيلية تحاول إلى الترويج خصوصاا للرأي العام اإلنكار:     
هي حرب تحرير أي أن الصهاينة قاموا بطرد السكان الغرباء  1948العالمي بأن ما قامت به سنة 

 وهو ما يزع في عقول األطفال الصهاينة ، وايضا استحضار النصوص الدينية واستحضار التاريخ
ووالترويج في األوساط اإلنجيلية التي تدعم توجهات الصهيونية بأن هذه األرض هي التي أورثها 

 الرب لهم بنص إلهي.
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المظلومية: حتى في أثناء المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين    
 يستحضرون الظلم الذي تعرضوا له في أوروبا عبر التاريخ. 

ابية في الدول المؤثرة في السياسة العالمية خصوصاا في الواليات المتحدة األمريكية الدعايات االنتخ
التي تتحول مؤتمرات جمع التبرعات لدعم الكيان الصهيوني وكثيراا ما استهدف اللجئون على هذه 

 المنصات إرضاء للناخب والممول الصهيوني أو الداعم للصهيونية.
 

لة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة من خالل رصدك آل: السؤال الثاني
 ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية 

تسعى اإلدارة السياسية اإلسرائيلية إلى توجيه الرأي العام الدولي إلى التشكيك بقضية  .أ
ريف مصطلح اللجئ، أي من ينطبق عليه صفة اللجئين الفلسطينيين من خلل إعادة تع

 الجئ وبالتالي التشكيك بإعداد اللجئين الفلسطينيين وفق التوصيف الجديد.
عادة  .ب الترويج الدائم للرأي العام الدولي على عدم إمكانية تطبيق حق العودة عملياا وا 

 اللجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وبيتهم التي هجروا منها.
نحو شطب حق العودة من خلل استهداف المنظومة الدولية التي ترعى شؤون  السعي .ت

 اللجئين )أونروا(، إما من خلل تجفيف تمويلها أول من خلل عدم التجديد لها.
التركيز على إيجاد حلول إنسانية للجئين الفلسطينيين ومحاولة مقارنتهم باللجئين من  .ث

ضية بالعد اإلنساني، وهو ما قد يدفع نحو حلول دول أخرى كسوريا وفنزويل، وحصر الق
ذات مضمون إنساني كالتوطين في بلد ثالث أو في الوطن المضيف ولكن مفاعليه 

 سياسية؛ أي تذويب قضية اللجئين.
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باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  : ما هي السؤال الثالث
 فلسطينيين؟تجاه قضية الالجئين ال

نقطة القوة األولى هي ضعف الخطاب اإلعلمي العربي في الدفاع عن حقوق اللجئين        
 الفلسطينيين.ثم

الدعم من كبار المؤسسات اإلعلمية الغربية وامتلكهم العديد من الوسائل اإلعلمية الغربية التي 
ثقافية والسياسية في العالم التي تتبنى الخطاب الصهيوني.الدعم من كبار اإلعلميين والنخب ال

 تتبنى الخطاب الصهيوني وتوفر ميزانيات مالية .

ما نقاط الضعف ثابت الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقه في العودة ومقاومته للحتلل؛ أ    
عاماا عن النكبة وقضية اللجئين ال تزال تنتقل من جيل إلى جيل وهو  70فبعد مرور ما يزيد عن 

يمكن أن تميحه أي مكينة إعلمية مهمة عملت.وايضا التطور التكنولوجي الذي بقدر ما خدم  ما ال
اإلعلم الصهيوني بقدر ما أسهم في خدمة الشعب الفلسطيني بتأمين وسيلة إعلمية رخيصة 

 ومتاحة للجميع.

 لمسؤولية عن السؤال الرابع: باعتقادك الى اين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إنكار ا
والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال االقرار بمسؤوليتها النكبة  الفلسطينية )

 عنها(؟
 الكيان اإلسرائيلي يتعامل ككيان فوق القانون وهو يستمد شرعيته من القوة التي لديه.  
إلسرائيلية وبين حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية ا السؤال الخامس: 

المؤسسة اإلعالمية االسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء 
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

ال بد من التميز بين السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية المتعلقة بالقضايا السياسية الداخلية 
ابي وبين السياسية اإلعلمية التي تعالج القضايا والتي تخضع لبزار التنافس السياسي واالنتخ

المركزية واالستراتيجية. وهنا تأتي قضية اللجئين في اإلعلم اإلسرائيلي والذي يأتي منسجماا مع 
 توجهات المؤسسة السياسية الصهيونية واألمنية في تعاطيه مع قضايا اللجئين.
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 والخاصة( )الرسميةالمية اإلسرائيلية إلى أي مدى تتبنى المؤسسة اإلع: السؤال السادس
 الالجئين الفلسطينيين؟ اإلسرائيلي لقضيةالخطاب السياسي الرسمي 

الخطاب اإلعلمي االسرائيلي منسجم تماماا في رسائله تجاه قضية اللجئين خصوصاا فيما 
 العودة.يتعلق بحق 

 

 مقابلة السيد هاني : 

يب وأدوات السياسة اإلعالمية التي استخدمتها إسرائيل ماهي باعتقادك ابرز أسال السؤال األول :
 في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين؟  وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطينيين؟                        

ي بداية استهدافها استخدمت كافة األساليب للدفاع عما قامت به الحركة الصهيونية ف
سات إلخلء أرض فلسطين من ا قامت به العصابات الصهيونية من ممار ، فدافعت عن ملفلسطين
وما زالت تمارس نفس األساليب في  ،تلف الزرع وقتل السكان وتشريدهم، بهدم القرى وا  سكانها

 .حول قضية اللجئين وأسباب نشوئهاترويج األكاذيب 
كيف ترى إتجاهات السياسة  من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية: السؤال الثاني

 هذه السياسة ؟تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين وما هي مضامين اإلعالمية اإلسرائيلية 

، هى الركيزة األساسية التى تأسست الوعد اإللهى لليهود بأرض فلسطينلقد كانت اسطورة 
واتخذت من أسطورة  .لهات من الديانة اليهودية عباءة عليها الحركة الصهيونية العالمية  التى اتخذ

 .أساسيا يجب العمل من أجل تحقيقه الوعد اإللهى ركيزة وهدفا
باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  : ما هي السؤال الثالث

 تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين؟

اع عن أساطير الصهيونية نجحت "اللوبيات اليهودية" التى تعيش بالدول الغربية فى الدف
العالمية وعلى رأسها بالطبع أسطورة الوعد اإللهى لليهود بأرض فلسطين التى اعتنقها كثير من 

، وأصبحوا يروجون لها ويجمعون الواليات المتحدة والدول الغربيةجماعات اليمين المسيحى فى 
، كذلك نجحت ى الفلسطينيةتى أقيمت فوق األراضالتبرعات لصالح سكان المستوطنات اليهودية ال
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اللوبيات اليهودية بالدول الغربية فى جعل مسألة "الهولوكوست" من "المحرمات" التى اليجوز 
  مناقشتها  وجعلت من "عداء السامية" جريمة عقوبتها السجن فى عدد من الدول األوربية.

 في إنكار المسؤولية عن  ين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيليةألى إ: باعتقادك السؤال الرابع
والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال االقرار بمسؤوليتها النكبة  الفلسطينية )

 عنها(؟
إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه الستبدال " 

 الشرعية الدولية "
 الى غابة تصبح فيها القوة فوق القانون وفوق الحق . ب " شريعة الغاب " فيتحول المجتمع الدولي

( المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصةإلى أي مدى تتبنى : السؤال السادس
 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟

منسجم تماما الخطاب االعلمي االسرائيلي خطاب مضلل يعتمد على ترويج االكاذيب و  
 مع الخطاب السياسي الرسمي .

 

 طير:مقابلة ماهر ابو 

ماهي باعتقادك ابرز أساليب وأدوات السياسة اإلعالمية التي استخدمتها إسرائيل  :السؤال األول
 في تناول قضية الالجئين الفلسطينيين؟  وما مدى تأثيرها على قضية الالجئين الفلسطينيين؟                        

أبرز أداة كانت  تشويه سمعة اللجئين الفلسطينيين عبر تقديمهم بصورة  )الجبناء( الفارين        
من وطنهم  مشيا على االقدام ، او باعوا بلدهم للمهاجرين اليهود او تعاونوا معهم ، هذا 

وخاصة  باالضافة الى توريط اللجئين الفلسطينيين في أزمات سياسية وأهلية في الدول المضيفة
 لبنان وذلك ألجل النفور منهم وانفضاض العرب عن قضيتهم .

من خالل رصدك آللة الدعاية اإلعالمية اإلسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة : السؤال الثاني  
 ؟الجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسةاإلعالمية اإلسرائيلية تجاه قضية ال
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ية اللجئين مهدد وجودي إلسرائيل، ال يمكن التهاون ، يعتبر قضيوجد اتجاه واحد غالب      
 .ودة اللجئين الى فلسطين المحتلة، أو السماح بعمعه

باعتقادك مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية  : ما هي السؤال الثالث 
 تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين؟

اسرائيل لم تستطع الغاء الشهادات الحية حول قضية اللجئين  اكبر نقطة ضعف لهم ان      
  اي المخيمات، واللجئين انفسهم .

 السؤال الرابع: باعتقادك الى اين وصلت السياسة اإلعالمية اإلسرائيلية في إنكار المسؤولية عن 
بمسؤوليتها  النكبة  الفلسطينية ) والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال االقرار

 عنها(؟
هناك انكار كبير جدا، مرتبط بكون اللجوء بات مزمنا، وتحملته دول الجوار، وأنكرته القوى 

 .ت الفلسطينيين في مقاومة اإلنكار، تبدو ضعيفة، وأدواالدولية
: حول إشكالية العالقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبين الخامسالسؤال  

عالمية االسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء المؤسسة اإل
 قضية الالجئين الفلسطينيين؟

مستنيرة ، او حيادية، . باستثناء بضعة آراء علم االسرائيلي ان يكون محايداال يمكن لل 
من المشروع اإلسرائيلي في ، جزءا ت الرواية اإلعلمية اإلسرائيلية، بقياو أصوات يسارية او إنسانية

 .والمشروع السياسي لكيان االحتللالمجمل ومتأثرة بالتوجيه األمني 
( الخاصةالرسمية و المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية )إلى أي مدى تتبنى : السؤال السادس

 الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي  لقضية الالجئين الفلسطينيين؟
الوسط السياسي االسرائيلي ازاء كثير من القضايا اال ان االعلم رغم وجود تباينات في      

االسرائيلي متحدا حول الهوية اليهودية للدولة العبرية ،وبالتالي هناك توافق تام في الخطاب 
االعلمي حول قضية اللجئين الفلسطينيين رغم وجود أصوات يهودية معتدلة ذات صفة انسانية 

 لكنها نادرة.
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 : نموذج طلب تحكيم(2ملحق رقم )

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 . .....االستاذ الفاضل . ..........................................

وسط في األ عالم من جامعة الشرق الحصول على درجة الماجستير في اإللغايات             
تجاه قضية الالجئين ة سرائيليعالمية اإلالسياسة اإل ردن تجري الباحثة دراسة بعنوان:األ 

وتم اختيار  ،سرائيليعالميين العرب المتخصصين بالشأن اإلالفلسطينيين من وجهة نظر اإل
سئلة الدراسة  تنوي  الباحثة عمل أجابة على . وبهدف اإلولبنان ،ومصر ،ردنالعينة من األ 

قوم لعرب وسوف تعالميين امقابالت شخصية ومقابالت عبر الوسائل االلكترونية المتاحة  مع اإل
 . بتوجيه عدد من االسئلة اليهم

لما تتمتعون به من خبرة علمية وعملية   نظراً  لتحكيمها   يديكم هذه االسئلةأتضع الباحثة بين 
 سواء بالتعديل أم باإلضافة أم بالحذف.  حول هذه االسئلة مالحظاتكمبتقديم رجو منكم التكرم  أو 

 لكم مني جزيل الشكر

                                                                         الباحثة                                                                     

 ختام يوسف الديك 
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 اسئلة المقابلة 
ئيل التي استخدمتها اسرا السياسة األعلمية وادوات أساليب برز :  ماهي باعتقادك أالسؤال االول

 ؟                    ا على قضية اللجئين الفلسطبنيين؟  وما مدى تأثيرهينيينطتناول قضية اللجئين الفلس في 
:  من خلل رصدك آللة الدعاية االعلمية االسرائيلية كيف ترى إتجاهات السياسة السؤال الثاني

 ؟مضامين هذه السياسة تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين وما هياإلعلمية اإلسرائيلية 

تجاه قضية  مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية ما هي  السؤال الثالث:
 ؟اللجئين الفلسطينيين

ة في إنكار ، الى اين وصلت السياسة اإلعلمية اإلسرائيليعتكمن خلل متاب السؤال الرابع: 
ن هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلقرار رى اسرائيل اوالتي تالمسؤولية عن النكبة الفلسطينية )

 ؟بمسؤوليتها عنها(
( الخطاب المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة: إلى أي مدى تتبنى السؤال الخامس

 السياسي الرسمي اإلسرائيلي لقضية اللجئين الفلسطينيين؟                                            
ن المؤسسة حول إشكالية العلقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية وبي ال السادس:السؤ 

إزاء قضية اللجئين كان محايدا  الخطاب اإلعلمي اإلسرائيلياإلعلمية االسرائيلية، هل تعتقد بأن 
                        الفلسطينيين؟                                                                 

 
 

 انتهت االسئلة

 هدافهاق لحضراتكم ملخص موضوع الرسالة وأسئلتها وأأرف
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 (: نموذج طلب اإلجابة عن أسئلة المقابلة3ملحق رقم )

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 . .....االستاذ الفاضل . ..........................................

عالم من جامعة الشرق لغايات الحصول على درجة الماجستير في اإل                        
سرائيلية تجاه قضية عالمية اإلالسياسة اإل ردن تجري الباحثة دراسة بعنوان:وسط في األ األ 

وتم  ،سرائيليعالميين العرب المتخصصين بالشأن اإلالالجئين الفلسطينيين من وجهة نظر اإل
سئلة الدراسة  تنوي  الباحثة أجابة على ولبنان. وبهدف اإل ،مصرو  ،ردناختيار العينة من األ 

عالميين العرب عمل مقابالت شخصية ومقابالت عبر الوسائل االلكترونية المتاحة  مع اإل
 وسوف تقوم بتوجيه عدد من االسئلة اليهم. 

رجو منكم أو   يديكم هذه االسئلة  نظرا لما تتمتعون به من خبرة علمية وعمليةأتضع الباحثة بين 
 . حول هذه االسئلة إجاباتكمبتقديم التكرم 

 

 لكم مني جزيل الشكر

 الباحثة                                                                 

 الديكختام يوسف                                                                 
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 اسئلة المقابلة 
 

التي استخدمتها اسرائيل  السياسة األعلمية وادوات أساليب :  ماهي باعتقادك أبرز لالسؤال االو
 ؟  وما مدى تأثيرها على قضية اللجئين الفلسطبنيين؟                    ينيينطتناول قضية اللجئين الفلس في 

إتجاهات السياسة :  من خلل رصدك آللة الدعاية االعلمية االسرائيلية كيف ترى السؤال الثاني
 اإلعلمية اإلسرائيلية تجاه قضية اللجئين الفلسطينيين وما هي مضامين هذه السياسة؟

ما هي مصادر القوة ونقاط الضعف في السياسة اإلعلمية اإلسرائيلية  تجاه قضية  السؤال الثالث:
 اللجئين الفلسطينيين؟

ياسة اإلعلمية اإلسرائيلية في إنكار من خلل متابعتك، الى اين وصلت الس السؤال الرابع: 
المسؤولية عن النكبة الفلسطينية )والتي ترى اسرائيل ان هناك تهديد لشرعيتها في حال اإلقرار 

 بمسؤوليتها عنها(؟
: إلى أي مدى تتبنى المؤسسة اإلعلمية اإلسرائيلية )الرسمية والخاصة( الخطاب السؤال الخامس

 قضية اللجئين الفلسطينيين؟                                            السياسي الرسمي اإلسرائيلي ل
بين المؤسسة حول إشكالية العلقة بين المؤسسة السياسية واألمنية اإلسرائيلية و  السؤال السادس:

ية اللجئين اإلعلمية االسرائيلية، هل تعتقد بأن الخطاب اإلعلمي اإلسرائيلي كان محايدا إزاء قض
فلسطينيين؟                                                                                   ال

                                                                                           
 

 انتهت االسئلة

 اهدافهاو اسئلتها ق لحضراتكم ملخص موضوع الرسالة و أرف
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 :بلتهمء اإلعالميين الذين تمت مقاأسما: ( 4رقم )  ملحق

 التخصص الدولة اإلسم
 كاتب وباحث في الشؤون الفلسطينية لبنان صقر أبو فخر 
 إعلمي مختص بالشأن اإلسرائيلي لبنان حسن حجازي
 كاتب صحفي  لبنان نبيه عواضه
 باحث متخصص في الشأن الفلسطيني لبنان وائل سعد 
 محرر الشؤون اإلسرائيلية في جريدة األخبار نانلب علي حيدر

  األردن حماده فراعنه
الغد األردنية ومدير تحرير  كاتب عمود في صحيفة األردن علء الدين أبو زينه

 دائرة الترجمة
كاتب صحفي ومحلل سياسي في صحيفة الغد  األردن ماهر أبو طير 

 األردنية
 األردن اإلخباري ناشر موقع كل  األردن خالد المجالي 

 نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط مصر صلح جمعة مصيلحي 
نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية  مصر السيد هاني 

 الدولية.وكاتب متخصص في الشئون 
خبير في مركز األهرام للدراسات السياسية  مصر  د صبحي عسيله

مختارات إسرائيلية  واألستراتيجية رئيس تحرير مجلة
ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية اإلسرائيلية 

 بالمركز
 كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الدبلوماسي  مصر أشرف أبو عريف 

 

 

 

 

 

 



115 
  

  

 سئلة المقابلةمحكمي أسماء أ :(5ملحق رقم )

 

 اإلسم التخصص مكان العمل 
علوم  جامعة بيت لحم 

 سياسية 
 د سعيد يقين 

صحافة   اسم الحكومة الفلسطينيةب المتحدث
 واعلم 

 ابراهيم ملحم 

طيني مدير البحوث والسياسات في المركز الفلس
 والدراسات اإلستراتيجيةألبحاث السياسات 

()مسارات  

كاتب 
ومحلل 
 سياسي 

 خليل شاهين

كاتب  جامعة بيت لحم 
 صحفي 

 د سعيد عياد

صحافة  جامعة الشرق االوسط 
 واعلم 

شيد د كامل خور   


