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 لِك.. ن تعجز الكلمات عن ذكر بعضك یا َم.. إلیِك یا َمن یقف التكریم حائًرا عاجًزا عن تكریمك 

  منا كل الحب والودِّ والوفاء

  حمیدة سمیسم: األستاذة الدكتورة 

  

ولكن لعل .. ال تحمل قوامیُسنا كلمة شكٍر أو عبارة امتنان تعبر عّما في القلوب 

یا ..ا تطرق أبواب السماء ، فتكون أبلغ من حروفنا المتالشیة في ھذه اللحظة دعواتن

  عمید كلیة اإلعالم األكرم..  ما وّفى ببعض قدرك .. من لو أتینا بالتقدیر كلمًة

  كامل خورشید: الدكتور 
  
  

بیروت على ما قدموه من جھد كبیر / والشكر الموصول أیًضا لمؤسسة الدراسات الفلسطینیة 

  .اه ھذا العمل اتج

وإلى .. كما ال یسعني في ھذا المقام إال أن أتقدم بجزیل الشكر إلى جمیع أساتذتي في كلیة اإلعالم 

ءة رسالتي الحضرة العلمیة الموقرة ، أعضاء لجنة المناقشة ، على ما تكبدوه من عناء في قرا

  . مالحظاتھم القّیمة المتواضعة وإغنائھا ب
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  ـداءإھـــــــــــــــــــ

إلى من أستشعر وجوده حولي في .. وطوقني بعلمھ وإیمانھ .. إلى من زرع بداخلي روح المثابرة 

وة  ل خط أًة..ك ھ فج ي رحیل ن قتلن ى م ده  ..  إل ن بع ٌد م غلھ أح ن یش ا ل رك فراًغ ك .. وت ى روح إل

  الطاھرة والدي العزیز ، أھدي عملي ھذا 

ا بالحب     .. اؤھا قبل یداھا وحضنتني أحش.. إلى من رآني قلبھا قبل عیناھا  ابض دوًم ب الن إلى القل

ان   .. إلى األمس والحاضر والمستقبل .. والحنان والعطاء  ون الجن أمي  .. إلى من تحت أقدامھا تك

الم    .. الغالیة  ك العظیم        .. على أعتاب فضلك تتكسر األق ك حق ن إیفائ .. ویبكي الحرف لعجزه ع

  .جزاك اهللا الجنة أماه 

وتي األ  ى إخ ا سرت     .. عزاء  إل ا معي  أینم ة ُمسّطرة أحملھ ي ورق ي قلب تكم ف ت .. محب ا ُنِقش فیھ

  .عالقة أبدیة ال انتھاَء لھا 

  . إلى من كانوا جسًرا ممتًدا حملني لیعبر بي فوق كل المعوقات ، عمي أبو مھند وخالتي أم مھند 

اة   ر الحی ى عبی تمر  .. إل ي المس یرتي    .. ونبض ي مس اندتني ف ن س ى م ي  .. إل ي درب ي ف وآزرتن

  .. زوجتي الغالیة 

  .ابني زیـــد .. إلى مصدر سعادتي .. إلى من بعثر أوراق رسالتي مرات ومرات 

  .عبد اهللا العنزي .. فكان نعم األخ والصدیق .. إلى من رافقني في مسیرتي الدراسیة 

  .ذ خالد الفیومي األستا.. وعلى رأسھم مدیري في العمل .. إلى الزمالء األعزاء في مكان عملي 

لیدعونا مًعا للصالة في المسجد األقصى .. ینتظر بزوغ فجر االستقالل .. إلى شعب ینتظر العودة 

  ..إلى الشعب الفلسطیني الشقیق .. 

درانھا      ین ج ا ب نتني طالًب ن احتض ى م اني   .. إل ي الث ت بیت ر    .. فكان نابل الخی زرع س ن ت ى م إل

  .. ة الشرق األوسط جامع.. جامعتي ... لتحصدھا األجیال 

  .. وإلى كل من ساعدوني في إتمام ھذا العمل .. وإلى كل الزمالء في الجامعة وخارجھا 
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  الصحافة اإلسرائیلیة والتسویق السیاسي للمشروع الصھیوني 

  ) نوتومعاریف، یدیعوت أحررتس، آھ (

  دراسة تحلیلیة

Israeli Press and the Political Marketing of the Zionist Project  

Haaretz , Maariv , and Yedioth Ahronoth )  (  

An analytical Study  

  إعداد

  طالل حسین محمد الحبیلي

  إشراف

  عطا هللا عسكر الرمحین. د.أ

  

  الملخص

كیفیة استخدام ھدفت الدراسة إلى تحلیل محتوى الصحف اإلسرائیلیة للتعرف إلى         

 الصھیونیة لوسائل اإلعالم السیما الصحافة المكتوبة في التسویق السیاسي ألھم ركائزھا الفكریة

، وتكونت عینة )تحلیل المضمون(الوصفي  منھجالوھي االعتراف بیھودیة الدولة، واسُتخِدم 

مقاًال مـن ) 20(مقاًال مـن صحیفة ھـآرتس، و) 20(مقاًال موزعة بواقع ) 60(الدراسة من

  .نوتومقاًال من صحیفة یدیعوت أحر) 20(صحیفة معاریـف، و

  :وأظھرت نتائج الدراسة

جاءت یق السیاسي الُمستخدمة في الصحف اإلسرائیلیة، وفقًا لنوع األسلوب، أسالیب التسوأن  -

  ).إقناعي، إنشائي، خطابي(مرتبة تنازلیًا كاآلتي 

أن أسالیب التسویق السیاسي في الصحف اإلسرائیلیة، وفقًا لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع، جاءت  -

  ).عاطفیة/ تخویف، استجدائیة/ جومیةعقالنیة، دفاعیة، ھ/ إمالئیة(مرتبة تنازلیًا كاآلتي 



 ن 
 
أن أعلى التكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف  -

محاولة إظھار "، و"التركیز على المفاوضات والمحادثات "بیھودیـة دولـة إسرائیل كانت على 

  ".وجود دولة قومیة للیھود

لمضامین التـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف أعلى تكرارات للمعاني واأن  -

، "الترویج لبناء المستوطنات  "كانت على بیھودیـة دولـة إسرائیل والمرتبطة بالواقع المجتمعي 

  " . الترویج لضم المناطق التي یعیش فیھا الیھود" و

رائیــل والتـي حملھا ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة إسییدأعلى تكرارات لإلأن  -

 الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرائیل في الصحف اإلسرائیلیة

  ".تسویق المبادئ الیھودیة" ، و"لترویج لبعض الشخصیات من المجتمع اإلسرائیليا"كانت على 

والفلسطینیین لالعتراف  أن أعلى تكرارات للحجج والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العربـ 

بیھودیة دولة إسرائیل والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي في الصحف اإلسرائیلیة 

  " .ة تقدیم حجج وبراھین اقتصادی" ، و"تقدیم حجج وبراھین تاریخیة" كانت على 
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Abstract 

     This study aimed at analyzing the content of Israeli newspapers to 

identify how the Zionist uses media, particularly the written press in the 

political marketing for its most important intellectual foundations, which 

is the recognition on the Jewishness of the state. And the content analysis 

was used, the study sample consisted of (60) articles, divided by (20) 

articles from Haaretz , and (20) articles from Maariv, and (20) articles 

from the Yediot Aharonot. 

The study results showed:  

- That political marketing methods used in Israeli newspapers, according 

to the type of method, came -in descending order- as follows (convincing 

me, composing, oratorical). 

- That political marketing methods in the Israeli press, according to the 

category of the way, and the means of persuasion, came- in descending 



 ع 
 

order- as follows (dictating/ rational, defensive, offensive/ intimidating, 

begging/ emotional). 

- The highest occurrences of the meanings and implications that carried 

by the Israeli discourse for the issue of recognition on the Jewishness of 

the state of Israel was on "focusing on negotiations and conversations" 

and " attempting to show the existence of a nation-state for the Jews". 

The highest occurrences of the meanings and implications that carried by 

the Israeli discourse for the issue of recognition on the Jewishness of the 

state of Israel and associated with the societal reality was on "promoting 

the settlements building," and "promoting the annexation of areas where 

Jews live". 

  

- The highest occurrences of ideologies, ideas and visions of the leaders 

of the State of Israel and carried by Israeli media discourse of the issue of 

the recognition of the Jewishness of the state of Israel in the Israeli press 

was on "promoting some characters of the Israeli society," and 

"Marketing Jewish principles". 

- The highest occurrences of the arguments and evidences which were 

given as an excuse to push the Arabs and the Palestinians to recognize the 

Jewishness of the state of Israel and which h were carried by the  Israeli 

media discourse in Israeli newspapers were "presenting arguments and 

historical evidence," and "providing economic arguments and evidence".
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  الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  تمھید

اب        ي الخط رز ف رائیلي"ب طلح  " اإلس رة مص نوات األخی الل الس ة(خ ة الدول وتیرة ) یھودی ب

ھیوني    ؤتمر الص ا الم ا إلیھ ي دع ھیوني الت ر الص ائز الفك ن رك زة م ذلك ركی دًدا ب ارعة، مج متس

ي  فقد رّك. م1897األول الذي أقیم في مدینة بازل السویسریة عام  ز الخطاب الصھیوني الحدیث ف

اب      الم الصحفیة والكّت ن األق ة     " اإلسرائیلیین "رسالتھ وبمشاركة العدید م ة حدیث ة قدیم ى دعای عل

راحًة      راف ص ى االعت طینیین والعرب عل ار الفلس ة إلجب ة حثیث ي محاول طلح ف ذا المص اء ھ إلحی

  .یّدعون  فقط وفق ما) لشعب اهللا المختار(بدولة االحتالل كدولة یھودیـة 

ي                اذ المشروع االستعماري االستیطاني ف دود نف د ح دین عن لم یتوقف التوظیف الصھیوني لل

ًدا لخطوة        ا، تمھی ا یھودًی ة تحمل طابًع فلسطین، وإنما تصاحب مع اإلرھاصات األولى إلقامة دول

ا   راف بھ ة "االعت ة یھودی ب الف    "دول ن الجان وم م ا الی ھ قادتھ ب ب ا یطال رار م ى غ طیني ، عل لس

ى   ًرا عل كل خط ة، ویش ة ودینی رعیة تاریخی ا ش ا یمنحھ ة، بم دولي عام ي وال ن العرب ة، وم خاص

  ) .78، ص2011سعد الدین، (القضیة الفلسطینیة وعلى الصراع العربي ــ اإلسرائیلي 

ا،                   ذ قیامھ ك من ت ذل ل أعلن رة، ب ي السنوات األخی ة ف ة یھودی ن نفسھا دول لم تعلن إسرائیل ع

ا      وخّططت ل قیامھ ا قب ذلك م ا         . الحركة الصھیونیة ل ع وجود عرب فیھ ع م ذا الواق تقص ھ م ین ول

ن الدرجة              واطنین م م كم ا جرى التعامل معھ ات، وطالم ة ُتعرف كمجموعة أقلی انوا أقلی طالما ك

ل       . الثانیة یقبلون بھذا الواقع ة، ب ة الدول ین یھودی ي إسرائیل وب إن التناقض لیس بین أقلیة عربیة ف

  ) .2010بشارة، (المساواة للعرب كمواطنین وبین یھودیة الدولة بین 

ا             ذ ظھورھ ا من ا عالمًی ارت اھتماًم ي أث ومن ھنـا تتمحور تسـاؤالت حول ماھیة الصھیونیة الت

ة           دف إقام دولي بھ د ال ة لكسب التأیی ة سیاسیة وأداة إیدیولوجی في نھایة القرن التاسع عشر كحرك
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ھ        دولة یھودیة ، الھدف ا زل كتاب ودور ھرت در تی دما أص دأ ینتشر عن ة  (لـذي ب ة الیھودی ع  ) الدول م

ن         ود ، لك ر الیھ ود وغی ن الیھ دون م أنھا لم تكن فكرة جدیدة الطرح حیث سبقھ لھا أشخـاص عدی

ھیوني األول   ؤتمر الص د الم الل عق ن خ ھ م ق فكرت ى تحقی عى إل زل س ازل(ھرت ؤتمر ب ام ) م الع

ر   1897 ـازل بسویس ة ب ي مدین ود       ف ر الیھ ود وغی ن الیھ ـة م دأ الصھاین ت ب ك الوق ذ ذل ا ، ومن

ابر            رار ومن ن خالل االتصال بمراكز اتخاذ الق الم م ع دول الع ي جمی بالتسویـق للفكرة ونشرھا ف

  .صناعة الرأي العام وجمع المؤیدین لھا لتحقیقھا

ي               ـع ف ى أرض الواق ـع ملموس عل ا كواق ق فكرتھ ام واستطاعت الصھیونیة تحقی م 1948الع

ى    % 78حین سقطت  ا عل من أرض فلسطین االنتدابیة بید العصابات الصھیونیة التي تجمعت فیھ

اض شعب فلسطیني      ود،على أنق مدار األعوام الخمسین السابقة، وأعلنوا دولتھم كوطن قومي للیھ

  .أصبح الجًئا في شتات األرض

دة االحتالل اإلسرائیلي لیطالبوا ویؤكدوا عاًما من ھذا االحتالل الغاشم عاد قا 66وبعد مضي      

ة إسرائیل      ة دول راف بیھودی على الركیزة األساسیة لفكرتھم التي بدأھا آباء الصھیونیة وھي االعت

ام             ي الع روھم ف ذین ھجَّ ودة للفلسطینیین ال ام حق الع ق أم ك لقطع الطری ن أرضھم   1948 وذل م

  .وتصفیة ما تبقى من القضیة الفلسطینیة نھائًیا

  وفي ذلك استخدمت الصھیونیة سواء في بدایات سعیھا إلقامـة دولتھا أو حدیًثا لدفع الفلسطینیین    

  لالعتراف بیھودیة ھذه الدولة شتى وسائل اإلعالم واالتصال للتأثیر على الرأي العام العالمي،من

  تجمع الیھودخالل تشویھ الحقائق وبث األكاذیب والروایات المختلفة حول أرض میعادھم التي س

  .من الشتات من أرضھم التاریخیة ، معتمدین على أسالیب ووسائل عدة في دعم أفكارھم

ابتداًء ال بد من التمییز بین الخطاب التحلیلي التفسیري من جھة، وكل أنواع الخطاب األخرى      

ى   م  "أو " فضحھم "أو " كشف الصھاینة  "التي تھدف إل اھیر وتج  " التشھیر بھ د الجم دھا  أو حش نی

فالخطاب التحلیلي التفسیري ال یھدف إلى أي من األھداف السابقة وإنما یھدف إلى تعیمق . ضدھم
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ة            ى تفسیر الظواھر الیھودی درتنا عل زداد ق الي ت ھ وبالت ي كل تركیبیت ھ ف ى نعرف دو حت ا للع رؤیتن

  ) .7، ص2003المسیري، (والصھیونیة والتنبؤ بھا ومن ثم مقدرتنا على التصدي للعدو 

لقد فطنت الصھیونیة وأنصارھا إلى أھمیة اإلعالم في حربھا ضد العرب والمسلمین فكان لھا      

الم       ات اإلع ل مؤسس ي ك ا ف دت أذرعھ ة، فامت الم العالمی ائل اإلع ى وس النفوذ إل بق ب ب الس قص

د    ربھم ض ي ح اء ف ٍر ودھ ٍث ومك دوھا بخب ة، جنَّ یطرة خانق ة س احة اإلعالمی ى الس یطروا عل لیس

  ) .2014الربیعي، (الم وأھلھ اإلس

ة          ذ البدای فقد الزم اإلعالم الحركة الصھیونیة منذ بدایة مسیرتھا، وأولى الزعماء الصھاینة من

یھم أن      ي عل ائل الت ة الوس ي مقدم ل ف یة، ب یلة أساس روه وس دید واعتب امھم الش الم اھتم اإلع

ن ب   اني م ؤتمر       یستخدموھا للوصول إلى مآربھم، فقد أكد البند الث ره الم ذي أق ل ال امج العم ود برن ن

ف    1897الذي عقد عام ) مؤتمر بازل في سویسرا(الصھیوني األول  ة اإلعالم والتثقی ، على أھمی

ق    دف خل ة  "في تنفیذ ھ ة الیھودی ة         " الدول روح القومی ى ضرورة نشر ال ص عل ي فلسطین، إذ ن ف

ا      ین س ك الح ذ ذل ا، ومن الم وتنمیتھ ود الع ین یھ ومي ب وعي الق ھ  وال ھیوني الموج الم الص ر اإلع

الم         ع اإلع ب م ى جن ا إل الم جنًب ي أنحاء الع ة المنتشرة ف ات الیھودی ة أي للمجتمع ة العالمی للیھودی

ان             ة الكی ن أجل إقام ر الیھودي م المي غی ام الع رأي الع الصھیوني والعمل الدبلوماسي الموجھ لل

ى تسمیتھ       ا اصطلح عل ومي لل  "الصھیوني في فلسطین أو م ن ق ي فلسطین    وط ود ف السعدي،  (یھ

  ) .11، ص1987

ھ           ذي تلعب دور ال ومن ھنا یمكن القول إن إدراك مؤسسي الحركة الصھیونیة األوائل المبكر لل

واء       ة س حف الیھودی حاب الص اع أص ى إقن ة إل ذ البدای م من روعھم دفعھ ة مش ي خدم حافة ف الص

اریخ      أأو  فلسطین في دل ت ة الصھیونیة، وی داف الحرك نحاء العالم للتجّند من أجل العمل لخدمة أھ

ى      قبل  فلسطین الصحافة في إسرائیل على أن الصحف العبریة في ة، وافقت عل ة العبری ام الدول قی

ا وضعت نفسھا         ل أنھ ة الصھیونیة، ب ة الحرك تبني ھذا المبدأ، وبعد ذلك تجندت بشكل كبیر لخدم

  ) .2014أندراوس، ( في خدمتھا بشكل مطلق
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ة      تصدر في إسرائیل      ة كالروسیة واإلنكلیزی ر العبری صحف یومیة باللغة العبریة، وبلغات غی

ن الصحف األسبوعیة والشھریة،          وإضاف. والعربیة رة م اك شبكة كبی ة، ھن ة إلى الصحف الیومی

نوًیا  رات س دة م در ع ة تص بھ محترف ة ش الت دوری د مج ا توج بًیا . كم ع نس رواج الواس یر ال ویش

تھالك    ن االس اٍل م توى ع ى مس رى، إل ات أخ ة بلغ حافة المكتوب م الص ة، ولمعظ حافة العبری للص

  ) .47، ص2005جّمال، (ئیلي اإلعالمي یمیز المجتمع اإلسرا

داف المشروع الصھیوني          من ھنا، یرى الباحث أنھ من الجدیر القیام بدراسة واحٍد من أھم أھ

راف   و االعت رائیل"وھ و    " بإس ل نح ت قب ة أقیم ة یھودی یة    66كدول زة األساس و الركی ا، فھ عاًم

ة     ي دول ھیونیة ف اء الص دأھا آب ي ب رائیل"لفكرتھم الت ك لق "إس ودة  ، وذل ق الع ام ح ق أم ع الطری ط

ام    ي الع روھم ف ذین ھّج طینیین ال ات    1948للفلس ن طاق عھا م ا بوس ل م خِّر ك ا تس ة وأنھ ، خاص

ي الصحف        ًعا ف ا واس ى رواًج ذي یلق ت    " اإلسرائیلیة "وإمكانیات لدعم ھذا المطلب ال ا زال ي م الت

  .تسّوق المشروع الصھیوني منذ بدایتھ 
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  لدراسةمشكلة ا
  

تتحدد المشكلة البحثیة في معرفة كیف استخدمت الصھیونیة وسائل اإلعالم السیما الصحافة         

ـو    66المكتوبة في التسویق السیاسي ألھم ركائزھا الفكریة وھي االعتراف بیھودیة الدولة بعد نح

ـى   ت مسم ا تح ـة دولتھ ـن إقـام ا م رائیل"عاًم ل  . ؟"إس ف وتحلی الل وص ـن خ ك م اب وذل الخط

ار      ن األفك ر ع ن تعبی منھ م ا یتض ة، بم ة المكتوب حافة العبری ي الص ھیونیة ف ي للص اإلعالم

ي        ي الت الیب التسویق السیاس اٍن وأس ن مع منھ م ا یتض ره وم اء أط ة بن ن عملی دیولوجیات، وم وإی

  .یستخدمھا إلقناع جماھیره المستھدفة

  أھداف الدراسة

ي الصحافة      تحدید أسالیب التسویق السیاسي التي ا. 1 ا ف "   اإلسرائیلیة "ستخدمتھا الصھیونیة حالًی

د      ـة بع ـذه الدول ـة ھ ا  66المكتوبـة محاولـًة منھا لدفـع الفلسطینیین والعـرب لالعتـراف بیھودی عاًم

  .من تحقیقھا

ـة   . 2 ـي الصحاف ـا ف ـة حـالًی تخدمتھا الصھیونی ـي اس ي الت ویق السیاس ـات التس ـة استراتیجی معرف

ـة اإلسرائی" ـذه   " ـلی ة ھـ ـراف بیھودی رب لالعت طینیین والع دفع الفلس ا ل ة منھ ـي محاول ة ف المكتوب

  .عاًما من تحقیقھا 66الدولة بعد 

  أھمیة الدراسة

ًا    :أكادیمی

تخدام   . 1 وع اس اول موض ي تن ا ف ـدة إعالمًی ا والرائ ة تاریخًی ـات الداعم ن الدراس ة م د الدراس تع

  .ت تسویقھا السیاسي ألفكارھاالصھیونیة لوسائل اإلعالم بحمال

  .تعزیز الدراسات التي تناولت التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني.  2

  الكشف عن ماھیـة الخطاب اإلعالمي الـذي اتبعتھ الصھیونیـة حالًیـا للتـأكید علـى یھودیـة .  3

  .الدولة التي أقامتھا      
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ًا    :سیاسی

  ن التخطیط الصھیوني الحتالل األراضي العربیة التي أدتإلقاء الضوء على مرحلة مبكرة جًدا م

ى        ا، إضافة إل ـة خصوًص ا والفلسطینی ـة عموًم للوصول إلـى التبعات التي آلت إلیھا الحالـة العربی

  .التحلیل النقدي لألحداث الحالیة

ًا    :عملی

  بمصداقیة خطابھامعرفة طریقة التفكیر الصھیونیة وأسلوبھا في بث أفكارھا إلـى العالم إلقناعھ 

  وكیفیة استغاللھا لوسائل اإلعالم واالتصال إلیصال ھـذه األفكار، وذلك لكي" عدالة قضیتھا"و

  نستطیع مجابھتھا والتصدي لھا بطرق مماثلة أو أقوى منھا علًنا، ونستطیع إیصال صوتنا إلى

  ).القضیة الفلسطینیة(العالم وإقناعھ بعدالة قضیتنا 

  أسئلة الدراسة

عاًما من إعالن قیام الدولة  66بعد " اإلسرائیلـي"ا األسلوب الذي قدم بھ الخطاب اإلعالمي مـ. 1

  ؟" إسرائیل"العبریة على أرض فلسطین قضیة اعتراف العرب والفلسطینیین بیھودیة دولة 

ي     . 2 ـاب اإلعالم ا الخط ـي حملھ امین الت اني والمض ـا المع ـي"م راف  " اإلسرائیل یة االعت لقض

  ، وإلى أي مدى ربطھا بالواقع المجتمعي الحالي ؟" إسرائیل"دولـة  بیھودیـة

ـي . 3 ـاب اإلعالم س الخط ـدى عك ـى أي م ـي"إل ـادة " اإلسرائیل ـار ورؤى ق ـات وأفك إیدیولوجی

  ؟ " إسرائیــل"دولة 

ـي "مـا الحجج والبـراھین التـي یطـرحھا الخطـاب اإلعـالمـي . 4 دفع العرب    " اإلسرائیل رر ل كمب

  عاًما من قیامھا ؟ 66بعد " إسرائیل"الفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة و

  حدود الدراسة

  : الحدود الزمانیة 

  دولة إسرائیل سعي قادة دولة االحتالل اإلسرائیلي لدفع العرب والفلسطینیین لالعتراف بیھودیـة
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  حتى 2013شباط  عاًما، وتمتد من بدایـة شھر 66التـي أقاموھا على أرض فلسطین قبل نحو 

  . 2014نھایة شھر شباط 

  :الحدود المكانیة 

  معاریـف، مقاًال مـن صحیفة) 20(مقاًال مـن صحیفة ھـآرتس و ) 20: (تـم تحدیـد العینـة  بــ 

  .نًصا) 60(مقاًال من صحیفة یدیعوت أحرونوت، وبالتالي تبلغ عینة الدراسة ) 20(و

  : الحدود التطبیقیة 

  .ھآرتس ، معاریف ، ویدیعوت أحرونوت: وھي " رائیلیةإس"مقاالت في صحف 

  محددات الدراسة

ـع          ا لمجتم ـدى تمثیلھ تتحدد نتـائج الدراسـة بالشروط التـي وفرتھا العینة مـن حیث الحجم، وم

  الدراسة، حیث تنحصر األغراض التـي استھدفت التعرف إلیھا، وھـي معرفة كیف استطاعت

  ).االعتراف بیھودیة الدولة(ج المشروع الصھیوني الصحف اإلسرائیلیة تروی

  المفاھیم والمصطلحات والتعریفات اإلجرائیة

ًا(لتسویق السیاسي ا ھ         ) : علمی ي تعمل فی ن األنشطة الت ھ مجموعة م ھو نظام متكامل تتفاعل فی

ي       ن النجاح ف ة السیاسیة م بھدف تخطیط وتسعیر وتعزیز وتحشید، لكي تمكن المرشح أو المنظم

  ).48ــ أ، ص 2000الصمیدعي، (نتخابات التي یطمح إلیھا اال

ًا(التسویق السیاسي  ات       ) : إجرائی ـاء عالق ـدف بن ـة بھ ـرامج سیـاسی تحكم بب التخطیط والتنفیذ وال

داف      ر المشاركة باألھ ذات منفعة متبادلة بین كیان سیاسي واألطراف المستھدفة بالتسویق، وتعتب

  .فحوى التسویق السیاسي والتواصل السیاسي بینھما ھو

ـة  ا(الصھیونی ً ًال       ) :علمی دم ح ـة، تق ـة العالمی لة باإلمبریالی ة الص ة وثیق ریة رجعی ة عنص حرك

ا للوجـود          ـل نقیًض ـي یشك ـي إطار مشروع استعماري استیطان رجعًیا وزائًفا للمسألـة الیھودیـة ف

عب الف       د الش تمرار تبدی اؤه باس رتبط بق طین، وی عب فلس وطني لش ھ   ال اب أرض طیني واغتص لس

  ).2009الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، (وحقوقھ 
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ھیونیة  ا(الص ً ام   ) : إجرائی ي الع ت ف ریة تأسس ة عنص ألة    1897حرك ول للمس اد حل دف إیج بھ

ـول    ة ح اءات زائف ق إدع ة وف اد(الیھودی ار (و ) أرض المیع عب اهللا المخت ا  ) ش ن خاللھ عت م س

  .فلسطین وإبادة الشعب الفلسطیني وتشریده الغتصاب واالستیالء على أرض

ًا(القوة الناعمة  ن اإلرغام       : )علمی دًال م ة ب ق الجاذبی ن طری القدرة على الحصول على ما ترید ع

  ).12، ص2007ناي، (أو دفع األموال 

ة  وة الناعم ا(الق ً ادئ      : ) إجرائی ار والمب ي األفك د ف ي تتجس ة والت ة والمعنوی ة الروحی وة الدول ق

اآلخرین   واألخال ؤدي ب ق، والدعم في مجاالت حقوق اإلنسان والبنیة التحتیة والثقافة والفن، مما ی

  .إلى احترام ھذا األسلوب واإلعجاب بھ ثم اتباع مصادره

دیولوجیا  ا(اإلی ً ان      ) : علمی نح اإلنس ي تم ي والت ل امبریق ا أص ي لھ ة الت ار الموجھ ن األفك ق م نس

ا   تفسیًرا للطبیعة االمبریقیة للجماعة أو المواقف التـي تقف فیھا العملیات التي نمت بھا حتى حالتھ

ـي المستقبل      داث ف الراھنة، ثم األھداف التي یتوجھ إلیھا األعضاء جماعًیا، وعالقتھم بمسار األح

  ).1982لیلة، (وذلك وفًقا لتعریف بارسونز 

دیولوجیا ا( اإلی ً اس    ) : إجرائی ن الن ة م رر وضع مجموع ار یب ن األفك ق م ل نس اه الفع دد اتج ویح

  .التاریخي لھا ویوجھ أفعالھا في مسار محدد

ًا(تحلیل المضمون  ھ     : ) علمی وى بأن ل المحت ة تحلی تعرف دائرة المعارف الدولیة للعلوم االجتماعی

ك   أحد المناھج المستخدمة في دراسة محتوى وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئیة، وذل

ة        باختیار عینة من المادة  ى أساس خطة منھجی ا عل ا وكیفًی ا كمًی موضع التحلیل وتقسیمھا وتحلیلھ

  ) .47، ص2006العبد، (منظمة 

مون  ل المض ا(تحلی ً الل  : ) إجرائی ن خ ا م ى محتواھ وف عل ة والوق ائل اإلعالمی یر الرس تفس

ا     ي تحملھ رؤى الت مجموعة من وحدات التحلیل، وذلك بھدف الوصول إلى األفكار والتطلعات وال

  .ك الرسائل تل
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  

ور         اني والص ى بالمع ي تعن داخل الت ات والم ن النظری ـة م ـى مجموع ـاحث عل د الب اعتم

مدخل بناء المعنى ونظریة التسویق  : والرمــوز المستخدمة في مضامین الوسائل اإلعالمیة وھي 

  .األطر اإلعالمیة االجتماعي السیاسي ونظریة تحلیل 

  :اإلطار النظري 
  

  مدخل بناء المعنى
  

اب            أطیر الخط ى ت ا عل ائمین علیھ ال والق ائل االتص درة وس ى ق ى إل اء المعن دخل بن یر م یش

ة   اإلعالمي المقدم بأسلوب معین، ویربط بین القضیة المطروحة فیھ بمجموعة من القیم االجتماعی

القوى المسیطرة    والثقافیة، ویعكس في الوقت ذاتھ رؤ تھم ب یة مسوقي ھذا الخطاب في ضوء عالق

  ) .2005الجمال وآخرون، (في المجتمع 

اھیم              ـي أن المف ى ف ان، تتجل دى اإلنس كل ل ي تتش ة الت ـادئ للمعرف اك مب ا أن ھن كم

ان           ة، فاإلنس ة بالحقیق ت مرتبط الم لیس ائل اإلع تخدمھا وس ي تس وز الت ـات والرم واالصطالح

ن        یستطیع عملیً   ض النظر ع ا، بغ ى لیطور مفھوًم أي معن ة ب ة كلم ربط بشكل انسجامي أی ا أن ی

واقعي أم ال    الم ال ة      . مسألة أن یكون ھذا الربط تمثًال صحیًحا للع اھیم ھي أساس المعرف ذه المف وھ

ي    ة ھ ائج المعرف م نت دى أھ ا أن إح ة، كم ر واقعی یاء غی ا ألش ع، وأحیاًن یة للواق انیة الشخص اإلنس

ل         االختیار ب ـع تمث ة الواق اس حـول طبیع ا الن ي یتبناھ ین أشكال مختلفة من السلوك، فالقناعات الت

ـة         لوكیاتھم الظاھری كًال لس ات ش ذه القناع ـي ھ ھ، إذ تعط ب عمل ا یج ـول م راراتھم ح ا لق منطلًق

وألفكـارھم، أي لمعرفتھم الذاتیـة الُمشكلة مـن اصطالحـات المعنى التي یشاركون فیھا اآلخرین،  

  ) . (Defllr&Ball-Rokeach, 1989لیس الواقع بحد ذاتھو
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ي إعطاء          ا ف إن لإلعالم دوٌر حاسٌم لیس في بث المعلومات حول األحداث فحسب، وإنما أیًض

اإلعالم    داث، ف ھ األح ح فی ذي تتوض ي ال اعي السیاس یاق االجتم تیعاب الس ي اس ع، وف كل للواق ش

یاقات  ة لس ارف االجتماعی اء التع تطیع بن اة    یس ال الحی ي مج ة ف ؤطر التجرب اًعا ت ر اتس اٍن أكث مع

  ) . 2002مھنا، (الیومیة 

  نظریة دور الصحافة في بناء المعنى

أثیر                ة ت ى محدودی أثیر إل د أن توصلت بحوث الت ى بع اء المعن جاء االھتمام الواسع بنظریة بن

ى       ت إل الي اتجھ لوك، وبالت د الس ات وقواع یم واالتجاھ ى الق الم عل ب  اإلع ى الجوان ز عل التركی

الواقع؟ كموجھ          ف یطور البشر معرفتھم ب اإلدراكیة والمعرفیة، وفي ھذا السیاق طرح سؤال كی

ا        ة واألنثروبولوجی وم اللغ ادات عل ن اجتھ أثیر م وث الت تفادت بح ي، واس أثیر المعرف وث الت لبح

ل              ي نق دور وسائل اإلعالم ف ذا المجال، واھتمت ب ي ھ نفس ف م ال اع وعل ائق، ودور  واالجتم الحق

ى         اء المعن ة وبن ة المعرف ي عملی اني واستخداماتھا ف ة المع . الكلمات والرموز وقواعد اللغة وطبیع

ان   ص لیبم ة "وخل ذه النظری س ھ ي     " مؤس ائق الت اس الحق ى أس رفون عل اس ال یتص ى أن الن إل

یھم  یرونھا أو تحدث بالفعل، ولكن على أساس ما یعتقدون أنھ موقف حقیقي، ویأتي ھذا اال عتقاد إل

عبر المعنى والتفسیر الذي تقدمھ الصحافة، األمر الذي یؤدي إلى محدودیة عالقة االستعداد للفعل 

  ) .152ــ151، ص2006القلیني، (والسلوك، مع طبیعة الحقیقة في العالم الخارجي 

م آنذاك والنقطة الكبرى التي یسعى لیبمان إلیضاحھا ھنا ھي أن طریقة تصویر الصحافة للعال     

ا عام   ( وھة،          ) 1914أوروب ق صوًرا مش ًدا، وتخل ت ُمضلَّلة ج ا كان ا ألنھ ة غالًب ر زائف ت تعتب كان

ا  نا "وأحیاًن ي رؤوس ا ف ة تماًم وًرا زائف ن " ص ارجي"ع الم الخ دما  ". الع ال، عن بیل المث ى س وعل

ا أل  (نبأ االتفاق على الھدنة  1918نوفمبر  6ذكرت الصحف في  ًرا زائًف م   وكان ذلك خب ة ل ن الھدن

ع        ) تتحقق إال بعد ذلك بخمسة أیام ن الواق ة ع ون ویبتھجون بسبب صورة زائف . كان الناس یحتفل

ارك      دان المع ي می ر،  (وفي نفس الوقت، كان ألوف عدیدة من الشبان یلقون حتفھم ف ، 1989دیفلی

  ) .360ص
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  إستراتیجیة بناء المعنى

نجح وسائل اإلعالم      تفترض ھذه اإلستراتیجیة أن التأثیر اإلعال      دما ت دث عن مي أو اإلقناع یح

ذه           ق ھ دة، وتنطب اني جدی ابھا مع وز المحیطة باإلنسان، وإكس ور والرم اني والص دیل المع ي تع ف

نھم    اس، لك اإلستراتیجیة من التسلیم بأن وسائل اإلعالم تخلق صوًرا زائفة عن العالم في أذھان الن

ذه         یتعاملون بناًء على ھذه الصور والرموز، ر ھ دیل أو تغیی اع تع ق اإلقن م لتحقی ن المھ وبالتالي م

   ) .2008الناصري، (الصور والرموز 

نا، وتنمي       ًاووفق      ة لرؤوس وِّن الصور الذھنی إلستراتیجیة إنشاء المعاني فإن وسائل اإلعالم تك

ان   ت المع ي   معتقداتنا عن العالم الحقیقي، وتؤثر في سلوكنا، كما أنھا تنشئ وتغیر وتثب ات ف ي ككلم

ة         ي استجابتنا للموضوعات المختلف اني ف دیالت للمع ذه التع ؤثر ھ ذه    . لغتنا، وت ول أن ھ ن الق ویمك

دف اإل ستراتیجیة النفسیة تھدف إلى تعدیل أو تنشیط العاماإل ستراتیجیة  ل اإلدراكي للفرد؛ بینما تھ

ل الجماعة،   الثقافیة االجتماعیة إلى صیاغة أو تعدیل التعریفات لسلوك اجتماعي مت فق علیھ من قب

ددة      الل أدوار مح ن خ ة م لوك للجماع د س ة أو قواع ات ثقافی د متطلب د تحدی ب أو  أو تعی أو مرات

دف   ا تھ ات؛ فیم خة   إعقوب اٍن راس ر مع دة، أو تغیی اٍن جدی ق مع ى خل اني إل اء المع تراتیجیة إنش س

  ) .2013أبو لبن، ( داخل أي مجتمع من المجتمعات

اره    واستناًدا لما       رد وأفك دات الف تقدم فإن مدخل بناء المعنى یقوم بشكل رئیس على تغییر معتق

دات           ك المعتق ر تل ى تغیی ادر عل ل الق ة ھي العام إزاء قضیة ما، ولعل وسائل اإلعالم بأشكالھا كاف

  .واألفكار من خالل إیجاد معاٍن وأفكار جدیدة لدى األفراد 

  نظریة التسویق االجتماعي السیاسي

ة      عل      ذ بدای اعي والسیاسي من ى الرغم من بدایة ظھور التطبیق العملي لمفھوم التسویق االجتم

ة          ى بدای م یرجع إل ذا العل دد لھ دقیق والمح الخمسینیات من القرن العشرین، فإن الظھور العلمي ال

ام         ة نضوجھ الع غ مرحل ات، وبل ي الثمانینی ة ف السبعینیات، ثم تطور وأفرز توجھات علمیة وعملی
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ر              في د األخی ذا العق ي ھ ة ف ار حدیث دة وأفك ن أطر جدی ة البحث ع دا مرحل د  (التسعینیات، ثم ب عب

  ) .25، ص2013العزیز، 

ي        ویق السیاس ة التس دم    ) Political Marketing(إّن نظری ع التق اوي م ورت بالتس د تط ق

وم السیاسیة والتسویق التجاري، وإن التسو        ي العل ا ف ان   والخطوات التي تم تحقیقھ یق التجاري ك

ي           ھ بإرضاء جماعات المستھلكین الرئیسیة، وف ات التسویق تسمح ل من بدایاتھ مھتمًا بتطویر آلی

ال       ي األعم نفس الوقت العمل على تلبیة الحاجات الرئیسیة للمجتمع بشكل عام ولحاملي األسھم ف

اء إطا       ى بن ر منھجي نظري   التجاریة، ولقد سنحت الفرصة لدراسة التسویق السیاسي بالعمل عل

تھدف        ي المس وق الرئیس ى الس ة إل یل القیم ى توص ز عل دین (یرك اخبین أو المؤی ة ) الن ومخاطب

ع     تالءم م الحاجات األساسیة للمجتمع وفق مقیاس أوسع، وثمة تعریفات جدیدة للتسویق السیاسي ت

دة          ي، واألجن زب السیاس ھم الح املو أس ي، وح وق السیاس ات الس ھا حاج ي تفرض دیات الت  التح

  ) .34، ص2013الساري، (االجتماعیة األكبر 

تتمحور منھجیة اإلعالم والتسویق السیاسي على استقراء القوى المحّركة للمجتمع السیاسي      

تصالیة الموجودة في ھذا واستخدام األدوات اال ،الرأي العام المتأثر بھذه القوىواستقراء 

بین األدوات االتصالیة والمتلقي واألھمیة واألثر  وعلى عملیة االستنتاج التأثیر القائم ،المجتمع

  ) .2011عبید، ( المتوقع بغیة إیجاد مناخ مالئم لتسویق الرسائل اإلعالمیة

وعلیھ، ترى الدراسة أن نظریة التسویق السیاسي تقوم على تسویق منتجات لیست تجاریة،      

مجتمعات المعنیة بذلك المنتج، ولعل وإنما منتجات ورسائل وأفكار سیاسیة ھدفھا التأثیر على ال

ودورھا في بث األفكار والمعتقدات الیھودیة كانت من أھم الركائز في " اإلسرائیلیة"الصحافة 

  .     التسویق للمشروع الصھیوني المتمثل في السعي لدفع الفلسطینیین لالعتراف بالدولة الیھودیة 

  ةنظریة تحلیل األطر اإلعالمی

 Schattschneider" شاتشنیدر "ة إلى أن بدایة االھتمام باألطر بدأ مع ما كتبھ تجدر اإلشار     

ى     1960 بأن الصراع السیاسي لیس مجرد مناقشة یمكن أن یتفق من خاللھا أطراف الصراع عل
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د          دھا الی ك السلطة وح ن تمل ذه المناقشة، ولك تحدید القضایا مقدمًا، أو تحدید ماھیة موضوعات ھ

  ) .162، ص2006الحدیدي، (ائل ھذه القضایا المطروحة وتحدید موضوعاتھا العلیا في وضع بد

ن                  ر م د األخی ي العق ـة وبشكل نظامي إال ف ـي الدراسـات اإلعالمی وم األطـر ف لـم یطرح مفھ

ّدم     ث ق رن الماضي، حی ز   ) Dietram A. Scheufele(الق أطیر، مّی ة الت ح عملی ا یوض نموذًج

ة    ر اإلعالمی ین األط ھ ب بھا      خالل ي، واكتس ا المتلق ي یمتلكھ ارف الت ى مجموعة المع ي تشیر إل الت

ة     اءات الداخلی ة البن حول قضیة ما، وُتستخدم مـن قبلھ لفھم وتقییم المعلومـات الجدیـدة، فھـي بمثاب

  للعقل أو المخططـات والمعرفـة التكوینیـة فیـھ والتـي تساعد علـى أن یكون الجمھور على قدر

امھم    ومستوى المعلو  رة المتاحة أم ،  Donald R. Kinder & Lynn M. Sander(مات الكثی

1990.(  

  :أن عملیة التأطیر تمر بأربع مراحل أساسیة ھي ) Scheufele(واعتبر 

   Frame buildingــ  بناء اإلطار 1

   Frame settingــ  إعداد اإلطـار  2

  .معيــ  تأثیرات عملیات التأطیر على المستوى الفردي والمجت3

  .ــ  رجع الصدى للعالقة بین أطر وسائل اإلعالم وأطر الجمھور 4

      )Dietram A. Scheufele, 1999 (  

  

  )المحتوى(تحلیل المضمون 

ھولة                  ك لس اھیري، وذل ي مجال االتصال الجم ن األبحاث المشھورة ف وى م ل المحت د تحلی یع

تم انتشارھا بشكل    . مالحصول على المادة اإلعالمیة عن طریق وسائل اإلعال وحیث إن الرسالة ی

ة،     الم المطبوع ائل اإلع ق وس ن طری ة ع خ مكتوب ى نس ول عل احثین الحص ن للب ھ یمك واسع، فإن

ة   ن     . وكذلك الحصول على تسجیالت صوتیة أو مرئیة من الرسائل المبثوث احثین م ن الب ذا یمك وھ

ن الت     وب م در المرغ رھا بالق د نش الم بع ائل اإلع ائل وس ل رس ا   تحلی دم أغراًض ي تخ یل الت فاص
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ة     . متعددة ـ رسوم متحرك فمثُال بإمكاننا مقارنة محتوى المادة اإلعالمیة بوسائل إعالمیة متنافسة ـ

ون  اة تلفزی ى قن ون    ABCعل اة تلفزی ى قن ة عل وم متحرك ل رس ي NBCمقاب االت ف ، أو مق

ا مق " تایم"مقابل مقاالت في " نیوزویك" ائیة    صحیفة صباحیة صادرة من مدینة م ل صحیفة مس اب

  ) .225، ص1999سینجلیتري وستون، (صادرة في نفس المدینة وھكذا 

ل اإلعالمي         إن فكرة تحلیل المضمون في الواقع لیست جدیدة، وھي لیست قاصرة على التحلی

أو السیاسي وإنما ھي تمتد إلى مختلف العلوم االجتماعیة كما ھو الحال مع علم االجتماع والقانون 

ات أو          ... اریخ والت ي شكل كلم ة ف م مضمون رسالة معین ة لفھ ا محاول إلخ، فھي في أوسع معانیھ

ن لحظات            ي كل لحظة م رد ف ا كل ف وم بھ ة یق رموز انفصلت عن شخص صاحبھا، وھذه العملی

ھ وكل    حیاتھ الیومیة بطریقة تلقائیة وال شعوریة، فكل كلمة تصدر من الفرد وكل رمز ینفصل عن

ھ      حركة أو إشارة  ن تتجھ إلی ى م یعبر بھا عن استحسان أو استھجان لیست إال مظاھر سلوكیة عل

ة    رتبط بالوظیف وم ی ذا المفھ مون بھ ل المض دلولھا، وتحلی م م ر ویفھ ھ أن یفس ي وعائ ب ف أو تنص

  ) .256، ص2005سمیسم، (االتصالیة بكل أبعادھا 

ث  تستخدم ھذه الطریقة ــ عادًة ــ ف: طریقة تحلیل المضمون       ي قیاس الرأي العام العالمي، حی

ة   تھتم الحكومات الحدیثة بالوقوف على اتجاھات الرأي العام العالمي، حتى تسایر سیاستھا الداخلی

ویقوم ھذا . سواء في مجال السیاسة أو االقتصاد أو غیرھا. والخارجیة االتجاھات العالمیة الحدیثة

رأي       اس اتجاھات ال ل وقی ل       النوع على دراسة وتحلی ك الشعوب، بتحلی ات وتل ذه الحكوم ام لھ الع

ال     ائل االتص ون ووس حافة وتلفزی ن ص ة م الم المختلف زة اإلع ة وأجھ حافة العالمی ات الص اتجاھ

  ) .222، ص2011خورشید، (الجماھیري المختلفة 

ف بیرلسون             ا تعری ن أھمھ وى م ل المحت د األسالیب    " توجد عشرات التعریفات لتحلی ھ أح بأن

ة وصًفا        البحثیة  ادة اإلعالمی وى الظاھر أو المضمون الصریح للم التي تستخدم في وصف المحت

ا   وعًیا وكمًی ھ          ". موض ي رأی ھ ف وى، ألن ل المحت ل تحلی كل مفص انیس بش ف ج ح تعری ویوض

ـ      دیر الباحث ـ ى تق األسلوب الذي یستخدم في تصنیف وتبویب المادة اإلعالمیة، ویعتمد أساًسا عل
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ـ  ث ـ ة البح ل       أو مجموع ائج التحلی دد نت حة، وتح ات واض ى فئ ھ إل ى أساس وى عل م المحت ویقس

ة       . تكرارات ظھور وحدات التحلیل في السیاق   وم االجتماعی ة للعل ارف الدولی رة المع وتعرف دائ

ة            الم المطبوع ائل اإلع وى وس ة محت ي دراس تخدمة ف اھج المس د المن ھ أح وى بأن ل المحت تحلی

ا  ك باختی ة، وذل موعة والمرئی ا    والمس ا كمًی یمھا وتحلیلھ ل وتقس ع التحلی ادة موض ن الم ة م ر عین

  ) .49ــ48، ص2006العبد، (وكیفًیا على أساس خطة منھجیة منظمة 

ن خالل األعوام               ا م دأ االلتجاء إلیھ د ب ة، فق وعملیة تحلیل المضمون بھذا المعنى عملیة حدیث

ون           اد تك ة وتك ي صورة فطری ن ف رن الحالي ولك ن الق ى م ي     األول أن مض ا ب ر ملموسة، علًم غی

ن األبحاث             ا نشر م دد م ث إن ع ل، بحی ن أسالیب التحلی ذا األسلوب م الوقت زاد من االھتمام بھ

خالل الربع األول من ھذا القرن، یعد على أصابع الید خالل كل عام، ومن أوائل الباحثین في ھذا 

  ) .257، ص2005سمیسم، " (تشارلز میلز وولتر لیبمان"المضمار 

ك         ى تفكی وبناًء على ما سبق یرى الباحث أن تحلیل المضمون ھو الطریقة المناسبة القادرة عل

حف   ي الص واردة ف ارات ال ل والعب طلحات والجم رائیلیة"المص االت " اإلس الل المق ن خ ك م وذل

  " . الدولة الیھودیة"المتعلقة بالترویج لمعتقد 
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  المشروع الصھیوني 

ة والصھیونیة  لم یعرف ا      ع أن  . لتاریخ موضوًعا التبست فیھ األمور، مثل موضوع الیھودی وم

ّلمات     ویھ المس وض وتش ائق، إال أن الغم ن الحق ر م ى الكثی تملت عل عت اش ي وِض نفات الت المص

وى    خیرھا للق ًا بتس ھیونیة دوًرا مھّم ت الص ث لعب وع، حی ذا الموض ا ھ د غّلف ة ق ة والدینی التاریخی

ى           العالمیة في تنف ھ عل المي، فحملت ام الع رأي الع داع ال ن خ ت م ا تمّكن یذ مخططاتھا السیاسیة؛ كم

تأییدھا لقیام دولٍة یھودیٍة على حساب أھل فلسطین بوجٍھ خاص، وعلى حساب العرب والمسلمین   

  ) .25، ص2009الشّموري، (بوجٍھ عام 

دعمھا             ل ل زال تعم رائیل، وال ت ت إس ي أقام ھیونیة، الت ة الص ات   والحرك د الحرك ن أش ، م

ا      ى العرب أیًض ا عل دھم، وإنم ى      . خطورة، ال على الفلسطینیین وح وم إل ت الی د تحول ت ق وإن كان

ي ماضیھ،    عامل شبھ ثانوي، تابع إلسرائیل، فإن في االطالع على تاریخھا، النظري والعملي ، ف

تقبلھ       ره ومس ي حاض ھیوني، ف ـ الص ي ـ راع العرب ین بالص ة للمھتم دة جم اریخ  ویع. فائ ر ت تب

ة    الصھیونیة أیًضا، مقدمة ال غنى عنھا، لفھم طبیعة النظام اإلسرائیلي، ونقاط قوتھ وضعفھ، بكاف

تقبلھ    داه ومس اف م ة استكش الي عملی ھل بالت ا یس ا، مم ذا   . نواحیھ كل ھ ك، یش ى ذل افة إل وباإلض

  ) .9، ص1977جریس، (التاریخ، في فلسطین على األقل، جزًءا من تاریخ القضیة الفلسطینیة 

ودي              وازي الیھ ومي البرج ب الق ة التعص ي أیدیولوجی ا ھ رة إنم ھیونیة المعاص إن الص

ة "شعب  (والشوفینیة والعرقیة، التي ترتكز على الموضوعة الالعلمیة القائلة بوجود  یھودي  ") أم

ن الس   نین، عالمي خاص مركزه دولة إسرائیل، وسیاسة موالیة لالمبریالیة، وفي العقود األخیرة م

ة          رة الیھودی ة الكبی ة اإلسرائیلیة والبرجوازی ن مصالح األوساط الحاكم سیاسة امبریالیة تعرب ع

دة            ات المتح ي الوالی ام األول ف ي المق ي الغرب، وف ة ف ع األوساط االحتكاری األصل، المتالحمة م

  ) .3، ص1989یاني، (األمیركیة 
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ة عنص       یة ذات طبیع ة سیاس ي حرك ھیونیة وھ ن الص ة ولك دین والقومی ین ال ط ب ا تخل ریة إنم

ددة        یاتھم المتع ة وجنس اءاتھم المختلف ن انتم الرغم م ًدا ب . وتعتبر الیھود ــ حیثما وجدوا ــ شعًبا واح

  ) .3، ص1989الدباغ، (وھذا ما یتعارض مع الشرائع السماویة والحقائق العلمیة 

ّون الوجود       . بأسره " الشعب الیھودي "فالصھیونیة أیدیولوجیة ھّزت       ذ تك ا من ّدى لھ وھو تص

ـ      م بـ ة، ث واه المختلف تات بق ي الش ودي ف رائیل"الیھ ا " إس د والدتھ ن    . بع دف المعل ان الھ د ك وق

ذا         ان ھ رٍة ك ي فت ومٍي للشعب الیھودي، ف ق  " الشعب "لألیدیویوجیة الصھیونیة توفیر إطاٍر ق یحق

ا؛    ي یقطنھ ع ال "فیھا االندماج التدریجي داخل البلدان الت ة      م ة الیھودی ذاھب الدینی م الم م أن معظ عل

طین      ى فلس ودة إل ذاك للع ة آن ت معادی رائیل"أرض (كان ة" إس ا   ) المزعوم ل لھ ت تعم ي كان الت

  ) .25، ص2009الشّموري، " (م1897الصھیونیة منذ المؤتمر الصھیوني األّول في بال سنة 

نص      نشأت الصھیونیة ونمت بین یھود روسیا وبولونیا، وباقي دول      ا الشرقیة، خالل ال أوروب

الم           ي الع ود ف ة الیھ ذاك أكثری یش آن ت تع ث كان ود أسباب   . الثاني من القرن التاسع عشر، حی وتع

ق بأوضاع       ا یتعل ا م ة، منھ نشوئھا إلى عوامل عدیدة، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ودینی

ذا       الیھود والیھودیة الذاتیة خالل تلك الفترة، التي كانت بحد  ي ھ ن تطور ف ا سبقھا م ذاتھا تتمة لم

ود            ان الیھ ي ك دان الت ي البل ة ف ق باألوضاع العام ا یتعل ا م المجاالت، خالل القرون السابقة، ومنھ

ر      امن عش رنین الث الل الق یا، خاصة خ ا وروس ي أوروب دثت ف ي ح رات الت ا، والتغیی یعیشون فیھ

ر  ع عش ا    . والتاس باب أو ت ث أس ن حی ھیونیة، م ن الص م تك تقات  ول دى مش ا، إال إح ریخ ظھورھ

م اآلخر،            ا ساھم القس ذكورة، بینم دول الم ن ال م م ام وشعوب قس المسألة الیھودیة، التي خلقھا حك

  ) .13، ص1977جریس، (بمساعدة بعض الفئات الیھودیة أحیاًنا، في بقائھا حیة أو دعمھا 

ة  نشأت الصھیونیة وتطورت وتنامت بحمایة وتشجیع الحكومات في ع      دد من الدول االمبریالی

دمتھا         ي خ ومي المتعصب ف ار الق ذا التی ى وضع ھ ل  . التي كانت تتنافس فیما بینھا في السعي إل قب

ات          ي اإلمبراطوری ة ف اط الحاكم ل، حاكت األوس زمن طوی ة ب ة الصھیونیة العالمی ور المنظم ظھ

ون     "األرض المقدسة"االستعماریة خطط بناء كیان دولة للیھود النازحین في  ـ یك ــ في فلسطین ـ



18 
 

ط      ى واألوس رقین األدن ي الش مالي ف رب الرأس تعماري للغ ع االس از للتوس دة ارتك اني، (قاع ی

  ).5،ص1989

دكتور                ودي النمساوي ال و الیھ ة ھ ة الصھیونیة بصورة منظم س الحرك إن أول من وضع أس

ك   ) ةالدولة الیھودی(كتاًبا بعنوان  1895بعد أن وضع عام ) ثیودور ھرتزل( ا، وذل فلم یحدد مكانھ

زل       ھ ھرت ا، وشرح فی بعد سلسلة من االضطھاد الذي تعرض إلیھ الیھود في مختلف أنحاء أوروب

الم      ي الع ود ف اره كحل لمشكلة الیھ دول        . أفك م ال ن عواص دد م ى ع ّد الرحال إل ك ش ل ذل ن أج وم

و     ن الیھ ال م ار الحاخامین   الكبرى یعرض كتابھ المذكور على دھاقنة االستعمار ورجال الم د وكب

ـ           ـ سویسرا ـ ازل ـ ي ب ؤتمر صھیوني عالمي ف د أول م حتى أسفرت تلك التحركات عن تمھید لعق

  ) .49، ص1989الدباغ، ( 1897في آب من عام 

ر        ده   1917لقد تجسد حلم إقامة الدولة العبریة أول ما تجسد بإعالن اللورد بلفور في فبرای وع

ة       المتعاطف بضرورة إقامة وطن  ر خارجی ور وزی ورد بلف ان الل د ك قومي للیھود في فلسطین، وق

عًبا    اك ش م أن ھن و یعل د وھ ذا الوع ع ھ ھ یقط ذاك أن طین آن ى فلس اني عل داب البریط ة االنت حكوم

دراماتیكي السرطاني     سیطرد، وأن مجتمًعا فلسطینًیا سینھار تحت أقدام الغزو القادم لالستیطان ال

  ) .19، ص2004المصري، (ربیة الذي سیجثم فوق األنفاس الع

ا              دریجًیا، خصوًص ود ت ن الیھ ة إسرائیل أذع وبعد أن تحقق المشروع الصھیوني وإعالن دول

ي اإلسرائیلي،     وأن الدولة الصھیونیة لم تسبب لھم أي مشكلة ازدواج الوالء بسبب التحالف الغرب

وطني  د ن . ومن ثم لم تتناقض صھیونیة الیھودي مع انتمائھ ال ي صھینة      وق ود ف ح الصھاینة الیھ ج

ة         ر والھرطق كال الكف ن أش كًال م طین ش ى فلس ودة إل ت الع د أن كان ھا، فبع ة نفس دة الیھودی العقی

ا "أصبحت   ا دینًی یم       "واجًب داء الصھیونیة یق دى أع ن أع ة األرثوذكسیة م ت الیھودی د أن كان ، وبع

رائیل       تقالل إس الن اس وم إع داد ی ا الح ة   (أتباعھ ل جماع ا تفع ى اآلن  كم ا حت اطوري كارت ) الن

  ) .2004الحمد وآخرون، (أصبحت ھي العمود الفقري لالستیطان 
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ن أجل                   ك م ة وذل ھ كاف ذا المشروع بحركات ام بدراسة ھ ى القی من ھنا، كانت الحاجة ُملحة إل

بالد           ب ال ات المتاحة، ففلسطین ھي أرض الفلسطینیین، وقل ع اإلمكان ھ بجمی المقاومة والتصدي ل

ي    العر راع العرب إن الص ھ ف یحیة، وعلی المیة والمس اتھا اإلس ن مقدس ًال ع ة فض رائیلي"بی " اإلس

  .یحظى باھتمام العالم بأسره، بدًءا من مؤتمر بازل بسویسرا حتى اآلن 

  

  طالئع الصھیونیة المفكرون وھواتھا المنفذون 

م      لم تكن الفكرة الصھیونیة، بمفھومھا الداعي إلى إرجاع الیھود إلى      ة لھ ة دول فلسطین، وإقام

رن التاسع عشر       دة الق ھ، ولی فیھا، معترًفا بھا دولًیا، من خالل نشاط سیاسي واستیطاني یقومون ب

وراء     ى ال رنین، إل و ق ا ، نح ع تاریخھ ھ، إذ یرج رعة خالل ت بس ا نم م أنھ بط، رغ الل . بالض فخ

ود و   ین الیھ ك     القرنین السابع والثامن عشر، ظھر أشخاص عدیدون، من ب وا بتل ن آمن رھم، مم غی

  ) .71، ص1977جریس، (الفكرة ودعوا إلى تحقیقھا، من خالل دوافع متباینة 

  ) 1878/1798: یھودا القلعي (

ة         ة صھیون  "حاخام إسباني، من أوائل المبشرین بحرك د عام   "محب ي سراییفو،    1798، ول ف

رائیل، و    ادر إس م غ ا، ث م فیھ دس وتعل ى الق ھ إل ي طفولت اجر ف ام وھ ذ ع ل من ى 1825عم ، وحت

ام   ة ع ھ الثانی ین    1874ھجرت ي زمل بانیة ف ة اإلس ام للجالی ابقة (، كحاخ الفیا الس ي یوغس ) ف

س   1839عام ) األسالیب السھلة(وكمدرس، للغة العبریة، وقد ألف أول كتبھ  ھ أس ، حیث وضع فی

ھ    ع كتب ي جمی ھا ف ي كرس رة الت ن الفك ھ ع ن خالل دث م ة، وتح ة العبری یم اللغ أن  تعل ھ، ب ومقاالت

ات      ". أرض ــ إسرائیل "ال یعني إال العودة إلى " العودة"مصطلح  ات لحاخام ھ كتیب ي حیات نشر ف

  ) .186، ص2000رفائیل، (سابقین، وأضفى علیھا تحلیالت صوفیة 

  )1874/1795:ھیرش كالیشر (

ھودي قضیة الخالص الی 1862سنة " البحث عن صھیون"یھودي بولندي اعتبر في كتابھ      

  ) .2011التباعي، ( قضیة دنیویة تتحقق من خالل استھالك األرضي والعیش علیھا
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في عصر طغى فیھ المفھوم القومي على أي مفھوم آخر في  1795ولد كالیشر في عام      

ولعلھ كان أمًرا طبیعًیا أن تظھر بوادر األفكار الصھیونیة عند كالیشر وھو في الواحدة . أوروبا

ففي ذلك العام، أكّد كالیشر على أن بدایة الخالص . 1836ن عمره أي في عام واألربعین م

ستكون بفضل الجھد اإلنساني، وبمساعدة الحكومات من أجل إنھاء شتات الیھود المبعثرین في 

  ) .27، ص1990عبد الرحمن، (جمیع أنحاء األرض، وجمعھم في األراضي المقدَّسة 

  )1891/1821: یھودا لیف لیئون بینسكر (

ین         ) محبة صھیون (األیدیولوجي األول لحركة       ا ب رة م ي الفت ن ترأسھا ف یا، وأول م ي روس ف

) أودیسا (، وتعلم في مدینة 1821في بولندا عام ) تومشوف(ولد في مقاطعة  1889/1884عامي 

ي كیشینیف        دریس ف ي مجال الت م عمل ف . الروسیة، حیث أنھى فیھا دراساتھ في مجال الحقوق، ث

ي    1848عام  ) موسكو(د ذلك، تخصص في علم الطب، وأنھى دراساتھ في جامعة بع م عمل ف ، ث

  ) .185، ص2000رفائیل، (حتى وفاتھ ) أودیسا(المستشفى المدني في 

  ) 1952/1874: حاییم وایزمان (

ام            رائیل ع ة إس یس لدول و أول رئ ا وھ ي بولونی د ف ي   ) 1948(ول دكتوراة ف ى ال ل عل حص

اء وع ة        الكیمی م المنظم ل جس دیمقراطي داخ زب ال س الح ا، أس رون عاًم ة وعش ره خمس م

رك الحزب،         م ت ن خالل اقتراحات وتوصیات، ث الصھیونیة، وھو حزب یعمل لصالح المنظمة م

وصار یعمل إلقامة جامعة یھودیة في فلسطین، وجعل من غرفتھ نواة لھا، وافتتحت الجامعة فعًال 

  ) .90، ص1993العوضي، (عة العبریة م في فلسطین، وھي الجام1925سنة 

  )1904/1864: ثیودور ھرتزل (

وعانى طوال حیاتھ  ولد في بودابست، یمكن تسمیتھ بنبي الصھیونیة ألنھ المؤسس الفعلي لھا،     

من العنصریة سواء حین كان تلمیذا في بودابست، أوطالبا في فیینا، حیث نال شھادة الدكتوراه في 

أسیس تأثر في ت .حتى بعد أن أصبح صحافیا بفرنساأو حین أصبح محامیا،والقانون الروماني، 
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 "دریفوس" ومحاكمة الضابط الفرنسي المناھضة للیھود في أوربا، اآلراء: الحركة بعاملین ھما

  ) .2011التباعي، (

وكان ھرتزل السیاسي األول للشعب الیھودي في تاریخھ المعاصر، فھو أول من أخرج      

لیھودیة من إطار النقاش الیھودي الداخلي وفرضھا على الوعي العالمي ونجح في المشكلة ا

لقد شق طریقھ إلى الصھیونیة من خالل محاولة لحل مشاكلھ كإنسان . تحویلھا إلى عامل سیاسي

وكیھودي ولكنھ لم یكتِف بالطرح النظري وإنما تمكن من إعطاء أفكاره التعبیر السیاسي ــ 

لقد . جھزة التنظیمیة التي أخرجت الصھیونیة من نطاق الفكر إلى مجال العملالعملي وإقامة األ

من الخیال إلى الواقع " عودة صھیون"أّدى ظھور الصھیونیة الجدیدة المنظمة إلى تحویل حلم 

  ) .7، ص1987شیدف وآخرون، (

  )1940/1880: زئیف فالدیمیر جابوتنسكي (

ن          ر م م أكث أ، تعل د والمنش ي المول ي       روس یة ف حیفة روس ًال لص تغل مراس ات، اش ر لغ عش

اعًرا   ان ش را، وك ي سویس ده ف اء تواج وق أثن را، ودرس الحق تراكیون  . سویس ھ االش رض علی ع

ي صغره            ات ف ھ كلم ن ُأم ھ سمع م ض، ألن ھ رف ا   : "االنضمام إلیھم لإلطاحة بالقیصر لكن ا م یوًم

وطن      " سیكون لنا وطن خاص  ذلك ال م ب ن صغره یحل ان م ف  . فك اب  أل اء صھیون  "كت عام  " أحب

  ) .87ــ86، ص1993العوضي، (م 1882

  ) 1973/1886: دیفید بن غوریون (

 م، ھاجر إلى فلسطین،1906عام فيیھودي بولندي أسس رابطة للتحدث باللغة العبریة      

إلى أن أصبح رئیسا إلدارة  تدرجت مناصبھ،. 1918نضم إلى حركة التطوع العبریة سنة او

  ) .2011التباعي، ( 1973م دولة إسرائیل وتوفي عام عن قیا 1948ھودیة، أعلن سنة الوكالة الی
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  جذور المسألة الیھودیة

انوا          "المسألة الیھودیة"       ا ك ود أینم ة للیھ ان ومالزم ان والمك ا (لیست مشكلة تتجاوز الزم  كم

ي    ھیوني والغرب ي الص اب التحلیل دَّعي الخط ا   )ی ددة لھ كلة مح ي مش ا ھ ة   ، وإنم ا الزمانی أبعادھ

فالمسألة الیھودیة ـ في تصورنا ـ ھي مشكلة أعضاء الجماعات الوظیفیة الیھودیة الذین   . والمكانیة

ة         ة الحدیث ة المركزی ة القومی ور الدول ي مصر       (َفَقدوا وظائفھم مع ظھ ك ف د الممالی ا َفَق ًا مثلم تمام

یش      ة والج ریة الحدیث ة المص ور الدول ع ظھ ة م تھم القتالی د   وظیف ا َفَق رف، ومثلم امي المحت النظ

وعادًة ما تحل المسألة الیھودیة ). األرمن وظیفتھم في الدولة العثمانیة مع تصاُعد معدالت تحدیثھا

ات         ي المؤسس د وف اد الجدی ي االقتص ة ف ة الیھودی ات الوظیفی اء الجماع تیعاب أعض تم اس أن ی ب

  ) .1999المسیري، (ا ندث في بالد مثل فرنسا وإنجلترا وھولوھذا ما حد. الحدیثة

وھر          وھون ج امیة یش اداة الس نھم مع تغالًال م ھاینة اس ة"إن الص ألة الیھودی ي  " المس ھ الت ذات

ي ظل الرأسمالیة            ز ف ة وتمیی ن مالحق ود م ھ الشغیلة الیھ ا یتعرض ل د  . یتخلص مضمونھا فیم وق

ة    حین نتح"للحزب الشیوعي اإلسرائیلي إلى أنھ  16أشیر في المؤتمر الـ  ألة الیھودی ن المس دث ع

ود    ا الیھ ة     (فإننا نقصد بذلك المالحقة والتمییز والتصفیة التي یتعرض لھ رة الدول ي فت ا ف خصوًص

ة ود) النازی م یھ يء إال ألنھ اھیر   ". ال لش یص الجم ألة تخل ي مس ة ھ ألة الیھودی إن المس ذا، ف وھك

كال     تالف أش ى اخ ى عل ي تتجل امیة الت اداة الس ة مع ن قرح ة م ي الیھودی ع الطبق ي المجتم ھا ف

تغاللي ذه . االس امیة ھ داء للس ة الع ال قرح ة استئص ي كیفی ي ف ألة ھ ة . فالمس أمین الحری ة ت وكیفی

ؤدي       . والمساواة لجماھیر الیھود الشعبیة ي ت ة الت وأسباب معاداة السامیة ھي نفسھا األسباب العام

  ) .74ــ73، ص1986یف، كورنی..(إلى اضطھاد القومیات األخرى والتمییز الذي تعاني منھ 

ة أن             د حقیق اني عشر، تؤك رن الث ن الق إن امتداد ھذه المشكلة على مدى بضعة قرون ابتداًء م

ا            ًا مادًی رتبط ارتباط ر، ی د آخ د بع ي بل د، أو ف د واح ي بل ر، ف ین آن وآخ ا ب ا واختفاءھ ظھورھ

ـ ھي   وعضوًیا بالظروف النوعیة الحسیة التي تكتنف ھذه المنطقة أو تلك، و التي ــ أي الظروف ـ
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ن         ى الوجھ األول م ة النظام اإلقطاعي إل ن مرحل حصیلة طبیعیة النتقال مجتمع أوروبا الغربیة م

  ) .62، ص1974أمین، (مرحلة النظام الرأسمالي ــ الرأسمالیة التجاریة 

ة شرق أو             ألة یھودی د مس ا توج ة وإنم ة عالمی ة،  نحن نذھب إلى أنھ ال توجد مسألة یھودی روبی

ات     ي مجتمع ون ف انوا یعیش ذین ك ا ال رق أوروب ي ش ة ف ات الیھودی اء الجماع كلة أعض ي مش وھ

اء          ول أعض نھم فتح كانیة بی رة س ا طف دثت فیھ ذي ح ت ال ي الوق دیث ف ة التح ا عملی رت فیھ تعث

ة،              ال وظیف ة ب ى جماعات وظیفی ة إل ة حیوی وم بوظیف ة تق ن جماعات وظیفی ة م الجماعات الیھودی

ا  . ا فائًضا بشرًیاوبذلك صارو ذا     . وبدؤوا في الھجرة إلى غرب أوروب ا إشكالیة ھ فواجھت أوروب

ذه الھجرة           ن ھ د م ذ إجراءات للح دأت تتخ اعي، وب ا االجتم دد أمنھ . الفائض البشري الذي كان یھ

ا       ي بریطانی وزراء ف یس ال فلورد بلفور، على سبیل المثال، استصدر، حینما كان یشغل منصب رئ

ة    ، قان1905عام  ألة الیھودی ي للمس ون الغرباء لمنع الیھود من دخول إنجلترا، ولطرح الحل الغرب

  ) .84، ص2006المسیري، (

ة حالن           أزم المشكلة الیھودی ص،       : وكان لت و انتظار المخلِّ دینون، وھ ود المت ھ الیھ األول قدَّم

دما   فالصھیونیة، إذن، نتیجة وضع فئة ھامشیة نبذھا . والثاني ھو الصھیونیة اعي بع البنیان االجتم

ا سریًعا          ى وظیفتھ ذا القضاء عل ان ھ ة، وك ا كفئ قضى على وظیفتھا، وبالتالي على مبرر وجودھ

ن      تمكن م م ی ودي ل ث أن الیھ دیولوجي، بحی ر إی ھ بتغیی أ ل م یتھی اعي ل ر االجتم ة أن التغیی لدرج

ود في شرق أوروبا في ثم إن وضع الیھ. استیعاب موقفھ ووضعھ الجدید والعمل على ھذا األساس

اقم المشكلة        ث زادوا تف ة، حی ا الغربی ى أوروب أواخر القرن الماضي أدى إلى ھجرة الكثیر منھم إل

ارات المعارضة         ة التی ى تقوی دینھم، أّدوا إل م ب الیھودیة من جھة، ومن جھة أخرى، وبفضل تعلقھ

ا ا     . لالندماج ھناك ود أوروب أثیر العكسي لھجرة یھ ا      وبدون شك، إن الت ى الغرب ھو م لشرقیة إل

ذا     م ھ م بعملھ أثار اھتمام بعض أثریاء الغرب الیھود بتوطین الیھود في األرجنتین أو فلسطین، فھ

د ضار        ذي ال ب داء للسامیة، الشيء ال إنما أرادوا أن یبعدوھم عن أنفسھم ویحولوا دون اشتداد الع

  ) .23ــ22، ص1969العظمة، (بمصالحھم 
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ق األم       ل لحل   ظھر الطری ة  "ث ألة الیھودی ین    " المس ال لین ي أعم ود    . بوضوح ف اریخ الیھ ي ت فف

ان  وعًیا اتجاھ رز موض ي   : ب ذوبان ف دماج وال ل واالن د، ب و التوح ر نح زال وآخ و االنع اه نح اتج

ر           داد العصور، األم ى امت اه السائد عل ذوبان ھو االتج ان ال األغلبیة العظمى من سكان البالد، وك

ود    الذي تشھد علیھ المع دد الیھ ان ع طیات عن عدد الیھود في العالم، ففي القرن األول المیالدي ك

دد السكان   . ملیونًا 14مالیین، أما في الوقت الحاضر فبلغ عددھم نحو  5 مع العلم أنھ لو تم نمو ع

ط  ا فق وًا طبیعًی الم   %1نم ي الع ود اآلن ف دد الیھ غ ع نوًیا لبل ـ  60س ا 70ـ ذا . ملیوًن ن ھ ولك

ي سنوات       "النقصان" نھم ف ین م دة مالی ال یمكن تفسیره فقط بالمالحقات المعادیة للسامیة وإبادة ع

ود بشكل          . من ِقبل النازیین 1945/1941 ان السكان الیھ ى ذوب ل كل شيء، إل ك ، قب إنما مرد ذل

  ) .82، ص1986كورنییف، (مستمر 

رن الت          ف الق ي منتص ون ف تراتیجیون الغربی ط المفكرون اإلس د رب ألة  وق ین المس ع عشر ب اس

رقیة   ألة الش ة والمس لحة    (الیھودی ن المص ریض، وھل م ا الم ة، رجل أورب ة العثمانی مشكلة الدول

ة التقسیم؟      د عملی ْن سیرثھ بع دى ھؤالء المفكرون     ). اإلبقاء علیھ متماسكًا أم تقسیمھ، وم د اھت وق

ألة            ي حل المس ا ف ق توظیفھ ن طری ة ع ألة الیھودی ن حل المس ھ یمك دم     إلى أن ة تخ الشرقیة بطریق

ة              ى جماعة وظیفی ى الشرق لیتحول إل وظیفي إل ائض البشري ال ل الف ي، فُینق الم الغرب مصالح الع

ة      ة دول ى ھیئ ي فلسطین عل ة وتقس   استیطانیة، توطن ف ى قسمین، وتطل     وظیفی ي إل الم العرب  م الع

را        أل الف ة تم وة محلی ور ق ن    على الممرات المائیة اإلستراتیجیة فتحول دون ظھ ذي سینجم ع غ ال

ذا ھ  . تقسیم الدولة العثمانیة التي قد تھدد المصالح الغربیة ألة الیھودی    وھ ة و الحل الصھیوني للمس

  ) .1999المسیري، (

  المناھضة الیھودیة للصھیونیة 

ا ظھرت         ل  . قلیلون في العالم العربي یتذكرون أن معظم الیھود عارضوا الصھیونیة حینم وأق

وراة    حتى من ذلك عرفو ي الت ة، وف ا أن ھذه المعارضة امتدت جذورھا في التیار الرئیسي للیھودی

ى إسرائیل     : "المدّونة والشفویة، وأنھا تشكل، بحسب قول باحث إسرائیلي  د خطورة عل تھدیًدا أش
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ا یفرضھ الفلسطینیون      ع مم ة وكمجتم ادیمي إسرائیلي آخر خوف اإلسرائیلي       ". كدول ویكشف أك

ع ض     ن أن یق ادي م ة،       الع ن ناحی طینیون م ـ الفلس ار ـ ریعي االنتش دوین س غط ع ین ض حیة ب

  ) .7، ص2006رابكن، (والحریدیم أو الیھود التقلیدیون من الناحیة األخرى ــ 

ة             ة أعضاء الجماعات الیھودی ن أغلبی ا م القت الحركة الصھیونیة مقاومة شدیدة عند ظھورھ

ا والسیطرة   في العالم واضطرت إلى غزو جماعة الدیاسبورا ، ولجأت إلى أنواع من العنف لقھرھ

ة الصھیونیة       . علیھا، وھذا ما تم بالفعل مع منتصف الخمسینیات ت الحرك د أن حقق ى بع ن حت ولك

واھي الصھیونیة      ة الخضوع لألوامر والن ى سبیل    . ذلك، رفض أعضاء الجماعة الیھودی م، عل فھ

طلح  رون أن مص رائیل وی ى إس رة إل ون الھج ال، یرفض طلح   المث و إال مص ا ھ ومي م وطن الق ال

ن              افي م ى موروثھم الثق الم ینصّب عل ي الع ة ف ام أعضاء الجماعات الیھودی ا أن اھتم وھمي، كم

ة ویضعون      ا یتعلمون اإلنجلیزی المجتمع الذي یعیشون في كنفھ، فیھود الوالیات المتحدة وبریطانی

م ال یدرسون العب   ة مؤلفاتھم الدینیة والدنیویة بھا، كما أنھ ض       . ری ن رف ر ع و تعبی ذا الوضع ھ وھ

ھیونیة اھیم الص ل للمف مني كام دف  . ض ق الھ رد أداة لتحقی الم مج ود الع د أن یھ اھیم تؤك ي مف وھ

ھیونیة      ة الص ھیوني أي الدول ومي الص ز الق ول المرك دور ح ا ی ون ھامًش م یمثل ھیوني، وأنھ الص

  ) .12ــ11، ص2007المدني، (

ھیونی      ودي للص رفض الیھ ن ال رفض  ولك ن ال اوت م و یتف ھ فھ ھ ومنطلقات ي درجات ف ف ة یختل

ف  . الكامل من منطلق ثوري علماني إلى رفض متحفظ للغایة من منطلق عملي وإذا كنا نقبل تعری

ومي          اء الق ین االنتم ط ب ة لتكریس الخل ة ومحاول ة والقومی الصھیونیة على أنھا بعث لألوھام الدینی

ا أن ن  ا یمكنن دیني، فإنن اء ال ین    واالنتم ل ب دى الفص رافض بم اه ال ة االتج دى رادیكالی دد م ح

ن          . االنتماءین در م ذي یص دماجي ال اني االن اه العلم ة ھو االتج رفض ثوری ولعل أكثر اتجاھات ال

ا    ة، وأنھ دین والقومی ین ال ا ب ي خلطھ و ف ة الجیت ن عقلی ر ع ي إال تعبی ھیونیة إْن ھ ة أن الص مقول

  ) .221، ص1975المسیري، (اسب من الماضي لیست تعبیًرا عن المستقبل وإنما ھي رو
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ًة   : "وحتى یومنا ھذا ُنظر إلى مناھضي الصھیونیة       غالًبا، كمتواطئین، وقد وجدوا أنفسھم ثانی

ي    "وھم ال یعرفون كیف ُیظھرون أّن مناھضتھم للصھیونیة   . في دوٍر ُمحَتَقٍر بشدة ة ف لیست طعن

ن    باإلضافة إلى ذلك، فإّن كثیر" ظھر الیھود ون م ین من المعادین للصھاینة، وبخاصٍة ھؤالء اآلت

ذي  "الحسیدیین"وسط  ، یالقون صعوبًة في نشر جوھر مناھضتھم للصھیونیة بالذات على المأل ال

ن             افي كلَّ شكٍل م ى استقاللھ الثق اظ عل ي الحف ٌق راغب ف یجد تناقًضا ظاھًرا في أن ُیعارض فری

  ) .38، ص2006رابكن، (أشكال االستقالل السیاسي 

وأّن نسبة . رغم أن یھود إسرائیل ال یشكلون إال نسبة ضئیلة من یھود العالم ال تتجاوز الخمس    

ن   ة الصھیونیة استطاعت          %60كبیرة منھم تزید ع إن الحرك ا، ف ا وقالًب یرفضون الصھیونیة قلًب

ى ا مض ي ا . فیم ة ف ات الیھودی م المؤسس ى معظ یمن عل ف أن تھ غوط والعن طة الض الم، وبواس لع

ین الصھیونیة            ا وب د بینھ ي یوج ة األرثوذكسیة واإلصالحیة الت ات الیھودی ن الجمعی ومنھا كثیر م

وم     . تناقض من ناحیة العقیدة اوى الی دأت تتھ ة ب ودي    . لكّن ھذه السیطرة القدیم داء الیھ ر الع إذ ظھ

ًدا حقیق   ھیوني تھدی ان الص دد الكی ت تھ ا وبات ل لھ حة ال مثی ورة فاض اللصھیونیة بص ا . ًی ن ھن وم

رى  . لجوء إسرائیل األخیر للتفاوض ولمحاولة إحالل السالم المزیف وإنھاء األزمة مع العرب  وت

الیھودیة األرثوذكسیة أن الیھود شعب بالمعنى الدیني وحسب، ولیس بالمعنى العرقي كما یتصوَّر  

ا وإ      . الصھاینة ود لیسوا شعًبا أساًس رى أن الیھ ؤمن     أما الیھودیة اإلصالحیة فت ة ی ا جماعة دینی نم

  ) .11، ص2007المدني، (أفرادھا بالعقیدة نفسھا 

  اإلیدیولوجیة الصھیونیة

ف حسب              ى التكی ادرة عل ق، ق ة بشكل دقی اإلیدیولوجیة الصھیونیة ھي بنیة فوقیة معقدة، مبنی

ـ عاجزً      ود ـ ر یھ ودًا أو غی ن  الظروف المختلفة، بحیث أصبح وعي مالیین الناس تجاھھا ــ یھ ا ع

ا               ع وم ا ینف ین م ا، ب ف تاریخًی ا ھو مزی ا ھو صحیح وم ین م ا، ب التمییز بین الحقیقة والمیتافیزیقی

ة وأصل نشوئھا        . یضر بالجماھیر الیھودیة ذه اإلیدیولوجی دور حول جوھر ھ وأصبح كل نقاش ی

ردة متعل    ایا مج ى قض اًء عل ا بن ة، وإنم ة ملموس ائع مادی ى وق اًء عل وم بن اریخي، ال یق ة الت ق
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ل   ة مث وق       : باإلیدیولوجی ومي، الحق وح الق افي، الطم راث الثق ز، الت ان، التمی ة"اإلیم " التاریخی

ؤات   . إلخ...الالسامیة األبدیة وھكذا یحل المفھوم المثالي والخلقي للتاریخ، القائم على أساطیر وتنب

اد      ھ الم ذا، محل مفھوم ا ھ دیالكتیكي تاریخیة یفترض أنھا ما زالت حیة منذ القدم حتى یومن . ي وال

دعي   إن محاربة الصھیونیة كإیدیولوجیة رجعیة وكشف تضلیالتھا لیس ضرًبا من الالسامیة كما ی

ي وضعوھا        ة الت ى المعادل تناًدا إل ك اس ا      : أنصارھا، وذل ي الالسامیة، وإنم اداة الصھیونیة یعن مع

  ) .1975الشریف، (العكس ھو الصحیح تماًما 

دارس ص        دارس ھي الصھیونیة السیاسیة       ظھرت اتجاھات وم ذه الم ى ھ رة، وأول . ھیونیة كثی

طالح  یة"واص ھیونیة السیاس ات " الص ین االرھاص ة ب تخدم للتفرق ھیونیة"یس ي " الص ى الت األول

ن       زل، م ا ھرت ي نظمھ تتمثل في جمعیات أحباء صھیون وبیلو، من جھة، والحركة الصھیونیة الت

رى ة أخ یة. جھ ھیونیة األساس ة الص ھاینة   والمدرس ق الص ة وینطل ھیونیة العمالی ي الص ة ھ الثانی

ودي    "االشتراكیون"العمالیون، أو  ائض سكاني یھ ، من اإلیمان بأن المسألة الیھودیة ھي مشكلة ف

ادي      ع االقتص كلة الوض ا مش ة؛ أي أنھ ة الیھودی كلة الدیان ت مش دماج، ولیس ى االن ادر عل ر ق غی

ا  واالجتماعي لبعض قطاعات الیھود، ولیست مش كلة انتمائھم الدیني أو الحضاري، وھذا یعني أنھ

وقي         اء الف ى البن ا إل ن انتمائھ ر م ي أكث ة    "مشكلة تنتمي إلى البناء التحت انوا ال ینكرون أھمی وإن ك

ز   ودي المتمی راث الیھ وقي، أو الت اء الف اھین   ". البن م اتج ة، فتض ھیونیة الثالث ة الص ا المدرس : أم

ة       . ة الثقافیة أو الروحیةالصھیونیة الدینیة، والصھیونی أن الحرك ة ب اع الصھیونیة الدینی ؤمن أتب وی

ة   ة العلمانی الیم القومی ر التع د تنش ا ق ـ فأنھ أنھا ـ ت وش و ترك ـ ل ھیونیة ـ ب (الص فیة الجان د تص بع

اً   دیني تمام ر          ). ال ي الفك ارزة ف ة ب وأت مكان ھیونیة تب فة ص ي فلس ة، فھ ھیونیة الثقافی ا الص أم

د   (وقد دعا إلیھا آحاد ھعام  .الصھیوني المعاصر ا بع وبر فیم ت محوًرا ارتكزت    )وماترن ب ، وكان

  ) .154، ص1982المسیري، (علیھ جمیع كتاباتھ 

لقد برز الھدف اإلیدیولوجي الرئیسي الذي یسعى إلى تنشئة مواطنین یؤمنون بالمبادئ والقیم       

واطنین     وركزت ھذه األھداف على البعدین الوط. واألفكار الصھیونیة ة م دف تربی ومي بھ ني والق
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ط( نھم فق ود م القیم   ) الیھ تھم وب اراتھم، بلغ راثھم، بحض ومیتھم، وبت زون بق انھم ویعت ون أوط یحب

بینما سعت ھذه األھداف إلى طمس ھویة العربي وانتمائھ من جھة، ومحاولة ألسرلتھ . الصھیونیة

ر       . من جھة أخرى ت وجود الع داف تجاھل ذه األھ ح أن ھ ن الواض بالد، ووضعت     م ذه ال ي ھ ب ف

ة             ة القومی ر للھوی ك أي ذك یس ھنال ود، ول ة للیھ ة الجمعی ة الھوی ط ولخدم ة فق لتخدم مصلحة الدول

ودھم ى لوج رب، أو حت ا   . للع رب وإنم ى الع ود عل ف الیھ ة لتعری ك أي محاول یس ھنال ھ ل ا أن كم

اكس اه المع بالد العبر  . االتج دارس ال ع م ى جمی داف عل ذه األھ ت ھ د فرض ة ولق ة والعربی ی

  ) .2001اسبانیولي، (

  المنظمة الصھیونیة العالمیة

ي آذار عام         رح ف ھیوني     1897ُأقت ؤتمر الص ى الم ود إل ال الوف الم إرس ود الع ع یھ ى جمی ، عل

ونیخ         ة می ي مدین ام نفسھ ف ن الع ي آب م ذا        . الذي سیعقد ف د ھ ة ض ا الغربی ود أوروب ف یھ د وق وق

ونیخ،          المشروع، وانھالت االحتجاجات ف   ود می ن یھ دھا م ا وبع ات ألمانی ل حاخام ن قب ة م ي البدای

ود         الحیین الیھ ة اإلص ت حرك را، وكان ي سویس ال ف ة ب ى مدین ؤتمر إل د الم ل عق رر نق ذلك تق ل

ا      ؤتمر أنھ ذا الم د ھ ى فلسطین     "األمریكان قد أعلنت قبل سنتین من عق ودة إل وال ... ال تنتظر الع

  ) .189، ص1998رید، " (إقامة الدولة الیھودیة استعادة أي شریعة كانت، تھدف على

ازل (في المؤتمر الصھیوني األول " المنظمة الصھیونیة العالمیة"تأسست       ، بحضور  )1897ب

یا   (مندوبین  204 ن روس ثھم م ت   ). ثل ھ انطلق لیة " (الصھیونیة السیاسیة  "ومن ي   )الھیرتس د تبن ، بع

ات الصھیونیة     السیاسي، وإقامة المنظمة الصھ" برنامج بازل" دت الجمعی ي وح یونیة العالمیة، الت

اً  ي          . األوروبیة، تنظیمًا وبرنامج اء صھیون، الت ات أحب ة جمعی ا غالبی ذ تأسیسھا انضمت إلیھ ومن

ك    ت تل د أن كان ك بع یة، وذل ھیونیة السیاس ى الص ل لمعن یر ھیرتس یة لتفس الخطوط الرئیس ت ب قبل

  ) .125، ص2002شوفاني، (رة الجمعیات تمارس االستیطان منذ فترة غیر قصی
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  ) .59ــ58، ص1993العوضي، : (أما أقسام المنظمة الصھیونیة العالمیة فھي      

المؤتمر الصھیوني وھو السلطة العلیا في الحركة الصھیونیة وكل من یدفع االشتراك الشھري  . 1

ب     ي الغال ـ ف ام ـ ل ع رة ك د م ا، ویعق ًوا فیھ ون عض ًدا یك یكًال واح داره ش ة   ومق ولى اللجن ـ وتت ـ

  .التنفیذیة الدعوة لعقده وتحدید مكانھ وزمان انعقاده 

  .عضًوا، وھو السلطة العلیا في حالة غیاب المؤتمر ) 23(المجلس العام ویتكون من . 2

  .اللجنة التنفیذیة وھي الھیئة التنفیذیة األساسیة، ویجب أن تقیم حیث یقیم رئیس المؤتمر . 3

  .تخب من قبل المؤتمر، ویترأس جلسات المجلس العام واللجنة التنفیذیة رئیس المنظمة وین. 4

  .نائب الرئیس وینتخب من قبل المؤتمر، ولھ كامل صالحیات الرئیس حال غیابھ . 5
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  الصحافة اإلسرائیلیة

  التطور التاریخي

م البریطاني، إذ تأ            رة الحك ذ فت ي إسرائیل من دة      یبدأ تاریخ الصحافة ف رة ع ذه الفت ي ھ سست ف

ا     . صحف عبریة ما زالت ترافقنا حتى یومنا ھذا در فیھ ت تص صحیفة   13وعند قیام إسرائیل كان

ة دس   . یومی ي الق رت ف طینیة ظھ ة فلس ة بملكی ة یومی حف عربی دة ص ا ع یف إلیھ ي أن نض وینبغ

ذه ا  1967الشرقیة التي تقع تحت السیطرة اإلسرائیلیة منذ حرب العام  م ھ ین    ، وتنقس ا ب لصحف م

رة     . ملكیة خاصة وعامة درت خالل فت ي ص رة  " (الییشوف "ومن الصحف الخاصة البارزة الت فت

رائیل     ة إس ن إقام الن ع بقت اإلع ي س ودي الت تیطان الیھ وم،   )االس ى الی در حت ت تص ا زال ، وم

حیفة  آرتس"ص نة  " ھ دور س دأت بالص ي ب حیفة 1919الت وت "، ص دیعوت أحرن دأت  " ی ي ب الت

  ) .48، ص2005جّمال، ( 1939 بالصدور سنة

ات               ى ھیئ ام إل رأي الع ى ال أثیًرا عل ا ت اًرا وأكثرھ وتعود ملكیة أوسع الصحف الصھیونیة انتش

ة     ة ھیئ حیفة أو المجل ي الص ین ف حافیین الرئیس ن الص كل م زاب، وتتش ركات وأح ات وش وجمعی

ب     تحریر یناط بھا مناقشة الخط العام للصحیفة أو المجلة وإقراره دون ي حق الكات أن یؤثر ذلك ف

ا         ي یعمل فیھ ن رأي الصحیفة الت ة ع ي مسألة معین . أو المحرر في إبداء رأیھ، وإن كان یختلف ف

ن           ذاب الصحف ع ى اجت م الصھیوني عل ا الحك ألف منھ ي یت وإذا أضفنا إلى ذلك تنافس الفئات الت

ود مث        ھ ال یع ا، فإن املین فیھ ات الخاصة بالصحافیین الع ي     طریق العالق د ف ًرا لالستغراب أن نج ی

ا         ددة وأحیاًن ن اتجاھات متع ر ع االت تعب دة مق العدد الواحد من الصحیفة وربما في الصفحة الواح

  ) .171، ص1987السعدي، (متناقضة 

    "البالد"صحیفة ھآرتس 

ة             ذ تأسیسھا، عائل ا، من دم، وتملكھ ت  ". شوكن "ھي الصحیفة الخاصة األق ذ  " ھآرتس "تبن من

ا "طریقھا مواقَف دیمقراطیة معتدلة في مجاالت اجتماعیة واقتصادیة، وخًطا مستھل  ي  " حمائمًی ف

تى      یَع ش ي مواض دًة ف تقلًة وناق َف مس رت مواق ا أظھ ة، كم یٍة وأمنی یَع سیاس ت  . مواض د تطلع فق
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 Monde, Times Frankfurter Allgemeine, New: الصحیفة للتشبھ بصحف غربیة مثل 

York Times, Leي مستوى        ، وطو دت ف ن الصحیفة تجس ة ع رت ھیئة التحریر صورة نخبوی

ة    یالت المعمق ي التحل رت  . لغوي رفیع، وتحریر رصین، ومصداقیة، وتنوع ف ي  " ھآرتس "وعّب ف

ا   ة، أنھ نین طویل داد س ى امت ھا، وعل ا لنفس رون"ترویجھ خاص یفك حیفة ألش رة "ص ي منتش ، وھ

  ) .57، ص2005جّمال، (والثقافیة  وسط النخبة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

  

   "آخر األنباء" أحرنوتصحیفة یدیعوت 

ام         درت ع ائیة ص یة مس ة سیاس ة  1939صحیفة یومی حیفة تجاری ا ص ن أنھ رغم م ى ال ، وعل

ر     وم یعتب ومستقلة إال أنھا ذات میول یمینیة متطرفة بل إن رئیس تحریرھا السابق ھرتسل روزنبل

ة،     من أكثر الصحافیین الصھا ات الصحیفة الدائم ي افتتاحی ینة عداء للعرب، ویتبنى ھذا الموقف ف

زال         ة وال ی ن أعضاء عصابة شترین االرھابی وم م وكان رئیس التحریر الدكتور ھرتسل روزنبل

ا    ا ویعمل بوحیھ ؤمن بأفكارھ ى       . ی ا عل ا أساًس ي داخلھ د ف ا تعتم ة جعلھ ة الصحیفة التجاری وطبیع

یفة واسعة االنتشار، وربما یعود ذلك إلى طبیعة الصحیفة المعادیة اإلعالنات، كما جعل منھا صح

ان    ل الكی رة داخ دة المنتش ریة الحاق ة والعنص ات اإلرھابی د الجماع م وتأیی بھا دع ا أكس رب مم للع

  ) .174، ص1987السعدي، (الصھیوني حالًیا 

  

   "مباشر المساء"صحیفة معاریف 

ا            ائیة أنشئت ع ة سیاسیة مس ر      1948م صحیفة یومی ة وتعتب ة تجاری وھي ذات صبغة إعالنی

ذه           د ھ ا، تؤی ل تطرًف ة وأق ر رزان ا أكث وت إال أنھ دیعوت أحرن حیفة ی وي لص افس الق ذلك المن ب

ًیا    ًدا قاس ر نق ین واآلخ ین الح ھ ب ن أن توج ا م ك ال یمنعھ ن ذل ة لك ة الحكوم ادًة سیاس حیفة ع الص

ك       یصدر عن الصحیفة ملحق أسبوعي    . للمواقف الرسمیة ا تمتل اد، كم ة وعشیة األعی وم الجمع ی

  ) .176، ص1987السعدي، (دار نشر تابعة لھا تقوم بطباعة ونشر الكتب 
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حافة        ة أن الص رى الدراس دم ت ا تق تناًدا لم رائیلیة"واس كیل " اإلس ي تش ارز ف ا دور ب ت لھ كان

د ب         ھ اعتم ذ بدایت ھیوني من روع الص ة، فالمش ة المزعوم ة الیھودی الم الدول ى    مع ر عل كل كبی ش

الصحافة، حیث أنھا تعكس كل مستجدات الدولة من قوانین وأنظمة وقرارات وآراء وأفكار أعالم 

  " .إسرائیل"الصھیونیة من المفكرین والكّتاب الذي سّخروا كل ما بوسعھم من أجل قیام دولة 

  یھودیة الدولة 

ة ذات        ھ كدول االعتراف ب ي ب رائیلي یكتف ان اإلس د الكی م یع ة    ل ا دول ع وإنم أمر واق یادة وك س

ة     ا مشروعیة تاریخی یھودیة ذات شرعیة دولیة باالتفاقیات واألعراف والقانون الدولي، بما یمنحھ

د        ة عن روعة، بخاص طینیة المش ة الفلس وق الوطنی ى الحق اطر عل ل مخ ة، تحم ة مزعوم وقانونی

رة م    ات المباش تئناف المفاوض افًیا الس رائیلًیا إض رًطا إس مینھ ش طیني تض ب الفلس عد (ع الجان س

  ) .39، ص2011الدین، 

اھو         امین نتنی ة بنی ول حكوم ذ وص رائیلیة ومن ة اإلس  Benjamin Netanyahuإّن المؤسس

ي     " یھودیة الدولة"لسدة الحكم، رفعت شعار  ادي ف یلھا المع ن غس كشماعة لتنشر علیھا ما تشاء م

داخل ال    ل وال ذه كسرت كل الحواجز      . فلسطیني جلِّھ لمصالح الشعب الفلسطیني، ال ب ة ھ فالحكوم

ذا        رض ھ ا لف دف أساًس ذي یھ ًال، وال وم أص عار الملغ ذا الش ا لھ ي تفعیلھ دود ف ل الح ت ك وتخّط

ر     م تھجی طینیة أوًال ث یة الفلس فیة القض دف لتص د یھ و بالتأكی ن، وھ ل ثم ى األرض بك وم عل المفھ

ودة     وطرد ما تبقى من الفلسطینیین ومصادرة أراضیھم وتھویدھ ّق الع اء ح ا، وإلغ ا وتھوید معالمھ

  ) .5، ص2011أبو جابر وآخرون، (

ث یجري                ّي الیھودي، حی ة الھوس اإلثن رة، مرحل یمكن اعتبار مرحلة السنوات العشر األخی

ن     ھ م ب علی التشدید على ھوّیة الدولة الیھودیة وطابعھا اإلثني، من خالل تكریس الطابع وما یترّت

ة "وھناك من یعترف من الیھود أن . غیر مسبوقٍة من قبل إجراءاٍت سیاسیٍة ي   " دیمقراطی ة ف الدول

ا "صراع دائم مع  بعض اآلخر، كالفلسطینیین داخل     "یھودّیتھ اك   " إسرائیل "؛ وال رون أن ھن یعتب

ین    ارًخا ب ا ص ة "تناقًض ة الدول ا"و" یھودی ة   "دیمقراطیتھ ى حال ا إل ا إّم د "، یحّولھ ى " أبرتھای أو إل
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ار أن      . قراطیٍة ولیس دیمقراطیةدولٍة إثنو ى اعتب ة إل اراتھم الحزبی ي تّی وقد جنح بعض الصھاینة ف

ة ) العرب" (األعداء"تسمح لـ" إسرائیل"داخل " الدیمقراطیة" ذلك،  . باستغاللھا ضّد یھودیة الدول ل

ال بّد وحسب وجھة نظرھم من تقلیص مساحة الدیمقراطیة وتوسیع الطابع الیھودي للدولة، وربط 

  ) . 210، ص2011المریني، (لمواطنة بإجراءاٍت صھیونیٍة تعّسفیة ا

كلما أصرت إسرائیل باستماتة على الحصول على اعتراف فلسطیني بأنھا دولة للیھود، ازداد      

رفض      ى ال طینیة عل ادة الفلس رار القی و        . إص ود رفیع ؤولین الیھ ض المس دأ بع ذلك، ب ة ل ونتیج

ل        المستوى التساؤل عن الحكمة من  ذي جع اھو، ال امین نتنی وزراء اإلسرائیلي بنی یس ال سیاسة رئ

كیرشنر،  (من االعتراف بشرعیة الدولة الیھودیة شرطًا مسبًقا إلبرام اتفاٍق نھائي مع الفلسطینیین 

2010. (  

ى          ة أخرى، یبق ولكن مھما فّصلنا باألصول والمصادر من ناحیة، ودینامیكیة التطور من ناحی

ور الد یاق تط ھیوني س یاق الص و الس رائیلیة ھ ة اإلس ة   . یمقراطی ة كدول دف الدول ى ھ اق عل االتف

ك ھو أساس            ن ذل ا یترتب ع ع الھجرات الصھیونیة، وم ى تجمی الیھود، وكدولة یھودیة تھدف إل

  ) .31، ص2005بشارة، (الدیمقراطیة اإلسرائیلیة 

  

  الھدف من یھودیة الدولة 

ا       امین نتنی ھ بنی عى إلی ا یس فاء  إن م ة، إض ة الدول ھار یھودی ة بإش ن المطالب ھ م ي إلی ھو ویرم

بح  ا، لتص ومي علیھ ابع الق ودي"الط عب الیھ ة للش ة قومی ة   "دول ل دول واء داخ دوا، س ا وج حیثم

ي           ن مرة، وف ر م ا ذكر أكث ن حق، أو كم ك م إسرائیل أو خارجھا، واالعتراف بما یترتب عن ذل

رفض الفل    ن ال ھ ع ھ، أن       أكثر من مناسبة خالل حدیث ھ ل ة، وتعلیل ة الدول راف بیھودی سطیني لالعت

ى لسانھ     ا ورد عل رتس یسرائیل      "یھودیة الدولة تعنى كم أي، حق   "زخوت عام یسرائیل عال إی

راف         ون االعت طینیین یرفض ول أن الفلس ى الق وًال إل رائیل، وص ى أرض إس رائیل عل عب إس ش

 ) .2011محارب، ( بالذات "زخوت"بیھودیة دولة إسرائیل، لكونھم یرفضون ھذا الحق 
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ة خمسة               ا؟ ثم ة بالنسبة إلین ة للغای ة مھم ة یھودی لماذا أصبحت مسألة االعتراف بإسرائیل دول

دمًا   : أسباب ھي  دفع ق أوًال، أن االعتراف الفلسطیني بإسرائیل دولة یھودیة سیجعل من الصعب ال

ى   ا   "بأفكار تحویلھا إل ع مواطنیھ ة جمی ك   " دول ن ذل ا،       أو األسوأ م ة شعبین؛ ثانًی ى دول ا إل تحویلھ

ات آالف        ین مئ ا وب ة بینھ ي الساحة الدولی سیخدم ھذا االعتراف إسرائیل في الكفاح الذي سیندلع ف

ق         ي تحقی ة ف دافع الرغب ان ب ن سوریا واألردن ولبن الفلسطینیین الذین سیأتون إلى دولة فلسطین م

ى العرب      في حیفا وتل أ" البیت الحقیقي"حقھم في العودة إلى  ن الصعب عل بیب؛ ثالًثا، سیجعل م

ة       ات أوروبی ام جھ عوبات أم ع ص ا، سیض اویة؛ رابًع ة متس ا قومی البوا حقوًق رائیل أن یط ي إس ف

س          ن خالل م ثُال م ب م ي النق دو ف ل الب تحاول أن تدفع قدمًا بحقوق األقلیات في داخل إسرائیل مث

ائیل دولة یھودیة سُیسھل مطلب عدم السماح  خامًسا، إن االعتراف بأن إسر. ھویة الدولة الیھودیة

ة            اء للدول قاط أي إدع طیني وإس رائیلي فلس زدوج إس فر م واز س ل ج رائیل بحم ي إس رب ف للع

  ) .2014آیالند، (الفلسطینیة یتعلق بمكانة عرب إسرائیل 

ة، وأ            ة یھودی ط كدول ن نفسھا اآلن فق ب ع ن أما من یعتقد أن إسرائیل تعلن بواسطة ھذا المطل

ى         إھذا اإلعالم سوف یؤدي  ان یعیش حت ن ك دري أی ال ن ي إسرائیل، ف لى طرد العرب المقیمین ف

ھا    . اآلن ن نفس رائیل ع ت إس د أعلن ة "لق ة یھودی ة    " دول ت الحرك تقالل، وخطط ة االس ي وثیق ف

ى  أالصھیونیة لذلك قبلھا بنصف قرن، وقد  ة فعال     أدى اإلصرار عل ة یھودی ون الدول یس  (ن تك ول

دود       )لمفھوم فقطمن حیث ا ن فلسطین خارج ح ة م ة العربی ، أي بأغلبیة یھودیة، إلى طرد األغلبی

الً       .المسماة الخط األخضر  ،1949الھدنة عام  ة فع ة العربی م طرد الغالبی د ت ذ  1948عام   لق ، ومن

ذا األساس،        ى ھ ة، وتصادر األرض عل ة یھودی ذلك التاریخ تبني إسرائیل ذاتھا ومؤسساتھا كدول

توعب  ة  وتس ى یھودی ف األدق لمعن ى التعری دّینوھا عل ا ومت ازع علمانّیوھ ة، ویتن رة الیھودی الھج

ي وطنھم  . الدولة دیھم    . ومنذ ذلك الوقت یعیش فیھا عرب فلسطینیون أصبحوا أقلیة ف د تطّور ل وق

ؤخرً  ي ( ام رن الماض عینیات الق ف تس ذ منتص اویة  ) من ة المتس ین المواطن اقض ب وعي بالتن ال

   ) .2010، بشارة(ة ة، كما صاغت ھذا الوعي نخب وطنیة جدیدویھودیة الدول
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إذا استثنینا عامل الرغبة في المماطلة والتسویف في المفاوضات، وصوًال إلى عرقلتھا أو      

نسفھا، تھربًا مما قد تتمّخض عنھ من استحقاقات یخشاھا الطرف اإلسرائیلي، نجد أن رئیس 

لى جانب مسؤولین إسرائیلیین آخرین، یرمي من وراء ذلك حكومة إسرائیل بنیامین نتنیاھو، إ

تحقیق أھداف أربعة، وھي األخطار المتأتیة عن االعتراف بیھودیة الدولة، اثنان منھا مكشوفان، 

التعّرض لحق الالجئین الفلسطینیین  : ھما وتعّرضا ألضواء ساطعة من قبل أشخاص عدیدین

 .، والسعي لاللتفاف حولھ إلفراغھ من مضمونھ194القرار بالعودة الذي كفلتھ األمم المتحدة وفق 

مس مكانة المواطنین العرب في إسرائیل، سواء عن طریق الطرد، أو عبر التبادل السكاني، و

ھذا . "دولة الیھود"ھي من إطارھا بتعریفھا لذاتھا كـعلمًا أنھم مواطنون في دولة، تخرجھم 

واآلخران مستتران، لم . ةتعرضون لھ منذ قیام ھذه الدولفضًال عن شرعنة الواقع التمییزي الذي ی

االعتراف بالفكرة  :ایحظیا بأضواء ساطعة، وإن كانت بعض األضواء الخافتة قد المستھ وھم

محارب، ( ياإلسرائیل الصراع العربي لموضوع بالروایة الصھیونیة االعتراف ،ةالصھیونی

2011. (  
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  التسویق السیاسي  

  لتسویق السیاسي مفھوم ا

  

ھ أن یسمى         ل للتسویق،      ".. عصر التسویق  "یستحق العصر الذي نعیش فی ھ قاب فكل شيء فی

ھ     ن أدوات ویق، أو أداة م وع للتس ا موض ھ إم يء فی ل ش ود   .. وك ي العق ي ف ن الطبیع ان م وإذا ك

أل  یة أن نس اعي؟"الماض ویق االجتم و التس ا ھ ورا"م ل التط د ك ي اآلن، بع إن الطبیع ي ، ف ت الت

ة الناجحة،        ة والمحلی ة واإلقلیمی ات التجارب الدولی حدثت خالل العقود الخمسة الماضیة، وبعد مئ

ع خارج نطاق       : والتي حققت أھدافھا كاملة، أصبح من الطبیعي اآلن أن نسأل  ذي یق ا الشيء ال م

ا اآلن   !! التسویق االجتماعي والسیاسي؟ ي حیاتن ا الواسع،  بمفھومھ " سیاسة "وإذا كان كل شيء ف

ھ     "تسویق"فإن أدوات السیاسة وأسالیبھا ال تكاد تخلو من  ض مكونات ن بع و م د  (، وال تكاد تخل عب

  ) .17، ص2013العزیز، 

ة والمعاصرة لدراسة التسویق           مما ال شك فیھ أن التسویق السیاسي ھو أحد االتجاھات الحدیث

ي مجال    الحدیث، إال أنھ لم یلَق االھتمام الالزم من قبل الب احثین والكّتاب وخاصة المتخصصین ف

ویق اه  . التس ذا االتج ور ھ دم تط ال وع ذا المج ي ھ وعیة ف ات الموض ة األدبی ى قل س عل ا انعك مم

بالشكل الذي یتناسب مع أھمیتھ لمختلف المجتمعات ألنھ یمس حیاتھم بشكل مباشر أو غیر مباشر 

ي غا  . . اه بق ذا االتج اھیمي لھ ار المف إن اإلط ھ ف دى  وعلی ى ل رین حت ا لكثی ا ومبھًم مًض

  ) .11ــ أ، ص 2000الصمیدعي، (المتخصصین

ي              ھ ف ذي اضطلع ب دور ال بًیا نظًرا لل یعد التسویق السیاسي من األسالیب التسویقیة الحدیثة نس

دات األحزاب السیاسیة     القرن الماضي من تسویق الملوك والرؤساء والشخصیات السیاسیة ومعتق

ارھم والجمع یة    وأفك رة األرض دان الك م بل ي معظ ات ف حي االنتخاب ة ومرش ات االجتماعی د (ی عب

  ) .2002القادر، 
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اھیري                 د الجم دعم والتأیی اء ال ذ بن ى أسالیب تخطیط وتنفی یشیر مصطلح التسویق السیاسي إل

ا تنافسیة             ق مزای ن خالل تحقی د م ذا التأیی ى ھ ح سیاسي، والمحافظة عل لمؤسسة سیاسیة أو مرش

ى وسائل            لھذه د عل ح السیاسي، باستخدام خطط استراتیجیة، تعتم المؤسسة أو الحزب أو المرش

ار أو         أثیر المرغوب لتسویق األفك داث الت ي إح االتصال الجماھیریة، وقنوات االتصال المباشر ف

رامج      "وكثیًرا ما یعرف التسویق السیاسي بأنھ . األشخاص ي الب تحكم ف ذ وال تحلیل وتخطیط وتنفی

ان سیاسي      السیاس اخبین وكی ین الن ة ب یة واالنتخابیة التي تضمن بناء العالقات ذات المنفعة المتبادل

ذا   ". ما أو مرشح، والحفاظ على ھذه العالقة من أجل تحقیق أھداف المسوق السیاسي ن ھ ویفھم م

ب أن   ي یج اخبین، والت ات الن ات ورغب باع احتیاج ى إش ز عل ي یرك ویق السیاس ف أن التس التعری

  ) .246، ص2013عبد العزیز، (معروفة للمسوق السیاسي  تكون

ھ     ) مداخل التسویق المتقدم(أما الصمیدعي في كتابھ       ى أن نظام  "فیعرف التسویق السیاسي عل

ز وتحشید     متكامل تتفاعل فیھ مجموعة من األنشطة التي تعمل فیھ بھدف تخطیط، وتسعیر وتعزی

ا    التي تمكن المرشح أو المنظمة السیاسیة ح إلیھ الصمیدعي،    (من النجاح في االنتخابات التي یطم

  ) .ــ ب2000 

ولر "وعرف        ل "و " ب ھ    ) Bowler et Farell" (فاری ادل   : "التسویق السیاسي بأن ة التب عملی

ى     احھم، إل ادة أرب ل زی ن أج یون، م ائعون السیاس عى الب دما یس ات عن رة االنتخاب ي فت تم ف ي ت الت

  ) .2008ــ2007أبا اعلي، (ل تطبیق األنشطة الترویجیة المباشرة تسویق أنفسھم، من خال

ى                ھ السعي إل ف التسویق التجاري بأن ى تعری تناًدا إل ویعرف فریق آخر التسویق السیاسي اس

ع واألحزاب      دة للمجتم إنشاء وصیانة وتوسیع وتعزیز العالقة مع الناخبین بما یحقق مصلحة وفائ

ى نفسھا         السیاسیة من أجل تبادل ال ا األحزاب عل ي قطعتھ ق الوعود الت منافع من األحزاب وتحقی

  ) .2005الجّمال، (

إن التعریفات التي أوردناھا سالف ال تقدم لنا تعریًفا دقیًقا وواضًحا لمفھوم التسویق السیاسي،       

ن          بعض م زل ال حیث اقتصر البعض منھا على ذكر أسالیب التسویق السیاسي ومواضیعھ، واخت
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ذه اخبین،    ھ ح والن ین المرش ة ب ة المنفعی ة التبادلی رد العالق ي مج ي ف ویق السیاس ات، التس التعریف

د              ز بالتعقی ي تتمی ذه الظاھرة السیاسیة الت ى جوھر ھ ذ إل ات ال تنف ذه التعریف ب ھ وبالتالي فإن أغل

ق     ف دقی اء تعری دد إعط ت بص ي أنتج ة  الت ات المفاھیمی دد المقارب ر تع ا یفس ذا م عب، وھ  والتش

  ) .2013الطلیكي، (لمفھوم التسویق السیاسي 

  

  جذور وتطور التسویق السیاسي 

، وتشیر أدبیات اإلنتاج ستخدم مصطلح التسویق السیاسيكأول من ا )1956كیلي (یستشھد بـ      

ي    ون بیكل دة إن ج ات المتح ري بالوالی ة    (John Beckley) الفك ة المحیط ق الحمل و فری عض

اس جیف أول اال بتوم ون ك یین رس اریین السیاس ى     ستش ي إل ویق السیاس أة التس ود نش ور ، وتع تط

اءل ا حفیة وتض ات الص رات لالتحقیق زب والتغی ةوالء للح یة واالنتخابی نظم السیاس ي ال ى ف ، وعل

أثیر واض       وجھ الخصوص أدرك الباحثون توسع وسائل اإلعالم و ن ت ھ م ا ل ي لم  .حخاصة المرئ

اخبین،         وتشیر األدلة إلى إن التسویق السیاسي    ین السیاسیین والن ي تحسین االتصال ب د ساھم ف ق

ي             ویق السیاس ي والتس ال السیاس ي واالتص ویق السیاس ي التس ة ف ات األكادیمی ي أدبی ة ف خاص

  ) .2012عامر، ( والتسویق االندماجي

  

   خصائص التسویق السیاسي

ـ      : ـ الشكل مقابل الجوھر 1 ا السیاسیة ـ ى جوھر القضایا وخلفیتھ دة     التركیز عل ك المعق خاصة تل

  .منھا ــ یصِّعب عملیة إدراكھا من قبل الناخبین ویجعل مناقشتھا مقصورة على نخب معینة فقط 

ام وسائل   : ـ اھتمام وسائل اإلعالم 2 یحظى المرشح السیاسي والقضایا واألفكار التي یقدمھا باھتم

  تمام لیتسم باالستمرار النسبياإلعالم والجمھور لیس فقط في وقت االنتخابات ولكن یمتد ھذا االھ

رأي   3 تطالعات ال وث واس وق    : ـ البح وث للس ود بح تم دون وج ة ال ت ي كعملی ویق السیاس التس

د            ن قص ام ع رأي الع تم استخدام استطالعات ال د ی اخبین، وق السیاسي للتعرف على احتیاجات الن
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ز،   (شح على آخر للتأثیر في اتجاھات الرأي العام قبل االنتخابات وذلك إلظھار تقدم مر د العزی عب

  ) .257ــ256، ص2013

ة         الت االنتخابی ذ الحم یط وتنفی ى تخط وم عل ي یق ویق السیاس ث أن التس رى الباح بق ی ا س مم

ة        ة المتبادل ق المنفع ن شأنھا تحقی ي م للمؤسسات واألحزاب السیاسیة والمرشحین السیاسیین، والت

ھم بین ھذه المؤسسات واألحزاب والمرشحین والناخ ة الماضیة      . بین أنفِس رة القلیل ي الفت ھ وف إال أن

رویج           و الت ًیا آخَر وھ ذ منحًى سیاس ھ اتخ ك أن ة، وذل أصبح مصطلح التسویق السیاسي أكثر مرون

دافھا         ى أھ دول للوصول إل ض ال ي تستخدمھا بع ة   . لألفكار والمعتقدات واألساطیر الت ن األمثل وم

ة   ي قامت باستخد   " إسرائیل "على ذلك دول ر وسائل       الت ة عب ة إعالمی ام التسویق السیاسي بطریق

حف     ھا الص ى رأس ة وعل الم المتاح رائیلیة"اإلع روع    " اإلس الترویج للمش وم اآلن ب ي تق الت

  " .إسرائیل"الصھیوني المتمثل في اعتراف الفلسطینیین والعرب بیھودیة دولة 
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  القوة الناعمة

  مفھوم القوة الناعمة 

ي        " القوة الناعمة"برز مصطلح       ا ظھر ف ة، وظھر أول م ادین السیاسة الدولی ومازال، في می

ي              د سماتھ ف ھ وتحدی ورة مفھوم ن سعى لبل ین م ن ب ان م بریطانیا أواخر القرن التاسع عشر، وك

داث سبتمبر            اب أح ي أعق م ف ت، ث ر الكوی د حرب تحری ول (العقدین الماضیین، وبخاصة بع ، )أیل

 The Soft"بق لوزیر الدفاع األمریكي، فألف في المصطلح كتابھ جوزیف ناي، وھو مساعد سا

Power"  2011الشبیلي، ( 2007عام ) القوة الناعمة(الذي صدر في ترجمتھ العربیة. (  

ن                 دًال م ة ب ق الجاذبی ن طری د ع ا تری ى م ى الحصول عل فما ھي القوة الناعمة؟ إنھا القدرة عل

فعندما تبدو . من جاذبیة ثقافة بلد ما، ومثلھ السیاسة، وسیاساتھوھي تنشأ . اإلرغام أو دفع األموال

  ) .12، ص2007ناي، (سیاستنا مشروعة في عیون اآلخرین، تتسع قوتنا الناعمة 

ة              ة، بغی ى الساحة العالمی ا عل ة ونفوذھ ة الدول تعرف القوة الناعمة بأنھا االستخدام األمثل لھیب

ي تصرفاتھا وسلوكھا السیاسي،         التأثیر في السلوك السیاسي الدول ال ف ن خالل الظھور كمث ي، م

ن             ًدا ع اع، بعی یس كأتب اون كشركاء ول ادل والتع رام المتب س االحت ى أس والتعامل مع اآلخرین عل

ل          یم ومث ن ق دیك م ا ل ذون م رین یأخ ل اآلخ عًیا لجع ادیة، س رة أو االقتص وة المباش تخدام الق اس

  ) .2008المصاروة، (، وبرغبة من دون إكراه أو إجبار وسلوكیات ویتقبلونھ من تلقاء أنفسھم

ن                ة م ة ومعنوی وة روحی ة ق ون للدول ي أن تك د، ویعن دیث العھ یعتبر مصطلح القوة الناعمة ح

ة      وق اإلنسان والبنی خالل ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخالق، ومن خالل الدعم في مجاالت حق

اآل  ؤدي ب ا ی ن، مم ة والف ة والثقاف اع   التحتی م اتب ھ ث اب ب لوب واإلعج ذا األس رام ھ ى احت خرین إل

ادره الم      . مص مى اإلع ا یس ة أو م الم الموجھ ائل اإلع ى وس طلح عل ذا المص ق ھ ا یطل ا م وغالًب

ك       كریة، إذ إن یة العس لحة السیاس ل األس ن أفض ة م وة الناعم ر الق ا، وتعتب ر م ة فك ھ لخدم الموج

م یتض   رین، وأن تجعلھ ى اآلخ یطرة عل تطیع الس كریة  تس دراتك العس د ق ك دون أن تفق امنون مع

  ) .2013السھلي، (
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  القوة الناعمة والقوة الصلبة

ا                دین ھم داولون مصطلحین جدی دأ السیاسیون یت د ب ر بعی ن غی ذ زم وة   (من ة والق وة الناعم الق

یا وازداد استخدامھما خاصة بعد الحراك السیاسي والتغیرات في المنطقة العربیة، في لیب). الصلبة

د احتالل أفغانستان         ة أخرى، وبع دان عربی وتونس ومصر وبعض دول الخلیج، وفي سوریة وبل

   ) .2013كّرو، ( والعراق

ة              ي الطرق المختلف ة ھي النظر ف إن إحدى طرق التفكیر في الفرق بین القوة الصلبة والناعم

ر تفضیالتي    فأنت تستطیع أن  . التي تستطیع بھا الحصول على النتائج التي تریدھا أمرني أن أغّی ت

ات االقتصادیة     القوة أو العقوب ددني ب ده      . وأفعل ما تریده بأن تھ ا تری ي بعمل م وتستطیع أن تغرین

ال   . باستخدام قوتك االقتصادیة بدفع المال لي دول األعم وتستطیع أن تحّد من تفضیالتي بوضع ج

ى شعوري     . بطریقة تجعل متابعة رغباتي المسرفة تبدو أمًرا غیر واقعي أو تستطیع أن تتوسل إل

دافنا المشتركة      ا وأھ ى قیمن إذا اقتنعت   . باالنجذاب، أو المحبة، أو الواجب في عالقتنا وتتوسل إل ف

ن          لوكي م رر س ار، إذا تق ة ـ وباختص د صریح أو مبادل دوث أي تھدی ك دون ح بمسایرة أغراض

، 2007ناي، (لناعمة تكون شّغالة خالل جاذبیة یمكن مالحظتھا ولكنھا غیر ملموسة ــ فإن القوة ا

  ). 27ــ26ص

و أوًال عناصر                  ـ ھ ت ـ ي أي وق ـ ف ة ـ ة أي دول دد وضع ومكان ا یح وة  "وحقیقة، فإن أھم م الق

ـ  . ، ثم القوة الناعمة، ثم ما یلیھا من قوى"الصلبة ة  "ولكن ل وة الناعم ًحا  " الق أثیًرا كاس یضارع  .. ت

رة، أ     ض الحاالت الكثی ي بع ا     أحیاًنا وف وة الخشنة وغیرھ أثیر الق ر وت ة،    . ث وة أي دول وال تكتمل ق

ن   ) على أي حال(ویستتب وضعھا، على الساحة الدولیة  ول م وة "إال بتوفر قدر معق ا  " الق بأنواعھ

ادي  قیھا الم ة وبش رھا المختلف ن"وعناص لب/الخش وي " الص اعم"والمعن و/الن ل، "(الرخ فاض

2009.(  
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   موارد القوة الناعمة

ة   (ثقافتھ : ز القوة الناعمة لبلٍد ما على ثالثة موارد، ھي ترتك      ا جذاب في األماكن التي تكون فیھ

داخل والخارج      (، وقیمھ السیاسیة  )لآلخرین ي ال إخالص ف ا ب دما یطبقھ ة   )عن ، وسیاساتھ الخارجی

ة ا  . فلنبدأ بالثقافة). عندما یراھا اآلخرون مشروعة وذات سلطة معنویة أخالقیة( ا مجموع یم  إنھ لق

ین       . والممارسات التي تخلق معنًى للمجتمع ز المرء ب ادًة أن یمی ألوف ع ن الم ولھا عدة مظاھر فم

اع    ى إمت الثقافة العلیا، كاألدب، والفن، والتعلیم، التي تعجب النخبة، والثقافة الشعبیة التي تركز عل

ة   اھیر بالجمل رّوج          . الجم ة، وت یم عالمی ى ق ا عل ٍد م ة بل وي ثقاف دما تحت الح   فعن ا ومص اُتُھ قیًم سیاس

ي        ھ الت ة بسبب عالقات ائج المرغوب ى النت یشاركھ فیھا اآلخرون، فإنھ یزید من إمكانیة حصولھ عل

ة  . یخلقھا من الجاذبیة والواجب وة الناعم . فالقیم الضیقة والثقافات المحدودة یقل احتمال إنتاجھا للق

ة   وسیاسات الحكومة في الداخل والخارج مورد آخر من موارد وة الناعم ال،    . الق ى سبیل المث وعل

ة    ا الناعم في الفصل العنصري في خمسینیات القرن العشرین في داخل أمیركا قد انتقص من قوتھ

  ) .35ــ32، ص2007ناي، (في أفریقیا 

  

  "اإلسرائیلیة"القوة الناعمة 

ن أجل م             ا وعسكریا م ھ أمنی ذي تستعد فی د أي   بالنسبة إلسرائیل، فإنھا في الوقت ال ة ص حاول

ة، تحاول أن    تھدید عسكري محتمل من قبل جیرانھا، بل والعدوان في أي وقت على الدول العربی

ام       ة القی ك بغی طیني، وذل أن الفلس ین بالش لمین المھتم رب والمس باب الع ول الش زو عق ادر وتغ تب

یض صورة إسرائیل العنصریة              ائق، وتبی ب الحق ن خالل قل ة، م اغ تدریجی ة غسیل دم ي بعملی ف

وة            وة العسكریة والق ا الق د، وھم ي آن واح وازیتین ف وتین مت ر استخدام ق نھایة المطاف، وذلك عب

ة،       .الناعمة ة اإلسرائیلیة الموجھ ة اإلعالمی ویتم ذلك من خالل الترویج لھما عبر استخدام الماكین

ي   واالعتماد على اإلعالم األمیركي واألوروبي الرسمي الذي یعتبر إسرائیل واحة للدی  ة ف مقراطی

   ) .2013السھلي، ( منطقة الشرق األوسط، رغم عنصریتھا اآلخذة بالتفاقم واالنكشاف
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ر مس   تعتبر القوة الناعو      ن أفضل األسلحة     ولیھا اإلعالؤمة التي تستخدمھا إسرائیل عب ین م می

م یتضامن   السیاسیة غیر عسكریة ون ، إذ عن طریقھا تستطیع إسرائیل أن تجذب اآلخرین و تجعلھ

ومن أھم خصائص تلك القوة الناعمة التي تستخدمھا   .ن أن تستھلك من قدراتھا العسكریةمعھا دو

دات   إسرائیل حدیثًا مع العالم العربي عبر مواقع التواصل االجتماعي ھو الترویج لألفكار و المعتق

ع          ال تجاه جمی ي بالصبر و طول الب ع التحل اء م د   اإلسرائیلیة و الصھیونیة بدھاء و خف واع النق أن

داء     الموجھ ا و األع ل المعارضین لھ ى سبیل  من قب ن المس      ، فعل د م ال نالحظ أن العدی ولین ؤالمث

ي   اإلسرائیلیین یتجاھلون التعلیقات الساخرة و الشتائم التي ُیطلقھا علیھم بعض الناشطون العرب ف

ن   وسائل اإلعالم المجتمعي و ذلك لیس فقط ترفعًا منھم بل من أجل أن یروجوا لصورة إیجابیة ع

  ) .2013عودة، (ة الدولة اإلسرائیلیة بأنھا دولة متسامحة و أخالقی

ع          ا م دد عالقتھ معتھا وتح وق س ي تس ة الت ا الذاتی وع مقوماتھ ة بتن وة الناعم وع الق ذا تتن وھك

ان،          ي الیاب ا ف وة صناعیة كم ن ق دول والشعوب م الشعوب، حیث تتراوح عناصرھا عند بعض ال

ة      إلى قوة  اد ومفاوضات سالم أممی وة حی اقتصاد كحال الصِّین، وقوة معلوماتیة كما في فنلندا، وق

ي            ا ف داع كم ون وإب وة فن ا، وق ي سنغافورة ومالیزی ا ف ة كم كما في سویسرا والنرویج، وقوة إداری

  ) .2011الشبیلي، (حال إیطالیا وفرنسا، وقوة بطوالت ریاضیة كما ھي األرجنتین والبرازیل 

ة            ة الدول ى إقام ود الماضیة عل وأخیًرا، لقد عملت الدول الغربیة والوالیات المتحدة خالل العق

رائیلیة" یش  " اإلس اء ج ي بن اھمة ف ن المس ًال ع رائیلي"فض تطاعت " إس وي اس رائیل"ق ن " إس م

ت   1958خاللھ أن تنّمي عالقاتھا الدولیة مع معظم دول العالم، ففي عام  المركز  " إسرائیل "أسّس

ى استثمار    ا ة أو       " إسرائیل "لدولي للتعاون الذي عمل عل ارة األوروبی ع الق ة سواء م وة الناعم للق

ة     ات الدولی ي العالق ة ف ة رفیع وء مكان ا تتب ذي جعلھ ر ال یا، األم ا وآس دة وأفریقی ات المتح . الوالی

تماعي، وھاھي اآلن توظف كل الوسائل المتاحة بما فیھا الصحافة واإلعالم ومواقع التواصل االج

  .في قلب الوطن العربي " كدولة یھودیة"للوصول إلى الھدف المرجو وھو االعتراف بھا رسمًیا 
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  الدراسات السابقة

  :یمكن تقسیم الدراسات السابقة للخطة البحثیة كما یأتي 

  .ــ دراسات حول التسویق السیاسي

  .ــ دراسات حول المشروع الصھیوني

  .ــ دراسات حول مدخل بناء المعنى

ن تصنیف        . ــ دراسات حول نظریة تحلیل األطر اإلخباریة تفادة م دة واالس ق الفائ ن أجل تحقی وم

ب       ابقة بحس ات الس ض الدراس رض بع ث ع أى الباح ھا، ارت ة عرض ابقة وكیفی ات الس الدراس

  :موضوعھا وبتسلسل زمني من األقدم إلى األحدث، كاآلتي 

  
  دراسات خاصة بالتسویق السیاسي

  ).وسائل اإلعالم والتسویق السیاسـي( بعنوان )2005(و معوض  دراسة جمال. 1

ى                 التطبیق عل ـل اإلعالم بالتسویق السیاسي ب ـة وسائ ـى عالق ـة التعرف عل استھدفت الدراس

  .قضیة اإلصالح السیاسي في مصر

ریة             ـاب الصحف المص ا لخط ـي تحلیلھ ـاب اإلعـالمي ف ل الخط ى تحلی دت الدراسة عل اعتم

ـ ونس   بش ي ت ة ف ة العربی ؤتمر القم ذ م ة من ایا المطروح ام  2004أن القض ة ع ى نھای ،  2004إل

وع       ي موض حفي ف اب الص ل الخط ة تحلی منت الدراس امًال، وتض ا ك ة عاًم رة الدراس دت فت وامت

الي   ي صحف األھ ي ف د  33اإلصالح السیاس ا والوف ة   39نًص ا والجمھوری ذلك  38نًص ا، وب نًص

  .نًصا  110تكون عینة الدراسة

  :وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منھا

ح الخطاب األول             ي الصحافة المصریة، ویتض اتضح من النتائج أن ثمة خطابین واضحین ف

  .والوفد، ویتضح الخطاب الثاني في صحیفة الجمھوریة يفي صحیفتي األھال

  شكالت االجتماعیـةبـالنسبـة للخطـاب األول، طرحت قضیـة اإلصالح السیـاسي فـي إطـار الم
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  واالقتصادیة والثقافیة التي رآھا الخطاب مبرًرا لضرورة اإلصالح السیاسي، وأكد ھذا الخطاب

  على أن اإلصالح السیاسي مطلب سابق على أوجھ اإلصالح األخرى، فقد اتسم خطاب األھالي

ار م          اب الیس ي خط ة ف ة المألوف مات العام ي بالس الح السیاس یة اإلص ھ لقض ي تقدیم ث ف ن حی

األسلوب الھجومي على السلطة، وقد تضمن مفھوم المؤامرات أحیاًنا بشكل صریح وأحیاًنا بشكل  

  .ضمني

  أمـا خطـاب الوفـد فیقدم قضیـة اإلصالح السیـاسـي مـن خالل رؤیة قانونیة حیث یتطلب تحقیق

  .ریات السیاسیةاإلصالح السیاسي تغییر الدستور القائم وإلغاء القوانین التي تعوق ممارسة الح

ا               ر أساًس ي مص د ف ھ ال توج مونھ أن ایًرا، مض اًرا مغ رح إط د ط ة فق اب الجمھوری ا خط أم

ن       ذي یطرحھ الخطاب األول، وم مشكالت یعاني منھا الشعب تستدعي إصالًحا سیاسًیا بالشكل ال

ـو خطاب موج         ـة لنجاح اإلصالح االقتصادي، وھ ھ ثم لم یكن اإلصالح السیاسي ضرورة حتمی

ادة،     د أطروحات القی إلى القیـادة السیاسیة، وھو خطاب دفاعي وال یطرح أي مبادرات سوى تردی

  .وقد اختزل قضیة اإلصالح في شخصیة القیادة 

المستفاد من الدرس :أخطاء التسویـق السیـاسي(  بعنوان) 2010(دراسـة ھـارون وآخرون . 2

  ).المنافسة السیاسیة المالیزیة 

ت        استھدفت ا      ي ارتكب ا، والممارسة الت لدراسة دراسة وتحلیل أخطاء التسویق السیاسي نظرًی

ي           ة، الت ة والفرعی رة العام ة األخی ات المالیزی ي االنتخاب من قبل األحزاب السیاسیة والمرشحین ف

، كما سلطت الضوء على التطبیق غیر المناسب ألدوات التسویق،  2008جرت في آذار من العام 

  .دروس المستفادة من ھذه الحاالتثم حددت بعض ال

ع               م جم ث ت تبیان، حی مون واالس ل المض حي أداة تحلی نھج المس ى الم ة عل دت الدراس اعتم

اریر             ن تق ا م ة جمعت عیناتھ ات الثانوی ا البیان ـة والمالحظـة، أم ـواسطة المقابل ـة ب البیانات األولی

ة ا    , الحمل م اختی ة ، وت الم االجتماعی ائل اإلع حف ووس دعایات   والص ن ال ھادات م ر االستش

  .االنتخابیة
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رة    (وأشارت نتائج الدراسة إلى خطأ في تقریر معلومات السوق       دیموغرافیا السیاسیة المتغی ال

ي             اقض ف اخبین، والتن رة للن ب واالحتیاجات المتغی ة المطال د، قائم ل الجدی ة الجی ك عقلی بما في ذل

تمرة االجتماع رات المس اخبین والتغیی ادیةذوق الن ة واالقتص ا ) ی یة، كم زاب السیاس ل األح ن قب م

ات            ي سیخوضون االنتخاب ض األحزاب ببحوث للسوق السیاسیة، الت ام بع دم قی أثبتت الدراسة ع

  .فیھا 

ـن                 ة الطراز م ح الحزب السیاسي استمر باستخدام الطرق القدیم كما بینت الدراسة أن مرش

ات     تخدام التكنولوجی ض اس یة، ورف ة سیاس م    حمل ة، وت الم االجتماعی ائل اإلع دة ووس الجدی

ًما   استخدامھا من قبل معارضیھ، كما تجاھل تغیر نمط االتصال بین الناخبین الذي لعب دوًرا حاس

  .في االنتخابات، وتجاھل حقیقة أن وسائل اإلعالم الجدیدة ھو متغیر مؤثر یتعین النظر فیھ

و         لیط الض تم تس ة أن ی ت الدراس ًرا اقترح ع    وأخی م الوض یناریوھات لفھ ة س ى مجموع ء عل

الحقیقي، وإجراء بحوث في المستقبل أكثر شموًال عند دراسة أخطاء التسویق السیاسي لألحزاب    

ات      ل دراس ن عم ث یمك ب بحی ت المناس ي الوق ة ف ر معین ى دوائ ز عل ة، والتركی یة القائم السیاس

  .مقارنة المنطقة مع مختلف البیئات

ـرو. 3 ـارض وآخ ـة ف وان )2010(ن دراس ـي (  بعن ـاسي ف ـق السی ـي دور التسوی ـق ف التحقی

  ).صنـع السیاسة العامة في إیران 

ي           ة ف ـاسة العام ـة السی ـي صناع ـاسي ف ویق السی ـي دور التس ق ف ـة التحقی تھدفت الدراس اس

  .إیران، ومعرفة أھم آلیات التسویق السیاسي التي تؤثر في القبول العام لھذه السیاسة

م              ـة فھ ع الدراس ـا مجتم ـان، أم ي أداة االستبی ـي التحلیل نھج الوصف ى الم ـاحث عل د الب اعتم

ار ھؤالء السیاسیین بسبب           م اختی ران، وت ي إی أعضاء البرلمان والجمعیة اإلسالمیة للمھندسین ف

  .عضویتھم في األقسام السیاسیة في البالد 

ـاعلین           ـاسیین والف ـة أن السی ت الدراس ـة     بین ـرة طویل تخدموا لفت ران اس ـي إی ـاسیین ف السی

رى      الیب أخ ة، وأس اط األكادیمی الم واألوس ـل اإلع ـق وسائ ن طری منًیا ع ي ض ـق السیاس التسوی
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ي         ویق ھ ي التس تخدمة ف ة المس ات القیمی فت أن اآللی ور، وكش ذب الجمھ دة لج دات : عدی المعتق

یم      الوطنیة، الھیئات الدینیة، مصلو الجمعة، علماء الدی ى ق اد عل ورة اإلسالمیة، واالعتم ن، قیم الث

دس دفاع المق ـي  . ال ـة فھ ـات األكـادیمی ـا اآللی ع   : أم ة، تجمی ؤتمرات العلمی ـر والم ب المؤتم خط

ـرى      ـة األخ ز العلمی ات والمراك ـع الجامع ل م ـر، والتواص االت والتقـاری ب والمق ـذا . الكت ھ

ي       :بـاإلضافـة إلى اآللیـات اإلستراتیجیة وھي  اھیر السیاسیة، النظر ف ب الجم التركیز على مطال

  .مطالب محددة من الفئات االجتماعیة، وتحالف القطاعات السیاسیة وخلق التآزر

  

   دراسات خاصة بالمشروع الصھیوني

  ).غزو العالم من قبل الیھود( بعنوان) 1878(باي دراسة . 1

ـي         ـادئ الت ـم ال      استھدفت الدراسة معرفـة الطرق والمب ـى العال ود للیسطرة عل استخدمھا الیھ

ت الحاضر    ًا  (سیما مراكز القرار فیھا، وفضح كیفیة صعود القوى الیھودیة وتطورھا في الوق وفق

ى     )لتاریخ الدراسة ن التعرف عل ـا م ، كما حاولت الدراسة لفت االنتبـاه أن التـاریخ الیھودي یمكنن

  .قاصد التي یسعى لتحقیقھاروح وشخصیة الشعب الیھودي، والمساعي والم

ا          ي كتبھ ة الت اریر الیھودی ـائق والتق ل الوث ـى تحلی ـة عل ي الدراس د ف ـھ اعتم ـاحث أن ـّوه الب ون

ود      ن خصوم الیھ رھم م الیھود أنفسھم، ولم یستطع أن یجد ما إذا كان الفلسطینیون والفراعنة وغی

ي ال        ة حول األوضاع ف ائق تاریخی ا وث وا لن ة      آنذاك، قد ترك اریخ مقول رة المدروسة، أو حول ت فت

الذي یمكن أن یعتمد علیھا كصوت مختلف تماًما عما كتبھ الیھود، ویؤكد علیھا " الشعب المختار"

  ).الصھیونیة(یھود الیوم 

  :وكشفت الدراسة العدید من النتائج منھا 

ـة، وأول         . 1 دأ المصالح المادی ـوة مب ـن اكتشف سـر ق ـة   أن الشعب الیھودي أول م م كیفی ن فھ م

دأ     . االستفادة من ھذا المبدأ كوسیلة من وسائل غزو العالم  ذا المب م استخدموا ھ وبینت الدراسة أنھ

  .باعتباره سالًحا لمحاربة اآلخرین، وكأساس لتشیید بنیة شعبھم الدینیـة واالجتماعیة والسیاسیة
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  بأقدامھم على السلطة والرؤساءأثبتت الدراسة أنھ لیس من المبالغة القول أن الیھود یدوسون . 2

ن        اعًدا ال یمك ن اآلن فص ة م ة ثابت ود ھو حقیق ل الیھ ن قب الم م زو الع الم، وأن غ ل دول الع ي ك ف

ا  دال فیھ تطیعون        . الج م یس ا أنھ ـا ومفادھ ـي وضعوھ تھم الت و خط ك ھ ـى ذل ـاعدھم عل ـا س وم

كا        وا لس د، وأن یترك ل بل ي ك ة ف یاء الثمین ذھب واألش ـل ال تغالل ك ر   اس اتھم غی بالد ممتلك ن ال

روات       )أي استثمارھا لصالحھم(المنقولة، وغیر ذلك یصبح لھم  ي صنع ث إذا نجحوا ف الي ف ، وبالت

م   ود (البلدان التي ستكون بشكل غیر مباشر لھ د      )أي الیھ رھم عبی ، فسوف یصبحون األسیاد وغی

ذل   م، وب دول لھ م وال ل األم ن قب ن م ندات رھ دار س تھم بإص ت خط دیھم، وكان روات ل بح ث ك تص

تطاعوا    ندات اس ذه الس ة لھ دة المتراكم ع الفائ الم، وم اء الع ع أنح ي جمی دیھم ف ن ل ات رھ المجتمع

  . استعباد الشعوب وأصبحت المصالح المادیة سالًحا فعاًال من قبل الیھود لالستیالء على العالم

ـا(بعنوان  )1973(دراسـة العوینـي . 2 ـي بریطانی ر :"  الدعـایـة الصھیونیـة ف الجویش أبزرف

  ) .للدراسة كحـالة"

غط        ات الض ادیة وجماع ات االقتص وة المؤسس ـأثیر ق ـى ت رف عل ـة التع تھدفت الدراس اس

  .وجماعات المصالح واللوبیات على وسائل اإلعالم في بریطانیا وتكییف منطقھا اإلعالمي

ى        ة عل دت الدراس مون اعتم ل المض حي أداة تحلی نھج المس ي   ، وتالم ة ف ع الدراس ل مجتم مث

حیفة  ر(ص ویش أوبزرف انون    ) الج ھر ك ي ش ادرة ف حیفة الص داد الص ة أع ة الدراس ملت عین وش

  .م  1973الثاني

ي صحیفة         ر  (وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدعایة الصھیونیة ف ن   ) الجویش أبزرف تسیر م

ول      ود ذوي المی ر الیھ راد غی ة واألف ات الیھودی راد الجالی الل أف ات   خ ھیونیة والمؤسس الص

وزراء واألحزاب والمؤسسات          س ال وم ومجل س العم دعم مجل الصھیونیة في انجلترا، باإلضافة ل

ث         اني البریطاني حی ي ظل النظام البرلم ة ف الثقافیة والتعلیمیة تحت مسمى الدیمقراطیة واللیبرالی

ائق ناقصة    فتبین أن الصحیفة تعتمد على التشویھ بشكل أساسي، أ. تتوازن السلطات ي وضع الحق
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ر المخطط الصھیوني     أو توجیھھا وفًقا لوجھة النظر الصھیونیة، وترتیبھا بشكل مغرض مع تبری

  .والعمل من أجل إخضاع مستقبل الرسالة الدعائیة بھذا المخطط 

ـ( بعنوان )1978(دراسة أكادیمیة العلوم السوفیاتیة . 3 ة النظریة والتطبیق للصھیونیـة العالمی

  ).لیل نقديتحــ 

ـة              ا االقتصادی ـل جوانبھ ـة بك ـة الصھیونی ـة الحرك ل إیدیولوجی ـة تحلی تھدفت الدراس اس

ـاط           ك النش ـق وتكتی ـن طرائ ف ع ا، والكش ـة فیھ ـة المستخدم ـات الفلسفی ـة واالتجـاھ والسیاسی

  .یسیة فیھاالتخریبي لقوى الرجعیة اإلمبریالیة التي تعبر ھذه اإلیدیولوجیة أحد الفصائل الرئ

ة           داث التاریخی دي لألح ل النق رد والتحلی الل الس ن خ اریخي م نھج الت ة الم دت الدراس . اعتم

زاز          ـع االبت ـة تحمل طاب ـة الصھیونی ا أن إیدیولوجی ائج منھ ـن النت وتوصلت الدراسة لمجموعـة م

  . والمضاربة وتنطلق من علم الطرائق الباطل بالمعنى العلمي

ر          كما بینت الد      ي تعتب ة الت ر رجعی ة األكث ر البورجوازی ع دوائ راسة أن الصھیونیة مرتبطة م

ات           زام حكوم ى إل ـي تسعى بكل الوسائل إل ـة، والت ا األسـاسی العمل ضد االشتراكیـة أحـد مھماتھ

  .الدول الرأسمالیة باتباع نھج السباق األرعن للتسلح وضغط التوتر الدولي والعدوان

درتھا          كما أظھرت أن خطـ      ـي ق ـق الصـراع وف ـال وطرائ دد أشك ـي تع ن ف ـة یكم ر الصھیونی

د مواصلة صراعھا       ة، بقص على تغییرھا حسب الموقف وفـي إمكانیـات تجنید قوى ووسائط ھائل

  .ضد االشتراكیة

ـي . 4 ـة السعف وان )1989(دراس ـة ( بعن ـة للـدول ـة التـونسی ـف الصھیونی ـور الصح تص

  ) .ینیاتالثخــالل الثة الیھودیــ

ة         ا بالحرك ـدى تأثرھ ة وم حف المدروس ل الص ة عم ي طبیع ث ف ة البح تھدفت الدراس اس

الصھیونیة العالمیة ومدى خدمتھا لھا وترجمتھا ألفكارھا ومبادئھا، كما سعت الدراسة الستجالء    

ذور ا           ان ج رن العشرین، وتبی ات الق ي ثالثینی ة الصھیونیة وإستراتیجیتھا ف ة  اتجاھات الحرك لدول

  .الصھیونیة في تلك الفترة
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ات         ا الفتتاحی ـي تحلیلھ مون، ف ل المض حي أداة تحلی نھج المس ـى الم ة عل دت الدراس اعتم

ام    ي الع ونس ف ي ت ھیونیة ف حف الص منت   1933الص امًال، وتض ا ك ة عاًم رة الدراس دت فت ، امت

ات صحف      ل مضمون افتتاحی وز (الدراسة تحلی ة الیقظة ا (و ) الفجر (و ) الحل ت   ) لیھودی ي كان الت

  ).الیسار والوسط والیمین(تمثل التیارات الثالثة في الحركة الصھیونیة آنذاك 

ده                ونس، تجس ـي ت ًدا ف ًرا ومجس ـان حاض ـي ك ر الصھیون ـى أن الفك ة إل لت الدراس وتوص

ھ     ز مبادئ ل تركی ن أج ل م ت تعم ت، وكان ك الوق ي ذل رة ف ت منتش ي كان ھیونیة الت حف الص الص

ع    . ھ في المجتمع التونسيوأھداف ى المجتم وعلى مستوى أبعد لم تكن الصحف المدروسة تتوجھ إل

رأي     ى ال التونسي فقط، بل تتعداه إلى فلسطین وأوروبا وغیرھا من المجتمعات، وبالتالي تتوجھ إل

  .العام العالمي

ة الیھ       ن الدول دافع ع ھیونیة وت ا للص ھا وانتماءھ دي حماس حف تب ـذه الص ت ھ ل وكان ة بك ودی

  .ثبات، ساعیًة لصھینة یھود تونس وترویج اإلیدیولوجیات الصھیونیة وإنجاح دعایتھا

ـة . 5 ـة سالم وان) 2001(دراس ـة ( بعن د الصھیونی ا بع ـرة م ـي وظاھـ ع اإلسرائیل : المجتم

  ).دراسـة علماء االجتماع النقدیین في الھویة والثقافة اإلسرائیلیة

ـذه الرسا      ـزت ھ ث رك ـاع   حی ـاء االجتم دد أو علم ـاع الج اء االجتم د علم ة نق ـى دراس ـة عل ل

ع         د الصھیونیة، م ا بع ادیمي، وظاھرة م دل األك النقدیین للھویة والثقافـة الصھیونیة فـي إطار الج

ي      ایزات ف رات والتم تحلیل لمكونات المجتمع اإلسرائیلي والبناء الصھیوني لھ، والتحوالت والتغی

ادمین      البنى االجتماعیة  ا األشكینازیة والسفاردیة الشرقیة والق الیھودیة، وعالقة الفئات األثنیة فیھ

ع         ة المجتم ـي دراس ول ف ادیمي، والتح د األك اھرة النق و ظ والت بنم ـذه التح ـاط ھ دد، وارتب الج

  .اإلسرائیلي والھویة والثقافة فیھ وظھور مفھوم ما بعد الصھیونیة 
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 / 1917(دور بریطانیا في بلورة المشروع الصھیوني : ل حو) 2003(دراسة الشیخ خلیل . 6

1656 . (  

ھدفت الدراسة إلى كشف عالقة المسیحیة األصولیة في بریطانیا بظھور المشروع الصھیوني      

ع       ال م ي االتص طة ف ة النش ة المنظم ودي وحرك ھیوني الیھ ر الص یح دور الفك وره، وتوض وتط

ا  بریطانیا لبلورة المشروع الصھیوني،  وتوضیح موقف یھود بریطانیا من الحركة الصھیونیة، كم

  .ھدفت إلى إبراز دور األوساط السیاسیة البریطانیة في بلورة المشروع الصھیوني 

ي          نھج الوصفي التحلیل اعتمدت الدراسة على منھج البحث التاریخي، والذي یعني استخدام الم

  :یأتي  النقدي، وخرجت بمجموعة من النتائج تتمثل فیما

ة اقتصادیة تعمل لصالح          1066دخول یھود إنجلترا سنة . 1 وا طبق دي، وكون ع الغزو النورمان م

  .الملك في ابتزاز أموال الناس 

د   . 2 ة العھ ى دراس ون عل دینون والمثقف اح المت ى انفت ا إل ي أوروب دیني ف الح ال ة اإلص أّدت حرك

  " .شعب اهللا المختار" القدیم ومفاھیمھ األسطوریة بشأن الیھود باعتبار أنھم

نة . 3 اش       1656س ن النق رن م ف ق ى نص د عل ا یزی ر م دث عب ذي ح راكم ال ار الت ھدت انفج ش

  .والجدل والصراع داخل المجتمع البریطاني 

دس،      . 4 اب المق ى دراسة نصوص الكت أّدت أجواء الحریة والتسامح وانفتاح المثقفین اإلنجلیز عل

  " .شعب اهللا المختار"م إلى تزاید المؤمنین بأن الیھود ھ

ى      . 5 ى االنتصار الروسي عل أّدت سلسلة األحداث السیاسیة والعسكریة في القرن الثامن عشر إل

  .العثمانیین 

ؤمنین  . 6 أّدت التطورات الداخلیة إلى ممارسة الضغط على صّناع القرار في بریطانیا من قبل الم

  .باألفكار الصھیونیة 

  .وا إلى حیِّز الوجود إال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الصھاینة الیھود لم یبرز. 7
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ى      . 8 د عل خة تؤك ل بقناعة راس ة، وعم ة الغربی روح الثقاف بًعا ب دمًجا متش ا من زل یھودًی ان ھرت ك

  .ضرورة االعتماد على االستعمار في خلق الدولة الیھودیة 

ي اقتطاع فل      . 9 ا ف ة بریطانی ن رغب ًرا ع ود      وعد بلفور یعد تعبی ومي للیھ وطن الق ة ال سطین وإقام

  .ھناك 

  ).الحركة الصھیونیة والمؤرخون الجدد( بعنوان) 2008(دراسة الزعبي . 7
  

ؤرخین          ة الم ھیونیة وحرك ـة الص ـي الحرك ـة ف والت الفكری ل التح ى تحلی ـة إل ـدفت الدراس ھ

ـي    فـي إطـار سیاسي للوصول إل   ) مـا بعد الصھیونیـة(الجـدد وظھور مفھوم  ـي عمل م واقع ـى فھ

ا،            ا وتطورھ دًال حول مرتكزاتھ ارت ج ي أث المي الت ى المستوى الع ألكثـر الحركات السیاسیة عل

ونشأة الصھیونیة  ) ما بعد الصھیونیة(واألھداف التي قامت علیھا، وذلك من خالل تعریف مفھوم 

ة الصھیونیة و        ام المنظم ى قی ي أدت إل ة الت ات التاریخی دافھا والحیثی ین    وأھ ة ب ن العالق الكشف ع

  ).ما بعد الصھیونیة(ظھور أفكار ما بعد الحداثة، وبین ظھور مفھوم 

ة         راض الدراس ق أغ ي لتحقی نھج التحلیل اریخي والم نھج الت ة الم تخدمت الدراس د اس د . وق وق

  :أظھرت الدراسة النتائج اآلتیة 

  الكیان اإلسرائیلي بعد الحدث كانت الحدث التاریخي الثاني األبرز في عمر 1967أنَّ حرب . 1

ام   (األول  ة ع ة الدول ة    ) 1948إقام ور حرك ى ظھ ذي أدى إل ونیم (وال ر  ) غوش إیم وسیطرة الفك

  .مكان اإلیدیولوجیة الصھیونیة ) الخالصي(الیھودي 

ر السیاسي         ) ما بعد الصھیونیة (أثار مصطلح . 2 ي الفك ًعا ف دًال واس ا وج دد نقاًش والمؤرخون الج

ؤرخین          الصھیوني وا  احثین والم ین الب ھ ب ق علی ف متف ود تعری دم وج ك ع ى ذل دل عل المي، وی لع

اتین        ـي لھ وي واصطالح ف لغ ـن تعری ـر م ـود أكث ـن وج ـرغم م ـى ال طلحین، عل ذین المص لھ

ر السیاسي               ي الفك ع اإلسرائیلي ف ي المجتم ا ف ر أیًض ذي ُأثی دل ال ى الج ذا یشیر إل الظاھرتین، وھ

  . ھذا الفكر بسبب ھاتین الظاھرتین  اإلسرائیلي، وانقسام
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  شكلت عملیة السالم في الشرق األوسط واالعتراف الرسمي اإلسرائیلي بالجانب اآلخر الذي. 3

الیب            ن بأس م یك رائیل ل ة إس ام دول ین أن قی ة تب ائق تاریخی ر حق ذلك نش طینیین، وك ل الفلس   یمث

            .تھ وھو الشعب الفلسطیني دیمقراطیة وحضاریة، وإنما كان على حساب شعب ُسلبت حری

ـي        . 4 ا، والت ارف علیھ ة المتع ـة التقلیدی ى أساس الروای قـام الفكر السیاسي للحركة الصھیونیة عل

ـو    رائیلي ھ عب اإلس رائیل، وأن الش ـة إس ـي أرض دول طین ھ ى أن فلس نص عل عب اهللا(ت                ش

ار ة بش   )المخت ذه الروای رائیل ھ ت اس د تبن ذلك  ، وق ة ل ة مخالف رت أن أي روای مي واعتب      كل رس

  .ھي روایة خاطئة

ة الصھیونیة      ) المؤرخون الجدد(إنَّ ما طرحھ . 5 ر السیاسي للحرك د الفك شّكل بدایة حقیقیة لتجدی

  .     وإعادة النظر في بعض المبادىء التي قامت علیھا والتي لم تتغیر منذ انطالقتھا األولى

  

  ناء المعنىدراسات خاصة بمدخل ب

ـة . 1 ـدراس وان) 2004(اد عی ـة ( بعن ـة العربی ـالجة الصحاف ـي مع ر ف ـة كمتغی ـة العربی الھوی

  ).اإلنجلو أمریكي للعراق للغزو

ي،          دخل العقالن ى والم اء المعن دخل بن ا م ري ھم ار نظ یین كإط دخلین أساس ة م ت الدراس تبن

اني وا  ى المع رف عل ان للتع دخل األول ك تخدام الم ة  واس حافة العربی دمتھا الص ي ق امین الت لمض

اختالف            ة ب ة العربی وم الھوی ف مفھ دى اختل ى أي م ا وإل ا ھي مرتكزاتھ لماھیة الھویة العربیة وم

ـي ركزت           ة الت ة الھوی ـى طبیع ـي للتعرف عل دخل العقالن توجھات النظم الوطنیـة، واستخدام الم

و أ      زو اإلنجل ا للغ ي معالجتھ ة ف حافة العربی ا الص ـة    علیھ ت الھوی ـا إذا كان راق، وم ي للع مریك

ة بالمصالح            ذه الھوی ط ھ م رب دى ت ى أي م ة وإل ة العربی ة بالھوی القطریـة ھي األكثر بروًزا مقارن

  .القطریة

مون                ـات مض ـى سم رف عل ا للتع ا وكیفًی مون كمًی ـل المض ى تحلی ـة عل ـدت الدراس واعتم

ـة    ـة الھوی ك       الصحافة العربیـة فیما یتعلق بقضی اط  تل ـدى ارتب ـة، وللخروج بمؤشـرات لم العربی
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ن      رة البحث م دت فت  2003آذار  10السمـات باالعتبارات السیاسیة واإلقلیمیة والدولیة، حیث امت

ـد        2003نیسان  20إلى  دة وق نفس الم ا ب ـام وتتبعھ حیث راعت الدراسة أن تسبق الغزو بعشرة أی

ـة واألردن والسعودیة   ركزت الدراسة على سبع صحف من سبـع دول عر بیة تمثل مصر وسوری

  .وقطر واإلمارات وُعمان

  :أھم نتائج الدراسة 

  ــ نتائج الدراسة حسب مدخل بناء المعنى، أوضحت النتائج أن الصحف العربیة لم تركز على

  الھویة العربیة بالشكل الكافي أثنـاء معالجتھا لھذا الغزو، فكانت روایـة العالقـة بین الغزو وما

  یمثلھ للھویة العربیة من تھدید غیر محددة، وكان للتوجھات الوطنیة تأثیر مباشر على مضمون

ھ      ي دول ذات توج ادرة ف حف الص ات الص راق، فافتتاحی زو الع ا لغ حف ورؤیتھ ات الص افتتاحی

ن      در م ـي تص قومي ركزت على الھویة العربیـة ومعانیھا بنسبـة أكثر من افتتاحیـات الصحف الت

  .یة محافظةدول عرب

دوي . 2 وان  )2007(دراسة الب ـات في مصر ( بعن ي : اإلعالم وحوار الثقاف ـة ف ة منھجی رؤی

  ).المدخل البنیويسیاق 

ألة الحوار            ى لمس اء المعن ة بن یتمثل موضوع الدراسـة اختبـار عالقـة اإلعالم المصري بعملی

ـذي      دور ال ى ال ـوین        بین الثقافات، ویتم ذلك من خالل التعرف عل ي تك ھ وسائل اإلعالم ف وم ب تق

ى التساؤل          ة عل ك لإلجاب ھ وذل ھ واحترام ى تقبل ھ عل رؤیة المواطن المصري عن اآلخر، وفي حث

  :الرئیسي للدراسة وھو 

  في تفعیل الحوار بین الثقافات على المستوى) الحكومـي والخـاص(ھل یسھم اإلعالم المصري 

  م بینھما؟المحلي واإلقلیمي والدولي أم في الصدا

ي          دخل ف ع الم ث یض وي، حی دخل البنی رتبط بالم ى الم اء المعن دخل بن ن م ة م ق الدراس تنطل

تیعاب   م واس ة فھ تم بعملی انیة ویھ واھر اإلنس داث والظ ر إزاء األح بیة رؤى البش ار نس االعتب

  .اآلخرین والذات والعالقات
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ل الخطاب        ي    اعتمدت الدراسة على مدخل تحلیل الخطاب لتحلی داث الت ة إزاء األح ات اإلعالمی

دة    ن ع ة م ة التحلیلی ع الدراس ّون مجتم ث تك ر، حی ا واآلخ ین األن وار ب وم الح یاق مفھ ي س ع ف تق

ة،    ن الملكی ة م اط مختلف س أنم ا تعك الي ألنھ د واألھ وم والوف ري الی رام والمص ي األھ حف ھ ص

ا بالنسبة للد        ة، أم دیولوجیات مختلف ات وإی ن توجھ ر ع الي تعب ع    وبالت ة  فیتكون مجتم راسة الكیفی

ور      ن جمھ الدراسة من أربعة مثقفین جمیعھم من النخب الجامعیة، أما الدراسة المسحیة فتتكون م

  .الشباب اإلعالمي الجامعي

  : أھم النتائج 

  كلما استطاع اإلنسان االنفالت عن اإلعالم الرسمي بالتعرض لمصادر أخرى، أو بالبعد عن. 1

  ، كان ذلك أكثر انفتـاًحا)اإلنتماء الحزبي خاصة للحزب الوطني(مغلقة التربیة السیاسیة ال

  .واحتراًما لآلخر 

  تـأثیـر األوضاع التعلیمیـة والمادیة على عملیة قبول واحترام اآلخر، ومن ثم على الحوار. 2

  .معھ

ـاب للمضامین           3.  ي ومستوى تفضیل الشب اء الحزب ر االنتم ین متغی دم وجود اختالف ب  اّتضح ع

  .السیاسیة أو الدینیة

ون           . 4 ث یك ار اإلسالمي، حی ر التی تبین میل معظم الشباب اإلعالمي الجامعي نحو مناصرة فك

  .للدین حضور مركزي في حیاتھم

  

  دراسات خاصة بنظریة تحلیل األطر اإلعالمیة
  
ـة . 1 ـة عمش وان )2001(دراس ـ( بعن دیم األخب ع وتق ـي جم ـة ف ـا المستخدم ـر التكنولوجی ار أث

  ).مون الخدمة اإلجباریةشكل ومضى علـ

ـال           ـا االتص ـدام  تـكنـولـوجی ـر استخ ـى  أث ـرف عل ـى  التع ـة إل ـت  الـدراس ـد ھـــدف وق

ـار       )   ENG,MCR,SNG,VNR(المعاصـر  ـى شكل ومضمون األخب واألجھزة األخـرى عل
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ى     والبـرامج اإلخباریة في القنوات العربیة غیر الحكومیة، ومدى ا ذا االستخدام عل دد ھ نعكاس تع

ـة             ـاب المعالج ـة والمصورة، وأسب ـد األطـر النصی ب تحدی ى جان ـا إل ـة القضای وة معالج عمق وق

  .وأطـر الحلول المقدمة في القضایا 

ـارة              تخدمت استم ا اس ـي، كم ـي والتحلیل ـھ الـوصف ـح بشقی نھج المس ـة م ـت الدراس استخدم

  .تحلیـل المضمون 

رة و       أو      اة الجزی ن قن ي كل م ي    MBCضحت الدراسة أن معظم األطر التي سادت ف ت ف كان

ین              ـد ظھر تطابق ب وات، وق ذه القن ـات لھ دد مصادر المعلوم وحظ تع ا ل ـة، كم قضایا تتسم بـاآلنی

  .األطـر المصورة واألطر النصیة إلى حد ما في ھذه القنوات، كما اتسمت المعالجة بالموضوعیة

دد المصادر واألطر النصیة المصورة      وأثبتت       الدراسة وجـود عالقة ارتباطیة ضعیفة بین ع

ق             ین عم ا ب ـة م ا وجـدت عالق ا المستخدمة، كم دد التكنولوجی ادة ع ة وزی فـي العروض اإلخباری

  .وقـوة القضایا، وبین تعدد األطر المصورة والنصیة للقضایا اإلخباریة

ید . 2 ـو رش ة أب وان) 2005(دراس ـي ( بعن ـة ف دول النامی ـایا ال ـة لقض ـة اإلخباری المعالج

  ).العربیة الفضائیات

ة           ي الدراسة التحلیلی ة ف أجرت الباحثة دارسة تحلیلیة من خالل منھج المسح، واعتمدت الباحث

ا   ة قوامھ ة عمدی ى عین ة و  184عل رة إخباری وات    229نش ن قن یة م رة سیاس ة وفق ة برامجی حلق

رة   الفضائیة المصریة، وأ بو ظبي، والفضائیة الرسمیة اللبنانیة، والفضائیة اللیبیة، وذلك خالل الفت

   . 1/2/2003حتى  1/1/2003 من

  :وكانت أھم نتائج الدراسة 

  طغت أخبـار البروتوكـوالت علـى ما عداھـا مـن أخبـار، وھـذه النتیجـة طبیعیة في أجواء. 1

  .الطابع الرسمي الناتج عن الملكیة الحكومیةالفضائیات الحكومیة العربیة التي یطغى علیھا 

ارزة المدروسة واألطر       . 2 ن القضیة الب ة م یوجد اتساق بین الموقف السیاسي المعلن للدولة الباث

ة      ى الفضائیات الثالث ا عل ا  ) المصریة،اللبنانیة،اللیبیة (الخبریة الرئیسیة المستخدمة في تغطیتھ فیم
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ة، و  ا           یتعلق بالقضایا البارزة األربع ا اتجاًھ ي لتبنیھ و ظب ى فضائیة أب اره عل ن اختب تمكن م دم ال ع

  .إعالمًیا مستقًال عن دولة اإلمارات

  تختلف األطر الخبریة المستخدمة في تغطیة القضایا البارزة الخاضعة للتحلیل بین الخدمات. 3

ي الفضا             ة ف ة مختلف ى مصادر إخباری ا عل ي حال اعتمادھ ة ف ي الفضائیات العربی ئیات الخبریة ف

  ).العراقیة ، الكوریة ، العاجیة ، الفنزویلیة(األربعة على القضایا البارزة 

ب . 3 ة وھی وان) 2009(دراس ة ل( بعن ة اإلعالمی ل المعالج راق ، تحلی ي للع تالل األمریك الح

  ) .النسخة العربیة" نیوزویك"مضمون مجلة 

ي     ھدفت الدراسة إلى تعرف مكونات الصورة العامة التي قدمتھا     ن العراق ف مجلة نیوزویك ع

رر        ي تب ك الت ة نیوزوی ي مجل ة ف تلك الفترة، وھدفت أیًضا إلى الكشف عن عناصر الدعایة المقدم

ة     ذه الدعای زات ھ م مرتك ي وأھ تالل األمریك ل      . االح ث بتحلی ام الباح د  ق ة فق ة الدراس ا عین أم

دة    مضمون حصري لكل أعداد المجلة وذلك في الموضوعات التي تناولت قض  ك لم یة البحث وذل

ار    2003حزیران  30، وحتى 2002كانون األول  24شھور في الفترة من  5 ن اختی دف م ، والھ

د        ا بع رة م ا فت ة شھور، وأیًض ھذه الفترة، أنھا تمثل فترة زمنیة قبل االحتالل األمریكي مدتھا ثالث

  .االحتالل مدتھا ثالثة شھور 

ى أن    )الخبریة(ألطر اإلعالمیة اعتمدت الدراسة على نظریة تحلیل ا       ، وقد توصل الباحث إل

رأي     الدور الذي لعبتھ مجلة نیوزویك في المساھمة بالدعایة األمریكیة الحتالل العراق وتحشید ال

ج        تخدمت الحج د اس ة، فق ر األمریكی ة النظ ز لوجھ دور المتحی الل ال ن خ ده م المي ض ام الع الع

ا قامت        والذرائع لذلك االحتالل بإسقاط النظام  ة، كم ر حقیقی َع غی ا وذرائ فیھ، مع أنھا كانت حجًج

ك     رب وذل ل الح ة قب دة األمریكی ات المتح ا الوالی ي قادتھ ي الت لیل اإلعالم ة التض ك بحمل نیوزوی

اه    ة تج یة المعارض ر السیاس ات النظ ار وجھ دم إظھ ع ع ھ م راق وقیادت ورة الع ویھ ص دف تش بھ

  .العراق 
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  :الدراسة الحالیة منھا خالصة الدراسات السابقة وموقع 

   :دراسات التسویق السیاسي 

ة          االت انتخابی ة ح ى دراس رت عل ا اقتص ابقة أنھ ي الس ویق السیاس ات التس ن دراس ظ م یالح

ل دراسة ھارون          ذب الجمھور، مث ي ج اعلین ف ارض   ) 2010(وأسالیب السیاسیین الف ودراسة ف

ت األسالیب     ). 2010( د تناول ة فق ي استخدمتھا الصھیونیة      أما الدراسة الحالی واالستراتیجیات الت

ن           ة م الل عین ن خ رائیل م ة إس ة دول طیني بیھودی راف الفلس ى االعت ادف إل روعھا الھ ي مش ف

  .المقاالت في الصحف اإلسرائیلیة 

  :دراسات المشروع الصھیوني 

اریخ               نھج الت ي والم نھج التحلیل ى الم ابقة عل ھیوني الس روع الص ات المش دت دراس ي اعتم

ك          . وتحلیل وثائق الفترات المدروسة ي، وذل نھج التحلیل ى الم دت عل د اعتم ة فق ا الدراسة الحالی أم

  .من خالل عینة من المقاالت في الصحف اإلسرائیلیة 

ة                ي الصحف الیھودی ة الصھیونیة ف ة واإلیدیولوجی ى الدعای كما ركزت الدراسات السابقة عل

  .ھا في الصحف اإلسرائیلیة األخرى داخل إسرائیل خارج إسرائیل، ولم تتطرق إلى دراست

  :دراسات مدخل بناء المعنى 

ي              ى ف اء المعن دخل بن ت م مون وتناول ل المض نھج تحلی ى م ابقة عل ات الس دت الدراس اعتم

د    )2007(ودراسة البدوي ) 2004(الصحف العربیة كما في دراسة عیاد  ة فق ، أما الدراسة الحالی

  .معنى في الصحف اإلسرائیلیة من خالل تحلیل المضمون أیًضا تناولت مدخل بناء ال

  :دراسات نظریة تحلیل األطر اإلعالمیة 

ا                ي یستخدمھا كم وات الفضائیة واألطر الت ي القن ي ف تناولت الدراسات السابقة اإلعالم المرئ

رة و    اتي الجزی ي دراسة عمشة     MBCفي قن وظ    )2001(ف وات الفضائیة المصریة وأب بي ، وقن

ب   ). 2005(وغیرھا في دراسة أبو رشید  ة   ) 2009(في حین تناولت دراسة وھی األطر اإلعالمی

ة  ي مجل ة ف ك"الخبری ك   ". نیوزوی ة وذل ر اإلعالمی ة األط ت نظری د تناول ة فق ة الحالی ا الدراس أم
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ھیوني   روع الص ي للمش ویق السیاس تراتیجیات التس الیب واس ة أس ة(لمعرف ة الدول ي ) یھودی ف

  .سرائیلیة الصحف اإل

  :االستفادة من الدراسات السابقة 

ویر أداة    ي تط ابقة  ف ات الس ي الدراس تخدامھا ف م اس ي ت ض األدوات الت ن بع ث م تفاد الباح ـ اس ـ

  .الدراسة الحالیة 

  .ــ استنار الباحث بمراجعة الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري 

  .تخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة الحالیةــ استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اس

  .ــ بناء تصور نظري متكامل عن موضوع الدراسة 

ي    ل المتلق ــ التعرف إلى دور اإلعالم في تشكیل الرأي العام حول قضیة ما ، وتأثیره في ردود فع

  .تجاه القضیة المدروسة 

  .ركھا في الدراسة الحالیة ــ معرفة الثغرات في الدراسات السابقة، ومحاولة تدا

اء           اط االلتق ة نق ابقة؛ لمعرف ات الس ائج الدراس ع نت ث م ا الباح ل لھ ي توص ائج الت ة النت ـ مقارن ـ

  .والخالف 

  .ــ بناء منھجیة الدراسة الحالیة وتساؤالتھا 
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  الفصل الثالث
  

  الطریقة واإلجراءات

لتي تم تطبیقھا ألغراض تحقیق أھداف الدراسة یشمل ھذا الفصل الطریقة واإلجراءات ا      

والوصول إلى اإلجابة عن أسئلتھا، حیث تم تحدید منھج الدراسة، ومجتمعھا وعینتھا، بغرض 

التعرف إلى كیفیة استخدام الصھیونیة للصحافة المكتوبة في التسویق السیاسي ألھم ركائزھا 

  . "اإلسرائیلیة"الفكریة وھي االعتراف بیھودیة الدولة 

  : منھج الدراسة 1.3

تحلیل المحتوى للتعرف إلى كیفیة استخدام  المنھج الوصفي وفي إطاره تم استخدام تم استخدام -

  .الصھیونیة للصحافة المكتوبة في التسویق السیاسي

  : مجتمع الدراسة 2.3

   .2014 /2013 يعام بینوالتي ُنشرت  "اإلسرائیلیة"الصحف تكون مجتمع الدراسة من جمیع  -

  : عینة الدراسة 3.3

مراكز األبحاث الفلسطینیة إضافة لمواقع مؤسسة الدراسات الفلسطینیة وتم الرجوع إلى       

من أجل جمع عینة الدراسة  "اإلسرائیلي"الوكاالت والصحف الفلسطینیة والمواقع التابعة لالحتالل 

وتحددت بالفترة الزمنیة ما  "لیةاإلسرائی"ار عینة قصدیة من الصحف یوتم اخت.  من خالل أرشیفھم

  . یبین ذلك) 1(، وجدول 28/2/2014 ــ   1/2/2013بین 
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  )1(الجدول 

  الصحف اإلسرائیلیة وعدد المقاالت التي شملتھا عینة الدراسة

  

  :أداة الدراسة  4.3

، بحیث )"إسرائیل"التسویق السیاسي لیھودیة دولة (بمكونات صمیم استمارة تحلیل مضمون تم ت   

إذ تم تصنیف العبارات یمكن تحدید العبارات الدالة على التسویق السیاسي في الخطاب اإلعالمي، 

 "اإلسرائیلي"الدالة على التسویق، وفقًا لألسلوب، ووفقًا للمضامین والمعاني التي حملھا الخطاب 

، والحجج "إسرائیل"ورؤى قادة دولة  واألفكار یدیولوجیاتواإل المرتبطة بالواقع االجتماعي،و

  ."إسرائیل"یة دولة للبرھنة على بیھود "اإلسرائیلي"والبراھین الواردة في الخطاب 

  :صدق األداة  1.4.3

بعد إعداد أداة الدراسة بصورتھا األولیة، تم التحقق من الصدق الظاھري لھا، وذلك بعرضھا      

مین من ذوي االختصاص والخبرة في مجال العلوم السیاسیة، واإلعالم، كَِّحعلى مجموعة من الُم

كمین على كل مكونة من مكونات التسویق من المح) %80(وعلم االجتماع، وقد عدت موافقة 

السیاسي مؤشرًا على صدقھا، وبذلك تم اإلبقاء علیھا، ھذا وقد أبدى بعض المحكمین اقتراحاتھم 

فقرات ألنھا حصلت ) 6(بتعدیل بعض الفقرات وإعادة صیاغتھا وقد تم األخذ بھا، وقد تم إلغاء 

 الصحیفة الرقم
  عدد

 المقاالت

 المدة الزمنیة 

 إلى  من 

 02/2014/ 28 2/2013/ 1 مقال 20 معاریف 1

 02/2014/ 28 2/2013/ 1 مقال 20 نوتوحرأعوت یدی 2

 02/2014/ 28 2/2013/ 1 مقال 20 رتسآھ 3
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د فقرات االستبانة بصیغتھا النھائیة فأقل، وفي ضوء ذلك أصبح عد) %50(على نسبة موافقة 

  .یبین االستبانة بصورتھا النھائیة) 3(فقرة، والملحق ) 65(

  ):یھودیة دولة إسرائیل(مكونات التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني  2.4.3

یھودیة دولة (تم تصنیف الجملة على أنھا ترمي إلى التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني      

  :إذا تضمنت مكونة واحدة على األقل من المكونات اآلتیة) "إسرائیل"

 بشكل عام كفكر" أرض المیعاد "  الترویج لمعتقد. 

 النظر إلى فلسطین تحدیدًا كأرض المیعاد. 

  شعب اهللا المختار" الترویج لمعتقد." 

  االعتراف بیھودیة دولة إسرائیل" الترویج لعبارة." 

 ى بحقوق اإلنسان منذ قیامھاإسرائیل دولة حضاریة دیمقراطیة ُتعن. 

  بیت المقدس"تعزیز فكرة الدفاع عن." 

  اإلسرائیلیة"إبراز المصالح المادیة للدولة". 

 التركیز على المعتقدات لدعم المشروع الصھیوني. 

 تصویر الشعب الفلسطیني كشعب عدائي. 

 تصویر الیھود كشعب مظلوم. 

 تشویھ فكرة االنسحاب من األراضي الفلسطینیة. 

 اولة إظھار عدم وجود دولة قومیة للفلسطینیینمح. 

 محاولة إظھار وجود دولة قومیة للیھود. 
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  إلثبات حقھم في إقامة الدولة الیھودیة(االعتراف بحقوق اآلخرین.( 

 حق ضم المستوطنات. 

  كمؤیدة للسالم "إسرائیل"إظھار. 

  دولة الشعب الیھودي "دولة إسرائیل"الترویج لمقولة. 

  أن  الیھود شعب أصیل عاد لوطنھالترویج لفكر. 

 التركیز على المفاوضات والمحادثات. 

  لیھودیة دولة إسرائیل"عنوان المقال یروج." 

  إسرائیل"تقدیم أفكار اجتماعیة تروج لیھودیة دولة". 

  إسرائیل"الربط بین القیم االجتماعیة ویھودیة دولة". 

  في الخطاب "اإلسرائیلي"استھداف القوى المسیطرة على المجتمع. 

 الترویج لبناء المستوطنات. 

 الترویج لضم المناطق التي یعیش فیھا الیھود. 

 التركیز على قیم الحیاة لدعم المشروع الصھیوني. 

  أقلیة عربیة في إسرائیل" الترویج لفكرة." 

  للدولة الیھودیة"التشدید على أن القدس العاصمة األبدیة". 

  البیت الیھودي"الترویج لفكرة." 
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 بالدولة الیھودیة"ط  االقتصاد والتعلیم رب". 

  بیھودیة الدولة"اإلقناع أن السالم  لن یكون إال". 

  إسرائیل"التركیز على مطالب الجماھیر االجتماعیة في". 

  إسرائیل"تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة دولة". 

  إسرائیل"تقدیم رؤى مستقبلیة تروج لیھودیة دولة". 

 صل السیاسي للترویج للمشروعاالعتماد على التوا. 

  المنفعة تتحقق  بإقامة المشروع الصھیوني(السعي لتحقیق المنفعة.( 

  للمشروع "اإلسرائیلي"تحشید الرأي العام. 

 تحشید الرأي العام العالمي للمشروع. 

  اإلسرائیلیة"الترویج لبعض الشخصیات السیاسیة". 

  ترویج للمشروعلل "اإلسرائیلي"استھداف فئة معینة من الجمھور. 

 استخدام الصورة الذھنیة؛ أي إعطاء تصور كامل عن فكرة ما بھدف اإلقناع بھا 

  وحیثیاتھ "اإلسرائیلي"إثارة اھتمام المتلقین بالمشروع. 

 االنطالق من رؤیة قانونیة. 

 تسویق المبادئ الیھودیة. 

 محاولة إبراز الھویة الیھودیة. 
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 تشویھ صورة القیادات الفلسطینیة. 

 سوریا ، إیران ، العراق: "إلسرائیل"ھ صورة الدول المعادیة تشوی. 

 إبراز ضعف قدرة الشعب الفلسطیني على إدارة نفسھ. 

  اإلسرائیلي"الترویج لبعض الشخصیات من المجتمع". 

 إلسرائیل"السلمي  لحبیان قبول ال". 

  وأمریكا "إسرائیل"بیان العالقة الحمیمة بین. 

 إطالق األسرى الفلسطینیین. 

  إسرائیل"تقدیم حجج وبراھین دینیة على یھودیة دولة". 

  إسرائیل"تقدیم حجج وبراھین تاریخیة على یھودیة دولة". 

  إسرائیل"تقدیم حجج وبراھین ثقافیة على یھودیة دولة". 

  إسرائیل"تقدیم حجج وبراھین سیاسیة على یھودیة دولة". 

 إسرائیل"تحققھا من یھودیة دولة  ، رخاء المتوقعازدھار:م حجج وبراھین اقتصادیة تقدی". 

  إسرائیل"الدفاع عن النفس ، أمن :تقدیم حجج وبراھین أمنیة".  

  :ثبات تحلیل المحتوى 3.4.3

لتحقیق ثبات التحلیل استعان الباحث بثالثة محللین من زمالئھ المختصین في العلوم        

ھذه الدراسة، وتم تزویدھم ورقیًا السیاسیة، وتم تدریبھم على طریقة التحلیل التي اتبعت في 

والكترونیًا بالمقاالت عینة الدراسة، بحیث اختص كل محلل بمقاالت صحیفة واحدة، وطلب إلیھم 
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 &Azuroff(تحلیل الصحف عینة الدراسة، وتم حساب الثبات حسب طریقة أوزاروف ومایر 

Mayer, 1997(تي، وھي نسبة االتساق بین المحللین، وفقًا للقانون اآل:  

  

  = الثبات 

یبین ) 2(وقد تم حساب معامل الثبات لكل صحیفة من صحف الدراسة، ولھا مجتمعة، وجدول      

  .ذلك

  )2(جدول 

  ، ولھا مجتمعة)عینة الدراسة(قیمة معامل الثبات لكل صحیفة من الصحف 

 قیمة معامل الثبات الصحیفة

 0.84 معاریف

أحرونوت یدیعوت  0.86 

سرتآھ  0.81 

      

أن قیمة معامل الثبات بین تحلیل الباحث وتحلیل زمالئھ المحللین الثالثة ) 2(یظھر الجدول       

لصحیفة ) 0.81(، وأحرونوت لصحیفة یدیعوت) 0.86(لصحیفة معاریف، و) 0.84(بلغت 

  . افیة لتحقیق أغراض البحثرتس، وتعد ھذه القیم كآھ

 لياھا بفاصل زمني، حوأعاد الباحث تحلیل العینة نفس ا،أیًض وللتأكد من ثبات التحلیل       

  .یوضح ذلك) 3(بحساب االتفاق بین المحاولتین، وجدول  ، ثم قامأسبوعین
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  )3(جدول 

  .، ولھا مجتمعة)عینة الدراسة(قیمة معامل الثبات لكل صحیفة من الصحف 

 قیمة معامل الثبات الصحیفة

 0.89  معاریف

أحرونوت یدیعوت  0.87 

رتسآھ  0.84 

       

أن قیمة معامل الثبات بین تحلیل الباحث في المرة األولى والثانیة بلغت ) 3(یظھر الجدول      

رتس، آلصحیفة ھ) 0.84(، وأحرونوت لصحیفة یدیعوت) 0.87(لصحیفة معاریف، و) 0.89(

  .دراسة افیة لتحقیق أغراض الوتعد ھذه القیم ك

؛ كونھا ُتعد أدق وحدات التحلیل للمحتوى،  عتماد الجملة وحدة للتحلیلتم ا :وحدة التحلیل 4.4.3

  .وفي إطار السیاق األكبروأكثرھا شموًال للمعنى، حیث ُتعد الجملة وحدة معنویة مستقلة، 

  

  :إجراءات تحلیل المحتوى 5.3

  .تحدید أھداف الدراسة وأسئلتھا ومجتمع الدراسة وعینتھا -

  )."اسرائیل"یھودیة دولة (تسویق السیاسي للمشروع الصھیوني تطویر قائمة بمكونات ال -

  .التحقق من صدق األداة وثباتھا -

التسویق السیاسي (باستخدام قائمة ) المحللون(قام الباحث وبشكل منفصل عن زمالئھ الثالثة  -

ة الُمعدة مسبقًا، لتحلیل محتوى الصحف عینة الدراسة، معتمدًا على وحد) للمشروع الصھیوني

) التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني(وكتابة المؤشرات الدالة على  لجملة في التحلیل،ا

  .الموجودة في محتوى الصحف عینة الدراسة في قوائم أولیة
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في الصحف الثالثة ) التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني(تم تصفیة المؤشرات الدالة على  -

ع التي توصل إلیھا زمالؤه المحللون الثالثة في قائمة عینة الدراسة التي توصل إلیھا الباحث م

  .واحدة لكل صحیفة

  .تم  توزیع النتائج في جداول حسب أسئلة الدراسة بعد المعالجة اإلحصائیة لھا -

  . قام الباحث بجمع عدد تكرارات لكل صحیفة بحسب محاور االستبانة -

  .في الصحف الثالثة عینة الدراسة) ونيالتسویق السیاسي للمشروع الصھی(تم تحدید مدى وجود  -

  

  :المعالجة اإلحصائیة 6.3

لحساب معامل االتفاق بین ) Azuroff & Mayer, 1997(ومایر  زاروفتم استخدام طریقة أو -

  .وبین تحلیل الباحث في المرة األولى والثانیة .الباحث وزمالئھ المحللین الثالثة

  .والنسب المئویة والرتب, لثالث والرابع تم إیجاد التكراراتلإلجابة على السؤال األول والثاني وا -
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

ى      ص عل ذي ن ؤال األول وال ائج الس ي : "نت اب اإلعالم ھ الخط دم ب ذي ق لوب ال ـا األس م

راف "الدولة العبریة"عاًما من إعالن قیام  66اإلسرائیلـي بعد  ى أرض فلسطین قضیة اعت  عل

  "؟"إسرائیل"العرب والفلسطینیین بیھودیة دولة 

  :تم اإلجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي    

عینة (تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألسالیب التسویق السیاسي في الصحف اإلسرائیلیة . أ

) 4(دول ، وج)إنشائي، خطابي، إقناعي(لكل صحیفة، ولھا مجتمعة وفقًا لنوع األسلوب ) الدراسة

  .یوضح ذلك

  )4(الجدول 

عینة ( "اإلسرائیلیة"التكرارات والنسب المئویة ألسالیب التسویق السیاسي في الصحف 

  لكل صحیفة، ولھا مجتمعة) إنشائي، وخطابي، وإقناعي(وفقاً لنوع األسلوب ) الدراسة

 أسالیب التسویق السیاسي

 الصحیفة
  األسلوب

 إقناعي

  

 النسبة

  األسلوب

 إنشائي
 نسبةال

  األسلوب

 خطابي
 النسبة

المجموع 

 الكلي
 النسبة

 %100 20 %15 3 %35 7 %50 10 معاریف 1

 %100 20 %10 2 %25 5 %65 13 یدیعوت 2

 %100 20 %10 2 %45 9 %45 9 ھارتس 3

 %100 60 %12 7 %35 21 %53 32 المجموع

  

صحف اإلسرائیلیة   أن التكرارات ألسالیب التسویق السیاسي في ال) 4(یظھر من الجدول 

اعي  (ككل وفقًا لنوع األسلوب ) عینة الدراسة( تكرارًا، وأن  ) 60(بلغت  ) إنشائي، وخطابي، وإقن
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اعي   )0.53 – 0.12(نسب التكرارات تراوحت ما بین  ،  وجاءت أعلى التكرارات لألسلوب اإلقن

ت  بة  ) 32(إذ بلغ رارًا وبنس ت   )0.53(تك ائي إذ بلغ لوب اإلنش اله األس بة  ) 21(، ت رارًا وبنس تك

ت   )0.35( ابي إذ بلغ لوب الخط رارات لألس ى التك اءت أدن بة  ) 7(، وج رارات وبنس ). 0.12(تك

كل   ین الش حف     ) 1(ویب ي الص ي ف ویق السیاس الیب التس تخدام أس دى اس رائیلیة"م ة ( "اإلس عین

  .لكل صحیفة، ولھا مجتمعة) إنشائي، وخطابي، وإقناعي(وفقًا لنوع األسلوب ) الدراسة

  )1(كل الش

وفقاً ) عینة الدراسة(مدى استخدام أسالیب التسویق السیاسي في الصحف اإلسرائیلیة 

 لكل صحیفة، ولھا مجتمعة) إنشائي، وخطابي، وإقناعي(لنوع األسلوب 

  

 عینة( "اإلسرائیلیة"مدى استخدام أسالیب التسویق السیاسي في الصحف ) 1(ُیبین الشكل        

، والتكرارات لكل صحیفة، ولھا )إنشائي، وخطابي، وإقناعي(وفقًا لنوع األسلوب ) الدراسة

  .مجتمعة

 "اإلسرائیلیة"تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألسالیب التسویق السیاسي في الصحف . ب

عقالنیة، / إمالئیة(لكل صحیفة، ولھا مجتمعة وفقًا لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع ) عینة الدراسة(

  . یوضح ذلك) 5(، وجدول )تخویف، دفاعیة/ عاطفیة، ھجومیة/ استجدائیة
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  )5(الجدول 

عینة ( "اإلسرائیلیة"التكرارات والنسب المئویة ألسالیب التسویق السیاسي في الصحف 

عقالنیة، / إمالئیة(لكل صحیفة، ولھا مجتمعة، وفقاً لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع ) الدراسة

  )تخویف، دفاعیة/ عاطفیة، ھجومیة/ یةاستجدائ

 الصحیفة

 فئة الطریقة ووسیلة اإلقناع

/ إمالئیة

 عقالنیة

  

 النسبة

/ استجدائیة

 عاطفیة
 النسبة

/ ھجومیة

 تخویف
 النسبة دفاعیة النسبة

المجموع 

 الكلي
 النسبة

 %100 20 %20 4 %15 3 %10 2 %55 11 معاریف 1

 %100 20 %20 4 %15 3 %15 3 %50 10 یدیعوت 2

 %100 20 %15 3 %10 2 %5 1 %70 14 ھارتس 3

 %100 60 %18 11 %13 8 %10 6 %58 35 المجموع

  

أن التكرارات ألسالیب التسویق السیاسي في الصحف ) 5(یظھر من الجدول 

/ عقالنیة، استجدائیة/ إمالئیة(وفقًا لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع ) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة"

تكرارًا، وأن النسب المئویة للتكرارات  ) 60(ككل بلغت ) تخویف، دفاعیة/ یة، ھجومیةعاطف

) 35(عقالنیة إذ بلغت / ،  وجاءت أعلى التكرارات لفئة إمالئیة)0.58 – 0.10(تراوحت ما بین 

، وتلتھ فئة )0.18(تكرارًا وبنسبة ) 11(، تلتھ فئة دفاعیة إذ بلغت )0.58(تكرارًا وبنسبة 

/ ، وجاءت أدنى التكرارات لفئة استجدائیة)0.13(تكرارًا وبنسبة ) 8(تخویف إذ بلغت / ھجومیة

مدى استخدام أسالیب التسویق ) 2(، ویبین الشكل )0.10(تكرارات وبنسبة ) 6(عاطفیة إذ بلغت 

لكل صحیفة، ولھا مجتمعة، وفقًا لفئة الطریقة ) عینة الدراسة(السیاسي في الصحف اإلسرائیلیة 

  )تخویف، دفاعیة/ عاطفیة، ھجومیة/ عقالنیة، استجدائیة/ إمالئیة(لة اإلقناع ووسی
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  )2(الشكل 

لكل ) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة"مدى استخدام أسالیب التسویق السیاسي في الصحف 

/ عقالنیة، استجدائیة/ إمالئیة(صحیفة، ولھا مجتمعة، وفقاً لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع 

  )تخویف، دفاعیة/ یةعاطفیة، ھجوم

  

  

 "اإلسرائیلیة"مدى استخدام أسالیب التسویق السیاسي في الصحف ) 2(ُیبین الشكل 

عقالنیة، / إمالئیة(لكل صحیفة، ولھا مجتمعة، وفقًا لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع ) عینة الدراسة(

  ).تخویف، دفاعیة/ عاطفیة، ھجومیة/ استجدائیة
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ان ؤال الث ائج الس ىنت ص عل ذي ن ـاب : "ي وال ا الخط ـي حملھ امین الت اني والمض ـا المع م

ربطھا بالواقع المجتمعي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرائیل ، وإلى أي مدى 

  "الحالي؟

  :تم اإلجابة عن ھذا السؤال على النحو اآلتي    

لتـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي تم حساب التكرارات والنسب المئویة للمعاني والمضامین ا. أ

لكل صحیفة، ) عینة الدراسة(لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرائیل في الصحف اإلسرائیلیة 

  .یوضح ذلك) 6(وجدول 

  )6(الجدول 

التكرارات والنسب المئویة للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة 

  لكل صحیفة) عینة الدراسة(ئیل في الصحف اإلسرائیلیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرا

 الفقرة الرقم

 الصحف اإلسرائیلیة

رتسآھ یدیعوت معاریف  

 التكرار
النسبة من 

 مجموع التكرارات
 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 %3 19 %2 12 %2 7 ."أرض المیعاد   "الترویج لمعتقد 1

 %3 16 %3 13 %2 5 ".شعب اهللا المختار  " الترویج لمعتقد 2

3 
االعتراف بیھودیة دولة  " الترویج لعبارة

 ."إسرائیل
26 8% 40 8% 32 6% 

 %3 16 %3 13 %3 9 .النظر إلى فلسطین كأرض المیعاد 4

5 
إسرائیل دولة حضاریة دیمقراطیة ُتعنى 

 .بحقوق اإلنسان منذ قیامھا
8 2% 15 3% 20 3% 

 %3 18 %4 18 %2 6 ."بیت المقدس"ن تعزیز فكرة الدفاع ع 6
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 %3 19 %4 18 %1 4 .المصالح المادیة إبراز 7

8 
التركیز على المعتقدات لدعم المشروع 

 .الصھیوني
13 4% 13 3% 19 3% 

 %4 24 %3 14 %4 12 تصویر الشعب الفلسطیني كشعب عدائي 9

 %3 20 %3 15 %4 14 تصویر الیھود كشعب مظلوم 10

11 
تشویھ فكرة االنسحاب من األراضي 

 الفلسطینیة
10 3% 14 3% 19 3% 

12 
محاولة إظھار عدم وجود دولة قومیة 

 للفلسطینیین
19 6% 55 11% 56 10% 

 %8 49 %12 58 %8 25 محاولة إظھار وجود دولة قومیة للیھود 13

 %3 17 %3 14 %2 7 االعتراف بحقوق اآلخرین 14

 %5 29 %3 14 %4 14 حق ضم المستوطنات 15

 %8 46 %6 29 %9 29 إظھار إسرائیل كمؤیدة للسالم 16

17 
إسرائیل دولة الشعب  دولة " الترویج لمقولة

 الیھودي
28 9% 24 5% 29 5% 

18 
شعب أصیل عاد  أن  الیھود الترویج لفكر

 .لوطنھ
13 4% 13 3% 16 3% 

 %14 81 %16 78 %19 61 .ثاتالتركیز على المفاوضات والمحاد 19

 %6 35 %5 25 %5 15 "لیھودیة دولة إسرائیل"عنوان المقال یروج  20

المجموع الكلي للتكرارات والنسبة من المجموع 

 الكلي لتكرارات الصحف
325 0.23 495 0.35 580 0.41 
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طـاب تكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخأن أعلى ) 6(یظھر من الجدول 

ً ) 580(بلغت  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "اإلسرائیلـي" لصحیفة  تكرارا

، تلتھا تكرارات صحیفة من المجموع العام لتكرارات الصحف مجتمعة) 0.41(رتس وبنسبة آھ

، وأخیرًا جاءت تكرارات صحیفة معاریف )0.35(تكرارًا وبنسبة ) 495(یدیعوت والتي بلغت 

التكرارات للمعاني والمضامین ) 3(ویبین الشكل ). 0.23(تكرارًا وبنسبة ) 325( والتي بلغت

في الصحف  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "اإلسرائیلـي"التـي حملھا الخطـاب 

  .ولكل صحیفة) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة"

  )3(الشكل 

لقضیة االعتراف بیھودیـة  "اإلسرائیلـي"التكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب 

  ولكل صحیفة) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة"دولـة إسرائیل في الصحف 

  

لقضیة  "اإلسرائیلـي"التكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب ) 3(ُیبین الشكل        

  .لكل صحیفة) الدراسة عینة( "اإلسرائیلیة"في الصحف  "إسرائیل"االعتراف بیھودیـة دولـة 
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تم حساب التكرارات والنسب المئویة والرتب للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب . ب

) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة"للصحف  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "اإلسرائیلـي"

  .یوضح ذلك) 7(مجتمعة، وجدول 

  )7(الجدول 

 "اإلسرائیلـي"والرتب للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب التكرارات والنسب المئویة 

  مجتمعة) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة من مجموع 

 التكرارات
 الرتبة

 1 0.16 220 .التركیز على المفاوضات والمحادثات 19

 2 0.09 132 .إظھار وجود دولة قومیة للیھودمحاولة  13

 2 0.09 130 .محاولة إظھار عدم وجود دولة قومیة للفلسطینیین 12

 4 0.07 104 .إظھار إسرائیل كمؤیدة للسالم 16

 0.07 98 ".االعتراف بیھودیة دولة إسرائیل" الترویج لعبارة  3
4 

 6 0.06 81 .ھوديدولة إسرائیل دولة الشعب الی" الترویج لمقولة  17

 7 0.05 75 ".لیھودیة دولة إسرائیل"عنوان المقال یروج  20

 8 0.04 57 .حق ضم المستوطنات 15

 8 0.04 50 .تصویر الشعب الفلسطیني كشعب عدائي 9

 8 0.04 49 .تصویر الیھود كشعب مظلوم 10

 11 0.03 45 .التركیز على المعتقدات لدعم المشروع الصھیوني 8

5 

ئیل دولة حضاریة دیمقراطیة ُتعنى بحقوق اإلنسان منذ إسرا

 0.03 43 .قیامھا
11 
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 11 0.03 43 .تشویھ فكرة االنسحاب من األراضي الفلسطینیة 11

 11 0.03 42 ".بیت المقدس"تعزیز فكرة الدفاع عن  6

 11 0.03 42 .الترویج لفكر أن  الیھود شعب أصیل عاد لوطنھ 18

 11 0.03 41 .دیةإبراز المصالح الما 7

 11 0.03 38 ".أرض المیعاد "  الترویج لمعتقد 1

 11 0.03 38 .النظر إلى فلسطین كأرض المیعاد 4

 11 0.03 38 .االعتراف بحقوق اآلخرین 14

 20 0.02 34 ".شعب اهللا المختار " الترویج لمعتقد  2

  %100 1400 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحف

       

تكرارات المعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة أن ) 7(یظھر من الجدول 

) 1400(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(للصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"االعتراف بیھودیـة دولـة 

التركیز على المفاوضات " والتي تنص على ) 19(تكرارًا، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

والتي ) 13(تكرارًا، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة ) 220(و) 0.16(وبنسبة " المحادثاتو

تكرارًا، وجاءت ) 132(و) 0.09(وبنسبة " محاولة إظھار وجود دولة قومیة للیھود"نصت على 

وبنسبة " االعتراف بحقوق اآلخرین "والتي تنص على ) 14(في الرتبة قبل األخیرة الفقرة 

الترویج " والتي تنص على ) 2(تكرارًا، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة ) 38(و) 0.03(

  .تكرارًا) 34(و) 0.02(وبنسبة " شعب اهللا المختار " لمعتقد 

المرتبطة  "إسرائیل"تم حساب التكرارات والنسب المئویة للمعاني والمضامین لیھودیة دولة . جـ

 "إسرائیل"سرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة بالواقع المجتمعي والتـي حملھا الخطـاب اإل

  .یوضح ذلك) 8(لكل صحیفة، وجدول ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 
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  )8(الجدول 

المرتبطة بالواقع  "إسرائیل"التكرارات والنسب المئویة للمعاني والمضامین لیھودیة دولة 

في  "إسرائیل"ضیة االعتراف بیھودیـة دولـة المجتمعي والتـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لق

  لكل صحیفة) عینة الدراسة(الصحف اإلسرائیلیة 

 الفقرة الرقم

 الصحف اإلسرائیلیة

رتسآھ یدیعوت معاریف  

 التكرار
النسبة من 

 مجموع التكرارات
 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

1 

ر اجتماعیة تروج لیھودیة دولة تقدیم أفكا

 0.11 21 0.09 8 0.03 5 إسرائیل

2 

الربط بین القیم االجتماعیة ویھودیة دولة 

 0.05 10 0.05 5 0.04 6 إسرائیل

3 

استھداف القوى المسیطرة على المجتمع في 

 0.06 12 0.05 5 0.06 8 الخطاب

 0.19 37 0.15 14 0.10 15 الترویج لبناء المستوطنات 4

 0.06 12 0.08 7 0.09 13 الترویج لضم المناطق التي یعیش فیھا الیھود 5

6 

التركیز على قیم الحیاة لدعم المشروع 

 0.07 13 0.07 6 0.08 12 .الصھیوني

 0.10 19 0.14 13 0.08 11 "أقلیة عربیة في إسرائیل" الترویج لفكرة  7

8 

التشدید على أن القدس العاصمة األبدیة للدولة 

 0.11 22 0.08 7 0.14 20 ودیةالیھ

 0.06 11 0.10 9 0.07 10 "البیت الیھودي" الترویج لفكرة  9



79 
 

 0.06 12 0.07 6 0.06 9 ربط  االقتصاد والتعلیم بالدولة الیھودیة 10

 0.07 13 0.05 5 0.08 11 اإلقناع أن السالم  لن یكون إال بیھودیة الدولة 11

 0.08 16 0.08 7 0.16 23 الجتماعیةالتركیز على مطالب الجماھیر ا 12

 0.46 198 0.21 92 0.33 143 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحیفة

       

أن أعلى تكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي ) 8(یظھر من الجدول 

تكرارًا ) 198(معي بلغت جتوالمرتبطة بالواقع الم "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

من المجموع الكلي لتكرارات الصحف مجتمعة، تلتھا تكرارات ) 0.46(رتس وبنسبة آلصحیفة ھ

، وأخیرًا جاءت تكرارات صحیفة )0.33(تكرارًا وبنسبة ) 143(صحیفة معاریف والتي بلغت 

ت للمعاني التكرارا) 4(ویبین الشكل ). 0.21(تكرارًا وبنسبة ) 92(یدیعوت والتي بلغت 

لقضیة االعتراف  "اإلسرائیلـي"والمضامین المرتبطة بالواقع االجتماعي والتـي حملھا الخطـاب 

  .ولكل صحیفة) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"بیھودیـة دولـة 



80 
 

  )4(الشكل 

اإلسرائیلـي  التكرارات للمعاني والمضامین المرتبطة بالواقع االجتماعي والتـي حملھا الخطـاب

ولكل ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  صحیفة

  

  

التكرارات للمعاني والمضامین المرتبطة بالواقع االجتماعي التـي حملھا ) 4(ُیبین الشكل        

عینة (الصحف اإلسرائیلیة في  "إسرائیل"الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  .لكل صحیفة) الدراسة

تم حساب التكرارات والنسب المئویة والرتب للمعاني والمضامین المرتبطة بالواقع المجتمعي . د

للصحف  "إسرائیل"والتـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  .وضح ذلكی) 9(مجتمعة، وجدول ) عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 
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  )9(الجدول 

التكرارات والنسب المئویة والرتب للمعاني والمضامین المرتبطة بالواقع المجتمعي والتـي 

في الصحف  "إسرائیل"حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  مجتمعة) عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة من مجموع 

راتالتكرا  
 الرتبة

 1 0.15 66 .الترویج لبناء المستوطنات 4

 2 0.11 49 .التشدید على أن القدس العاصمة األبدیة للدولة الیھودیة 8

 2 0.11 46 .التركیز على مطالب الجماھیر االجتماعیة 12

 4 0.10 43 ".أقلیة عربیة في إسرائیل" الترویج لفكرة  7

 0.08 34 .ودیة دولة إسرائیلتقدیم أفكار اجتماعیة تروج لیھ 1
5 

 6 0.07 32 .الترویج لضم المناطق التي یعیش فیھا الیھود 5

 6 0.07 31 .التركیز على قیم الحیاة لدعم المشروع الصھیوني 6

 6 0.07 30 ".البیت الیھودي" الترویج لفكرة  9

 6 0.07 29 .اإلقناع أن السالم  لن یكون إال بیھودیة الدولة 11

 10 0.06 27 .ط  االقتصاد والتعلیم بالدولة الیھودیةرب 10

 10 0.06 25 .استھداف القوى المسیطرة على المجتمع في الخطاب 3

 12 0.05 21 .الربط بین القیم االجتماعیة ویھودیة دولة إسرائیل 2

  %100 433 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحف

       

تكرارات المعاني والمضامین المرتبطة بالواقع المجتمعي والتـي أن ال) 9(یظھر من الجدول 

للصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 
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والتي تنص ) 4(تكرارًا، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) 433(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(

تكرارًا، وجاءت في المرتبة الثانیة ) 66(و) 0.15(نات وبنسبة الترویج لبناء المستوط" على 

وبنسبة " التشدید على أن القدس العاصمة األبدیة للدولة الیھودیة"لى والتي نصت ع) 8(الفقرة 

استھداف " والتي تنص على ) 3(، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة اتكراًر) 49(و) 0.11(

تكرارًا، وجاءت في الرتبة ) 25(و) 0.06(وبنسبة " في الخطاب  القوى المسیطرة على المجتمع

وبنسبة " االجتماعیة ویھودیة دولة إسرائیلالربط بین القیم " والتي تنص على) 2(األخیرة الفقرة 

  .تكرارًا) 21(و) 0.05(

ـي  : "نتائج السؤال الثالث والذي نص على  ـي اإلسرائیل ـاب اإلعالم إلـى أي مـدى عكس الخط

  وأفكـار ورؤى قـادة دولة إسرائیــل ؟  تدیولوجیایإ

  :يالتالتمت اإلجابة عن ھذا السؤال على النحو 

ة   تیدیولوجیالإلتم حساب التكرارات والنسب المئویة . أ ـل "واألفكـار والرؤى لقـادة دول  "إسرائیـ

ـة   ـة دول راف بیھودی یة االعت ـي لقض ي اإلسرائیل ـاب اإلعالم ا الخط ـي حملھ رائیلإ"والت ي  "س ف

  .یوضح ذلك) 10(لكل صحیفة، وجدول ) عینة الدراسة(الصحف اإلسرائیلیة 

  )10(الجدول 

والتـي  "إسرائیــل"واألفكـار والرؤى لقـادة دولة  تیدیولوجیالإلالتكرارات والنسب المئویة 

حف في الص "إسرائیل"حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  لكل صحیفة) عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 

 الفقرة الرقم

"اإلسرائیلیة"الصحف   

رتسآھ یدیعوت معاریف  

 التكرار
النسبة من 

 مجموع التكرارات
 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات
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1 

تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة دولة 

 0.04 23 0.06 33 0.06 31 إسرائیل

2 

تقدیم رؤى مستقبلیة تروج لیھودیة دولة 

 0.04 25 0.04 19 0.05 26 إسرائیل

 0.04 23 0.05 27 0.02 9 االعتماد على التواصل السیاسي 3

 0.03 20 0.04 21 0.01 7 السعي لتحقیق المنفعة 4

5 
 تحشید الرأي العام اإلسرائیلي

31 0.06 23 0.04 26 0.04 

 0.07 46 0.07 37 0.07 33 الرأي العام العالميتحشید  6

 0.03 20 0.02 13 0.03 15 استھداف فئة معینة من الجمھور 7

8 

استخدام الصورة الذھنیة؛ أي إعطاء تصور 

 0.03 21 0.05 29 0.03 16 كامل عن فكرة ما بھدف اإلقناع بھا

 0.04 23 0.07 35 0.05 22 إثارة اھتمام المتلقین 9

 0.01 8 0.01 5 0.01 6 .الق من رؤیة قانونیةاالنط 10

 0.11 69 0.10 55 0.08 40 تسویق المبادئ الیھودیة 11

 0.04 27 0.04 20 0.04 19 محاولة إبراز الھویة الیھودیة 12

 0.05 32 0.03 15 0.02 11 تشویھ صورة القیادات الفلسطینیة 13

14 

: تشویھ صورة الدول المعادیة إلسرائیل

 0.04 28 0.04 19 0.02 11 ...إیران ، العراق سوریا ،

15 

إبراز ضعف قدرة الشعب الفلسطیني على 

 0.04 26 0.03 14 0.02 8 إدارة نفسھ

16 

الترویج لبعض الشخصیات من المجتمع 

 0.25 155 0.20 107 0.34 161 اإلسرائیلي



84 
 

 0.01 8 0.01 6 0.01 7 "إلسرائیل"بیان قبول الحل السلمي  17

 0.04 25 0.03 17 0.03 14 ن العالقة الحمیمة بین إسرائیل وأمریكابیا 18

 0.04 25 0.06 33 0.03 12 إطالق األسرى الفلسطینیین 19

 0.38 630 0.32 528 0.29 479 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحیفة

       

رؤى لقـادة دولة واألفكـار وال تلألیدیولوجیاأن أعلى تكرارات ) 10(یظھر من الجدول 

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "إسرائیــل"

من ) 0.38(رتس وبنسبة آتكرارًا لصحیفة ھ) 630(لیة بلغت إسرائیل في الصحف اإلسرائی

) 528(المجموع الكلي لتكرارات الصحف مجتمعة، تلتھا تكرارات صحیفة یدیعوت والتي بلغت 

تكرارًا ) 479(، وأخیرًا جاءت تكرارات صحیفة معاریف والتي بلغت )0.32(تكرارًا وبنسبة 

واألفكـار والرؤى لقـادة دولة  تلألیدیولوجیاالتكرارات ) 5(ویبین الشكل ). 0.29(وبنسبة 

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "إسرائیــل"

  .ولكل صحیفة) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة  "رائیلإس"
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  )5(الشكل 

والتـي حملھا الخطـاب  "إسرائیــل"واألفكـار والرؤى لقـادة دولة  تیدیولوجیالإلالتكرارات 

في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

 صحیفةولكل ) عینة الدراسة(

  

 "إسرائیــل"ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة ییدالتكرارات لإل) 5(ُیبین الشكل        

في  "إسرائیل"والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

 .ولكل صحیفة) عینة الدراسة(الصحف اإلسرائیلیة 

  

 "إسرائیــل"ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة یلمئویة لألیدتم حساب التكرارات والنسب ا. ب

في  "إسرائیل"والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  .یوضح ذلك) 11(مجتمعة، وجدول ) عینة الدراسة(الصحف اإلسرائیلیة 
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  )11(الجدول 

والتـي  "إسرائیــل"وجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة ولییدالتكرارات والنسب المئویة لإل

في الصحف  "إسرائیل"حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

  مجتمعة)  عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة من مجموع 

 التكرارات
 الرتبة

 1 0.26 435 .المجتمع اإلسرائیليالترویج لبعض الشخصیات من   16

 2 0.10 165 .تسویق المبادئ الیھودیة 11

 3 0.07 118 .تحشید الرأي العام العالمي 6

 4 0.05 88 .تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة دولة إسرائیل 1

 4 0.05 82 .تحشید الرأي العام اإلسرائیلي 5

 4 0.05 80 .إثارة اھتمام المتلقین 9

 7 0.04 72 .م رؤى مستقبلیة تروج لیھودیة دولة إسرائیلتقدی 2

 7 0.04 70 .إطالق األسرى الفلسطینیین 19

8 
استخدام الصورة الذھنیة؛ أي إعطاء تصور كامل عن فكرة 

 0.04 66 .ما بھدف اإلقناع بھا
7 

 7 0.04 66 .محاولة إبراز الھویة الیھودیة 12

 7 0.04 59 .االعتماد على التواصل السیاسي 3

 7 0.04 58 .تشویھ صورة القیادات الفلسطینیة 13

14 
سوریا ، إیران ، : تشویھ صورة الدول المعادیة إلسرائیل

 0.04 58 .العراق
7 

 14 0.03 56 .بیان العالقة الحمیمة بین إسرائیل وأمریكا 18
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  6 0.03 48 .السعي لتحقیق المنفعة 4

 6 0.03 48 .استھداف فئة معینة من الجمھور 7

 6 0.03 48 .إبراز ضعف قدرة الشعب الفلسطیني على إدارة نفسھ 15

 18 0.01 21 .بیان قبول الحل السلمي إلسرائیل 17

 18 0.01 19 .االنطالق من رؤیة قانونیة 10

  %100 1657 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحف 

       

ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة ییدلإلأن التكرارات ) 11(یظھر من الجدول       

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "إسرائیــل"

وجاءت في  تكرارًا،) 1657(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"

ویج لبعض الشخصیات من المجتمع التر" والتي تنص على ) 16(الرتبة األولى الفقرة 

والتي ) 11(تكرارًا، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة ) 435( و) 0.26(وبنسبة " اإلسرائیلي

تكرارًا، وجاءت في الرتبة قبل ) 165(و) 0.10(وبنسبة "  تسویق المبادئ الیھودیة" نصت على 

) 0.01(وبنسبة " إلسرائیل بیان قبول الحل السلمي"والتي تنص على ) 17(األخیرة الفقرة 

االنطالق من رؤیة "والتي تنص على ) 10(تكرارًا، وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة ) 21(و

  .تكرارًا) 19(و) 0.01(وبنسبة " قانونیة

مـا الحجج والبـراھین التـي یطـرحھا الخطـاب اإلعـالمـي : نتائج السؤال الرابع والذي نص على

دفع رر ل ـي كمب ة  اإلسرائیل ة دول راف بیھودی طینیین لالعت رائیل"العرب والفلس د  "إس   66بع

  ا من قیامھا؟ عامً 

  :تاليالتمت اإلجابة عن ھذا السؤال على النحو 
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رب    . أ دفع الع رر ل ت كمب ـي ُطرح ـراھین الت ج والب ة للحج ب المئوی رارات والنس اب التك م حس ت

ة    ة دول ـي   "إسرائیل "والفلسطینیین لالعتراف بیھودی ـي     والت ا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیل حملھ

  .یوضح ذلك) 12(ولكل صحیفة، وجدول ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

  )12(الجدول 

ُرحت كمبرر لدفع العرب والفلسطینیین  التكرارات والنسب المئویة للحجج والبـراھین التـي ط

عالمي اإلسرائیلـي في الصحف والتـي حملھا الخطـاب اإل "إسرائیل"لالعتراف بیھودیة دولة 

  ولكل صحیفة) عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 

 الفقرة الرقم

 الصحف اإلسرائیلیة

رتسآھ یدیعوت معاریف  

 التكرار
النسبة من 

 مجموع التكرارات
 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 التكرار

النسبة من 

مجموع 

 التكرارات

 0.13 16 0.14 13 0.11 9 تقدیم حجج وبراھین دینیة 1

 0.22 28 0.24 23 0.20 16 تقدیم حجج وبراھین تاریخیة 2

 0.17 22 0.16 15 0.15 12 تقدیم حجج وبراھین ثقافیة 3

 0.13 17 0.14 13 0.09 7 تقدیم حجج وبراھین سیاسیة 4

5 

ازدھار ، : تقدیم حجج وبراھین اقتصادیة 

 0.19 24 0.17 16 0.23 18 ...رخاء

6 

الدفاع عن النفس :حجج وبراھین أمنیة تقدیم 

 0.15 19 0.15 14 0.23 18 ، أمن إسرائیل

 0.42 126 0.31 94 0.27 80 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحیفة
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أن أعلى تكرارات للحجج والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب ) 12(یظھر من الجدول 

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي  "إسرائیل"ودیة دولة والفلسطینیین لالعتراف بیھ

من المجموع ) 0.42(تكرارًا لصحیفة ھارتس وبنسبة ) 126(في الصحف اإلسرائیلیة بلغت 

تكرارًا ) 94(الكلي لتكرارات الصحف مجتمعة، تلتھا تكرارات صحیفة یدیعوت والتي بلغت 

تكرارًا وبنسبة ) 80(صحیفة معاریف والتي بلغت ، وأخیرًا جاءت تكرارات )0.31(وبنسبة 

التكرارات للحجج والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب ) 6(ویبین الشكل ). 0.27(

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي  "إسرائیل"والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

  .ةولكل صحیف) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

  )6(الشكل 

ُرحت كمبرر لدفع العرب والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة  التكرارات للحجج والبـراھین التـي ط

عینة (والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي في الصحف اإلسرائیلیة  "إسرائیل"دولة 

 .ولكل صحیفة) الدراسة
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التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب  التكرارات للحجج والبـراھین) 6(ُیبین الشكل        

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي  "إسرائیل"والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

  .ولكل صحیفة) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

تم حساب التكرارات للحجج والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب والفلسطینیین . ب

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي في الصحف  "إسرائیل"ھودیة دولة لالعتراف بی

  .یوضح ذلك) 13(مجتمعة، وجدول ) عینة الدراسة(اإلسرائیلیة 

  

  )13(الجدول 

ُرحت كمبرر لدفع العرب والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة  التكرارات للحجج والبـراھین التـي ط

عینة (لخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي في الصحف اإلسرائیلیة والتـي حملھا ا "إسرائیل"دولة 

  مجتمعة) الدراسة

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة من مجموع 

 التكرارات
 الرتبة

 1 0.22 67 .تقدیم حجج وبراھین تاریخیة 2

 2 0.19 58 .ازدھار ، رخاء: تقدیم حجج وبراھین اقتصادیة  5

 3 0.17 51 .عن النفس ، أمن إسرائیل الدفاع:تقدیم حجج وبراھین أمنیة  6

 4 0.16 49 .تقدیم حجج وبراھین ثقافیة 3

 5 0.13 38 .تقدیم حجج وبراھین دینیة 1

 6 0.12 37 .تقدیم حجج وبراھین سیاسیة 4

  %100 300 المجموع الكلي للتكرارات الواردة في الصحف 
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والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب التكرارات للحجج أن ) 13(یظھر من الجدول       

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي  "إسرائیل"والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

، وجاءت في الرتبة األولى تكرارًا) 300(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

تكرارًا، ) 67(و) 0.22(وبنسبة " تاریخیة تقدیم حجج وبراھین"والتي تنص على ) 2(الفقرة 

ازدھار : تقدیم حجج وبراھین اقتصادیة "والتي نصت على ) 5(وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة 

والتي تنص ) 1(تكرارًا، وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة ) 58(و) 0.19(وبنسبة " ، رخاء

تكرارًا، وجاءت في الرتبة األخیرة ) 38(و) 0.13(وبنسبة " تقدیم حجج وبراھین دینیة" على

  .تكرارًا) 37(و) 0.12(وبنسبة " تقدیم حجج وبراھین سیاسیة"تنص على والتي ) 4(الفقرة 
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  الفصل الخامس

  والتّوصیاتمناقشة النتائج 

یتضمن ھذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة والتي ھدفت التعرف إلى       

تخدام الصھیونیة للصحافة المكتوبة في التسویق السیاسي ألھم ركائزھا الفكریة وھي كیفیة اس

، وتفسیر ھذه النتائج باإلضافة إلى تقدیم بعض "اإلسرائیلیة"االعتراف بیھودیة الدولة 

  :التوصیات، وقد تم استعراض مناقشة النتائج مرتبة وفقًا ألسئلة الدراسة وعلى النحو اآلتي

مـا األسلوب الذي قدم بھ : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص علىمناقشة       

عاًما من إعالن قیام الدولة العبریة على أرض  66بعد  "اإلسرائیلـي"الخطاب اإلعالمي 

  "فلسطین قضیة اعتراف العرب والفلسطینیین بیھودیة دولة إسرائیل؟

ؤال األول         ائج الس رت نت رارات: أظھ حف    أن التك ي الص ي ف ویق السیاس الیب التس ألس

اعي (ككل وفقًا لنوع األسلوب ) عینة الدراسة( "اإلسرائیلیة" ) 60(بلغت  ) إنشائي، وخطابي، وإقن

ین       ا ب ت م رارات تراوح ب التك رارًا، وأن نس رارات   )0.53 – 0.12(تك ى التك اءت أعل ،  وج

ر       ، ورب)0.53(تكرارًا وبنسبة  ) 32(لألسلوب اإلقناعي إذ بلغت  اد الكبی ى االعتم ك إل ود ذل ا یع م

ة     حافة المكتوب ھ الص ذي تولی رائیلیة"ال ات       "اإلس م النظری ن أھ د م ي ُتع اع والت ات اإلقن لنظری

ز        تانلي ودیف داف السیاسیة بحسب س ، إذ )Stanley & Davis, 1995(المستخدمة لتسویق األھ

ـار  اق أفك ى اعتن ي إل ع المتلق ى دف ات إل ذه النظری تخدمي ھ عى مس ق  یس ات تحق ف واتجاھ ومواق

ـى     ا إل ث أفكارھ ى ب ا عل ز یعینھ اعي كمرتك لوب اإلقن ھیونیة األس ة الص د الحرك دافھم، وتعتم أھ

ة قضیتھا    ا وعدال ھ        ، العالم إلقناعھ بمصداقیة خطابھ ذي تولی ر ال اد الكبی ود أیضًا االعتم ا یع وربم

ور  لألسلوب اإلقناعي لما لھذا األ "اإلسرائیلیة"الصحافة المكتوبة  سلوب من أثر مباشر على جمھ

ت   ین، إذ بین ا، (المتلق ائل       ) 2002مھن ر وس ل عب اغ ویرس ًا  ُیص د فن اعي ُیع لوب اإلقن أن األس

  . اإلعالم لیؤثر في أفعال الناس ولیثبت أو یغیر معتقداتھم وقیمھم ومواقفھم
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، وربما )0.35(ة تكرارًا وبنسب) 21(وجاء في المرتبة الثانیة األسلوب اإلنشائي إذ بلغت      

تبنت الصحافة المكتوبة اإلسرائیلیة ھذا األسلوب لمیزات ھذا األسلوب المتعددة والتي ُتمكن 

التھدید، واالستعطاف والترجي، واألمر، والتمني، والتحقیر، واالستفھام، (الكاتب من استخدام 

األسلوب اإلنشائي  وذلك بحسب مقتضى الحال، لذا كان) والتشویق، واالستنكار، ومخاطبة العقل

  .أكثر استخدامُا من األسلوب الخطابي

وتدل ). 0.12(تكرارات وبنسبة ) 7(وجاءت أدنى التكرارات لألسلوب الخطابي إذ بلغت      

باالھتمام النسبي الذي حظي بھا األسلوبین  ة على أن األسلوب الخطابي لم یحَظھذه النتیج

أن األسلوبین األولیین أكثر مرونة في القدرة على تقدیم  اإلقناعي واإلنشائي، وربما یعود ذلك إلى

وصیاغة رصینة ومواقف األفكار واإلقناع بھا، بینما یحتاج األسلوب الخطابي إلى كلمات منتقاه 

، وتقدیم حج وبراھین دامغة لیتمكن من تحریك مشاعر المتلقین،  وبالرغم من ذلك  اأكثر تحدیًد

والتي ھدفت التعرف إلى عالقـة ) 2005(راسة جمال و معوض تختلف ھذه النتیجة مع نتیجة د

والتي كان  وسائـل اإلعالم بالتسویق السیاسي بالتطبیق على قضیة اإلصالح السیاسي في مصر

أظھرت ، إذ 2004)( منذ مؤتمر القمة العربیة في تونسمحور اھتمامھا القضایا المطروحة 

مة خطابین واضحین في الصحافة المصریة، على ثنتائجھا االھتمام الكبیر بالخطابة ووجود 

واإلنشائي أكثر من  يتي ارتكزت على األسلوبین اإلقناععكس الصحافة اإلسرائیلیة وال

  .الخطابي

حف           ي الص ي ف ویق السیاس الیب التس رارات ألس رت أن التك ا أظھ رائیلیة"كم ة ( "اإلس عین

ة اع   ) الدراس یلة اإلقن ة ووس ة الطریق ًا لفئ ةإم(وفق تجدائیة/ الئی ة، اس ة / عقالنی ة، ھجومی / عاطفی

ة  ف، دفاعی ت  ) تخوی ل بلغ ین     ) 60(كك ا ب ت م رارات  تراوح ة للتك ب المئوی رارًا، وأن النس تك

ة )0.58 – 0.10( ة إذ بلغت   / ،  وجاءت أعلى التكرارات لفئة إمالئی وبنسبة   اتكرارً ) 35(عقالنی

ة " اإلسرائیلیة " لكبیر للصحافةاالھتمام ا، وربما تعزى ھذه النتیجة إلى )0.58( ات   المكتوب بنظری

ل          ي تخاطب العق داف السیاسیة والت ات المستخدمة لتسویق األھ اإلقناع والتي ُتعد من أھم النظری



94 
 

ة   ة العقالنی ة    . وتحاول إقناعھ، والتي صبغت معظم الخطابات بالصبغة اإلمالئی ي المرتب وجاءت ف

ة  )0.18(وبنسبة  تكرارًا) 11(الثانیة فئة دفاعیة إذ بلغت   "إسرائیل "، وربما یعود ذلك إلى محاول

ى     ا تحاول عل إقناع الرأي العام العالمي بأنھا ترتكب أعمالھا الجرمیة فقط للدفاع عن النفس،  بینم

حافة      ت الص ذا اھتم ة، ل ة الیھودی راز الدول ة، وإب ي العربی تالل األراض ع اح رائیلیة"الواق  "اإلس

ال ومعوض   أك" دفاعیة"باستخدام فئة  ثر من سواھا، وربما تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة جم

ة المصریة    "والتي أظھرت اھتمام ) 2005( ـة اإلصالح    " خطـاب صحیفة الجمھوری دیم قضی بتق

ھ       ي تقدیم ة ف السیـاسـي في مصر باعتباره مشكلة سطحیة، لذا فقد اتسم خطاب صحیفة الجمھوری

بغة الد  ي بالص الح الساس یة اإلص ات    لقض د أطروح وى تردی ادرات س رح أي مب م یط ة، ول فاعی

  .القیادة، وقد اختزل قضیة اإلصالح في شخصیة القیادة

ة          ة ھجومی ة  فئ ة الثالث ي المرتب اءت ف ت / وج ف إذ بلغ راًرت) 8(تخوی بة  اك ، )0.13(وبنس

حافة  تخدم الص ا تس رائیلیة"وربم ف   "اإلس ي مواق اعي ف ي إقن ك إعالم ة كتكتی ذه الفئ تدعي  ھ تس

ة               ى استخدام فئ ة الصھیونیة إل ذا لجأت الصحافة المكتوب القوة، ل رأي ب وة، أو فرض ال إظھار الق

ة دراسة          / ھجومیة ع نتیج ذه النتیجة م ق ھ ا تتف ددة، وربم ف مح تخویف أقل من سواھا تبعًا لمواق

وض  ال و مع ام  ) 2005(جم رت اھتم ي أظھ الي "والت حیفة األھ ـاب ص ـة " خط دیم قضی بتق

د  اإل صالح السیـاسـي بطریقة ھجومیة باعتباره مطلب سابق على أوجھ اإلصالح األخرى ، لذا فق

ھ لقضیة اإلصالح الس        ي تقدیم الي ف م خطاب األھ ي خطاب       یاتس ة ف ة المألوف اسي بالسمات العام

ا بشكل              ؤامرات أحیاًن وم الم د تضمن مفھ ى السلطة ، وق ث األسلوب الھجومي عل ن حی الیسار م

  .ا بشكل ضمنيصریح وأحیاًن

اي        ن    (حول  ) 1878(كما تتوافق ھذه النتیجة مع ما كشفت عنھ دراسة عثمان ب الم م غزو الع

ود   ل الیھ ل         )قب ي ك ى السلطة والرؤساء ف ودي یسیطرون عل ا أن الشعب الیھ ، إذ أظھرت نتائجھ

  .دول العالم، وأن غزو العالم من قبل الیھود ھو حقیقة ثابتة
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ى ال       اءت أدن تجدائیةوج ة اس رارات لفئ ت / تك ة إذ بلغ بة ) 6(عاطفی رارات وبنس ، )0.10(تك

تجدائیة ة اس لت فئ ا حص تمرة  / وربم رائیل المس ة إس بب محاول رارات بس ى التك ى أدن ة عل عاطفی

ن          دَّ م ا ح القوة داخل إسرائیل، مم رأي ب الستخدام أسلوب اإلقناع للرأي العام العالمي، وفرض ال

  .عاطفیة/ استخدام فئة استجدائیة

  

ـي : "مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على       امین الت اني والمض ـا المع م

ـاب  ـي"حملھا الخط ـة لقضیة ا "اإلسرائیل ـة دول راف بیھودی ى أي مدى "إسرائیل"العت ، وإل

  "ربطھا بالواقع المجتمعي الحالي؟

رات للمعاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب أن أعلى تكرا: أظھرت نتائج السؤال الثاني     

رتس آلصحیفة ھ اتكراًر) 580(بلغت  "إسرائیل"لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "اإلسرائیلـي"

من المجموع العام لتكرارات الصحف مجتمعة، تلتھا تكرارات صحیفة یدیعوت ) 0.41(وبنسبة 

جاءت تكرارات صحیفة معاریف والتي  ا، وأخیًر)0.35(وبنسبة  اتكراًر) 495(والتي بلغت 

وتدل ھذه النتیجة االھتمام الكبیر الذي أولتھ الصحافة ). 0.23(وبنسبة  ًاتكراًر) 325(بلغت 

المكتوبة اإلسرائیلیة لعملیة التسویق السیاسي لدفع العرب والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

) 2010(نتائج دراسـة فـارض وآخـرون  ، وربما تتفق ھذه النتیجة مع ما أظھرتھ"إسرائیل"

والتي ھدفت التحقیـق فـي دور التسویـق السیـاسي فـي صنـع السیاسة العامة في إیران، إذ 

أظھرت أن وسائل اإلعالم اھتمت بعملیة التسویق السیاسي، إذ اعتمد السیـاسیین والفـاعلین 

  . ق السیاسيالسیـاسیین فـي إیران على وسائل اإلعالم في عملیة التسوی

ا الخطـاب           ـي "كما أظھرت النتائج أن التكرارات للمعاني والمضامین التـي حملھ  "اإلسرائیل

ـة    ـة دول راف بیھودی یة االعت رائیل"لقض حف  "إس رائیلیة"للص ة ( "اإلس ة الدراس ة ) عین مجتمع

رة    اتكراًر) 1400(بلغت  ى الفق ة األول ى    ) 19(، وجاءت في الرتب نص عل ي ت ى   ا"والت ز عل لتركی

ات  ات والمحادث بة " المفاوض راًر) 220(و) 0.16(وبنس ى أن     اتك ة إل ذه النتیج زى ھ ا تع ، وربم
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ب     ادل وتقری رض وتب اول ع ا تح ویق مآربھ اول تس دما تح ھیونیة عن ة الص حافة المكتوب الص

ة أو     ى المصالح القائم اظ عل  ومواءمة وتكییف وجھات النظر، واستخدام كافة أسالیب اإلقناع للحف

للحصول على منفعة جدیدة بإجبار الخصم بالقیام بعمل معین أو االمتناع عن عمل معین في إطار 

ی  اط ب ة االرتب رً عالق یة، ونظ ة التفاوض راف العملی ا   ان أط ي تحققھ یة الت ة المكاسب السیاس ألھمی

  .اكبیًر اة الصھیونیة بھذا الجانب اھتماًمالمفاوضات والمحادثات اھتمت الصحافة المكتوب

ة      "والتي نصت على ) 13(وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة       ة قومی ار وجود دول ة إظھ محاول

ود بة " للیھ راًر) 132(و) 0.09(وبنس حافة     اتك ام الص ة اھتم ذه النتیج ي ھ رائیلیة"، وتعن " اإلس

ة یھودی    "اإلسرائیلیة"المكتوبة بإبراز الھویة  ة قومی ة ذات ومحاولة إظھار الكیان الصھیوني كدول

ذا ا     ن ھ م یك ا ل ارزً     ھویة مستقلة، بینم ة ب ار القومی ة إظھ وعي بأھمی ان      ال ة إب دى الصحف العربی ل

ى   ) 2004(عیـاد الغزو األنجلو أمریكي على العراق؛ إذ بینت نتائج دراسة  التي ھدفت التعرف إل

ي ل         و أمریك زو األنجل ـة للغ ـة العربی ـالجة الصحاف ـي مع ر ف ـة كمتغی ـة العربی راق أن الھوی لع

ت        ذا الغزو ، فكان ا لھ ـاء معالجتھ افي أثن الصحف العربیة لم تركز على الھویة العربیة بالشكل الك

ات      ان للتوجھ ددة ، وك ر مح د غی ن تھدی ة م ة العربی ھ للھوی ا یمثل زو وم ین الغ ـة ب ـة العالق روای

راق، فافت           زو الع ا لغ حف ورؤیتھ ات الص مون افتتاحی ى مض ر عل أثیر مباش ة ت ات  الوطنی تاحی

الصحف الصادرة في دول ذات توجھ قومي ركزت على الھویة العربیـة ومعانیھا بنسبـة أكثر من 

  .افتتاحیـات الصحف التـي تصدر من دول عربیة محافظة

وق اآلخرین  "والتي تنص على ) 14(وجاءت في الرتبة قبل األخیرة الفقرة         " االعتراف بحق

بة  راًر) 38(و) 0.03(وبنس ود تض ، واتك ا یع ھیونیة اؤربم حافة الص ام الص ة  ل اھتم المكتوب

ن         ذا یكون م وق اآلخرین باألساس ل باالعتراف بحقوق اآلخرین كونھا دولة قامت على سلب حق

ي            ائج دراسة الزعب ھ نت ا أظھرت ع م ذا التفسیر م ق ھ غیر المنطق أن تنادي بحقوق اآلخرین ویتف

م     ) 2008( ة إسرائیل ل ام دول ت أن قی ي بین ان       والت ا ك ة وحضاریة ، وإنم ن بأسالیب دیمقراطی یك

  .    ُسلبت حریتھ وھو الشعب الفلسطیني على حساب شعٍب
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ار  ال"والتي تنص على) 2(وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة           "ترویج لمعتقد شعب اهللا المخت

ت الصحف   اتكراًر) 34(و) 0.02(وبنسبة  رویج   "اإلسرائیلیة "، وحاول ة الت د    المكتوب أیضًا لمعتق

ار " دافھم و      "شعب اهللا المخت ك لصبغ أھ ر؛ وذل د إبشكل كبی ة واستقطاب    یی ولوجیاتھم بصبغة دینی

ي      ائج دراسة الزعب ھ نت العواطف، وبالتالي إقامة الدولة الیھودیة، ویتفق ھذا التفسیر مع ما أظھرت

اس الروای     ) 2008( ى أس ھیونیة عل ة الص ي للحرك ر السیاس ت أن الفك ي بین ة والت ـة التقلیدی

ـة   ـي أرض دول طین ھ ـى أن فلس نص عل ـي ت ا والت ارف علیھ رائیل"المتع عب "إس ، وأن الش

رت     "إسرائیل"، وقد تبنت )شعب اهللا المختار(ھـو  "سرائیلياإل" ھذه الروایة بشكل رسمي واعتب

  .أن أي روایة مخالفة لذلك روایة خاطئة

عاني والمضامین التـي حملھا الخطـاب أعلى تكرارات للمالنتائج أن  كما أظھرت       

والمرتبطة بالواقع المجتمعي بلغت  "إسرائیل"اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة 

من المجموع الكلي لتكرارات الصحف مجتمعة، ) 0.46(رتس وبنسبة آتكرارًا لصحیفة ھ) 198(

جاءت  ا، وأخیًر)0.33(بة تكرارًا وبنس) 143(تلتھا تكرارات صحیفة معاریف والتي بلغت 

، كما أظھرت النتائج أن )0.21(وبنسبة  اتكراًر) 92(تكرارات صحیفة یدیعوت والتي بلغت 

التكرارات للمعاني والمضامین المرتبطة بالواقع المجتمعي والتـي حملھا الخطـاب اإلسرائیلـي 

مجتمعة بلغت ) دراسةعینة ال(لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرائیل للصحف اإلسرائیلیة 

المكتوبة لعملیة  تكرارًا، وتدل ھذه النتیجة االھتمام الكبیر الذي أولتھ الصحافة اإلسرائیلیة) 433(

یعیش فیھا التسویق السیاسي من خالل الترویج لبناء المستوطنات، والترویج لضم المناطق التي 

محاولة إظھار وجود دولة قومیة  ،"العتراف بیھودیة دولة إسرائیلا" ة الیھود، الترویج لعبار

إسرائیل دولة الشعب  دولة " كمؤیدة للسالم، والترویج لمقولة "إسرائیل"للیھود، وإظھار 

شعب أصیل عاد لوطنھ، إلى غیر ذلك من المضامین التي  أن  الیھود الیھودي، والترویج لفكر

  ."إسرائیل"دولة  تسعى في مجملھا إلى التسویق السیاسي للمشروع الصھیوني وھو تھوید
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وبنسبة " الترویج لبناء المستوطنات"والتي تنص على ) 4(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة       

ستراتیجیة كبیرة إذي أبعاد  انًم، وربما ُتعد عملیة بناء المستوطنات مغاتكراًر) 66(و) 0.15(

الیھودیة، وتمكنھم من  بالنسبة للمشروع الصھیوني، إذ یشجع بناء المستوطنات عملیات الھجرة

استیعاب وتوطین موجات الھجرة السابقة وإقامة مستوطنات جدیدة لھم على األراضي 

ق تحقیق الفلسطینیة، كما أن إقامة المستوطنات یحقق أھداف سیاسیة وعسكریة وأمنیة في طری

 ااھًرلصحافة المكتوبة الصھیونیة ظلھذه األھمیة بدا اھتمام ا االمشروع الصھیوني، ونظًر

  .بالترویج لبناء المستوطنات

الترویج لضم المناطق التي یعیش " والتي نصت على ) 5(وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة       

عزى ھذه النتیجة إلى اھتمام الصحافة ، وربما ُتاتكراًر) 32(و) 0.07(وبنسبة " فیھا الیھود

من خالل الترویج لضم " إسرائیل"الصھیونیة بتعزیز المشروع الصھیوني وھو یھودیة دولة 

إذ تتمثل الخطوة : وة الثالثة من خطوات االحتاللطیعیش فیھا الیھود، وُتعج ھذه الخالمناطق التي 

نیة، وُتعد ھاتین راضي الفلسطیألبتوطینھم في ا األولى بجلب المھاجرین الیھود، والخطوة الثانیة

د الذین تم طق التي یعیش فیھا ھؤالء الیھوللخطوة الثالثة وھي ضم المنا ُاالخطوتین تمھیًد

للبعد االستراتیجي الذي یؤدیھ ضم  التنفیذ المشروع الصھیوني، ونظًر اتوطینھم، وذلك تمھیًد

 االمناطق التي یعیش فیھا الیھود اھتمت الصحافة الصھیونیة بتعزیز ھذا الجانب لتجعل منھ واقًع

  .امفروًض

استھداف القوى المسیطرة على "والتي تنص على ) 3(ة الفقرة وجاءت في الرتبة قبل األخیر      

، وتعني ھذه النتیجة أن الصحافة اتكراًر) 25(و) 0.06(وبنسبة " المجتمع في الخطاب

المكتوبة تستھدف الفئات المؤثرة في المجتمع، ال بل تتعداھا إلى استھداف  "اإلسرائیلیة"

عالمي تجاه مصالحھا وقضایاھا، وتتفق ھذه النتیجة المجتمعات المؤثرة واستقطاب الرأي العام ال

والتي ھدفت التعرف إلى تصـور الصحـف الصھیونیـة ) 1989(مع نتائج دراسة السعفـي 

خــالل الثالثینیات، إذ أظھرت أن الصحف الصھیونیة  لم تتوجھ  "للـدولـة الیھودیــة"التـونسیـة 
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ین وأوروبا وغیرھا من المجتمعات، وبالتالي إلى المجتمع التونسي فقط بل تتعداه إلى فلسط

  .تتوجھ إلى الرأي العام العالمي

رة            رة الفق ة األخی ي الرتب اءت ف ي) 2(وج ن والت ى  صت ة   "عل یم االجتماعی ین الق ربط ب ال

ت      اتكرارً ) 21(و) 0.05(وبنسبة  " ویھودیة دولة إسرائیل   رة كان ذه الفق رغم أن تكرارات ھ ، وب

القیم        األقل، إال أنھ ا ب ن خالل ربطھ ار السیاسیة م ا تظھر االھتمام النسبي إلسرائیل بتسویق األفك

اعي السیاسي،    االجتماعیة، وھذا التوجھ ینطلق من أسس علمیة تستند إلى نظریة ال تسویق االجتم

د ز   وق تانلي ودیف ین س ذه   )Stanley & Davis, 1995(ب ق ھ ى تطبی ذي یتبن ق ال ، أن الفری

دم  عى ل ة یس ون    النظری ا ك یة، أم داف السیاس ویق األھ ة لتس القیم االجتماعی یة ب ار السیاس ج األفك

ھ           ذي أولت ر ال ز الكبی ى التركی ك إل ا ُیعزى ذل رة فربم تكرارات ھذه الفقرة جاءت في المرتبة األخی

، اأكثر منھ اجتماعیً  اسیاسًی "إسرائیل"سویق یھودیة دولة الصحافة المكتوبة اإلسرائیلیة لمحاولة ت

یال یم        س ین الق الربط ب وا ب م یھتم ذا ل المي ل ام الع رأي الع د ال ب تأیی اول كس ھیونیة تح ما أن الص

  .الذي أبدوه بتسویق مشروعھم سیاسًیاالجتماعیة ویھودیة دولة إسرائیل االھتمام ذاتھ ا

  

ـاب  : "مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على      ـدى عكس الخط إلـى أي م

  ؟  "إسرائیــل"مـي اإلسرائیلـي أیدولوجیات وأفكـار ورؤى قـادة دولة اإلعال

ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة ییدأن أعلى تكرارات لإل :سؤال الثالثأظھرت نتائج ال     

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة  "إسرائیــل"

من ) 0.38(رتس وبنسبة آلصحیفة ھ اتكراًر) 630(ف اإلسرائیلیة بلغت إسرائیل في الصح

) 528(المجموع الكلي لتكرارات الصحف مجتمعة، تلتھا تكرارات صحیفة یدیعوت والتي بلغت 

 اتكراًر )479(جاءت تكرارات صحیفة معاریف والتي بلغت  ا، وأخیًر)0.32(وبنسبة ا تكراًر

ولوجیات واألفكـار والرؤى لقـادة دولة ییدتكرارات لإلكما أظھرت أن ال ).0.29(وبنسبة 

إسرائیــل والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف بیھودیـة دولـة إسرائیل 
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عزى ھذه النتائج ، وربما ُتاتكراًر) 1657(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

ولوجیات وأفكـار ورؤى قـادة ییدالمكتوبة الصھیونیة بالترویج إل ةإلى االھتمام الكبیر للصحاف

، وتقدیم رؤى "إسرائیل"دولة إسرائیــل، من خالل تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة دولة 

، وتشویھ صورة "اإلسرائیلي"الرأي العام  ، وتحشید"إسرائیل"مستقبلیة تروج لیھودیة دولة 

لبعض الشخصیات من المجتمع اإلسرائیلي، لذا اھتمت الصحافة  القیادات الفلسطینیة، والترویج

المكتوبة بھذا الجانب كخطوة على طریق تنفیذ المشروع الصھیوني المعروف  "اإلسرائیلیة"

  . "سرائیلإ"بیھودیة دولة 

الترویج لبعض الشخصیات من "والتي تنص على ) 16(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة       

عزى ھذه النتیجة إلى محاولة ، وربما ُتاتكراًر) 435(و) 0.26(وبنسبة " ائیليالمجتمع اإلسر

الصحافة اإلسرائیلیة الترویج لبعض الرموز الیھودیة لتسویق أفكارھم والمنادیة بیھودیة دولة 

 "، والحاخام عوفادیا یوسفأرئیل شارون، وإیھود أولمرت، وبنیامین نتنیاھو"إسرائیل، مثل 

  . "إسرائیل"برز الشخصیات التي أثرت في مجریات الحیاة السیاسیة في أوھو من 

وبنسبة " تسویق المبادئ الیھودیة"ى والتي نصت عل) 11(وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة  

المكتوبة بالتسویق  ، وھذه النتیجة تدل على اھتمام الصحافة اإلسرائیلیةاتكراًر) 165(و) 0.10(

والتي ) 1973(للمشروع الصھیوني، وتتفق ھذه النتیجة مع ما أظھرتھ نتائج دراسة العوینـي 

، إذ أظھرت أن الصحافة تحاول تسویق ھدفت التعرف إلى الدعـایـة الصھیونیـة فـي بریطانیـا

المبادئ الصھیونیة من خالل االعتماد على التشویھ بشكل أساسي، ووضع الحقائق ناقصة أو 

توجیھھا وفًقا لوجھة النظر الصھیونیة، وترتیبھا بشكل مغرض مع تبریر المخطط الصھیوني 

  .والعمل من أجل إخضاع مستقبل الرسالة الدعائیة بھذا المخطط

ائج دراسة            ـي  كما تتفق مع نت ى تصـور الصحـف       ) 1989(السعف دفت التعرف إل ي ھ والت

ـان   الصھیونیـة التـونسیـة للـدولـة الیھودیــة خــالل الثالثینیات، إذ أظھرت أن الفكر الصھیونـي ك
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ت ،              ك الوق ي ذل ت منتشرة ف ي كان ده الصحف الصھیونیة الت ونس ، تجس ـي ت ًدا ف حاضًرا ومجس

  . انت تعمل من أجل تركیز مبادئھ وأھدافھ في المجتمع التونسي وك

ـي                  ائج دراسة السعف ع نت ذه النتیجة م ي أظھرت أن   ) 1989(وتتفق أیضًا ھ الصحف  والت

ود           ات، ساعیًة لصھینة یھ ة بكل ثب ة الیھودی ن الدول دافع ع تبدي حماسھا وانتماءھا للصھیونیة وت

  .الصھیونیة وإنجاح دعایتھاتونس وترویج اإلیدیولوجیات 

ي           ة الزعب ائج دراس ع نت ق م ا تتف ـي  ) 2008(كم ـة ف والت الفكری ل التح دفت تحلی ي ھ والت

وم      ـدد، وظھور مفھ ـة   (الحركـة الصھیونیة وحركة المؤرخین الج د الصھیونی ـا بع ـي إطـار   ) م ف

ة الصھیونیة، إذ أظھرت        ـي للحرك ـي عمل م واقع ـى فھ ر     سیاسي للوصول إل ا سیطرة الفك نتائجھ

  .مكان اإلیدیولوجیة الصھیونیة) الخالصي(الیھودي 

رة         رة الفق ل األخی ة قب ي الرتب اءت ف ى  ) 17(وج نص عل ي ت لمي  "والت ل الس ول الح ان قب بی

رائیل بة " إلس راًر) 21(و) 0.01(وبنس ة     اتك حافة المكتوب ام الص ى اھتم دل عل ة ت ذه النتیج ، وھ

الترویج   رائیلیة ب واإلس لمي   الخج ل الس ول الح رائیل"ل لقب ود ، أل"إلس رائیل"ن وج ًال  "إس أص

ن   "اإلسرائیلي"اغتصاب واحتالل بالقوة فالدعوة للحل السلمي في الخطاب الصحافي  ظھرت ولك

  .بشكل مقتضب

وبنسبة  " االنطالق من رؤیة قانونیة"والتي تنص على ) 10(وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة     

راًر) 19(و) 0.01( ر    . اتك ًال غی رائیل أص ة إس ود دول ون وج ة ك ة طبیعی ذه النتیج د ھ ا ُتع وربم

حف           دا بالص ا ح ة، مم ر قانونی ات غی طینیة ممارس ي الفلس ى األراض اتھا عل انوني، وممارس ق

ع    اونیة التركیز على بشكل أقل نسبًیالمكتوبة الصھی على ھذا الجانب، وربما تختلف ھذه النتیجة م

ة  ة دراس انتیج وض جم رف) 2005(ل و مع دفت التع ي ھ الم  والت ـل اإلع ـة وسائ ى عالق إل

ي مصر   ا      بالتسویق السیاسي بالتطبیق على قضیة اإلصالح السیاسي ف ان محور اھتمامھ ي ك والت

ونس    ي ت ة ف ة العربی ؤتمر القم ذ م ة من ایا المطروح ام ، إذ )2004(القض رت اھتم ـاب "أظھ خط

ـة اإلصالح   " صحیفة الوفـد دیم قضی ق          بتق ب تحقی ث یتطل ة حی ة قانونی ـن خالل رؤی السیـاسـي م
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ات السیاسیة،           ي تعوق ممارسة الحری وانین الت اء الق ائم وإلغ اإلصالح السیاسي تغییر الدستور الق

والذي لم یركز على النواحي القانونیة كون مصالح الصھیونیة   "اإلسرائیلي"على عكس الخطاب 

  .الدولیة غیر قانونیة وال تتماشى مع التشریعات

  

ى      ص عل ذي ن ع وال ة بالسؤال الراب ـي : "مناقشة النتائج المتعلق ـراھین الت ـا الحجج والب م

ـي  ـاب اإلعـالم ـرحھا الخط ـي"یط راف  "اإلسرائیل طینیین لالعت رب والفلس دفع الع رر ل كمب

  عاًما من قیامھا؟  66بعد  "إسرائیل"بیھودیة دولة 

والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر  أن أعلى تكرارات للحجج: أظھرت نتائج السؤال الرابع      

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي  "إسرائیل"لدفع العرب والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

من ) 0.42(رتس وبنسبة آلصحیفة ھ اتكراًر) 126(بلغت  "اإلسرائیلیة"اإلسرائیلـي في الصحف 

) 94(عة، تلتھا تكرارات صحیفة یدیعوت والتي بلغت المجموع الكلي لتكرارات الصحف مجتم

ا تكراًر) 80(جاءت تكرارات صحیفة معاریف والتي بلغت  ا، وأخیًر)0.31(وبنسبة  اتكراًر

كما أظھرت أن التكرارات للحجج والبـراھین التـي ُطرحت كمبرر لدفع العرب ). 0.27(وبنسبة 

والتـي حملھا الخطـاب اإلعالمي اإلسرائیلـي  "إسرائیل"والفلسطینیین لالعتراف بیھودیة دولة 

، ویالحظ من النتائج أعاله اتكراًر) 300(مجتمعة بلغت ) عینة الدراسة(في الصحف اإلسرائیلیة 

المكتوبة في تقدیم  الحجج والبـراھین التـي  االھتمام الكبیر الذي أولتھ الصحافة اإلسرائیلیة

، مثل تقدیم حجج "إسرائیل"العتراف بیھودیة دولة ُطرحت كمبرر لدفع العرب والفلسطینیین ل

 .وبراھین دینیة، وتاریخیة، وثقافیة، وسیاسیة، واقتصادیة، وأمنیة

" تقدیم حجج وبراھین تاریخیة"والتي تنص على ) 2(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة      

 حافة الصھیونیةعزى ھذه النتیجة إلى اھتمام الص، وربما ُتاتكراًر) 67(و) 0.22(وبنسبة 

رض فلسطین، وتسمیاتھم لھا بأرض أھم التاریخیة الدالة على یھودیة ججالمكتوبة بإبراز ُح
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المیعاد، وأرض الرب، وأنھم سكنوا ھذه األرض من قبل، ثم ھي األرض المختارة، واألرض 

  .بحسب معتقداتھم "إسرائیل" المقدَّسة، وأنھا األرض التي وعد اهللا بھا نبیھ

: تقدیم حجج وبراھین اقتصادیة "والتي نصت على ) 5(اءت في المرتبة الثانیة الفقرة وج      

وتتوافق ھذه النتیجة مع ما كشفت عنھ دراسة ، اتكراًر )58(و) 0.19(وبنسبة " ازدھار، رخاء

أول مـن اكتشف سـر قـوة مبدأ المصالح المادیـة ، وأول إذ بینت أن الیھود  ) 1878(عثمان باي 

أن  اغزو العالم،  وبینت نتائجھا أیًضكیفیـة االستفادة من ھذا المبدأ كوسیلة من وسائل  من فھم

الیھود استخدموا ھذا المبدأ باعتباره سالًحا لمحاربة اآلخرین ، وكأساس لتشیید بنیة شعبھم 

ستیالء السیاسیةـ، وأصبحت المصالح المادیة سالًحا فعاًال من قبل الیھود لالالدینیـة واالجتماعیة و

  . على العالم

رة            رة الفق ل األخی ة قب نص عل   ) 1(وجاءت في الرتب ي ت ة    "ى والت راھین دینی ج وب دیم حج " تق

ة  ، وربما لم تركز الصحافة اإلسرائیلیة اتكراًر) 38(و) 0.13(وبنسبة  ى   المكتوب ج   عل دیم الحج تق

  .تسعى للسالم ألنھا دولة قائمة على فرض شروطھا بالقوة، وال "إلسرائیل" الدینیة

رة         رة الفق ة األخی ي الرتب اءت ف ي ت) 4(وج ى والت یة "نص عل راھین سیاس ج وب دیم حج " تق

ة اإلسرائی     اتكراًر) 37(و) 0.12(وبنسبة  م تركز الصحافة المكتوب ى  ، وربما ل ج   لیة عل دیم حج تق

ع      وبراھین سیاسیة ؛ ذه النتیجة م ف ھ انوني، وال تختل ة دراسة   ألنھا دولة قامت بشكل غیر ق نتیج

وض  ال ومع رف ) 2005(جم دفت التع ي ھ ي والت ویق السیاس الم بالتس ـل اإلع ـة وسائ ى عالق إل

ا القضایا المطروحة      بالتطبیق على قضیة اإلصالح السیاسي في مصر والتي كان محور اھتمامھ

ونس  ام   ، إذ )2004( منذ مؤتمر القمة العربیة في ت ـد   "أظھرت اھتم دیم " خطـاب صحیفة الوف  بتق

ر     قضیـة اإلصالح السیـاسـي مـن خالل رؤیة قانونیة حیث یتطلب تحقیق اإلصالح السیاسي تغیی

اب          س الخط ى عك یة، عل ات السیاس ة الحری وق ممارس ي تع وانین الت اء الق ائم وإلغ تور الق الدس

ة وال        ر قانونی ھیونیة غی الح الص ون مص ة ك واحي القانونی ى الن ز عل م یرك ذي ل رائیلي وال اإلس

  .مع التشریعات الدولیةتتماشى 
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  :التوصیات

  أخرى ومقارنة نتائجھا مع نتائج  "إسرائیلیة" إجراء دراسات مشابھة لھذه الدراسة على صحف -

  .الدراسة الحالیة

اإللكترونیة ومقارنة نتائجھا  "اإلسرائیلیة" إجراء دراسات مشابھة لھذه الدراسة تتناول الصحافة -

  .مع نتائج الدراسة الحالیة

بھدف توعیتھم بمضامین خطابات الصحف  عالم والعلوم السیاسیة،لطلبة اإل تبني مساق -

  .اإلسرائیلیة

  .بھدف توعیتھم بنظریات اإلعالم تحدیًدا تبني مساق لطلبة العلوم السیاسیة -

تضمین المناھج المدرسیة دروس توعویة توضح خطورة المشروع الصھیوني الُمنادي بیھودیة  -

  . "إسرائیل"دولة 

  .ضرورة تبني الصحف العربیة استراتیجیات لمواجھة المشروع الصھیوني وبیان حقیقتھ -

  .ومواقع التواصل االجتماعي) المرئي والمسموع(ـ متابعة دراسة اإلعالم الصھیوني 
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  مراجع الدراسة

  الكتب العربیة

  مركز الزیتونـة: بیروت  .الداخل الفلسطیني ویھودیة الدولة ) . 2011(أبو جابر وآخرون .1

  . للدراسات واالستشارات 

ة . 2 ین ، بدیع ھیونیة ) . 1974(أم ة الص ة والحرك كلة الیھودی روت  .المش ة    : بی دار الطلیع

  .             للطباعة والنشر 

ة          : من یھودیة الدولة حتى شارون ) . 2005(بشارة ، عزمي . 3 اقض الدیمقراطی ي تن دراسة ف

  .دار الشروق : القاھرة  .سرائیلیة اإل

بري . 4 ریس ، ص ھیونیة ) . 1977(ج اریخ الص روت  ) .1948/1862(ت ز : بی مرك

  .منظمة التحریر الفلسطینیة /األبحاث

  بین تعددیة البنیة المؤسساتیة وھیمنة :  الصحافة واإلعالم في إسرائیل) . 2005(جّمال ، أمل . 5

  ) .مدار(مركز الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلیة ال: رام اهللا  .الخطاب القومي 

ل . 6 د فض دي ، محم ور ) . 2006(الحدی ات الجمھ ي دراس ة ف ات حدیث الم اتجاھ ات اإلع نظری

  .مكتبة نانسي دمیاط : مصر  .والرأي العام 

واد  . 7 د ، ج یة الفلسطینیة ) . 2004) . (محرر (الحم ى القض دخل إل ان  7ط .الم ز : ، عّم مرك

  .شرق األوسط دراسات ال

  .مطبعة أسعد : ، بغداد  2ط .األیدیولوجیة الصھیونیة وإسرائیل ) . 1989(الدباغ ، محمد . 8

ي اإلعالم الصھیوني ) . 2014(الربیعي ، عدنان عبد الرزاق  9. ان   .صورة العرب ف دار : عّم

  .أمجد للنشر والتوزیع 

ؤاد      10. د و اآللوسي ، سؤدد ف اإلعالم والتسویق السیاسي ) . 2013(الساري ، عبد الكریم فھ

  .دار أسامة للنشر والتوزیع : عّمان  .واالنتخابي 
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ة ) . 2011(سعد الدین ، نادیة  11. دولتین ویھودی ین حل ال ین الفلسطینیین ب حق عودة الالجئ

  .مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات : بیروت  .الدولة 

  .دار الجلیل للنشر : عمان  . اإلعالم اإلسرائیلي) . 1987(السعدي ، غازي و الھور ، منیر  .12

  .الدار الثقافیة للنشر : القاھرة  .نظریة الرأي العام ) . 2005(سمیسم ، حمیدة . 13

ى ) . 2009(ّموري ، إیھاب علي الش. 14 اطره عل د ومخ المشروع الصھیوني ــ األمریكي الجدی

  .لدراسات باحث ل: بیروت  .العالمین العربي واإلسالمي 

ا ) . 2002(شوفاني ، إلیاس . 15 المشروع الصھیوني من المجرد : إسرائیل في خمسین عاًم

  .دار جفرا للدراسات والنشر : ، دمشق  2ج .إلى الملموس 

ت األسس واالستراتجیا: التسویق السیاسي  . )ـ أ2000(الصمیدعي ، محمود جاسم محمد . 16

  .یع للنشر والتوز دار زھران: عّمان  .

د     . 17 م محم ود جاس داخل التسویق السیاسي ) . ـ ب2000(الصمیدعي ، محم ان  .م دار       : عم

  .زھران للنشر والتوزیع 

د   . 18 د ، محم د الحمی ات اإلعالمی) . 2004(عب ي الدراس ي ف ث العلم اھرة  .ة البح الم : الق ع

  .الكتاب

عد  . 19 رحمن ، أس د ال ھیونیة العا) . 1990(عب ة الص ة المنظم ات : لمی دایات والمؤسس الب

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : ، بیروت  2ط . 1882_1982والنشاطات والصراعات 

امي  . 20 ز ، س د العزی ابونة) . 2013( عب ن الص رئیس...م ى ال اعي      ...إل ویق االجتم التس

  .دار نھضة مصر للنشر : الجیزة  .والسیاسي 

ة    .التسویق السیاسي والخدمات .  )2002(عبد القادر ، مصطفى . 21 بیروت المؤسسة الجامعی

  .للدراسات والنشر والتوزیع 

ام ) . 2006(العبد ، عاطف عدلي . 22 رأي الع : تصمیم وتنفیذ استطالعات وبحوث اإلعالم وال

  .دار الفكر العربي : القاھرة . األسس النظریة والنماذج التطبیقیة 
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ز  . 23 ة ، عزی رائیل ال) . 1969(العظم ة إس الن دول ى إع ھ حت ن بدایت ھیوني م ار الص  . یس

  .منظمة التحریر الفلسطینیة ، مركز األبحاث : بیروت 

د . 24 ي ، أحم ھیونیة ) . 1993(العوض طتھا(الص ا ـ أنش أتھا ـ تنظیماتھ ان  . )نش دار : عّم

  .النفائس للنشر والتوزیع 

ال الجماھیري اتجاھات نظریة ومنھجیة االتص) . 2006(القلیني ، فاطمة و شومان ، محمد . 25

  .دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع : القاھرة . 

ا) . 1982(لیلة ، علي . 26 اع واألنثروبولوجی م االجتم ي عل ة ف اھرة   . البنائیة الوظیفی دار : الق

  .المعارف 

  .الدار الحدیثة : دمشق  .یھود ضد الصھیونیة ) . 2007(المدني ، محمد نمر . 27

ید   . 28 ل خورش راد ، كام ام) . 2011(م رأي الع ى ال دخل إل ان  . م ر  : عّم یرة للنش دار المس

  .والتوزیع والطباعة 

" یھودیة الدولة"الكیان الصھیوني بین : بیت العنكبوت ) . 2011(المریني ، ندى الشقیفي . 29

  .باحث للدراسات الفلسطینیة واإلستراتیجیة : بیروت  .وانھیارھا 

ة والصھیونیة وإسرائیل ) . 1975(یري ، عبد الوھاب  المس. 30 ي انتشار    : الیھودی دراسات ف

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : بیروت . وانحسار الرؤیة الصھیونیة للواقع 

اع     : األیدیولوجیة الصھیونیة ) . 1982(المسیري ، عبد الوھاب . 31 م اجتم ي عل ة ف دراسة حال

  . م المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عال: الكویت . المعرفة 

اب . 32 د الوھ یري ، عب ھیونیة) . 1999(المس ة والص ود والیھودی وعة الیھ وذج :  موس نم

  .دار الشروق : القاھرة . تفسیري جدید 

اب   . 33 د الوھ یري ، عب ھیوني) . 2003(المس طلح الص اب والمص ي الخط ة  :  ف ة نظری دراس

  .دار الشروق : اھرة الق. تطبیقیة 

  .دار الفكر : دمشق  .الصھیونیة وخیوط العنكبوت ) . 2006(المسیري ، عبد الوھاب . 34
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ود . 35 د محم ري ، محم ة ) . 2004(المص ن ھوی ث ع ة والبح ة العبری اھرة  .الدول ة : الق مكتب

  . مدبولي 

  .دار الفكر : دمشق  .ة علوم االتصال والمجتمعات الرقمی) . 2002(مھنا ، فریال . 36

  .، دمشق 1المجلد األول ، ط .ة الموسوعة الفلسطینی) . 1984(ھیئة الموسوعة الفلسطینیة . 37

  الكتب المترجمة

ـة   . 1 وم السوفیتی ة العل ة) . 1978(أكادیمی ـة العالمی ق للصھیونی ـة والتطبی د   النظری ل نق ـ تحلی ـ

  .دار األدب السیاسي : موسكو  .) ینیةترجمة دار اإلعالم والثقافة في منظمة التحریر الفلسط(

ول      . 2 ین ل و روكتش ساندرا ب ر ، ملف ائل اإلعالم ) . 1999(دیفل ات وس ال  . (نظری ة كم ترجم

رؤوف د ال اھرة  3، ط) عب ع  : ، الق ر والتوزی ة للنش دار الدولی نة  . (ال ور س لي منش اب األص الكت

1989. (  

ة) . 2006(رابكن ، یاكوف م . 3 دة    . (للصھیونیة  المناھضة الیھودی اب عائ د قّن ة دع ، ) ترجم

   . مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت 

ة   .(النظریة والتطبیق .. الصھیونیة  ) .2000(رفائیل ، یوآل . 4 ور البواطل ة ن ان  ) ترجم : ، عّم

   .دار الجلیل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطینیة 

الس  . 5 د ، دوغ ھیون ) . 1998(ری ول ص دل ح ین  :ج ذ ألف ة من ألة الیھودی ة للمس دراس

  .دار الحصاد : ، دمشق  2، ط) ترجمة غیاث كنعو. (وخمسمئة عام 

ة   ( .نظریة االتصال والبحوث التطبیقیة ) . 1999(سینجلیتري وستون . 6 ن أھنی ترجمة عبداهللا ب

  .البحوث معھد اإلدارة العامة ، مركز : ، المملكة العربیة السعودیة ) و سعد ھادي القحطاني

رون . 7 یدف ، وآخ ھیونیة ) . 1987(ش یات ص ھیونیة ) 5(شخص ة الص اء الحرك ة . (آب ترجم

   .دار الجلیل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطینیة : ، عّمان ) عبد الكریم النقیب

ف   . 8 ف ، لی ي ) . 1986(كورنیی وھر الصھیونیة الطبق اط  . (ج یب خّی ة حس روت ) ترجم : ، بی

                                                 .لطباعة والنشر دار ابن رشد ل
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ف . 9 اي ، جوزی ة  ) .2012(ن وة الناعم ة : الق ة الدولی ي السیاس اح ف یلة النج ة . (وس ترجم

  ) .2007الكتاب األصلي منشور سنة ( .مكتبة العبیكان : ، الریاض  2ط) . محمد البجیرمي

اني ، داد . 10 ھیون) . 1989(ی ا الص ى حقیقتھ اھین  . (یة عل اس ش ة الی كو ) ترجم دار :، موس

     .التقدم 

  الدراسات العلمیة

الح . 1 د ص ي ، محم ا اعل ـ2007(أب المغرب) . 2008ـ ي ب ي الحزب ویق السیاس وذج  التس ـ نم ـ

عبیة وات الش تراكي للق اد االش زب االتح ة وح ة والتنمی ا   ( . العدال ات العلی وم الدراس الة دبل رس

  .حدة القانون الدستوري والعلوم السیاسیة ، الرباط ، المغرب ، و) المعمقة

ر فلسطین   . 2 ة لتحری ة الدیمقراطی ة ) . 2009(الجبھ ة والحرك ة التاریخی ي الخلفی ھیونیة ف الص

  .مكتب التثقیف المركزي : دمشق  .السیاسیة 

  الجامعة : ن عّما . الحركة الصھیونیة والمؤرخون الجدد) . 2008(الزعبي ، إبراھیم قاسم . 3

  .األردنیة 

وم   . 4 عفي ، كلث الل ) . 1989(الس ة خ ة الیھودی یة للدول ھیونیة التونس حف الص ور الص تص

  . دار شرق برس : نیقوسیا  .الثالثینیات 

دین   . 5 یف ال ي س المة ، رام ھیونیة) . 2001(س د الص ا بع اھرة م رائیلي وظ ع اإلس :  المجتم

دس   ،ھویة والثقافة اإلسرائیلیة في الدراسة علماء االجتماع النقدیین  ز الدراسات   : جامعة الق مرك

  .اإلقلیمیة 

عدي  . 6 د س اد محم ل ، نھ یخ خلی ھیوني ) . 2003(الش روع الص ورة المش ي بل ا ف دور بریطانی

  .الجامعة اإلسالمیة غزَّة : غزَّة  . 1917/1656

ؤاد  . 7 تبرق ف ب ، إس تالل األم) . 2009(وھی ة لالح ة اإلعالمی ل المعالج ـ تحلی راق ـ ي للع ریك

  .جامعة الشرق األوسط : عّمان  .مضمون مجلة نیوزویك ـ النسخة العربیة 
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  الت علمیةمنشورة في مج دراسات

ة في سیاق ) . 2007(البدوي ، ثریا أحمد . 1 ة منھجی ـ رؤی اإلعالم وحوار الثقافات في مصر ـ

و دخل البنی الم ال    .ي الم ة اإلع ؤتمر آلی ة لم ة العلمی ر  المجل ث عش افي   : ثال اء الثق الم والبن اإلع

  .واالجتماعي للمواطن العربي ، الجزء األول 

الجویش أبزرفر كحالة للدراسة  : الدعایة الصھیونیة في بریطانیا ) . 1973(العویني ، محمد . 2

  . 25مجلة شؤون فلسطینیة ، العدد  .

زو الھویة العربیة كمتغیر في معا) . 2004(عّیاد ، خیرت معوض . 3 ة للغ لجة الصحافة العربی

  .    9 ب ، جامعة البحرین ، العددمجلة العلوم اإلنسانیة ، كلیة اآلدا . األنجلو ــ أمریكي للعراق

  

  دراسات علمیة غیر منشورة

المعالجة اإلخبـاریة لقضایـا الدول النـامیة فـي الفضائیات العربیة ) . 2005(أبو رشید ، نھلة . 1

  .كلیة اإلعالم ، القاھرة ، مصر / ، جامعة القاھرة ) یر منشورةرسالة دكتوراه غ. (

أثر التكنولوجیا المستخدمة في جمع وتقدیم األخبار على شكل ) . 2001(عمشة ، ولید محمد . 2

اھرة   ) رسالة ماجستیر غیر منشورة . (ومضمون الخدمة اإلخباریة  ة الق ة اإلعالم ،   / ، جامع كلی

  . القاھرة ، مصر 

  

  مجالت ومواقع إلكترونیةوودوریات صحف  منشورة فيمقاالت 

ي . 1 ھ مرس بن ، وجی و ل اني) . "2013(أب اء المع تراتیجیة إنش دكتور ، " إس وي لل ع الترب الموق

  .مارس /  21وجیھ مرسي أبو لبن ، 

ة  ) . "2001(اسبانیولي ، ھالة . 2 دریس العبری " اإلیدیولوجیة الصھیونیة وانعكاسھا على كتب الت

  ) .مدار(، المركز الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلیة  88، ص 3، العددقضایا إسرائیلیة  مجلة، 
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ا  ) . "2014(أندراوس ، زھیر . 3 الصحافة العبریة السالح األمضى لتسویق الرویات الكاذبة عم

  . March.6جریدة القدس العربي ، " یجري في إسرائیل وعن مواقفھا من العالم العربي

د ، غ . 4 ورا  آیالن أًنا        ) . "2014(ی ل ش ة موضوع جوھري ال یق ة یھودی راف بإسرائیل دول االعت

رى    ة األخ وعات الجوھری ن الموض وت ، " ع دیعوت أحرن حیفة ی ة  7/2/2014ص ، مؤسس

  . 1828مختارات من الصحف العبریة ، العدد : الدراسات الفلسطینیة 

راف  : أخیًرا ولیس آخًرا ) . "2010(بشارة ، عزمي . 5 ة   االعت ة یھودی د ، " بإسرائیل دول التجدی

  .، قسم الدراسات العربي 

واد  . 6 اعي ، ج ھیونیة  ) . "2011(التب ة الص ري الحرك ھر مفك دن، " أش وار المتم دد  الح ، الع

  .القضیة الفلسطینیة : ، المحور  3414

رة  ،" إسرائیل والقوة الناعمة) . "2013(السھلي ، نبیل . 7 ت . الجزی ة   ن م المعرف االت  : ، قس مق

  15/12/2013. رأي 

دة الشرق األوسط ، " القوة الناعمة السعودیة ) . "2011(الشبیلي ، عبد الرحمن . 8 دد  جری ، الع

  .، صفحة الرأي  11851

دد  مجلة شؤون فلسطینیة ، " أسس األیدیولوجیة الصھیونیة) . "1975(الشریف ، ماھر . 9 ، الع

  .الفلسطینیة  ، مركز األبحاث ، منظمة التحریر 115، ص 47

ي  . 10 ي ، العرب ي  ) . "2013(الطیلك ویق السیاس ة للتس ة مفاھیمی ون وزان ، ، " مقارب عی

http://www.ouazzaneyes.com/ .  

  ، حوارات سیاسیة جریدة الدیار اللندنیة ،" التسویق السیاسي) . "2012(عامر ، عادل . 11

-15-03-2012-36/4070-38-12-09-08-http://www.aldiyarlondon.com/2012

16-45-15 .  

م  مدرسة الصحافة المستقلة ، " التسویق السیاسي عبر اإلعالم) . "2011(عبید ، إیاد . 12 ، قس

  .أساسیات الصحافة : 
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ام  . 13 ودة ، ریھ اي ) . "2013(ع رائیلیة  أفیخ ة اإلس وة الناعم ي والق الم  ،" أدرع د لإلع أم

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=4079 .  

 .  107، العدد مجلة الشورى  ،" القوة الناعمة) . "2009(فاضل ، صدقة یحیى . 14

وة الصلبة   . " 2013)(كّرو ، یعقوب . 15 ة والق ور األسبوعیة ، " القوة الناعم دة الن دد  جری ، الع

574 .  

ا       ) . "2010(كیرشنر ، إیزابیل . 16 اعتراف فلسطیني بأنھ ر ب ى الظف إسرائیل تصر باستماتة عل

  .، صفحة األخبار  11655، العدد جریدة الشرق األوسط ، " دولة یھودیة

یظ  . 17 د الحف ارب ، عب ة یھ) . "2011(مح ة الدول ھارھا ...ودی ة ، وإش رة ، الدول ة ، " الفك مجل

  . 246، العدد شؤون فلسطینیة 

دفاع العربي، " Soft Powerالقوة الناعمة ) . "2008(المصاروة ، أحمد . 18 ة ال ، السنة   مجل

  . 96، إستراتیجیة وتكتیك ص 6الثانیة والثالثون ، العدد 

  .منتدى أذرع المرجعیة، " ستراتیجیات اإلعالمیةاال) . "2008(الناصري ، أبو نور الھدى . 19

  

  اق بحثیة مقدمة في مؤتمرات علمیةأور

ى  : وسائل اإلعالم والتسویق السیاسي ) . "2005(خیرت  ،جمال ، راسم و معوض. 1 دراسة عل

ائل (بحث مقدم للمؤتمر العلمي الحادي عشر ، " قضیة اإلصالح السیاسي في مصر مستقبل وس

  .كلیة اإلعالم ، القاھرة ، مصر / ، جامعة القاھرة  )یةاإلعالم العرب

رون     . 2 اهللا وآخ ز ب اح ، معت د الفت اه     ) . "2006(عب ة تج عبیة األمریكی یة الش اب الدبلوماس خط

ة  ،" التحلیل الفعالیة: الشرق األوسط  ة األمریكی دوة الدبلوماسیة العام ى ن ورقة بحثیة مقدمة إل

  .كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، القاھرة ، مصر / قاھرة ، جامعة التجاه العالم العربي 
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  )1(ملحق 
  الصحافة اإلسرائیلیة والتسویق السیاسي للمشروع الصھیوني

  )ھآرتس ، معاریف ، یدیعوت أحرونوت ( 

  دراسة تحلیلیة

  االستمارة بصورتھا األولیة

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 .حفظھ هللا   ......................................................سعادة الدكتور

 

  الجامعة

  الكلیة

  القسم

 

 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

صحافة اإلسرائیلیة والتسویق السیاسي للمشروع ال" یقوم الباحث بإجراء دراسة تحلیلیة بعنوان

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة " تنووھآرتس، معاریف، یدیعوت أحر:  الصھیوني

الماجستیر في اإلعالم، ونظرًا لطبیعة الدراسة، فقد تطلب تحقیق أھدافھا تطویر أداة تحلیل لمضمون 

فع الفلسطینیین والعرب لالعتراف بیھودیة دولة د "الصحف حول تسویقھا للمشرع الصھیوني وھو 

والخبرة في ھذا المجال یشرفني أن أعرض على سعادتكم ، وبما أنكم من ذوي االختصاص "إسرائیل

الصورة األولیة ألداة الدراسة، راجیًا التكرم بتحدید مدى مناسبتھا لما وضعت من أجل قیاسھ، وسالمة 

صیاغة فقراتھا، ومدى وضوحھا ودقتھا، وإضافة ما ترونھ مناسبًا، وذلك سعیًا للوصول بأداة التحلیل 

 .بتطبیقھا على عینة الدراسة إلى المستوى الذي یسمح

 

 مع وافر الشكر والتقدیر على جمیل نصحكم، وحسن تعاونكم

 واهللا أسأل أن ینفع بكم وجزاكم خیر الجزاء

 

 

  طالل حسین محمد الحبیلي: الباحث 
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ً في الصحافة اإلسرائیلیة :المحور األول   تحدید أسالیب التسویق السیاسي التي استخدمتھا الصھیونیة حالیا
  
  .لدفع العرب لالعتراف بیھودیة الدولة اإلسرائیلیة 

 

مجموع  التكرار 
  إقناعي خطابي إنشائي التكرارات

 أسلوب كتابة المقال

      رتسصحیفة ھا
      صحیفة معاریف
صحیفة یدیعوت 

 احرنوت
     

      التكرار الكلي

 أسلوب الترویج
 لیھودیة إسرائیل

 /إمالئي 
 عقالني

 /استجدائي
 عاطفة

 /ھجومي
 تخویف

  دفاعي

      صحیفة ھارتس
      صحیفة معاریف
صحیفة یدیعوت 

 احرنوت
     

      التكرار الكلي
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  .المعاني والمضامین التي حملھا الخطاب اإلسرائیلي لقضیة االعتراف بیھودیة دولة إسرائیل :المحور الثاني
 

المعاني 
والمضامین التي 
حملھا الخطاب 

اإلسرائیلي لقضیة 
االعتراف بیھودیة 

 .دولة إسرائیل

 الفقرات

رقم المقال ومن أي 
 صحیفة

رقم 
الصفحة 
 الفي المق

نص 
الجملة 

من 
 المقال

 التكرار

أرض "الترویج لفكر 
 "المیعاد

    

شعب اهللا  "الترویج لمعتقد 
 ."المختار

    

االعتراف  "الترویج لعبارة 
 "بیھودیة

    

عنوان المقال یروج لیھودیة 
 .دولة إسرائیل

    

النظر إلى فلسطین كأرض 
 .دولة إسرائیل

    

 إسرائیل دولة حضاریة
دیمقراطیة ُتعنى بحقوق 

 .اإلنسان منذ قیامھا

    

 "تعزیز فكرة الدفاع عن 
 ."بیت المقدس

    

     .إبراز المصالح المادیة
التركیز على المعتقدات لدعم 

 .المشروع الصھیوني
    

تصویر الشعب الفلسطیني 
 .كشعب عدواني

    

تصویر الیھود كشعب 
 .مظلوم

    

نسحاب من تشویھ فكرة اال
 .األراضي الفلسطینیة

    

محاولة إظھار عدم وجود 
 .دولة قومیة للفلسطینیین

    

محاولة إظھار وجود دولة 
 .قومیة للیھود

    

     .االعتراف بحقوق اآلخرین
     .حق ضم المستوطنات
     .إسرائیل مؤیدة للسالم

دولة  "الترویج لمقولة 
إسرائیل دولة الشعب 

 ."یھوديال

    

الترویج لفكر أن  الیھود 
 .شعب عتیق عاد لوطنھ

    

التركیز على المفاوضات 
 .والمحادثات

    

     التكرار الكلي
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  .المعاني والمضامین لیھودیة دولة إسرائیل المرتبطة بالواقع المجتمعي :المحور الثالث
 

المعاني والمضامین 
لیھودیة دولة 

إسرائیل المرتبطة 
 .بالواقع المجتمعي

 الفقرات
رقم المقال 
ومن أي 
 صحیفة

رقم 
الصفحة 
 في المقال

نص 
الجملة 

من 
 المقال

 التكرار

تقدیم أفكار اجتماعیة تروج لیھودیة 
 .دولة إسرائیل

    

الربط بین القیم االجتماعیة ویھودیة 
 .دولة إسرائیل

    

استھداف القوى المسیطرة على 
 .المجتمع في الخطاب

    

     .الترویج لبناء المستوطنات
الترویج لضم المناطق التي یعیش 

 .فیھا الیھود
    

التركیز على قیم الحیاة لدعم 
 .المشروع الصھیوني

    

أقلیة عربیة في  "الترویج لفكرة 
 ."فلسطین

    

التشدید على أن القدس العاصمة 
 .األبدیة للدولة الیھودیة

    

     ."البیت الیھودي "رة الترویج لفك
ربط  االقتصاد والتعلیم بالدولة 

 .الیھودیة
    

     .اإلقناع أن السالم بیھودیة الدولة
التركیز على مطالب الجماھیر 

 .االجتماعیة
    

     التكرار الكلي
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  .لالعتراف بیھودیة دول إسرائیلیدیولوجیات وأفكار ورؤى قادة دولة إسرائیل إ :المحور الرابع
 

 
ولوجیات وأفكار ییدإ

ورؤى قادة دولة 
إسرائیل لالعتراف 

بیھودیة دول 
 .إسرائیل

 الفقرات

رقم 
المقال 

ومن أي 
 صحیفة

رقم 
الصفحة 
 في المقال

نص 
الجملة 

 من المقال

 التكرار

تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة 
 دولة إسرائیل

    

تروج  تقدیم رؤى مستقبلیة
 لیھودیة دولة إسرائیل

    

     .االعتماد على التواصل السیاسي
     .السعي لتحقیق المنفعة

     تحشید الرأي العام اإلسرائیلي
     .تحشید الرأي العام العالمي

الترویج لبعض الشخصیات 
 .السیاسیة

    

     .استھداف فئة معینة من الجمھور
ذھنیة؛ أي استخدام الصورة ال

إعطاء تصور كامل عن فكرة ما 
 .بھدف اإلقناع بھا

    

     إثارة اھتمام المتلقین
     .االنطالق من رؤیة قانونیة

     .تسویق المبادئ الیھودیة
     .محاولة إبراز الھویة الیھودیة

     .تشویھ صورة القیادات الفلسطینیة
     تشویھ صورة 

دول المعادیة تشویھ صورة ال
 ...ایران، العراق :السرائل

    

إبراز ضعف قدرة الشعب 
 .الفلسطیني على إدارة نفسھ

    

الترویج لبعض الشخصیات من 
 .المجتمع اإلسرائیلي

    

     .إلسرائیل السلمي لحبیان قبول ال
     .بیان قوة عالقة إسرائیل بأمریكا

     التكرار الكلي
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  .حجج وبراھین الخطاب اإلعالمي اإلسرائیلي لالعتراف بیھودیة إسرائیل :الخامس المحور
 

حجج وبراھین 
الخطاب اإلعالمي 

اإلسرائیلي 
لالعتراف بیھودیة 

 إسرائیل

رقم  .تقدیم حجج وبراھین دینیة
المقال 

ومن أي 
 صحیفة

رقم 
الصفحة 
 في المقال

نص 
الجملة 

 من المقال

 التكرار

     .وبراھین تاریخیة تقدیم حجج
     .تقدیم حجج وبراھین ثقافیة

     .تقدیم حجج وبراھین سیاسیة
 :تقدیم حجج وبراھین اقتصادیة

 ....ازدھار، رخاء
    

الدفاع  :تقدیم حجج وبراھین أمنیة
 عن النفس

    

      يالتكرار الكل
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  )2(ملحق 
  

  ء الُمحكِّمینقائمة بأسما
  

 
  

  
  الدكتور كامل خورشید مراد

  
  

  
  
  عمید كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 

  
  

  األستاذ الدكتور عطا اهللا عسكر الرمحین
  

  

  
  

  كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 

  
  

  الدكتورة بارعة شقیر
  
  

  
  

  كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 

  
  

  الدكتور محمد المناصیر
  

  

  
  

  كلیة اإلعالم/ امعة الشرق األوسط ج

  
  

  الدكتور یوسف حمید
  

  

  
  

  كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 

  
  

  الدكتور یوسف أبو عید
  

  

  
  

  كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 

  
  

  الدكتور محمد نور العدوان
  

  

  
  

  كلیة اإلعالم/ جامعة الشرق األوسط 
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  )3(ملحق 

  
  سرائیلیة والتسویق السیاسي للمشروع الصھیونيالصحافة اإل

  )أحرونوت ھآرتس ، معاریف ، یدیعوت ( 

  دراسة تحلیلیة

  

  االستمارة بصورتھا النھائیة

  

وا    ة بعن ة تحلیلی إجراء دراس ث ب وم الباح روع ا" نیق ي للمش ویق السیاس رائیلیة والتس حافة اإلس لص

دیعوت أحر:  الصھیوني اریف، ی آرتس، مع ووھ ك ا  "تن ى درجة      وذل ات الحصول عل ستكماًال لمتطلب

ل لمضمون          دافھا تطویر أداة تحلی ق أھ ب تحقی د تطل الماجستیر في اإلعالم، ونظرًا لطبیعة الدراسة، فق

ة د "الصحف حول تسویقھا للمشرع الصھیوني وھو  ة دول راف بیھودی ع الفلسطینیین والعرب لالعت ف

  "إسرائیل

  

    

  طالل حسین محمد الحبیلي: الباحث                                                                                   
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الیب التسویق السیاسي : ) المحور األول( ي استخدمتھا الصھیونیةتحدید أس ي الصحافة  الت ف

  .لالعتراف بیھودیة الدولة اإلسرائیلیة والفلسطینیین یلیة لدفع العرباإلسرائ

  

  

  %النسبة   التكرار  فئة األسلوب  الرقم

      إنشائي  1

      خطابي  2

      إقناعي  3

  

  

  

  %النسبة   التكرار  فئة الطریقة ووسیلة اإلقناع  الرقم

      إمالئیة ، عقالنیة  1   

      استجدائیة ، عاطفیة  2   

      ة ، تخویفھجومی  3   

      دفاعیة  4   
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ة اإلسرائیلي لقضی اإلعالمي المعاني والمضامین التي حملھا الخطاب: ) المحور الثاني(

  .االعتراف بیھودیة دولة إسرائیل

  
  %النسبة   التكرار  الفقرات  الرقم

      " أرض المیعاد  "معتقدالترویج ل  1

      "ر تاشعب اهللا المخ " الترویج لمعتقد  2

دولة  االعتراف بیھودیة " الترویج لعبارة  3

  "إسرائیل

    

      المیعادالنظر إلى فلسطین كأرض   4

إسرائیل دولة حضاریة دیمقراطیة ُتعنى   5

  بحقوق اإلنسان منذ قیامھا

    

      "بیت المقدس"ن تعزیز فكرة الدفاع ع  6

      المصالح المادیة إبراز  7

م المشروع التركیز على المعتقدات لدع  8

  الصھیوني

    

      ائيتصویر الشعب الفلسطیني كشعب عد  9

      تصویر الیھود كشعب مظلوم  10

تشویھ فكرة االنسحاب من األراضي   11

  الفلسطینیة

    

محاولة إظھار عدم وجود دولة قومیة   12

  للفلسطینیین

    

      محاولة إظھار وجود دولة قومیة للیھود  13

      االعتراف بحقوق اآلخرین  14

      حق ضم المستوطنات  15

      مؤیدة للسالمكإسرائیل إظھار   16

إسرائیل دولة الشعب  دولة " الترویج لمقولة  17

  الیھودي

    

عاد  أصیلشعب  أن  الیھود الترویج لفكر  18

  .لوطنھ

    

      .التركیز على المفاوضات والمحادثات  19

      "للیھودیة دولة إسرائی"المقال یروج عنوان   20
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  .المعاني والمضامین لیھودیة دولة إسرائیل المرتبطة بالواقع المجتمعي:  )المحور الثالث(

  

  
  %النسبة   التكرار  الفقرات  الرقم

تقدیم أفكار اجتماعیة تروج لیھودیة دولة   1

  إسرائیل
    

الربط بین القیم االجتماعیة ویھودیة دولة   2

  إسرائیل
    

تمع في استھداف القوى المسیطرة على المج  3

  الخطاب
    

      الترویج لبناء المستوطنات  4

      الترویج لضم المناطق التي یعیش فیھا الیھود  5

التركیز على قیم الحیاة لدعم المشروع   6

  .الصھیوني
    

      "إسرائیلعربیة في  أقلیة " الترویج لفكرة  7

التشدید على أن القدس العاصمة األبدیة للدولة   8

  الیھودیة
    

      "البیت الیھودي " ج لفكرةالتروی  9
      ربط  االقتصاد والتعلیم بالدولة الیھودیة  10

      بیھودیة الدولةلن یكون إال  أن السالم  اإلقناع  11

      التركیز على مطالب الجماھیر االجتماعیة  12
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  ودیة دول لالعتراف بیھ"یدیولوجیات وأفكار ورؤى قادة دولة إسرائیل إ: ) المحور الرابع(
  

  ".إسرائیل
  
  

  
  %النسبة   التكرار  الفقرات  الرقم

تقدیم أفكار سیاسیة تروج لیھودیة دولة   1
  إسرائیل

    

تقدیم رؤى مستقبلیة تروج لیھودیة دولة   2
  إسرائیل

    

      االعتماد على التواصل السیاسي  3
      السعي لتحقیق المنفعة  4
      الرأي العام اإلسرائیلي تحشید  5
      الرأي العام العالمي دتحشی  6
      الترویج لبعض الشخصیات السیاسیة  7
      من الجمھور معینة استھداف فئة  8
الصورة الذھنیة؛ أي إعطاء تصور  استخدام  9

  كامل عن فكرة ما بھدف اإلقناع بھا
    

      اھتمام المتلقین إثارة  10
      .االنطالق من رؤیة قانونیة  11
      المبادئ الیھودیة تسویق  12
      إبراز الھویة الیھودیة محاولة  13
      تشویھ صورة القیادات الفلسطینیة  14
 :لیسرائإل تشویھ صورة الدول المعادیة  15

  ...، العراق یرانسوریا ، إ
    

إبراز ضعف قدرة الشعب الفلسطیني على   16
  إدارة نفسھ

    

الترویج لبعض الشخصیات من المجتمع   17
  اإلسرائیلي

    

      إلسرائیل السلمي لحول البیان قب  18
      أمریكاوإسرائیل  الحمیمة بین عالقةال بیان  19
      إطالق األسرى الفلسطینیین   20
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  .حجج وبراھین الخطاب اإلسرائیلي لالعتراف بیھودیة دولة إسرائیل: ) المحور الخامس( 

  
  
  

  %النسبة   التكرار  الفقرات  الرقم
      یةتقدیم حجج وبراھین دین  1
      حجج وبراھین تاریخیة تقدیم  2
      حجج وبراھین ثقافیة تقدیم  3
      حجج وبراھین سیاسیة تقدیم  4
دی  5 ادیة  حج متق راھین اقتص ار ، : ج وب ازدھ

  ...رخاء
    

س ، الدفاع عن النف: ةحجج وبراھین أمنی تقدیم  6
  أمن إسرائیل

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
 

 


