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فأنتم الذین لم تكتب أسمائكم على ضفاف األنهار وتحت أوراق الشجر . رسالةمناقشتكم لي هذه ال

  .بل كتبت ودونت في العدید من الكتب العظیمة لإلعالم

في جامعة الشرق األوسط التي أضافت إليَ الكثیر، بأساتذتها  اإلعالمكلیة  إلى
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للبرنامج النووي " اإلسرائیلیة"هدفت الدراسة إلى التعرف على كیفیة معالجة الصحافة     

معرفة الموضوعات  من خالل". اإلسرائیلیتین"اإلیراني في صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت 

ومعرفة  . لموضوع البرنامج النووي اإلیرانيالرئیسة المختلفة التي عالجتها صحیفتي الدراسة 

ومعرفة األنواع الصحفیة . یفتي الدراسةالیب المتبعة في معالجة الموضوع الواردة في صحاألس

المستخدمة في  اإلبرازالمستخدمة، والمصادر التي اعتمدت علیها الصحیفتین، ومعرفة عناصر 

  .صحیفتي الدراسة



  م 
 

 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمت أسلوب تحلیل المضمون، واختار     

في مثالن صحف رئیسة توزع بنسبة عالیة كونهما تحث صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت البا

الصحفیة المنشورة في صحیفتي  والمقاالت واقتصرت عینة الدراسة على األخبار". إسرائیل"

، ولحساب  2014-6-30إلى   2014-1-1الدراسة، خالل الفترة الزمنیة المحددة من تاریخ 

  ).SPSS(استخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة النتائج قام الباحث ب

ها   :وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، من أهمّ

، )لموقف األمم المتحدة(الدراسة كان  صحیفتيلموضوعات التي عالجتها إّن أعلى تكرار ل - 1

بلغت ، و في صحیفة هآرتس%) 52.16(وبنسبة مئویة ) 157(إذ بلغت نسبة التكرار 

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت )%51.40(وبنسبة مئویة ) 92(نسبة التكرار 

ألسلوب الحوار مع (أعلى تكرار لألسالیب المتبعة في معالجة صحیفتي الدراسة كان  إّن  - 2

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 62.11(وبنسبة مئویة ) 200(، إذ بلغ التكرار )إلیران

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 44.44( وبنسبة مئویة) 68(نسبة التكرار 

للمقال (أعلى تكرار لألنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي الدراسة الصحیفتین لكان  إّن  - 3

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 94.56(وبنسبة مئویة ) 193(، إذ بلغ التكرار )الصحفي

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 93.18(وبنسبة مئویة ) 109(نسبة التكرار 

لوكاالت أنباء (أعلى تكرار للمصادر التي اعتمدت علیها صحف الدراسة كان  إّن  - 4

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 22.42(وبنسبة مئویة ) 102(، إذ بلغ التكرار )إسرائیلیة

  .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 26.47(وبنسبة مئویة ) 72(نسبة التكرار 



  ن 
 

 

ي صحیفتي الدراسة الصحیفتین لكان المستخدمة ف اإلبرازأعلى تكرار لعناصر  إّن  - 5

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 29.72(وبنسبة مئویة ) 110(، إذ بلغ التكرار )لأللوان(

  .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 32.13(وبنسبة مئویة ) 115(نسبة التكرار 

  :من أبرزهاخلصت الدراسة إلى العدید من التوصیات و 

؛ ألنها "اإلسرائیلیة"قل الحرفي عن الصحافة یوصي الباحث الصحف العربیة بعدم الن - 1

 .صحف غیر حیادیة في عرضها لألخبار اإلقلیمیة المحیطة

 یلیة حول البرنامج النووي اإلیرانيسرائاألخبار المنشورة في الصحافة اإل عدم النظر إلى - 2

 .أنها أخبار موضوعیة وغیر منحازة على

ئیلیة من حیث التاریخ والتأسیس وأوجه إجراء دراسات مستقبلیة تبحث في الصحافة اإلسرا - 3

 .الشبه واالختالف بین الصحف اإلسرائیلیة

  

 یراني، اإلسرائیلیة، البرنامج النووي اإلالمعالجة الصحفیة، الصحافة ( :ةالكلمات المفتاحی

  ).دراسة تحلیلیة

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  س 
 

 

Abstract 
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"Haaretz and Yedioth Ahronoth" 
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The study aims as recognizing the mechanism used to handle the "Israeli" 

press, represented in Haaretz and Yediot Ahronot newspapers regarding the Iranian 

nuclear program through identifying different main issues tackled by these newspapers 

in regard with the Iranian nuclear program, methods used to address the listed topics in 

these newspapers, journalistic types, sources which these newspapers relied on, and 

the highlighting  elements  which used in these newspapers  .  
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The study utilized using descriptive approach and  used  the method of content 

analysis. The  researcher  chooses the  Haaretz and Yedioth Ahronoth newspapers 

since they are considered as the main distributed  newspapers  in "Israel". The study 

sample was limited to the  news and press articles published in these newspapers  

during the period  of 01/01/2014 to 06/30/2014. To calculate the results, the researcher 

used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Among the most important outcomes of the study are the following: 

1. The most frequent aspects and topics dealt  by Haaretz and Yediot Ahronot 

newspapers were in favor of the United Nations. It was repeated in Haaretz for 

(157) times and with the percentage (52.16%) while in  Yediot Ahronoth , it 

was mentioned (92) times with the percentage (51.40%) . 

2. The highest repetition of methods used in the treatment of these  newspapers 

was for (Dialogue style with Iran). It was repeated in Haaretz for (200) times 

with the percentage of (62.11%) however, it was mentioned  in  Yediot 

Ahronoth for (68) times with the percentage (44.44%). 

3. The highest repetition of journalistic types used in these newspapers was for 

the press article. It was repeated in Haaretz for (193) with the percentage 

(94.56%) while in  Yediot Ahronoth, it was repeated (109) times with the 

percentage (93.18%). 

4. The highest repetition of sources on which the newspaper depended was for 

Israeli news agencies. The number of repetitions in Haaretz was (102) with the 

percentage (22.42%) while it was (72) times in Yediot Ahronoth with the 

percentage (26.47%). 

5. The highest repetition of the highlighting  elements  used in these newspapers 

was (for colors). They were used for (110) times in Haaretz newspaper with 
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the percentage of (29.72%), however, they were (115)  in  Yediot Ahronoth  

with the percentage of (32.13%). 

 

Among the most prominent recommendations of the study are:  

1. The researcher recommends Arabic newspapers  not  to conduct literal 

transference from the "Israeli" press because they are not neutral in 

their presentation of regional news .  

2. Avoid looking and considering news  published Israeli press regarding 

the Iranian nuclear program as an objective and unbiased news. 

3. Conducting future studies  to consider  Israeli press in terms of their 

history, incorporation, and the similarities and differences between the 

Israeli press. 

Key words: (Press treatment, Israeli press,  Iran's nuclear program, Analytical 

Study). 
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ة الدراسة وأهمیتها: الفصل األول   :خلفیّ

  :مقدمه  -  أ

ًا وسط 1948منذ نشأتها عام " إسرائیل"إن  م داخل فلسطین، أصبحت تحتل حیزًا مهمّ

سرائیل"منطقة الشرق األوسط،  وتها العسكریة منذ جثومها على األرض وهي تفرض هیمنتها بق" وإ

  . وترسانتها النوویة، فهي اآلمر الناهي في المنطقة وهي المهیمنة على المنطقة اإلقلیمیة بأسرها

، وتوسعت بشكل كبیر منذ ثمانینیات القرن المنصرم، وعلیه "اإلسرائیلیة"نشأت الصحافة 

ر جبروت دورهما البارز في إظها" اإلسرائیلیتین"كان لصحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت 

وقوتها وترسانتها العسكریة والنوویة، ودعم حلفائها لها وعلى رأسها الوالیات المتحدة " إسرائیل"

  .األمریكیة

تربطها عالقات وطیدة مع الكثیر من دول إقلیم الشرق األوسط، " إسرائیل"كانت وما زالت 

ت بالنواحي العسكریة، وكان إلیران عالقاتها الحسنة معها في بادئ األمر وترتبط هذه العالقا

والتبادل االقتصادي ویتشاركان الربح، وخصوصًا خالل فترة الستینیات، وأواخر السبعینیات، إال أن 

قلق إیران على وضعها مع منطقة الخلیج العربي، وخوفها من فقدان ثقة العرب والمسلمین فیها 

رق األوسط، وتدعم بقوتها جعلها تنتهج أسلوبا آخر، فبدأت تسعى لبسط نفوذها في منطقة الش

السیاسیة واالقتصادیة الذاتیة، في المنطقة اإلقلیمیة والعربیة، خصوصًا أن إلیران أهدافًا سیاسیة 

بحتة في هذا الجانب، وأهمها الجانب السیادي والنفوذ في المنطقة، وكان وراء هدفها هذا عدوًا 

  .ا أسلوب الحرب الباردة،  فأخذت تنتهج معه"إسرائیل"سرطانیًا في المنطقة وهو 

بحكومتها تتخوف مما یجري مع إیران، خصوصًا بعد الثورة اإلیرانیة عام " إسرائیل"بدأت 

، "إسرائیل"م، التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي، وبالتالي كشفت عالقاته السریة مع 1979
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هاجسًا خطیرًا ذاع م، وهذا بدوره شكل 1995فأعلنت أیام حكم الروحاني إنشاء مفاعل بوشهر في 

تهدد بتدمیر المفاعل، " اإلسرائیلیة"بشكل كبیر، وبدأت الحكومة " اإلسرائیلیة"صیته في الصحافة 

یران تتوعد، وباتت الصحافة  وخصوصًا الصحف التجاریة والمركزیة تبدي دورًا بارزًا " اإلسرائیلیة"وإ

  .وخشیتها من ذلك" إسرائیل"في تغطیة ما یتعلق بإیران والبرنامج النووي وخوف 

بدأت الجمهوریة اإلیرانیة تتطور، وتنمي طاقتها النوویة بفعل برامج تخصیب الیورانیوم، 

دانة 2003ومع وصول العام  " إسرائیل"م باتت إیران تمتلك برنامجًا نوویًا أثار قلق وانتقاد وخوف وإ

  .وحلفائها وزادت وتیرة الحرب الباردة بین الجانبین

س ویدیعوت أحرونوت تابعتا تغطیتهما الصحفیة لحرب الكلمات، إن صحیفتا هآرت

یران، وأصبح البرنامج النووي اإلیراني یتصدر أجندات الصحیفتین  والحرب الباردة بین حكومتهما وإ

  .بما یتعلق بالنواحي اإلقلیمیة والسیاسات الخارجیة لبالدهم

ات هذه التغطیة خالل الفترة من هذا المنطلق تم اختیار الباحث للصحیفتین إلبراز حیثی

م، وهي ضمن الفترة التي ركزت الصحافة المكتوبة 30/6/2014حتى  1/1/2014الواقعة من 

حدیثها عن إیران وبرنامجها النووي، حیث سلطت الدراسة التغطیة النصیة والصحفیة ألهم ما 

م صدارة األحداث الدولیة ألهمیتها سیاسیًا  تداولته الصحیفتان حول هذا الحدث الحصري في سّل

، إلتاحة الفرصة لموضوع البرنامج النووي اإلیراني في الصحیفتین بتحلیالت ورؤیة  عالمیًا وإ

  .كتابها، ومعرفة أجندات الصحیفتین حول هذه المسألة الدولیة، من هنا تبدأ أهمیة الدراسة البحثیة

  .الباحث الشخصيمثل رأي  یویضیف الباحث أن ما أخذ من الكتب األخرى من أدبیات ال
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 :مشكلة الدراسة  - ب

والغرب أزمة متفاقمة  إیرانة بین اإلیرانیكون األزمة النوویة من تنطلق مشكلة الدراسة 

تشكل محور قلق وهاجس  حیث أنها ومستمرة، وتعد حدیث الساعة في جمیع الصحف العالمیة،

ة ساخنة لها تأثیر كبیر في الشرق األوسط، وتعد قضی" اإلسرائیلي"ن یؤرق استقرار الكیا ،خطیر

 طرحت في المحافل الدولیة وقد في المنطقة العربیة والعالم،" اإلسرائیلي"على مستقبل الصراع 

  :دراسة التركیز على، لذلك ستحاول هذه اللقاءات ومؤتمرات عدة

لموضوع " اإلسرائیلیتین"دراسة كیفیة معالجة صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت 

  .إلیرانيالبرنامج النووي ا

  :أسئلة الدراسة - ج

حول " هآرتس ویدیعوت أحرونوت" "اإلسرائیلیتان"ما الموضوعات التي عالجتها الصحیفتان  - 1

 البرنامج النووي اإلیراني؟

 ما األسالیب المتبعة في معالجة موضوع البرنامج النووي اإلیراني؟ - 2

لقضایا المتعلقة ا مة في صحیفتي الدراسة لدى معالجتهاالصحفیة المستخد نواعما األ - 3

 مج النووي اإلیراني؟بالبرنا

ت علیها صحیفتا الدراسة في معالجة موضوع البرنامج النووي اعتمدما المصادر التي  - 4

 اإلیراني؟

 -المستخدمة في معالجة البرنامج النووي اإلیراني من حیث العناوین اإلبرازما عناصر  - 5

 لدراسة؟واأللوان في صحیفتي ا - واإلطارات -والرسوم -والصور
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  : أهداف الدراسة -د

إلى معرفة ماهیة معالجة الصحافة اإلسرائیلیة للبرنامج النووي اإلیراني،  تهدف هذه الدراسة

  : وقد انبثق عن الهدف الرئیس عدة أهداف فرعیة تمثلت بما یأتي

هآرتس ویدیعوت "التعرف إلى الموضوعات الرئیسة المختلفة التي عالجتها صحیفتي   - أ

 .حول البرنامج النووي اإلیراني" إلسرائیلیتینا" "أحرونوت

، في معالجة )المختلط -التحلیل والتفسیر -الحوار -السرد(التعرف إلى األسالیب المتبعة   -  ب

 .موضوع البرنامج النووي اإلیراني

حدیث  -مقال  - خبر(التعرف إلى األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي الدراسة   -  ت

 .، لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج  النووي اإلیراني)یركاریكات  -تقریر   -تحقیق 

التعرف إلى المصادر التي اعتمدتها صحیفتا الدراسة في معالجة موضوع البرنامج النووي   -  ث

 .اإلیراني

المستخدمة في معالجة البرنامج النووي اإلیراني من حیث   اإلبرازالتعرف إلى عناصر   - ج

 .في صحیفتي الدراسة) األلوان -اإلطارات  - م الرسو   -الصور -العناوین (
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  :أهمیة الدراسة -ه

تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهدافها، التي تلقي الضوء على قضیة ساخنة لها تأثیر كبیر 

كونها  في المنطقة العربیة والعالم، إذ تكمن أهمیة الدراسة" اإلسرائیلي"على مستقبل الصراع 

ونظرتها بصورة  ،اإلیرانيلبرنامج النووي ل ومعالجتها" اإلسرائیلیة"فة الصحا ء علىستلقي الضو 

 :لك تكمن أهمیة هذه الدراسة في النقاط اآلتیة، ولذذاتیة أو موضوعیة لهذا الموضوع

للكیان  المجتمعیة البنیة على كبیر أثر من له لما للغایة حساساً  موضوعاً  الدارسة تتناول - 1

 . ن تهدید إیران لهلخوفه الدائم م" اإلسرائیلي"

ونها ك المتعلقة بعنوان الدراسة محاولة تقدیم دراسة علمیة جدیدة في مجال الدراسات الصحفیة - 2

 .ذات عالقة آنیة بموضوعات الساعة األكثر حیویة وسخونة في العالم

للبرنامج " اإلسرائیلیتین" هآرتس ویدیعوت أحرونوت الضوء على كیفیة معالجة صحیفتي تلقي - 3

یران ومتابعة رد  5+1وذلك یكمن في تغطیتها للمفاوضات الجاریة بین دول  اإلیرانيالنووي  وإ

 .الحكومة اإلسرائیلیة على هذه المفاوضات

 .واإلعالم السیاسیة العلوم مكتبة إلى جدیدة إضافة - 4
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 :صطلحات الدراسةم - و

ر الصحیحة أوجه النشاط االتصالیة تستهدف تزوید الجمهور بالحقائق واألخبا :اإلعالم -1

والمعلومات السلیمة عن القضایا والموضوعات والمشكالت ومجریات األمور بطریقة 

موضوعیة بدون تحریف مما یؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك 

واإلحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقین للمادة اإلعالمیة بالحقائق والمعلومات 

حة عن هذه القضایا، مما یسهم في تنویر الرأي الصائب لدى الجمهور والموضوعیة الصحی

  .)165،ص1993زلطة،(في الوقائع والموضوعات والمشكالت المثارة المطروحة

، الصفحة هي والصحیفة ،صحف أو صحائف جمع صحیفة من): (Journalismالصحافة -2

 القرطاس هي الصفحة أو والصحیفة ،الجلد بشرة هي الوجه صفحة أو الوجه وصحیفة

 وعلمها ،صحیفة  فسمیت وجهان؛ فیها الجریدة وورقةعلى وجهها،  كتب ورقةٌ  أو ،المكتوب

ها أو ي فنّ   Journalism)( سمهاا اإلنجلیزیة وباللغة .صحفیاً  :یسمى ولهااز مو  .صحافة سمّ

 ( لمةكو  ،یوم يأ ،الفرنسیة) Jour( كلمة مشتقان إحدى وهي)  Journal( أصل من

(Journale أوكسفورد قاموس وفي .یومي باألساس تعني بالفرنسیة (Oxford 

Dictrionary)  بمعنى صحافة كلمة تستخدم Press)  (ونشر بالطباعة مرتبطٌ  شيٌء  وهي 

 Journalism)(و الصحیفة ویقصد)  Journal( أیضاً  تعني وهي والمعلومات األخبار

 صناعة هي الصحافة أن ستنتجن وهنا .يالصحف بمعنى Journalist) (و الصحافة بمعنى

 تحقیقات من الصحفیة الموضوعات وكتابة، األخبار باستقاء وذلك ،والمجالت ئدراالج إصدار

 رائدالج في ذلك كل ونشر واإلعالنات الصور جمعو  ،وأعمدة ومقاالت وأحادیث

  .315)،ص2004،حجاب(تالمجالو 
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كعلم، وكدراسة، وككتابة  ةهو مفهوم اقرب للداللة على الصحاف): (Journalismالصحافة -

  ).9،ص2000خضور،( :ستخدم بمعاٍن متعددةا تكنظریة، ولذلك نراهصحفیة، 

 األدبي للصحفیین -النشاط، العمل الفكري. 

 مجموعات الصحف الدوریة. 

 عة والتلفزیونذاجمیع الصحف، ووكاالت األنباء، والقسم التحریري في اإل. 

 فرع من العلوم االجتماعیة. 

هي الصحافة التي أتت في خدمة الحركة الصهیونیة تحقیقًا وترجمة  ":إلسرائیلیةا"الصحافة  - 3

للنشاط الصحفي الذي رافق وتطور ونما بحركیة النشاط الصهیوني خارج فلسطین وداخلها 

 .)17،ص2006،عوض(منذ بدایات القرن التاسع عشر وامتد حتى هذه اللحظة

، "زلمان شوكن"اللغة العبریة ویمتلكها بهي صحیفة یومیة صباحیة، تصدر : صحیفة هآرتس - 4

، تحتجب أیام السبت واألعیاد الیهودیة، "الیساري" "اإلسرائیلي"وتنتمي إلى الخط السیاسي 

تمیل إلى تأیید أحزاب الوسط، و  "اإلسرائیلیة"شأنها في ذلك شأن جمیع الصحف الیومیة 

دیة المیالة لتشجیع وخاصة حزب األحرار المستقلین، وتدعم مواقف الشخصیات القیا

، وتنشر مقاالت وتعلیقات ارصانة و  "اإلسرائیلیة"، وهي أكثر الصحف لمحلیةالبرجوازیة ا تزانًا

مؤیدة و تجاهات، تتخذ مواقف مستقلة أحیانًا بأقالم شخصیات وكتاب ومراسلین متعددي اال

نها أحیانًا  ر الجمعة معارضة من الحكومة والفئات السیاسیة األخرى، تصدر نهاأخرى وإ

 مهمةملحقًا بحجم العدد الیومي، فیه مقاالت سیاسیة وثقافیة واجتماعیة 

 .)239ص،1974قهوجي،(
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م، وهي 1939صحیفة یومیة سیاسیة مستقلة تأسست عام : صحیفة یدیعوت أحرونوت -5

، 2008مهدي،سامي،(صحیفة معادیة للعرب وتنشر األخبار المثیرة دون التحقق من صحتها

  .)30ص

. ال أنها ذات میول یمینیة متطرفةإم من أنها صحیفة ذات صبغة تجاریة ومستقلة على الرغو 

ساسًا على اإلعالنات، كما جعل منها صحیفة أوطبیعة الصحیفة التجاریة جعلها تعتمد في دخلها 

  ).60ص،2005جمال،(واسعة االنتشار

أو المشكلة أو تعني التدخل في طریقة تناول العرض، وتقدیم القضیة  :المعالجة الصحفیة - 6

الحدث، وذلك باستخدام األسالیب والتقنیات المالئمة الذي یؤدي إلى تحقیق هدف أو عدة 

 ).30،ص2009،المدني(أهداف 

هي عملیة فحص وتدقیق وسائل اإلعالم أو الصحافة لما ینشر عن حدث معین : المعالجة -

هور المستهدف، لضمان في وقت وزمان معینین یراد فیها أن تخرج بأفضل طریقة ووسیلة للجم

وهي أیضًا طریقة تناول الصحیفة لقضیة أو موضوع من . رضا الجمهور وكسب اهتماماته

  ).التعریف إجرائي(ناحیة المضمون أو التحریر أو اإلخراج 

وهي التناول الصحفي لموضوعات معینة من خالل مضمون الرسالة  :لمعالجة الصحفیةا -

اول الرسالة وعرضها من حیث محتواها، وأیضًا الشكل الخاصة بهذه الموضوعات، وطریقة تن

 ).117،ص1985میخائیل،(الذي تظهر فیها هذه الرسالة على صفحات الصحف 

الحالي من بناء مفاعالت نوویة إیرانیة حیث یتألف البرنامج النووي  :اإلیرانيالبرنامج النووي  - 7

وتسعى . لتخصیب الیورانیوم نووي، ومحطة "شهربو "قع بحث، منجم یورانیوم، مفاعل عدة موا

ة الحصول من خالل البرنامج النووي على تطویر القدرة على إنتاج الطاقة اإلیرانیالحكومة 
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 2010میغاواط من الكهرباء سنة ) 6000( إلىالنوویة لتولید الكهرباء والوصول 

 .)69،ص2007الحیاتي،(

والتنافس التي كانت توجد  هو مصطلح یستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر: الباردةالحرب  - 8

ربعینیات حتى الفترة في منتصف األ وحلفائهم من واالتحاد السوفیتي الوالیات المتحدة بین

 ).موسوعة ویكبیدیا( أوائل التسعینیات

 .مانیاأل+ هي دول دائمة العضویة في مجلس األمن  :)5+1(دول  - 9

  :حدود الدراسة  - ز

  :نفذت الدراسة ضمن الحدود اآلتیة

، وهي الفترة الواقعة ما وتتمثل في الفترة الزمنیة التي أجریت علیها هذه الدراسة :الحدود الزمانیة - 1

  .)30/6/2014-1/1/2014( بین

  .اقتصار الدراسة الحالیة على كل من صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت: الحدود المكانیة - 2

للبرنامج " اإلسرائیلیة"یكرس المجال الموضوعي للدراسة في معالجة الصحافة  :دود التطبیقیةالح - 3

وتمثل هذه المعالجة في فئات تحلیل المضمون كافة التي سیحللها ) 2014(النووي اإلیراني لعام 

 .الباحث خالل الفترة المشار إلیها أعاله المذكورة في الحدود الزمنیة

  :محددات الدراسة  -  ح

 .تصر هذه الدراسة على استمارة تحلیل المضمون المصممة لهذه الغایةتق - أ

هآرتس ویدیعوت (المطبوعة الیومیة، المتمثلة بصحیفتي " اإلسرائیلیة"تشیر هنا إلى الصحافة   -  ب

 .، كنموذج یتماشى من بقیة الصحف األخرى للتغطیة الصحفیة)أحرونوت

 .العینة التي قام الباحث بتحلیلها  -  ت
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  األدب النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني

  األدب النظري: القسم األول

  نظریات الدراسة 

) األطر الخبریة لإلعالم(و) ترتیب األولویات(نظریات  عتمد الباحث خالل الدراسة علىا

  .)ةاإلعالمیحارس البوابة (و

 (Agenda-Setting Theory)نظریة ترتیب األولویات  -1

خالل  –وبخاصة دراسات االتصال السیاسي  –شهدت بحوث االتصال الجماهیري 

 1980)شایفي(صفه و ات نقطة واضحة للتحول فیما یتصل بنماذج االتصال، وهو ما یالسبعین

(Chaffee)   بالتحول من النموذج اإلقناعي إلى النموذج الصحفي، توجه النموذج اإلقناعي

نظر النموذج . وتحریكها لتقییم ممارسات االتصال على أساس فاعلیتها في تعبئة الجماهیر

الصحفي إلى دور وسائل اإلعالم كأداة لتزوید الجمهور بالمعلومات الالزمة لهم في عقد 

اختیاراتهم حول الشؤون والقضایا العامة، إذ استلزمت هذه النظرة الجدیدة في تیسیرها جیًال جدیدًا 

والنفسیة والسیاسیة إلى جانب  من الباحثین الذین جمعوا بین الخبرة بمجاالت العلوم االجتماعیة

تأجیل اهتمامهم بالعمل الصحفي، وهؤالء تبلورت لدیهم فكرة قیام وسائل اإلعالم بدور رئیس في 

  .)60،ص2006الحدیدي،( تزوید الجمهور بالمعلومات، ال في إقناعهم

تقوم النظریة على  فرضیة هدفها أن الوظیفة األساسیة لوسائل االتصال ال تكمن في 

كیف یجب أن یفكر وذلك لعدم فاعلیة ذلك دائمًا، بل فیما یجب أن یفكر وما : ل للجمهورالقو 

التركیز الذي ینبغي أن یعرف وأن یشعر فیه، وبهذا تفترض وجود اختیارات معینة ومحدودة یتم 
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، على اعتبار أن كثرة األحداث في  الیوم تقتضي إبراز مواضیع أو شخصیات دون علیها بشدة

  .)85ص،2010العالق،( اإلعالمیة للوسائل المختلفةیًا مع التوجهات أخرى تماش

وتوجهت أنظار الباحثین لدراسة تأثیرات وسائل اإلعالم على المستوى المعرفي أكثر من 

  .تأثیراتها على مستوى االتجاهات، ویجسد منظور وضع األجندة أهم أسس هذا النموذج الصحفي

  ویاتنظري لنظریة ترتیب األولاإلطار ال

توصل الباحثون إلى أدلة تدعم أركان فرضیة نظریة األولویات واألجندة، من خالل تدبر 

معامل االرتباط للربط بین حجم التغطیة الخبریة للقضایا وترتیب هذه القضایا ذاتها لدى الفئة 

 وقد دعمت هذه الدراسات واألبحاث الفكرة الشائعة على وجود. 0.98المترددة من الناخبین نحو

عالقة لالرتباط السبب بین بروز الخبر بوسائل اإلعالم وبروزه لدى الجمهور، وعدم اعتماد وسائل 

اإلعالم في تغطیتها الخبریة للقضایا العامة كحرب فیتنام ومشكلة المخدرات من خالل مؤشرات 

ن كانت في الحقیقة أ قل مستمدة من الواقع الحقیقي بقدر ما سعت إلبراز بعض القضایا حتى وإ

جدیه وأهمیة واألغرب من ذلك هو اعتقاد الجمهور بأهمیة هذه القضایا غالبًا ما یتفق أو یتسق 

 مع طریقة تغطیتها الخبریة أكثر من قیامه باالعتماد على مؤشرات حقیقیة

  ).92،ص2011المشاقبة،(

وتتصل نظریة وضع األجندة في أساسیاتها بقدرة الوسائل اإلخباریة على إبراز أهمیة 

ّسر تقترح نظریة وضع األجندة أن وسائل ا لقضایا السیاسیة وتشكیلها بذهن الجمهور، وبشكل میَ

اإلعالم دورها في انتقاء وتسلیط الضوء على بعض األحداث، أو الشخصیات أو القضایا المعنیة 

تبني  وعبر تكرارها لهذه العملیة، ومن واقع االتساق بین ما تقدمه وسائل اإلعالم یبدأ الجمهور في
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األجندة التي تطرحها هذه الوسائل اإلخباریة بما یقوده للتصدیق واالقتناع الفعلي بأهمیة بروز هذه 

  .)61ص،2006الحدیدي،( األحداث والشخصیات والقضایا دون غیرها

  :فرضیة النظریة

حو في تركیز انتباه الجمهور ن اً كبیر  اً تنطلق هذه النظریة من فرضیة أن لوسائل اإلعالم تأثیر 

وقضایا معینة، وطرح رؤى تراعي المساواة في النوع یمكن أن یؤدي االهتمام بموضوعات وأحداث 

  ).329ص،2012المزاهرة،( إلى اهتمام  الجمهور في هذه القضایا

  االنتقادات التي وجهت لهذه النظریة

نرى  من خالل النظر إلى الدراسات التي تناولت أبرز االنتقادات التي وجهت لهذه النظریة

  .)93ص،2011مشاقبة،ال( :في اآلتيأنها تمثلت 

اعتمد الباحثون المؤیدون لهذه النظریة أي األجندة اإلعالمیة على مكونات سطحیة ظاهریة في  - 1

تحدیدهم ألهم القصص الخبریة التي یقدمها اإلعالم في تغطیته، لجأ الباحثون إلى حصر عدد 

ومن . لتحدید أجندة وسائل اإلعالم حول هذه القضیةالقصص المتناولة لقضیة ما واعتباره مقیاسا 

جهة أخرى لخص بعض الباحثین أهم مقاییس تحدید المحتوى بشأن بروز القصة اإلخباریة على 

موضوع القصة، العناوین، الصور، حجم العامود، أشرطة الفیدیو، والمثیرات : الشكل اآلتي

زیوني فكل ذلك ال یمثل سوى مثیرات وعالمات البصریة الثابتة بالنسبة لإلعالم المرئي أو التلف

 .غیر ذات عالقة بالمحتوى الخبري

أي تحدیدهم ألهم القصص الخبریة التي یقدمها : االعتماد على المكونات السطحیة الظاهریة - 2

اإلعالم في تغطیته، حیث لجأ الباحثون إلى حصر عدد القصص المتداولة للقضیة المتناولة 
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أجندة وسائل اإلعالم حول القضیة، إن هذا التأثیر السطحي الثانوي لوضع وعّده مقیاسًا لتحدید 

 :األجندة اإلعالمیة إلى أجندة الجمهور قسم القضایا إلى

 .القضایا ذات العالقة المباشرة بخبرات الفرد: القضایا المتطفلة  - أ

 .أي البعیدة عن االحتكاك بخبرة الفرد الیومیة المباشرة: القضایا الال متطفلة -  ب

 .ن تأثیرات نظریة األجندة هي تأثیرات قصیرة األجلإ -  ت

نخلص في النهایة إلى تأثیرات وسائل اإلعالم على الجمهور على ضوء نظریة األجندة  -  ث

وترتیب األولویات یتم من خالل اختصار الحصیلة المعرفیة للجمهور على مسائل محددة ال 

 .العاطفیة مثالً  تعدو في الغالب البرامج الریاضیة والترفیهیة والمواضیع

ة التي تعقدها وسائل اإلعالم على أساس اإلعالمیإن إدمان الجمهور على استهالك المواد 

لىمشكلة و  إلىأجندتها یؤدي   ،حدوث تأثیر بما یشمل على تلك المواد من قیم وأنماط وحیاة إ

  .وهذا وجه آخر للتأثیر التراكمي لوسائل اإلعالم

  :إیجابیات هذه النظریة

العلماء أن نظریة ترتیب األولویات أو األجندة من النظریات المتعلقة بجمهور اعتبر 

  :وسائل اإلعالم وترتبط بسلوك فئة من الجمهور، أي أنها تحاول وتركز بالذات على السؤال اآلتي

  ؟أي ما الهدف الذي ترید تحقیقه یتابع الجمهور وسائل اإلعالم؟ اذالم

جندة تمكن من معرفة طلبة الجامعات للحصول على إن نظریة ترتیب األولویات أو األ

المعلومات من اإلنترنت وتساعد على زیادة المعلومات العلمیة واإلعالمیة واإلسهام في عملیات 

البحث الحتوائها على كثیر من المعلومات والمعارف المتنوعة مما یجعل الجمهور یعتمد على 

  .)102،ص2011العالق،( اإلنترنت كلیًا أو جزئیاً 
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یحتل اهتمام  اإلیرانينظریة ترتیب األولویات في الدراسة كون البرنامج النووي  اختیارتم 

، إذ أولت البرنامج "أحرونوتویدیعوت  هآرتس"وبالتحدید صحیفتي الدراسة " اإلسرائیلیة"الصحافة 

لحكومة التي اعتمدوا فیها على آراء ابالغة بأقالم كتاب صحف الدراسة  أهمیة اإلیرانيالنووي 

" اإلسرائیلیة"، ولكون الصحافة "سرائیلإل"ن البرنامج النووي یشكل الحیز األمني ، إذ إ"اإلسرائیلیة"

بشكل عام تعبر عن آراء منسجمة مع حكومتها فإن إعالمها بما في ذلك الصحافة المقروءة تتبع 

منطقة الشرق  إلى والتفوق العسكري الذي تشهده والتخوف من وصوله یرانالمشهد النووي إل

بشكل خاص، وبالتالي فنظریة ترتیب األولویات تعد مناسبة جدًا لموضوع " إسرائیل"األوسط و

  .الدراسة

 نظریة األطر الخبریة اإلعالمیة -2

  مفهوم األطر النظریة لإلعالم

ینة فتحدث التأثیر القوي والفعال مع كل ما یعطي للمتلقي من أخبار حول موضوعات مع

 قي ومصدره المعلوماتي دقیق وصادقیتلقاه الشخص هو الحدیث حقیتأكید أن كل ما ال

  ).28،ص2010العدوي،(

  :األصول التاریخیة لتطور نظریة تحلیل األطر إعالمیاً 

قبل تتبع التطور التاریخي لنظریة تحلیل األطر في الدراســـــات اإلعالمیة تجدر اإلشارة 

بأن   Schattschneider 1960" شانشنفیر" تبةإلى أن بدایة االهتمام باألطر بدا مــع مــا ك

الصراع السیاسي لیس مجرد مناقشة یمكن أن یتفق خاللها أطراف الصراع على تحدید القضایا 
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ولكن تملك السلطة وحدها الید العلیا في وضع , حدید ماهیة موضوعات هذه المناقشةأو ت, مقدماً 

  ).162،ص2006لحدیدي،ا( قضایا المطروحة وتحدید موضوعاتهابدائل هذه ال

  تطور مفهوم األطر في مجال االتصال

الوسیلة اإلعالمیة في  فیهعلى فحص واستكشاف مدى ما تقوم  یعتمد تحلیل األطر

وهنالك من تعرج . تأطیرها للمشكلة ومدى تأثیرها بالتبعیة في مستویات فهم الجمهور لهذه القضیة

فیما , )وباتسون, ومینیسكي , وجوتمان , أطلویك (لهذا الموضوع من خالل المهتمین بدراسته وهم 

وهي وجهة الفرد المنظورة , یتوقعون من تطوراتهم المفاهیمیة الرامیة إلى تحید التعریفات التابعة لها

  ).28،ص2010العدوي،( یقها في تعریفه للحدث أو المشكلةمد لتطبتالتي یع

 إال أنه كان مرتبطاً , راسات األطرعما عنته د یذهب بعیداً " شاتشنیدر"ویبدو أن ما كتبه 

ذلك أن الصراع السیاسي یقوم في جوهره على مجموعة , بعض الشيء بما یعنینا نحن من األطر

, من األفكار التي تبدو عادة في صورة معقدة ومتشابكة ودائما ما تكون خاضعة لتفسیرات متنوعة

وكما , شأنها أن تدعم مواقفهم أشیاء من ودائمًا ما یحاول المدافعون عن هذه األفكار طرح

فإن الرؤساء وأعضاء المجالس النیابیة والخبراء والمحللین السیاسیین والمحررین " شاتشنیدر"توقع

وهذه المداوالت المستمرة بین النخبة یتم , والكتاب جمیعهم یبدو أنهم في حالة من حرب الكلمات

إلعالم بتمطیرهم بوابل من المقترحات نقلها إلى الغالبیة العظمى من الجماهیر عبر وسائل ا

وهذا ال یعني أن أفراد الجمهور غیر قادرین على تكوین بناءات  .المتعلقة بالقضایا وكیفیة فهمها

ولكن ما یحدث غالبًا هو أن تحدید ما یجب أن تكون علیه , فهم من وجهتهم للواقع السیاسي

ر للقضیة التي تسود بین النخبة ربما القضیة یقع على عاتق من یحاول أن یجعل رؤیة الجماهی
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وهذه التفسیرات یطلق علیها األطر , تؤثر جوهریا على كیفیة فهم الجمهور العادي للقضایا

Frames )،163،ص2006الحدیدي.(  

  News frame: مفهوم اإلطار الخبري

  :یمكننا تقسیم الباحثین الذین اهتموا بوضع تعریفات لألطر إلى ثالث فئات

جتماعي في تقدیم مفهومهم  اال/ سیولوجيى هؤالء الذین اتبعوا األصل السو تشمل األول

النفسي في تعریفهم /أما الفئة الثانیة فتشمل هؤالء الذین اتبعوا األصل السیكولوجي, لإلطار الخبري

بینما تشمل الفئة الثالثة هؤالء الذین توجهت محاوالتهم للدمج بین المفهومین , لذات المفهوم 

 " جامسون"یأتي كل من   "جوفمان"لى رأس المجموعة األولى فع, االجتماعي والنفسي: ابأصلیهم

Gamson 1989 , جتلین"و" Gitlin 1980 ,كریجلر"و" جاست"و" نیومان"و "

Neumann,Just&Crigler1992  كانمان"و"فرسكي"ویمثلها تعریف (أما المجموعة الثانیة ("

" انتمان" بینما یمثل المجموعة الثالثة , خاص  على نحو Lyenger 1991"أینجر" فیقودها

Entman ,كوزیكي" وبان و "Pan &Kosicki 1993 .  فمن ناحیة قدمت دراسات األطر

الخبریة التي اعتمدت على المفهوم في أصله االجتماعي تحلیلها الكیفي للمحتوى الخبري 

 Interesجماعات المصلحة  ومحاولتها الستنتاج تأثیراته المتوقعة على الجمهور أو على بعض

Groups  ,جتلین" فنجد "Gitilin 1980 وقد تفحص في دراسته ما فعلته وســـائل اإلعالم , كمثال

في تصویرها للحركة المناهضة للحرب الفیتنامیة على ید إحدى المنظمات الطالبیة الیساریة 

في لحركة إلى اإلسهام وكیف أدى اإلعالم بطریقة عرضه لهذه ا, الجدیدة في أواخر الستینات

  ).172،ص2006الحدیدي،( تهمیش دور المنظمة بشكل عام
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وبشكل عام نلحظ روتینیة بحوث تأثیرات وسائل اإلعالم الموجودة حالیا في تصویرها 

وبإمكاننا تحدید اثنتین من النظریات الناجحة التي وجهت , للجمهور كمجرد تابع للرسالة اإلعالمیة

وهما نظریتا وضع , واالجتماعیة في تنــــاول موضوعات االتصال السیاسيغالبیة مداخل العلوم 

واللتان بزغتا بأضوائهما عقب   >Framingوتحلیل أطر القضیة   Agend Setting-األولویات

فشل دراسات اإلقناع في إثبات أي من التأثیرات القویة لوسائل اإلعالم إذ برغم ما أمكن تسجیله 

ن بعض ة فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة من تأثیرات إقناعیة بدت ععبر الدراسات المعملی

  ).70،ص2001علي،( الرسائل اإلعالمیة المحددة

أن ثمة اختالف أساسي یفصل بین أدبیات البحث الخاصة باألطر وتلك الخاصة 

ور في بالمرحلة الثانیة لوضع األجندة من ناحیة اهتمام األخیرة بفحص تأثیرات األطر على الجمه

على مجرد بحث األطر  بینما ركزت عدید مـن دراسات تحلیل األطر, تحدیده ألولویات اهتمامه

  ).169،ص2006الحدیدي،( في حد ذاتها

 ) Gatekeeping Thheory(اإلعالمیةنظریة حارس البوابة  -3

ة أحد العناصر الفاعلة في نظام العمل الذي اإلعالمییعد القائم باالتصال داخل المؤسسة 

یرسمها أصحاب الملكیة أو القائمون علیها، وتتفق مع  وًال إلى مجموعة من السیاساتدین أی

التزام القائم باالتصال بهذه السیاسات التي قد تكون معلنة  ذه المؤسسات، ویعدأهدافهم من إنشاء ه

ار من خالل عالقات التزامل واالنتماء، یعد التزامه فیها ضرورة الستمر  شفهاأو مستترة ویكت

یظهر من عملیات المراجعة للمحتوى  لتزامالمؤسسة واستقرارها في عالقتها بالمجتمع، وهذا اال

 إلىحتى یتسق مع هذه السیاسات سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعدیل، بما یشیر في النهایة 
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تحدد التحیز في إنتاج المحتوى نحو خدمة السیاسات الخاصة بالمؤسسة المعلنة أو المستترة التي 

  .)537ص،2012األبشیهي،( ئم باالتصال أثناء ممارسته لعملهما ال یجب أن یتعلمه القا

العملیة التي  إلىلیشیر  1947مصطلح حارس البوابة في عام " كیرت لوین"وقد استخدم 

وخالل هذه القنوات تمر بعدة . الجمهور إلىة في القنوات حتى تصل اإلعالمیتسیر فیها المادة 

فیها تصریحًا بالمرور من هذه النقاط التي تشبه حواجز التفتیش، وفي هذه النقاط یتم  نقاط تكتسب

وكلما ازدادت المراحل التي تمر فیها المادة . ال یمري تقریر یمر أو إصدار التصریحات، أ

اس بوابة" لوین"وسماها . ة ازداد عدد هذه النقاطاإلعالمی وفي . بوابات، والذین یقفون علیها حرّ

دارة المحطات وممن لهم سلطة و  والتحریر النشر :یة اإلعالم یمثلون وظائف متعددة منهمعمل إ

  .)156ص،2006العبداهللا،( وقیمته بالنسبة لجمهور المتلقین تقییم المحتوى لتحدید عالقته

  من هم حراس البوابة؟

درها إنهم األشخاص الذین یقومون بالتقاط وجمع األخبار واألنباء والمعلومات من مصا

اإلخباریة سواء أكانت وكاالت األنباء أو الصحف أو األفراد أو المؤسسات أو الجماعات أو 

  ).191،ص2011المشاقبة،( الجماهیر فكل هؤالء هم حراس البوابة

اس البوابة؟   متى نشأت دراسات حرّ

أجریت أول الدراسات في الخمسینیات حیث جرت سلسلة من الدراسات الهامة ركزت على 

ور الرئیسة لحراس البوابة بدون استخدام مصطلح حراس البوابة حیث جاءت هذه الدراسات المحا

تحت مضامین شتى أهمها السیطرة والتحكم التنظیمي واالجتماعي في غرفة التحریر واألخبار 

واإلدراك المتناقض لدور ومركز أو وضع العاملین التي تؤثر على اختیار اإلعالمیین والمحررین 
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وارن "ن لعرضهم على األنباء واألخبار، ومن أبرز هؤالء الباحثین األمریكیین كل من والصحفیی

وكن مكروري، وغیرهم من الباحثین  برید، وروى كارتز، وستارك، وجیبر، وروبرت جاد، ووایت،

  ).295،ص1975رشتي،(

قائمة  وحداتونها ة كاإلعالمیتتمیز هذه النظریة أو هذا النموذج بتفرده بدراسة المؤسسات 

ة اإلعالمیعلى نظام معقد للسلطة والنفوذ والمراكز، فحینما ندرس ما یحدث داخل المؤسسة 

ففي داخل تلك المؤسسات . كالجریدة أو التلفزیون نشعر بالدهشة من مدى تعقد وتشابك أعمالها

بالنسبة ونظرًا ألهمیة تلك القرارات . وخطیرة كل یوم بل كل دقیقة، قرارات مهمة ة تتخذاإلعالمی

للجماهیر یجب أن نعرف األسلوب الذي یتم بمقتضاه اتخاذ القرارات، والمراكز والمناصب التي 

المواد  اختیارتتخذ فعًال تلك القرارات، وطبیعة القائم باالتصال، واألمور التي تؤثر على 

كیف  فاألخبار هي ما یصنعه الصحفیون، ولكن. ة، والقیم والمستویات التي یعتنقهااإلعالمی

التي یفرضها الصحفي " األخالقیة"أو " المهنیة"یصنع أولئك الصحفیون األخبار؟ وما هي الجوانب 

أبو ( التي تفرض نفسها علیه "البیروقراطیة"على نفسه، أو ما هي طبیعة السیطرة 

  .)255ص،2010الحمام،

ة عالمیاإلعلى أن هناك من یقف على الرسالة  ارس البوابة اإلعالمیةنظریة ح اعتمدت

ویدیعوت  هآرتسونقصد هنا المعلومات التي یتحكم فیها القائمون باالتصال كون صحیفتي 

یعد من ضمن   اإلیرانيأن البرنامج النووي  خصوصاً ، "اإلسرائیلیة"تتبعان آراء الحكومة  أحرونوت

ه حراس ، فالخبر المنشور حول هذا الموضوع یتحكم فی"سرائیلإل"األمور الحساسة واإلستراتیجیة 

البوابة وفقًا لسیاسات وأجندات معینة، وعلى أثره فإن هذه النظریة تعد مالئمة جدًا لموضوع  

  .الدراسة، الذي استخدم فیه الباحث هذه النظریة إلبراز هذا الحدث
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  ةیسرائیلالصحافة اإل

  اإلسرائیلیةتطور الصحف 

من القرن المنصرم وكان  إن الصحافة باللغات غیر العبریة بدأت خالل فترة الثالثینیات

وما زالت تلعب دورًا دعائیًا مهمًا " إسرائیل"لها دور مهم في الدعایة الصهیونیة ما قبل قیام دولة 

بدأت الصحافة المكتوبة . بعد أن أخذت طابعًا یمینیًا في السنوات األخیرة خصوصاً حتى اآلن، 

  ).15-2ص،1998ة كیشیر،مجل( "إسرائیل"باللغة الروسیة تصدر في فلسطین قبل قیام 

ویوضح بحث لفالدیمیر كیرسك أنه تم اكتشاف صحیفتین باللغة الروسیة تصدران قبل 

في مرحلة البناء " إسرائیل"وتعني دولة " إیرتس یسرائیل فسترویكا"الصحیفة األولى " إسرائیل"قیام 

ولت من الوكالة الیهودیة، أما ا 1942-1947التي صدرت بعشرة أعداد بین  لثانیة فهي ومُ

  .)85،ص2005جمال،( أیضًا في الفترة ذاتهاصدرت  التي" فالكور"صحیفة 

حتى أواخر التسعینیات " إسرائیل"كان في " دان كاسبي ونلي إلیاس"وحسب دراسة أعدها 

  ).415ص،2000مجلة سسیولوجیا یسرائیل،(نشرة باللغة الروسیة 120

وباللغات غیر العبریة كالروسیة السابق صحف یومیة باللغة العبریة " إسرائیل"وتصدر في 

الصحف الیومیة هناك شبكة كبیرة من الصحف األسبوعیة  إلىذكرها واالنجلیزیة باإلضافة 

ویشیر الرواج الواسع نسبیًا . والشهریة ومجالت دوریة شبه محترفة تصدر عدة مرات سنویاً 

توى عاٍل من االستهالك مس إلىللصحافة العبریة ولمعظم الصحافة المكتوبة بلغات أخرى 

على الرغم من التراجع في نسب القراء، فإن نسبة االطالع  ،"سرائیلياإل"یمیز المجتمع  اإلعالمي
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وهذا یشمل % 80بعد أن كانت تبلغ نحو % 59نحو  إلىعلى الصحافة المكتوبة ما زالت تصل 

  ).456ص،2011،خالد،لكمی- فراجو  منصور.(باللغة العبریة وبلغات أخرى" اإلسرائیلیة"الصحافة 

عام " يسرائیلاإل"وفیما یتعلق بمرحلة ما بعد صدور وعد بلفور حتى إعالن قیام الكیان 

ِضَح بجالء ارتباط اإلعالم الصحفي الصهیوني باإلستراتیجیة السیاسیة  1948 " اإلسرائیلیة"وُ

ي برنامج العمل وتالزم مع وسائل العمل األخوي على النحو الذي تبلور فیه ذلك بصورة مركزة ف

في نیویورك عام  بالتیمورالصهیوني األمریكي، الذي عقد في فندق  بالتیمورالذب أقره مؤتمر 

الذي برزت فیه الدعوة رسمیًا إلنشاء دولة  بالتیموروهو البرنامج المعروف باسم برنامج  1942

ن  یة یهودیة معترف فیهاشاء قوة عسكر یهودیة في فلسطین كجزٍء ال یتجزأ من العالم الدیمقراطي، وإ

رفض الكتاب األبیض وهو الكتاب  إلىجانب الحلفاء، باإلضافة  إلىتقاتل تحت علمها الخاص 

والمطالبة بهجرة یهودیة غیر محدودة  1939الذي أصدرته الحكومة االنجلیزیة البریطانیة عام 

ثر انتهاء الحرب العالمیة ال. فلسطین تحت إشراف الوكالة الیهودیة إلى ثانیة أوشك اإلعالم وإ

نداًء  1946كانون األول  22الصهیوني أن یدخل مرحلًة جدیدة عندما وجه المؤتمر الصهیوني 

تأیید الشعب الیهودي في مطالبته بإنشاء دولة له  إلىدعا فیه األمم المتحدة وجمیع دول العالم 

  .)53-52،ص1987،منیرغازي-السعدي والهور( في فلسطین وفي عضویة األسرة الدولیة
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  "اإلسرائیلي"التي صدرت قبل نشوء الكیان " اإلسرائیلیة"أهم الصحف 

وهي جریدة یومیة، تصدر في تل أبیب، صدرت في وارسو ): المراقبة(صحیفة هاتسو فیه  - 1

 .م1905 –م 1903سنة 

صحیفة أسبوعیة تصدرها المنظمة الصهیونیة العالمیة، ظهرت في ): العالم(هاعوالم  - 2

م، وبرلین 1920- 1919، ولندن م1912- 1908م، وفیینا 1908-1907كولونیا 

 .م1950-1926، والقدس م1923-1924

م في القدس وتعمل على جمع 1915وهي صحیفة یومیة، أنشئت عام ): األرض( هآرتس - 3

كل عناصر السكان الیهود ،وفقا للتقالید الیهودیة، وتصدر مالحق في السیاسة واألدب 

 .)78-86م،ص1987أبو هالله، ( واالقتصاد

أیار  31تأسست في  عربیة یهودیة یحررها نسیم ملول وهي جریدة: بالعربیة السالم  - 4

 .في یافا 1920

وغیرها، " إسرائیل"تبحث في حیاة " فونسور باسیفیكي"جریدة یحررها : )إسرائیل(یسرائیل  - 5

یة والیونانیة وهي أسبوعیة تصدر باللغات العربیة والعبریة واالنجلیزیة والطلیانیة والفرنس

 .م30/5/1935واأللمانیة  واالسبانیة  والروسیة صدرت في القدس في 

تبحث في السیاسة واالقتصاد تصدر مرتین في " ناثان ملرز"جریدة حررها : بالعربیة هیكلیة - 6

 .م1939صدرت عام  بریةالیوم باللغة الع
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تبحث في القضایا " موردخاي شتاین"جریدة حررها : باللغة العبریة هاغبون ها دیمقراطي - 7

السیاسیة واالقتصادیة واألدبیة، وتصدر مرة واحدة في األسبوع باللغات العبریة العربیة 

 ).152-150،ص2014المشاقبة،( م19/11/1944واالنجلیزیة صدرت في 

  الصحف اإلسرائیلیة ما بعد االحتالل البریطاني لفلسطین

صحافة تغیراٍت جذریة یمكن إیجازها شهد قطاع ال 1948عام " الدولة العبریة"بعد قیام 

  - :على النحو اآلتي

تراجع دور الصحافة الحزبیة؛ وذلك لقوة جهاز الدولة من جهة وانخفاض مستوى االهتمام  - 1

 .بمؤسسة الحزب التي كانت تقوم مقام الدولة من جهٍة أخرى

 .لالعتماد على مصدر واحد للمعلومات" اإلسرائیلیین"تقلص استعداد  - 2

 .فة المستقلة القائمة على التنافس وتحصیل األرباح االقتصادیةنشوء الصحا - 3

وخاصة الحزبیة بحیث " اإلسرائیلیة"خالل االنتداب البریطاني على فلسطین نشطت الصحافة 

كانت تركز على الفروق اإلیدیولوجیة بین األحزاب والحركات الصهیونیة السیاسیة، لكن هذه 

  :)148،ص2014المشاقبة،( تيالصحف أجمعت على ضرورة تحقیق ما یأ

 ".إسرائیل"رفض المساس بأهداف الوجود الصهیوني على فلسطین الذي كان توطئة إلقامة   - أ

 .الدعوة لتكیف الهجرة إلى أرض فلسطین  -  ب

 .مساندة حق الیهود في البناء والسكن في أیة بقعة من أرض فلسطین  -  ت

 .على الغیري نفسه ولیس جل تكریس اعتماد الوجود الیهودرفع شعار العامل العبري من أ  -  ث
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بناًء على ما ورد سابقًا یمكن تقسیم النشاط الصحفي والصحافة المكتوبة بالذات باقتصارها 

هنا على الصحف المستقلة الخاصة بالصحافة التجاریة، وهي المتمثلة في الصحف الثالث 

إلى إمبراطوریات التي تملكها عائالت إعالمیة ذات نفوذ، فحولت نفسها " إسرائیل"األشهر داخل 

نما عقارات ومحطات إذاعیة وتلفزیونیة  إعالمیة كبرى ال تكتفي باحتالل الصحف فقط، وإ

ویعزو الدكتور أمل جمال صعود هذا القطاع الصحفي الخاص . ومصارف وحساباٌت في البنوك

لكبرى في إلى اهتزاٍز قوي في األسس السیاسیة والمیول األیدیولوجیة للمؤسسة المهنیة والتغیرات ا

توزیع السكان وتزاید عدد الناطقین بالعبریة كلغٍة أم، ورغبة الجمهور في صحٍف متحررة من 

وتتمثل هذه الصحافة المستقلة والتجاریة بالصحف الكبرى الثالث یدیعوت " التزاماٍت سیاسیة

صدار موزس وهي األوسع انتشارًا وقد طورتها العائلة من خالل إأحرونوت التي تملكها عائلة 

ُ  المكتوبة، شبكة من الصحف مًا في شبكات ودار نشر كبرى وأسبوعیة نسائیة وأخرى شبابیة وأسه

  .)26-25،ص2006عوض،( تلفزیونیة مختلفة

صحیفة معاریف وتعني المساء التي تأسست عام  - أیضاً –ومن الصحف المستقلة المؤثرة 

وت یتقدمهم رئیس التحریر إثر خالٍف حصل بین عدد من المحررین في یدیعوت أحرون 1948

وبین إدارة الصحیفة، فتم تأسیس معاریف التي ظهرت في البدایة تحت اسم یدیعوت معاریف 

  .)109،ص2006أنور،( وتعني أخبار المساء، وهي ذات ملكیة خاصة لعائلة نمرودي اإلعالمیة

ت ن قراء هذه الصحیفة بموجب استطالعاهآرتس فتعد صحیفة النخبة إذ أأما صحیفة 

 الرأي هم من ذوي المؤهالت العلمیة والثقافیة، والكبیرة مقارنًة مع الصحف الیومیة الكبرى، وتعود

ملكیتها لعائلة شوكین، حیث تمتلك هآرتس شبكة من الصحف المحلیة وصحف أسبوعیة باللغة 
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یر مطبعة ودار للنشر وشركات حاسوب وأسهٍم في الشركات التي تد الروسیة باإلضافة إلى

  .)157-156،ص2014المشاقبة،(ات التلفازشبك

یمر منذ سنوات بتحوالت عمیقة وتطورات واسعة، " يسرائیلاإل"من المعلوم أن اإلعالم 

كالخصخصة واللیبرالیة االقتصادیة والدیمقراطیة السیاسیة والتعددیة في اإلنتاج والبث التلفزیوني 

ال الصحافة واإلعالم، ودخول أصحاب عي، وتعدد المالكین وازدیاد حدة التنافس في مجذاواإل

إلى مجاالت ) أحرونوت، معاریف، هآرتسیدیعوت (یومیة الكبرى الخاصة شبكات الصحف ال

هذه التحوالت والتغییرات . البث التلفزیوني واإلنترنت التي تدرُّ أرباحًا عالیة بتكالیف غیر كبیرة

  .)35ص،2005مدار،( االلكترونیة التي انعكست على مبنى اإلعالم وكمیة القنوات اإلعالمیة

    صحف الدراسة

لصحیفة تجسدت في مستوى لغوي عاٍل وقد طورت هیئة التحریر صورة نخبویة عن ا

في ترویجها لنفسها وعلى امتداد سنین " هآرتس"وعبرت . قةیعمومصداقیة وتنوع في التحلیالت ال

الجتماعیة والسیاسیة ، وهي منتشرة وسط النخبة ا"صحیفة ألشخاص یفكرون"طویلة أنها 

من بین مئات الشركات الصناعیة في  76وتصنف الصحیفة في المكان . واالقتصادیة والثقافیة

ملیون دوالر، كما وأن للصحیفة موقعًا على شبكة  96، وتقدر حصیلة مبیعاتها السنویة "إسرائیل"

  .)58- 57ص،2005،جمال( االنترنت

م العسكري البریطاني في فلسطین نشرة ، عندما أصدر الحكم1918في  هآرتستأسست 

، حیث تم شراء )رتس هكدوشاحدشوت ما(، )من األرض المقدسة أخبار( أسبوعیة بالعبریة بعنوان 

حداشوت " سحق لیب غولدبرغ وجعلها جریدة یومیة باسمعمال الیهودي إاألسهم على ید رجل األ
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خیرة  إلیهاصهیوني لیبرالي وانضم عبرت الجریدة عن خط  ).هآرتس(ثم ) أخبار البالد" (هآرتس

  ).481،صم1987جوني،،و منصور( الكتاب والمفكرین الیهود المنفتحین

منذ " إسرائیل"كونها صاحبة أعلى توزیع في  أحرونوتترجع أهمیة صحیفة یدیعوت 

 یمثلون ثلثي قراء الصحف العبریة ، وقرائهاالسبعینیات من القرن العشرین وحتى اآلن

  ).109،ص2006أنور،(

هیرتزل ( صحیفة یومیة سیاسیة مسائیة، إال أن رئیس تحریرها السابق تعد أحرونوتیدیعوت 

وكان عضوا في جماعة شتیرن ویؤمن بأفكاره حتى . من أكثر الصحفیین عداء للعرب ) روزنبلوم

  ).97،ص2004الرفوع،( اآلن ویعمل بوحیها

سیاساتها التحریریة في  تتماشى "یةإسرائیل" هي صحیفة إن صحیفة یدیعوت أحرونوت

عرض القضایا اإلخباریة الخارجیة ذات الطابع األمني والسیاسي التي تتبع الحزب الیمیني 

  .الذي ینتهج أسلوب العداء فیما تنقله من أنباء سلبًا تجاه اإلسالمیینالمتطرف  "يسرائیلاإل"

  ):75،ص1986،سمیسم(" اإلسرائیلیة"أسالیب الحرب النفسیة 

 .علیه" اإلسرائیلیة"ى هدف واحد في وقت واحد، إذ ركزت وسائل اإلعالم التركیز عل - 1

أي صحیفة ترى بأن هنالك أخبارًا عن ) رسائل كاذبة(أسلوب خلق مصادر مختلفة لألخبار  - 2

 .اضطهاد الیهود ووقع الظلم علیهم من أجل استمالة عواطف الرأي العام

 .إخفاء األخبار المالئمة للخصم لتضلیله - 3

نما تنقل الخبر مصادر أسلوب ال - 4 تحویل السریع لألخبار أي أنها ال تعطي تأكیدُا للخبر وإ

 .مطلعة أو أي مصادر یمكن التراجع النهائي عنها في الوقت نفسه
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یقاع المستهدف بالتخبط والتشكیك بحضارة العرب، كما هو معروف - 5  إشاعة عدم الثقة وإ

 ).218،ص2005سمیسم،(

، من لیهود ووجودهمبراز كیان اا، تعمل على إبمجمله ائیلیةالباحث أن الصحافة اإلسر  ویرى

إلى  ، بحیث یسعى الیهود من وراء الصحافةمضطهدین في كثیر من بلدان العالمبعد أن كانوا 

وكما هو  ،ألیدیولوجیة، ودورهم البارز في إیصال األحداث وفق ما یرونها همخلق رؤیتهم ا

 روقة المغربمجتمعات مشتتة ما بین أزقة أوروبا، وأأناس من الیهود هم عبارة عن معروف أن 

فریقیا والعالم سمى یطرة وبسط نفوذهم، هي غایتهم األ، فحبهم للسالعربي، وزوایا الشرق األوسط وإ

دافهم، وطمس كل من یشعرهم بأنه أقوى منهم، فلإلعالم هاللها تحدید أالتي یبنون من خ

 ، والتخبط بالمشهد ؤیتهئق كما یودون تحقیقه ور ، وتحویل الحقاذلك حقاقالصحفي غایته في إ

مصالحه، ولعل تناولهم وب فیه شعار من حولهم بأنهم مهتموناإلقلیمي والعربي ممن حولهم، إل

شعال لهیب خطورته أمام مرأى العالم،  موضوع المشروع النووي اإلیراني، وتغطیتهم المكثفة له، وإ

، أو أن تفرض آراءها علیهم، من هنا وجهت الصحافة ما هو إال لمنع التقدم حذوها إلى اإلمام

  .الیهودیة اهتمامها نحوه بأسلوب سیكولوجي محكم، لینال سخط العالم، ولتحول دون تقدمه

إن اإلعالم اإلسرائیلي یعتمد على تكنولوجیا التضلیل المتطورة والحرب النفسیة، الذي یقصد 

مبرمج یستهدف التأثیر على عقلیات األفراد فیها اإلعالم الصهیوني إلى تدبیر هجوم عدائي 

تهم ومعتقداتهم، كي یصیبهم الوهن واإلحباط والتفكك واالضطراب، ومن ثم تحویل وجهتها  ونفسیّ

بصورة مخالفة ألهدافها ومصالحها، وهذه العملیة تتمیز بأنها مفاجئة سریعة هادئة، تعتمد على 

ه الحرب طرقًا ووسائل عدیدة في تحقیق األهداف االستدراج البطيء والغفلة والسذاجة، وتتخذ هذ

) فرق تسد(بصورة مرحلیة بدایتها تنحدر بالفوضى والدمار البطيء ومن ثم التمزیق والتفتت بمعنى 
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ثارة الفتن، بهدف  وهذا یتم بإثارة اإلشاعات والبالغات الكاذبة والدعایات في صفوف الجماهیر وإ

 ألفراد من جهة، وهز ثقتهم بقیاداتهم من جهة أخرىغرس الخوف والرعب والتمزق في نفوس ا

  .)11،ص1994العمري،(

  الرقابة اإلسرائیلیة على اإلعالم اإلسرائیلي

عام " الدولة العبریة"منذ إقامة " اإلسرائیلیة"وفیما یتعلق بالرقابة العسكریة على الصحف 

لرقابة العسكریة على یفترض أن تقتصر ا": شموئیل سیجیف" اإلسرائیلي"یقول الدكتور  1948

تخضع هي األخرى " إسرائیل"األمن العسكري، إال أن الشؤون االقتصادیة والسیاسیة المتعلقة بأمن 

وللرقابة العسكریة على اإلعالم مكاتب في القدس وتل أبیب وحیفا وبعض ". للرقابة العسكریة

اط، أما المراقب الرئیس المراكز األخرى یسیرها ضباط من الجیش في الخدمة الفعلیة أو االحتی

فیعینه وزیر الدفاع ویكون عادةً برتبة عقید من شعبة االستخبارات، وهناك اتفاقیة بین الرقابة 

محكمًة خاصة للنظر في الشكاوي المتعلقة  بیهاأنشأت بموج" إسرائیل"والصحافة في العسكریة 

الذاتیة على ما ینشر في بأمور الرقابة، ویمارس رؤساء التحریر في الصحف الكبرى الرقابة 

من خالل  خصوصاً صحفهم على أساس اطالعهم على معلوماٍت كثیرة تتعلق بشؤون األمن 

" اإلسرائیلیة"اجتماعاتهم الدوریة مع المسئولین في الدولة العبریة، وغالبًا ما تتناول الصحافة 

  .)76، ص2004الرفوع، ( قلة منها موضوع الرقابة العسكریةخاصًة المست

العسكریة حلقة ثانیة بعد هیئة رؤساء التحریر من سلسلة حلقات ضبط العالقة  الرقابة تعد

، ومهمتها إمالء المواقف المحددة في الموضوعات األمنیة، "إسرائیل"بین السلطة والصحافة في 

لزام المراسلین العسكریین التقید فیها، وغالبیة هؤالء المراسلین ینحدرون من خلفیات وأصول  وإ

أحد كبار ضباط " رون بن یشاي"ریة یعتمد علیها في حفظ األسرار، وصیانة األمن أمثال عسك
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وتعد الرقابة استمرارا ألسلوب اتبعه . االحتیاط في االستخبارات العسكریة، وزئیف شیف وغیرهم

االنتداب البریطاني في الحد من حریة التعبیر، مستخدمة في ذلك ذرائع األمن لخدمة األهداف 

  ).11،ص1994العمري،(  سیةالسیا

، ببث األخبار اإلسرائیلیة المحلیة والسیاسیة إلى )عنیم(تقوم وكالة األنباء الرسمیة اإلسرائیلیة 

الصحف اإلسرائیلیة وأجهزة اإلعالم من الداخل والخارج، أما فیما یتعلق باألخبار العسكریة، فیقوم 

اطق العسكري اإلسرائیلي، وفي حالة ورود أنباء مراسلو الصحف المحلیة والعالمیة باستقائها من الن

عسكریة عن غیر هذا الطریق، فإنها تخضع للرقابة العسكریة في الصحف ذاتها، وبالنسبة 

یون واألجانب، كما سرائیلالمحلیة المهمة، فیحصل علیها مراسلو الصحف اإللألخبار السیاسیة أو 

الخارج الصحفیون  إلىتي یقوم بإرسالها أن هنالك رقابة عسكریة وسیاسیة على األخبار، ال

  ).74،ص1987أبو هالله،( األجانب ومراسلو وكاالت األنباء األجنبیة

واالجتماعیة  بمؤسساتها االقتصادیة 1948منذ نشأتها عام " إسرائیل"ویرى الباحث أن 

دولة مصطنعة " لفإسرائی"واألمنیة واإلعالمیة واقعًة تحت رقابة أجهزة أمن الدولة عسكریًا وسیاسیًا 

بین محیٍط عربٍي إسالمي إقلیمیًا یشكل خطرًا علیها في أي لحظه، وعلیه فإن سلطة اإلعالم 

ومجلس وزرائها المصغر للشؤون " اإلسرائیلیة"تشكل هاجسًا مهمًا على صعید أجندات الحكومة 

لصحف أو أي ، وبالتالي فإن أي معلومة أو خبر ال یصدر عبر ا)الكابینت(السیاسیة واألمنیة 

  .وسیلة إعالمیة أخرى دون إشراٍف كامل من الحكومة، أي أن وسائل اإلعالم هنا غیر مستقلة
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  اهتمام الصحافة اإلسرائیلیة باألخبار اإلقلیمیة والعالمیة

مساحات كبیرة لألخبار العالمیة والقضایا الخارجیة " اإلسرائیلیة"تخصص معظم الصحف 

ق بالوالیات المتحدة األمریكیة التي استقطبت أكبر تجمٍع یهودٍي بصفٍة عامة وخصوصًا ما یتعل

إضافة إلى دول أوروبا والشرق األوسط ویظهر ذلك  5.620.000في العالم الذي بلغ عددهم 

الصحف الناطقة بغیر العبریة حیث تهتم الصحف بالمحیط الذي تنتمي إلیه لغویًا بوضوح في 

التي تخصص مساحاٍت أكبر لألخبار والقضایا بوست  نطبق على صحیفة الجیروزالموهو ما ی

  .)74،ص2004الرفوع،( وبریطانیا المتعلقة بالوالیات المتحدة

منذ نشأة الكیان المزعوم على األرض الفلسطینیة " اإلسرائیلیة"یرى الباحث أن الصحف 

تراقب عن كثب طة بفلسطین المحتلة، بمعنى أنها تحاول إضعاف المنطقة العربیة واإلقلیمیة المحی

سالمیة المجاورة لها، بحیث تدق العربیة واإل ما یجري من تغیرات ومستجدات على الساحتین

سالمي حتى ال یكون له أي مقام أو مكان من خالل إضعاف سموم الفتن بین الوطن العربي واإل

ه الدولة ثارة الفتن الداخلیة بداخلها، كما تسلط الضوء على أبرز ما یعیب هذدول القویة وإ ال

شعال لهیب نقطة ضعف هذه الدولة، وهذا تجلى في تعاملها مع لبنان وسوریة وحركة حماس  وإ

  .ذكرهم لجمهوریة اإلیرانیة وربطها بالسابقشعال لهیب الفتن والتحریض ضد اإلى إوصوًال 
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ة في إیران   مراحل الحیاة السیاسیّ

  ق األوسطوالشر إیرانالسیاسة الخارجیة لحكم الشاه بهلوي في 

م، سیطر البریطانیون على فلسطین بطریقة 1918بعد نهایة الحرب العالمیة األولى عام 

وانتعشت الحركة الصهیونیة، وكان هدفها . شبه استعماریة، بموجب انتداب منحته عصبة األمم

وخروج  إقامة الدولة الیهودیة، ورفع هجرة الیهود إلى فلسطین، وعقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

بریطانیا منهكة مفلسة وممزقة، أثر ذلك على مسار الدور البریطاني إلیجاد تسویة للصراع بین 

وفي . العرب والیهود، فاستسلمت بریطانیا أخیرًا، وطالبت من األمم المتحدة إیجاد تسویة للمشكلة

وب من م، شكلت األمم المتحدة لجنة خاصة لفلسطین عرفت باسم الیونسك1947أیار\مایو 15

  .دولة 11واختیرت إیران للمشاركة في تلك اللجنة التي تألفت من . أجل التوصل إلى حل

بعد مرور عدة أشهر، قدمت خطة حظیت بدعم ثمانیة أعضاء من أصل أعضاء اللجنة 

ن. األحد عشر دولة عربیة مستقلة وأخرى یهودیة، مع وضع  اءشووضعوا خطة لقسیم فلسطین وإ

جانب الهند ویوغسالفیا هذه الفكرة، ووقعت هذه  إلى إیرانعارضت . یةالقدس تحت وصایة دول

في ذلك . زیادة العنف بدال من تقلیله إلىإن التقسیم لن یؤدي سوى  إیرانالدول وعلى رأسها 

عقود إن لم تكن  إلىالوقت، وحتى قبل إقامة الدولة الیهودیة توقع محمد رضا شاه بأنه سیؤدي 

نظام البهلوي على القول بأنه من خالل إقامة دولة فیدرالیة وحیدة تضم  وأصر. قرونًا من العنف

وبموجب خطة التقسیم رقم . الدولتین الیهودیة والعربیة یمكن فقط إحالل السالم في تلك المنطقة

بعد ستة " سرائیلياإل"م عقب استقالل دولة الكیان 1947تشرین الثاني /نوفمبر 29في  181

  .)196ص،2008ي،بارز ( شهور من تاریخه
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اتفاقیة إقلیمیة  إلىإن نظام الشاه البهلوي الذي كان یركز ظاهریًا على ضرورة التوصل 

للحد من انتشار األسلحة النوویة اإلستراتیجیة في المحیط الهندي ومنطقة الخلیج العربي وكان 

ي لألغراض السلمیة إمكانیة القیام بتفجیر نوو  إلىتطویر قدراته النوویة للوصول  إلىیسعى داخلیًا 

من أنه  نفسها السنة ذا ما تؤكده تصریحات الشاه فيم، وه1974على غرار التفجیر الهندي عام 

ي في مواجهة االتحاد السوفییتي والوالیات المتحدة إیرانمن غیر المعقول محاولة إیجاد رادع نووي 

في ( توصل دولة صغیرةإعادة النظر في سیاستها في حال  إلىاألمریكیة لكن بالده قد تضطر 

القیود التي فرضت في حینها على  إلى إنتاج سالح نووي، ووجدتفي المنطقة ) إسرائیل إلىإشارة 

 سواء من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو من الدول المتعاونة معها في المجال النووي إیران

  .)203،ص2012الدغیدى،(

  اإلسرائیلیة - تاریخ العالقات اإلیرانیة 

  لفیة التعاون اإلیراني اإلسرائیليخ

جاءت وقائع التعاون اإلیراني الصهیوني وبشكل خاص في میدان التسلیح مما یؤكد التوجهات 

الحقیقیة في زمن الشاه وهي التوجهات المناهضة للعرب، والتي تقوم على العدوان والتوسع وفرض 

عنصریة عرفها العالم وأدانها رسمیًا  الهیمنة والنظرة العنصریة فكما هي طبیعة الصهیونیة كحركة

، في المقابل انتهجت إیران سیاسة من التمییز العنصري في )3379(بقرار من األمم المتحدة

احتل أرض األحواز العربیة التعامل مع العرب عبر التاریخ مرورًا بالشاه محمد رضا بهلوي الذي 

وكذلك  من تغییر األنظمة السیاسیة م الذین ظلوا محرومین من أبسط حقوقهم بالرغم1925عام 

القومیات األخرى التي تقطن إیران كاألكراد والبلوش واإلذاریین والتركمان، كما انتهجت إیران عبر 
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التاریخ سیاسة العدوان والتوسع، فتكرر العدوان اإلیراني على العراق في حقب تاریخیة مختلفة 

  ).86،ص2014،كنعان(

فضًال ، حدًا لم یبلغه في أي دولة آسیویة أخرى إیرانفي " يئیلسرااإل"بلغ النشاط العسكري 

لعربیة، فقد جهز الكیان عن التنسیق في مجال المخابرات وتوحید الجهود والتجسس ضد الدول ا

م، في الوقت الذي 1967الصهیوني إیران بمعدات سوفییتیة استولى علیها في حرب حزیران 

ال یستطیع الحصول علیها ) إشارة إلى إیران(، كان األخیرجهزت فیه إیران هذا الكیان باألسلحة

اني،( بسبب المقاطعة المفروضة علیه من قبل فرنسا   ).94،ص2006الحیّ

واإلیراني یحصالن على العتاد الحربي بالّدرجة " اإلسرائیلي"وعلى الرغم من أن الجانبین 

یران ببعض الفنیین الذین تحتاجهم زودت إ" إسرائیل"فإن األساس من الوالیات المتحدة األمریكیة، 

.                لخدمة معّداتها الجدیدة، التي وصلتها من الوالیات المتحدة في منتصف الستینیات

)Margaret Laiug The London 1977, P.8."Newsweek", 14 October 1974.(  

طت صحیفة األهرام المصریة الضوء على التعاون العسكري بین الجانبی ن، عندما أشارت وسّل

م، لكي تحضر 1967وصلت إیران في أواخر عام " اإلسرائیلیین"إلى أن مجموعة من الطیارین 

الوالیات المتحدة  تدریبًا تقوم فیه بعثة أمریكیة خاصة على طائرات الفانتوم الجدیدة، التي كانت

، 18/6/1968 :القاهرة،األهرام،صحیفة(بخمسین طائرة منها " إسرائیل"تتفاوض بشأن تزوید 

  ).4ص

وكانت إیران قد تسلمت قبل ذلك عددًا من طائرات الفانتوم، وبدأ الطیران اإلیراني یتدرب  

علیها تحت إشراف بعثة عسكریة أمریكیة، ثم حدث أن تم التوصل إلى ترتیب یتمكن بمقتضاه 
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ارین بعض  الطائرات إلى طراز من من التدرب علیها، ریثما یتم شحن هذا ال" یینسرائیلاإل"الطیّ

  .)378،ص1970-1967موسى،( "إسرائیل"

لدى القوات ) عوزي(في إیران أن تشاهد رشاشات " اإلسرائیلي"وبسبب التعاون العسكري 

اإلیرانیة، كما تلقّى مئات من الضباط الصهاینة تدریبهم في إیران، ووضعت كٌل من واشنطن 

ل كریة المتعلقة بمجمل األوضاع في الدُّو وتل أبیب شبكة ثالثیة لتبادل المعلومات العسوطهران 

  .)134ص،1983جودي،( العربیة، وبمنطقة الشرق األوسط

أما اقتصادیًا فیتفرع الجانب االقتصادي في عالقات الكیان بإیران في المجاالت النفطیة 

في إیران، فضًال عن الخبرات " إسرائیل"والعالقات التجاریة واالستثمارات، حیث استثمار 

وعلى رأسها النفط، " اإلسرائیلي"اعدات التي تستهدف ربط االقتصاد اإلیراني بعجلة االقتصاد والمس

اني،( "إسرائیل"إذ تعد إیران المورد النفطي الرئیس إلى  وهذا بحد ذاته أحد  ).96،ص2006الحیّ

  .أهم أوجه التعاون بین الجانبین

ر حرب حزیران، بقیت إیران وحتى بعد أن أصبح الكیان الصهیوني یستغل نفط سیناء إث 

  .)130ص1983جودي،( المزود األساس لوارداته النفطیة

إنَّ كیانه سیعتمد : "1967عام ) أباإیبان(وفي تصریٍح لوزیر الخارجیة الصهیوني األسبق 

  ).26،ص1969عبد الكریم،" (على النفط اإلیراني مستقبالً 

سرائیلو  إیرانأن  إلىمن مجمل ما تم عرضه في السابق فإن الباحث توصل  على الرغم من  إ

في مختلف القضایا السیاسیة  ا في الماضي تاریخاً الموجود حالیًا فإن لهم االتباغض بینهم
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یب المشترك، هذا یظهر عمق والعسكریة واالقتصادیة حیث كانا یتبادالن الخبرات والكفاءات والتدر 

  .إیرانفي " يسرائیلاإل" التغلغل

  اإلسرائیلیةة یرانیاإلتوتر العالقات أسباب 

عدم االعتراف (اختارت إیران إلى جانب الدول االثني عشر التي صوتت ضد التقسیم 

" إسرائیل"دولة ومع والدة . ، وهو قرار التزم فیه الشاه البهلوي طوال مدة حكمه)بالدولة الیهودیة

  .)212ص،2008زي،بار ( الدولة الیهودیة منذ ذلك الحین تعامالتها مع إیران مأزقًا عقدواجهت 

أدرك الشاه محمد رضا البهلوي أن إقامة دولة لیست عربیة موالیة للغرب في الشرق 

عبر لفت انتباه الدول العربیة وتخصیص مواردها وهي الدول  إیراناألوسط یمكن أن یعزز أمن 

وعلنًا فإنه  رسمیاُ " إسرائیلب"لكن لو أراد الشاه االعتراف . في المنطقة یرانالتقلیدیة المنافسة إل

السیر على وجهین بین معادي ومحالف  إیرانلذلك توجب على  إیرانسیثیر غضب العرب على 

هذا العمل الموازن  ، بشكل مكشوف على مدى العقود الثالثة التي تلت تعامل الشاه مع"سرائیلإل"

  .)213ص،2008بارزي،(بمهارة فائقة 

أنه حلیٌف للكیان الصهیوني سیاسیًا،  أثبت نظام الشاه البهلوي خالل سنوات الستینیات

وارتكز . ویقوم بدور مماثل ومتكامل للدور الذي یقوم فیه الصهاینة ضمن اإلستراتیجیة العالمیة

على التقاء المصالح السیاسیة واإلستراتیجیة في المنطقة، والدور " اإلسرائیلي"التحالف اإلیراني 

یران، وما شهده الجانبان من قیام عالقات الذي لعبه الیهود كحلقة اتصال مهمة بین الك یان وإ

  .)126-125ص1983جودي، ( اقتصادیة وسیاحیة وتعاوٍن عسكرٍي وثیق
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واإلیراني بتصریح " اإلسرائیلي"والحقًا تم اإلعالن عن تعاون عسكري متبادل بین الجانبین 

، "إسرائیل"زاروا  الكبار في جیشهإن جمیع الضباط :" من الشاه البهلوي عن معلومات ذكر فیها

 (.Edward A."إسرائیلیین"وأن المئات من صغار الضباط حصلوا على تدریبهم على أیدي 

Bayan, Persian Kingship in Transition, New York, 1968, P.212.(.  

 ین تلقوا معلوماتهماإلیرانی 1رجال السافاكوفي مجال العمل االستخباراتي العسكري؛ فإن 

على " اإلسرائیلي"تبادل الخبرات یجري بینهم وبین جهاز الموساد وكان " إسرائیل"وتدریباتهم في 

  ..Newsweek",14 October 1974")( أعلى المستویات

، وسعت إیران مكاتب ممثلیها في تل أبیب وزادت عدد الموظفین العاملین 1963في عام 

، كما استغلت ذلك المعارضة فیها بشكٍل ملحوظ، فتصاعدت ضد الشاه البهلوي حملة عربیة كبیرة

الشاه على ترك هذه الحملة تتصاعد،  وعمل. اإلیرانیة لتندد بعالقات البهلوي مع الكیان الصهیوني

: وحینما بدأت بعض الدول العربیة بسحب سفرائها من طهران، عقد الشاه مؤتمرًا صحفیًا قال فیه

" إسرائیل"اقع، وقد كان لنا ممثل في كان موجودًا على أساس األمر الو " بإسرائیل"إن االعتراف 

استدعیناه بسبب رغبتنا في االقتصاد، وتوفیر النفقات، ولم یكن معنى استدعاء ممثلنا سحب 

، وهو موجود هناك اآلن، ولذلك؛ رأیت أن "إسرائیل"وقد عاد هذا الممثل إلى ". بإسرائیل"اعترافنا 

 .وطبیعیةضحة وعلنیة بصورة وا" بإسرائیل"الوقت یستلزم معاودة اتصالنا 

  .)116-115ص،1986ماردیني،(

في " اإلسرائیلي"وكان هذا التصریح إیذانًا بالتحول من اإلطار السري للعالقات والتغلغل 

بالذات؛ لكي تدفع بإیران إلى " إسرائیل"إیران إلى آفاق علنیة وصریحة، وهو ما كانت تسعى إلیه 

                                                             
  .رامنیت واطالعات کشو  سازمان :بالفارسیة منظمة المخابرات واألمن القومي"اختصار  ساواک :بالفارسیة :السافاك 1
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 ي توثیق عالقاتها بنظام الشاه البهلوي أكثر فأكثرمعاداة األمة العربیة؛ لتستفید من ذلك، ف

  ).م1969\9\10یدیعوت أحرونوت في(

وبسبب خطورة هذا الموضوع، وانعكاسه سلبًا على العالقات اإلیرانیة العربیة، اتخذت 

األمانة العامة لجامعة الدول العربیة في دورة انعقادها العادیة في الجلسة األربعین، التي عقدت 

المعادي للعرب في " اإلسرائیلي"م، عددًا من التوصیات حول النشاط 1963من أیلول  19بتاریخ 

: التي وافق علیها مجلس الجامعة بقراره الصادر في ذات التاریخ، والمتضمنإیران وتركیا، 

رقم الخارجیة العراقیة إلى م ، وزارة 1964ملفات سنة  -أرشیف وزارة الداخلیة العراقیة(

  ).74قة رقم م، وثی1974\8\1

في إیران طبقا لقرارات مجلس " اإلسرائیلي"أن تتابع الدول األعضاء مواجهة النشاط  - 1

 .الجامعة السابقة بشأنه

أن تبادر الدول األعضاء بإرسال ما لدیها من بیانات حول الموضوع إلى األمانة العامة  - 2

ملفات سنة  -ة العراقیةأرشیف وزارة الداخلی.(إلعداد دراسة یتم تقدیمها إلى المؤتمر القادم

  ).74م، وثیقة رقم 1974\8\1م، وزارة الخارجیة العراقیة إلى الداخلیة برقم 1964

" اإلسرائیلیة"انتقاًال إلى عهد آیة اهللا الخمیني خالل فترة آخر السبعینیات توترت العالقات 

یران واضحًا وهو اإلیرانیة بشكل ملحوظ، إذ أن في عهد الشاه البهلوي والخمیني ال زال منهج إ

دورها البارز  یرانكان إل ،1981الحكم  ، ولعل استالم الخمیني"اإلسرائیلیة"االعتراف بالدولة عدم 

تماشیًا مع  1967في دعم إقامة دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة أي على حدود 

 سطینيللشعب الفل الممثل الشرعي  1964انطالقة منظمة التحریر الفلسطینیة عام

اني،(   ).171-161ص 2006الحیّ
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واحتالل الضفة الغربیة، " اإلسرائیلیة"كما صرح الشاه أن إعادة توحید القدس تحت السیادة 

خلقا في طهران شعورًا بعدم االرتیاح بسبب النظرة الحساسة المتعلقة بسیطرة یهودیة على القدس 

أرغم الشاه على التعامل مع نتائج  وهو المكان المقدس لإلسالم، لكن لم تمض أیام كثیرة حتى

اني،( حرب األیام الستة وفقًا لالصطالحات السیاسیة ولیس العاطفیة -109،ص2006الحیّ

110.(  

أي  1967فبین اعتراف إیران وموقف الشاه الواضح تجاه دولة فلسطینیة على حدود عام 

إال أن للشاه عالقاته حكم ذاتي في الضفة والقطاع وعدم المساس فیها بأي شكل من األشكال، 

إذ كان هناك زیارة " إسرائیل"، وكان إلیران عالقاتها السریة مع "إسرائیل"االقتصادیة الواضحة مع 

الذي اجتمع مع الشاه بهلوي  1979مناحیم بیغن عام " اإلسرائیلي"لرئیس الوزراء 

  .)64،ص1983سیجف،(

ج العداء ضد العراق، سارع لدور إیران وتأجی" اإلسرائیلي"على ضوء الفهم الصهیوني 

وتوالت . م1975رئیس الوزراء اإلسرائیلي مناحیم بیغن إلى اتهام العراق بنقد اتفاق الجزائر عام 

الذي لم یفصح عن " اإلسرائیلیین"أعلن أحد المسئولین  الدعوات إلى إسناد العراق إلیران، حتى

" إسرائیلیة"البحري مزوٌد بصواریٍخ  عن إمكانیة تقدیم مساعدات إلیران خاصًة أن أسطولها: اسمه

 1978كما كشفت المراحل الالحقة عن اتصاالت سریة بین الجانبین قبل عام  .امبلایرمن نوع 

  ).87،ص2014كنعان،(

إیرانیة أخرى على " إسرائیلیة"إال أن التطورات التي تلت زیارته لم تسمح بإجراء اتصاالت 

معالجة المشاكل إنقاذ عرشه وسمعته، ولم یتفرغ ب وانصب اهتمام الشاه علىمستوى العالم، 

  .)165،ص1983سیجف،( السیاسة الخارجیة
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سرائیل"إن موضوع النفط بالنسبة إلیران  هو مثار اهتمام الجانبین، فمنذ فقدان " وإ

كان  1957وتوقف تزویدها النفط السوفیتي عام  1948لمصادر النفط العربیة علم " إسرائیل"

كان یتماشى مع " إلسرائیل"شكل البدیل المالئم، كما أن تزوید النفط اإلیراني النفط اإلیراني ی

تغیرت الصفة القانونیة  1951مایو /المصلحة التجاریة إلیران، فمنذ أن ُأمم مصدر النفط في أیار

على اتفاقیات للتنقیب عن النفط في أراضیها  1957للذهب األسود في إیران، كما أنها وقعت عام 

ومنح الشاه للشركة اإلیطالیة امتیازًا للتنقیب عن النفط " أجیف"النفط الوطنیة اإلیطالیة  مع شركة

في المناطق غیر المشمولة في امتیاز اتحاد الشركات الدولیة، وخلقت االتفاقیة الجدیدة سابقٌة 

صل من األرباح، بینما كانت العائدات التي تح% 75مهمة منحها إلیران في حالة اكتشاف النفط 

وقعت إیران اتفاقیة نفط مع  1966علیها من اتحاد الشركات الدولیة أقل من ذلك بكثیر، وفي عام 

من األرباح، وبناًء على ذلك تحررت إیران تدریجیًا من % 91فرنسا بموجبها تحصل على 

والیابان " إلسرائیل"ارتباطها بإتحاد الشركات الدولي، وبدأت بتسویق نفطها بصورة مستقلة 

أضر بقدرة  1967رجنتین ورومانیا ویوغسالفیا، إال أن إغالق قناة السویس في أعقاب حرب واأل

من  2نشإ 32بمد أنبوب نفط جدید بقطر " إسرائیل"إیران على مواصلة تصدیر النفط مما أجبر 

 ایالت إلى عسقالن ومن هناك یتم نقل النفط اإلیراني بناقالت النفط إلى أوروبا

  ).111-110،ص1983سیجف،(

فإنه " اإلسرائیلیة"على الرغم من توقف محادثات السالم اإلیرانیة : في المقابل قال الخمیني

إذا أرادت الوالیات المتحدة : وقال" إسرائیل"ال یعتقد وجود ضرورة لوقف تدفق النفط اإلیراني إلى 

إن الشعب . الً بالنفط یجب علیها أن توقف تزویدها باألسلحة أو " إسرائیل"من إیران وقف تزوید 

اإلیرانیة مما أجبرهم على االحتكاك المباشر الذي وصل " اإلسرائیلیة"اإلیراني لم یتقبل العالقات 

                                                             
  .سنتیمتر 2.54 ، ویساوي الوالیات المتحدة الذي ال یزال متداوال في الوحدات اإلنجلیزیة نظام ، فيللطول وحدة قیاس: إنش 2
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إلى اشتباكات بین قوات األمن اإلیرانیة التابعة للخمیني وبین أعداء النظام اإلیراني في مدٍن 

هاجموا الجزیرة التي یقطن فیها  إیرانیة كثیرة، فثارت الجماهیر على نوادي الرفاهیة في طهران كما

الخمیني، اندهش الشعب وأطاحوا فیه فدمروا القصر والفندق ونهبوا المتاجر وألقوا في البحر آالف 

الزجاجات والمشروبات الروحیة وأضرموا النیران باألثاث الحدیث والفاخر الذي كان یعتلي سدة 

العلنیة في رسالٍة بعثت إلى طهران من " ةاإلسرائیلی"وعلى أثره كانت ردة الفعل . حكم الخمیني

بیجن إلى الخمیني، والتي تضمنت جمود محادثات السالم مع مصر " اإلسرائیلي"رئیس الوزراء 

والمصري للسالم " اإلسرائیلي"في إشارة إلى دور إیران الملحوظ الذي كان وسیطًا بین الجانبین 

  ).169،ص1983سیجف،( برعایة إیرانیة

" إسرائیل"لمح في بعض األحیان إلى احتمال استخدام سالح النفط ضد بدأ الخمیني ی

اإلیرانیة، مضیفًا أنه إذا تم اتحاد جمیع الدول المنتجة " اإلسرائیلیة"وذلك على أثر تدهور العالقات 

إن : بالنفط قد یكون مفیدًا، وقال" إسرائیل"للنفط في إطار األمم المتحدة وفرض حظر على تزوید 

ذا ما قررت األمم المتحدة أو الوالیات المتحدة العمل ضد  "إسرائیل" فإن " إسرائیل"دولٌة متصلبة، وإ

أن المعیق أمام السالم في الشرق األوسط هو : وأضاف. إیران ستستخدم سالح النفط ضدها

ترید " إسرائیل"بحاجة إلى سالم وضمان لحدودها، أما إذا كانت " فإسرائیل"تصلب الكیان نفسه 

  ).171،ص1983سیجف،( اظ باألرض وبسط نفوذها لن تحصل علیهما أبداً االحتف

ویرى الباحث أنه بتتبع سیاسة الساللة الملكیة الحاكمة في إیران منذ نهایة الحرب العالمیة 

األولى وصوًال إلى فترة أواخر السبعینیات من القرن المنصرم أن إیران عایشت العالقات 

باتها والتغیرات التي طرأت إقلیمیًا بما یتعارض مع مصالحها، فهي الدبلوماسیة االقتصادیة بین ث

، وعلیه فقد تراجعت "اإلسرائیلي"واقعة بین مطرقة الدول العربیة والخلیج العربي وسندیان الكیان 
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بضغٍط شعبٍي إقلیمي من جهة، وعن دورها الوسیط بین " إسرائیل"إیران عن دورها بالتحالف مع 

  .مصالحها االقتصادیة التي أبرمت مع الكیان من جهة أخرى وعن" إسرائیل"مصر و

  المراحل التي سبقت إنشاء البرنامج النووي في إیران

وما . ما دام لدى أي دولة أسلحة نوویة، سترغب دول أخرى في اقتناء مثل هذه األسلحة

، إما عن قصد دامت تلك األسلحة موجودة، یبقى خطر احتمال استخدامها في یوٍم من األیام وارداً 

ما عن خطأ، وأي استخدام من هذا النوع سیجلب كارثة إن التهدید المتراكم الذي یشكله حوالي . وإ

ألف سالح نووي في روسیا والوالیات المتحدة ودول األطراف في معاهدة حظر االنتشار  27

، لكن النظرة الشائعة وخص وصًا في هذه النووي التي تملك أسلحة نوویة یستحق اهتمامًا عالمیًا

الدول الخمس هي أنه یمكن التسامح إلى حٍد ما مع األسلحة النوویة التي تعود إلى الموجة األولى 

في إشارة إلى ( لالنتشار، في حین ینظر إلى امتالك دوٍل أخرى لهذه األسلحة على أنه خطر

انیة التي أضافت بناًء على وجهة النظر هذه، لم تلق موجة االنتشار الث) كوریا الشمالیة-إیران

الهند وباكستان، أي ترحاب، حیث یشكل انعدام االستقرار السیاسي في باكستان مصدر " إسرائیل"

لكن الجهود الهادفة إلى إغراء هذه الدول بالتخلي عن برامجها كما فعلت جنوب . قلق خاص

من هذه البلدان  وبما أن أیاً . أفریقیا ضعفت بالتدریج إلى أن تم التخلي عنها بدرجة كبیرة اآلن

. لیست طرفًا في معاهدة حظر االنتشار النووي، فهي في حل من أي اتهام بخرق تلك المعاهدة

یران، على أنها  وینظر إلى الموجة الثالثة من االنتشار، التي تشمل العراق لیبیا كوریا الشمالیة وإ

النوویة ال یشكل  رفض حیازة البعض لألسلحة. خطر قاتل وهي تجابه بردة فعل أقوى بكثیر

، فهي تضع حیازة البعض اآلخر لها العالم في خطٍر داهم، فالحكومات التي تملك أسلحة  تهدیدًا

  .نوویة یمكن أن تتصرف بطریقٍة مسئولٍة أو متهورة
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إنَّ احتمالیة إبرام اتفاق تتوصل إلیه الدول كافة الحائزة ألسلحة نوویة بشأن تخفیض 

یحول في حد ذاته دون خطر االنتشار الذي تمثله كوریا الشمالیة أو  كمیات المواد االنشطاریة لن

إیران، ومع ذلك فإن إقناع الدول التي من المحتمل أن تقتني هذه األسلحة بالتوقف عن السیر في 

نوویة ومحافظة المجتمع العالمي على دعم عدم االنتشار تصبح أصعب مسار تطویر أسلحة 

والتفسیرات التي . ألسلحٍة نوویة القلیل من الجهد لنزع السالح النووي عندما ال تبذل الدول الحائزة

تقدمها الدول الحائزة ألسلحة نوویة ال غنى لها عن تلك األسلحة في الدفاع عن سیادتها، وبالتالي 

لیست الطریقة المثلى إلقناع الدول األخرى ذات السیادة بالتخلي عن هذا الخیار، والخطوة الوحیدة 

مل أن تعید الحیویة إلى جهود منع االنتشار ونزع السالح الیوم هي مصادقة الدول كافة التي یؤ 

مركز دراسات الوحدة (الحائزة ألسلحة نوویة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 

  ).70-69،ص2007العربیة،

 "هلويب شاهال"نظام ة حطوت صف 1979 عام ة اإلسالمیة التي قامتاإلیرانیإنَّ الثورة 

نتصار الجمهوري على النظام الملكي هو الذي أشار فاال ,وكانت برئاسة آیة اهللا علي الخمیني

 ختیاروالتحول الشعبي الكبیر نحو الحریة ال, البالد أعماقفي نتصار الثورة ا إلى بصورة قاطعة

تكتیكیة ونوویة  یةوبناء قوة عسكر  ,القائم اإلیرانيتتناسب مع التطور  عبر أسالیب, ائهرؤسو ممثلیه 

أبو ( النوویین لألغراض السلمیة) بوشهرأصفهان و (مثل مفاعل  فیهاال یستهان 

  .)22ص،2007سرحان،

وكما أشار إلیه جاسم  ,إیرانبتطهیر المدن والقرى في بدأت فصائل الثورة اإلیرانیة إذ 

 الذي كان نظامتخلیصها من الفساد ب إسرائیل-خفایا عالقات إیرانإبراهیم الحیاتي في كتابه 

مصیر یتحدد بأمر  إلىبتبعیة رضوخ  واألرض وموارد وربط الشعب, على ترسیخه یعمل الخمیني
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المسیطر على القرار السیاسي ) نياللولبي الصهیو ( الوكاالت الیهودیة ومجموعة الضغطمن 

  ).32،ص2007الحیاني،( ستراتیجي في الوالیات المتحدةاإل

 اإلیرانيالبرنامج النووي كما أورده كتاب  ،1979عام وفي منتصف كانون الثاني من  

استنزاف موارد  إلى أوراقًا یلمح فیها تاركاً  من إیران الخمیني خرج ،والهواجس األمنیة الخارجیة

وحددت أهدافها في , وكانت الثورة اإلسالمیة واضحة منذ بدایتها، المنطقة وخیراتها لخدمة إسرائیل

لبي طموحات الصحیح الذي ی إلى مسارها وتدویر تجاه السفینة, یرانياإلتغییر القاموس السیاسي 

 لتاریخ والتفاعل الحضاري والجوارالذي یرتبط مع الشعب العربي بأواصر الدین وا الشعب اإلیراني

  ).12،ص2009حسین،(

السفارة  يطرد موظف, في طهران لمحمد روحاني ففي الیوم األول لتسلم زمام األمور

ووضعت الثورة إمكاناتها في ، )سفارة فلسطین(بي ومناضلیه باسم وقدمت للشعب العر  ,اإلسرائیلیة

, تصرف كل مواجهة مع العدو الصهیوني الذي اعتبرته عدوها بكونه ینتهك حقوق اإلنسان

والتحكم بمصیر , التهام المنطقة واستالب خیراتها إلىویسعى , والحرمات اإلسالمیة في فلسطین

إلغاء الهویة العربیة واإلسالمیة للشرق بالعمل على تفریق الشعوب اإلسالمیة  ىإلوصوًال , هابشع

اعتبار الدول  إلىیتجه  الذي وبث الحروب بین دولها وتأمین تغطیة إعالمیة للرأي العام العالمي

أبو ( ولیست جدیرة بما تملكه من طاقات, هاباإلسالمیة دوًال نامیة عاجزة عن قیادة شعو 

  ).296،ص1999خیر،

 ، الذین1979انتصروا على الخمیني في البالد عام منذ أن  اإلیرانيوالشعب  إیرانن إذ إ

مساواه المبنیة على عدم العدالة االجتماعیة  عایشوا فیه الظلم واالضطهاد والدیكتاتوریة والال

اإلیراني اإلیراني كما كان یدعي الشعب ة والمجتمع اإلیرانی ساد االقتصادي الذي شمل المملكةوالك



44  
 

 

نظام ، فتم االنطالق وتم إسقاط صعود تیارات فكریة طالبت بإحداث التغییرفي السابق، أدى إلى 

واتسام الطبقة  الملك، وهذا ناجم عن كبح سیاسة الكتمان التي فرضها علیه دیكتاتوریة الملكیة

على النظام الملكي االجتماعیة في البالد بالنخب الفائقة، والتطور علمیًا ساهم في إنجاح الثورة 

سقاطه، ولعل التطور التقني المطابق لدى المجتمع اإلیراني وخصوصًا فیما یتعلق بتطویر  وإ

عادة الحریة إلى نصابها   ).33،ص2003حماد،( األنشطة النوویة مهد إلحداث تغییر رادیكالي وإ

الوالیات في الخمسینیات من القرن الماضي، بمساعدة من  اإلیرانيبدأ البرنامج النووي 

  ).150،ص2009حسین،( ع ومشاركة حكومات أوروبا الغربیةالمتحدة بدعم وتشجی

وقعت إیران مبكرًا على معاهدة حظر االنتشار والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والتزمت  إذ

بالمادة الرابعة حیث حصلت على قدٍر من المعارف والمعلومات النوویة عبر أطراف الوالیات 

یطانیا وألمانیا وفرنسا، وأنشأت مراكز البحوث النوویة لألغراض السلمیة وكانت المتحدة وبر 

أبو ( TNRCبمركز طهران للبحوث النوویة  إیرانالمتحدة قد زودت الوالیات 

م تم استحداث برنامج للبحوث النوویة المشتركة 1960خالل عام   .)198،ص2007،سرحان

سرائیلو " إیرانبین  سیاستها في هذا المجال  إیران، حیث بینت )الزهرة(نامج وأطلق علیه اسم بر " إ

من الدول المعنیة بالعلوم النوویة ورغبتها في استخدام الذرة  إیرانم بضرورة أن تكون 1961عام 

، وهذا ما یدعم  المنظمة الدولیة للطاقة الذریة في األول من یونیو  إلىباالنضمام  إیرانسلمیًا

في ) (NPTادقتها على معاهدة عدم انتشار األسلحة النوویةم ومن ثم مص1968حزیران عام 

  ).202، ص2012،الدغیدى( م1970شباط \الثاني من فبرایر

لیشمل العدید من الدول األوروبیة تحت غطاء  1967بعد عدوان حزیران عام  وتوسع

سمع وبصر اإلمداد الكهربائي مما أدى الرتفاع إمداد الطاقة لمفاعل بوشهر النووي اإلیراني تحت 

  ).198،ص2007أبو سرحان،(الغرب لتتمكن إیران من امتالك دورة الوقود النووي الكاملة
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 11من امتالك  النوویة ستمكنها نظریاً  إیرانأن برامج  إلىم 1979ذهبت التقدیرات عام 

ر في تطوی نفسه النهجلى افتراض االستمرار بع1995قنبلة عام  46م و1985قنبلة نوویة عام 

  .)220ص،2012الدغیدي،(البحث واإلنتاج النووي مشاریع 

عادة تشغیله مجددًا بقلیل من المساعدة  الغربیة، تم إیقاف البرنامج بعد الثورة مؤقتًا وإ

  .)150،ص2009حسین،(

دة تفعیل البرنامج النووي اإلیراني في منتصف الحرب وتحت ظروف معاكسة عاإإن 

ر وراء هذا البرنامج كان ناتجًا عن رغبة حذرة، إن الدافع المستم. كانت بسبب دوافع أمنیة

وفي التسعینیات، عندما فقدت الثورة . وغامضة، بتحصین الذات ضد مستقبل غیر مضمون

اإلسالمیة بریقها بالنسبة لمؤیدیها في الداخل والخارج على حٍد سواء، ظهر الخیار النووي كمخرج 

ُحشد حولها الرأي القومي    .مما یمنح النظام الشرعیة الالزمة لدوامهألزمة النظام، مسألة ی

من هنا، یمكننا القول إن البرنامج النووي كان بمعنى من المعاني بحثًا عن سبب جوهري 

تطور مع األیام، وخالل سیر البرنامج استطاع اجتذاب بعض المجموعات المحلیة التي لها 

  .مصلحة في نجاحه

، وفي منتصف العام 1999نووي في العام من وتیرة العمل في برنامجها ال زادت إیران

  .)33ص،2007تشوبین،( م2002

عن برنامجها النووي في مفاعل  2013فبرایر /وقد أعلنت إیران في التاسع من شباط

ناتانز مواقع أخرى بهدف تخصیب الیورانیوم لالستخدامات السلمیة مما أثار حفیظة الغرب 

ر المزدوجة في السیاسة الغربیة حیث قامت الوالیات وأمیركا لیؤكد بروز النفاق وسیاسة المعایی

المتحدة بتوقیع اتفاقیة مع الهند تقوم بموجبها بتزویدها بحاجتها من الوقود النووي لألغراض 

  ).198،ص2007أبو سرحان،( السلمیة والعسكریة
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انكشف الدافع غیر المصرح فیه للتخصیب أو المتالك القدرة النوویة من خالل المعلومات 

وهذه المرافق . كشفت عن وجود مرافق غیر معلنة إلنتاج دورة وقود نووي في إیرانالمفاجئة التي 

 ذات قیمة عالیة بالنسبة لتصنیع األسلحة النوویة رغم أن فائدتها االقتصادیة غیر أكیدة

  ).33،ص2007تشوبین،(

  تل أبیب وواشنطنالحرب الباردة بین طهران و 

 تمنح 3"كونوكو"بین إیران وشركة  1995مارس /ذارآ من لرابعإن توقیع صفقة في ا

خارج  -امتیاز استثمار حقل بترولي واسع النفطیة األمریكیة حق بموجبه طهران لهذه الشركة 

ًا ال مثیل له منذ یحدثًا سیاس هذا شكل, "أوف شور"داخل المیاه اإلقلیمیة ة یقع اإلیرانیاألراضي 

ن أغلب أ, طهران أن یالحظفي  قیمویمكن للمراقب الم. دینلعالقات الدبلوماسیة بین البلقطع ا

لیة تطبیع العالقات مع یستعدون بهدوء لعم اكانو  ولینئمانین والمسن والبرلیمن السیاسی محدثیه

لشؤون األمریكیتین  وزیر الخارجیة المستشار السیاسي لنائب وكان هذا هو موقف. واشنطن

) سیاسي- جیو(تیكي بولی-اب عدیدة ذات طابع جیوبسأهناك : "زي الذي صرح قائالً ئمحمود فا

  .)120،ص1999شحادة،بشارة،( "للقیام بمثل هذا التطبیع ةقتصادیوا

معلومات ساهمت بتغیر  "اإلسرائیلیة"نشرت الصحف , 1995 مارس/ذارآ السادسفي 

لة نوویة صنع قنب إیرانوتبدیل مجرى األحداث فقد نقلت استنادًا لتقریر من المخابرات أن بوسع 

ن من والوالیات المتحدة األمریكیة اتفقتا قبل شهری "إسرائیل"ن أالل السنوات الثالث القادمة رغم خ

بینما قدر خمسة عشر عامًا  إلىع بین سبعة ن الفترة الزمنیة المعینة تقأ هذا التاریخ وأعلنتا رسمیاً 
                                                             

رمزها في بورصة نیویورك لمؤتمر األطراف هي منظمة دولیة في مجال الطاقة مع شركة یقع مقرها  سشركة كونوكو فیلیب: كونوكو 3
عد هي خامس أكبر شركة من القطاع الخاص في مجال الطاقة في العالم وت. ولكن مكاتب في جمیع أنحاء العالم(وهیوستن تكساس في

أجلها من  أنشئت من. 76، كونوكو ، وأسماء  66محطات الوقود المعروفة تحت فیلیبس . النفطیة الست الكبار واحدة من شركات
   2002، أغسطس  30فیلیبس شركة البترول و وشركة كونوكو دمج خالل
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 ع قنبلة نوویةشرین عامًا لصنع إلىة أن إیران تحتاج خبراء في المسائل النووی

  ).68،ص2007تاكیه،(

قریر الزمني المفاجئ ذو العد التنازلي المنخفض للفترة الزمنیة لتذا یمكن أن یعني هذا اام

 12في " هآرتس"المستقلة  "اإلسرائیلیة"؟ أجابت الصحیفة "اإلسرائیلیة"الذي نشرته المخابرات 

اإلدارة األمریكیة على منع  كاشفة عن وقوع تسریب مدروس یستهدف حث ،1995مارس / ذارآ

وقد . وضرب عصفورین بحجر واحد, عالت نوویة بمساعدة روسیا والصینمن امتالك مفا إیران

كشف عنه بعنایة سیقلل من ذرائع  يلتهدید اإلیراني الذا أن "اإلسرائیلیة"أضافت الصحیفة الیومیة 

 انتشارلمنع  دة الدولیةالمعاه إلى االنضمامعلى  "إسرائیل"ومبررات مصر من أجل إرغام 

  .)1995،هآرتس( األسلحة النوویة

ة، جدد مدینة بوشهر التي ینجز اإلیرانیحمدي نجاد رئیس الجمهوریة ود أوفي عهد محم

أن بالده لن تتنازل عن حقها في تطویر برنامج  صرح –فیها مفاعل نووي بالتعاون مع روسیا 

 إلىفي إشارة ( وصف نجاد القوى العظمىا كم. نووي سلمي وستقاوم حتى تنال حقوقها كاملة

رد فوري " ، بینما حذر وزیر الدفاع مصطفى محمد نجار من)بالهشة 5+1الوالیات المتحدة ودول 

م، وأعلن نجاد عن امتالك 2006على أي هجوم على منشآت بالده النوویة، وجاء عام " ومدمر

كما عبر عنه المفكر المصري أنیس  ،للقوة النوویة في العالم ودخولها النادي النووي إیران

  .)227-226،ص2012الدغیدي،( الدغیدي

 یرانيإل اإلیراني للحكمالتناقض الملحوظ بین وتیرة الحرب الباردة والتهدید  یرى الباحث

 اإلیرانيالجدیدة بقیادة نجاد هي ال زالت سیدة الموقف فما بین وتیرة االتفاق األمریكي 

یرانة التي تخوضها الوالیات المتحدة و إلعالمیاوبین الحرب " يسرائیلاإل" من جهة والخوف  إ
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 5+1وعلیه فإن السیاسة الهادئة والتعاون الخفي بین دول .من جهة أخرى" إسرائیل"المترقب لدى 

سرائیل" یران ال زالت هي القائمة على أرض الواقع فیما یتعلق بالبرنامج النووي اإلیراني" وإ   .وإ

  ثي الغربي األمریكي اإلسرائیليسیناریوهات خوف الثال 

، إذ ما یعنینا منه هنا هو یالت هذا الجدل المتشعب والمنهكصمن دون التوغل في تف

ة، نعرض بإیجاز الموقف الرسمي اإلیرانیبشن هجوم على المنشآت النوویة  "يسرائیلاإل"التهدید 

الغربي / والموقفین األمریكي، "إسرائیل"من الموضوع، ومواقف المعترضین علیه داخل  "يسرائیلاإل"

  .ومستجدات الجدل بینهما "يسرائیلاإل"و

هل هذا التهدید جدي : ونبدأ بالسؤال الذي یشغل بال األطراف المعنیة والمراقبین، وهو

؟   ).67،ص2006فتحي،( حقًا

الفعلیة،  "اإلسرائیلیة"على هذا التهدید االستعدادات العسكریة  الصدق وما یضفي مزیدّا من

فیها تعزیز القدرات الجویة والبحریة بما یمكنها من القیام بمهمات بعیدة المدى، والمناورات بما 

تعزیز الوجود العسكري الغربي في الخلیج وجواره، األطلسیة المتكررة، و  األمریكیة "اإلسرائیلیة"

 التي تقدمها الوالیات المتحدةوزیادة التقدم العسكري والمالي المخصص ألغراض حربیة، 

وال داعي لتوثیق كل ذلك، فالشبكة العنكبوتیة ووسائط اإلعالم المقروءة والمسموعة . "سرائیلإل"

  .)2012،هآرتس( ر تفصیلیة متالحقة عن الموضوعوالمرئیة حافلة بتقاری

ستراتیجیة األمریكیة من ضمن یران، فاالحاضرة بالنسبة للمنظور األمریكي إل" إسرائیل"إن 

یران، و "إسرائیل"فاظ على أمن الح ،خطوطها العریضة من المؤهالت العسكریة  اً تمتلك كثیر  إ

 إیرانأما مكافحة اإلرهاب، فوجود . مكافئا لها" سرائیلإل"والبشریة والتقنیة مما یجعلها ندًا إقلیمیًا 

 بالنسبة ألمریكا التي تخوض حربًا ضروساً  مهماً  العراق یشكل هاجساً  إلىكمعبر من أفغانستان 



49  
 

 

، وتغرق الجیوش األمریكیة في كل من البلدینالتي تنشط بشكل مكثف في اعات الجهادیة مع الجم

  .)235ص،2012الدغیدى،( تلك المناطق حتى أذنیها

  لموقف اإلسرائیلي الرسميا

یتضح في اآلونة األخیرة أكثر فأكثر عمق الخالف داخل القیادة السیاسیة العلیا، 

فعله لكبح  "إسرائیل"یاسي واألمني، تجاه ما یتعین على واالنقسام العمیق بین المستویین الس

دولة  إلى إیرانویشمل هذا الخالف تقدیر طبیعة ومدى خطورة تحول . اإلیرانيالنووي  برنامجال

تحقیق نتیجة لالمنشآت النوویة منفرد على  "يإسرائیل"، وفرص نجاح هجوم "إسرائیل"نوویة على 

  طورة التداعیات المحتملة على دولع، وكذلك تقدیر مدى خالمشرو  إیقافتؤدي إلى  إستراتیجیة

  ).45،ص2012حیدر،( والعالم "إسرائیل"المنطقة وحلفاء 

عبَ  ُ الرسمي باستمرار ووضوح، وفي مختلف المناسبات، رئیس  "يسرائیلاإل"ر عن الموقف ی

صرة على امتالك م إیران، وفحواه أن "إیهود باراك"الدفاع  ، أو وزیر"بنیامین نتنیاهو"حكومة ال

وفي رأیهما أن كال السالح والقدرة على . السالح النووي، أو على األقل القدرة النوویة العسكریة

ذاو . باتت قریبة جدًا من تحقیق ذلك إیرانالمستوى نفسه من الخطورة، وأن  یتم إیقافها قبل  لم إ

 ألخطارٍ  والعالم عرضةً  والمنطقة ومصالح الغرب "إسرائیلفستكون "، "نووي برنامج"امتالكها 

جسیمة، وأن كل الخطوات واإلجراءات التي أقدمت علیها الوالیات المتحدة والغرب حتى اآلن لم 

عن المضي قدمًا في تطویر برنامجها النووي، وأن الوسیلة  إیرانتنجح، ولن تنجح، في ثني 

ذاو . ةالنووی هاهي تدمیر منشآت الوحیدة إلیقافها تدمیرها  إلىالمتحدة ذلك وتبادر لم تدرك الوالیات  إ

أبو ( مهمة بمفردها، وهي قادرة على ذلكالقیام بال إلىنفسها مضطرة  "إسرائیل"فستجد 

  ).162،ص2007سرحان،
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باتت تقیم " إسرائیل"موشیه یعالون في تصریحه إن " اإلسرائیلي"ویعبر وزیر الدفاع 

تسویات في المنطقة، التسویة على في المحور اإلقلیمي كفترة  2014النصف األول من العام 

البرنامج النووي اإلیراني، والتسویة على تفكیك السالح الكیماوي السوري، والتسویة على الوضع 

، والتسویة على المستوى الداخلي المصري من خالل خارطة 2 الداخلي السوري من خالل جنیف 

، وفي النهایة اعتبر یعالون "سرائیلياإل"الطریق، وفترة التسعة األشهر لتسویة الصراع الفلسطیني 

 أن االتفاق النهائي مع إیران أبقى على الخیار العسكري النووي اإلیراني على حالها

  ).45،ص2014مدار،(

ففي . "إسرائیل"على أواسط  اإلیرانيفي تصویر خطر البرنامج النووي  فبالغ "نتنیاهو" أما

ه نازیةحرقة الفي ذكرى الم "ِشمیادفا "خطاب ألقاه في متحف  بألمانیا  إیران، على سبیل المثال، شبّ

 إلىیشبهون   1933ذین لم یروا الخطر النازي في سنةإن ال: "النازیة، وأحمدي نجاد بهتلر، وقال

 ویقصد بكالمه أنه في .اإلیراني، ومن واجبي أن أقول الحقیقةحد كبیر الذین ال یرون الخطر 

وقد استفز خطابه  .عرضة لخطر اإلبادة "إسرائیل"ستكون  النوويلبرنامج حال امتالك إیران ا

الخیار  إلى، وهو من أشد دعاة اللجوء "باراك"وسارع . ین السیاسیین واألمنیینولئالعدید من المس

ستكون عرضة لخطر وجودي في حال امتالك  "إسرائیل"أن  "نتنیاهو"رفض ادعاء  إلىالعسكري، 

وكان باراك أوضح . ولین األمنیینسئذلك علنًا عدد من كبار المده في النووي، وأی برنامجإیران ال

وقد علق .  في عدة مناسبات سابقة اإلیرانيمن الخطر  في التخویف "نتنیاهو"موقفه من مبالغات 

ن كَ "المحلل السیاسي البارز،  فترض أننا لم ننجح في وقف لن": قائالً  "نتنیاهو"، على كالم "سبیتِب

بشن هجوم عسكري  "إسرائیل"، وهذا أمر محتمل؛ إذ إنه حتى لو قامت یرانياإلالنووي  برنامجال

ووفقًا لنظریة  "سیحدث حینئذ؟ ذاام. ة، فربما لن یحقق النتائج المرجوةاإلیرانیعلى المنشآت النوویة 
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وستسقط قنبلة نوویة  لن یبقى أمامنا سوى الهرب، ألن هتلر الجدید سیكون قد انتصر، "نتنیاهو"

  ).2012معاریف،بن كسبیت،( أبیبعلى تل 

في  2014كانون الثاني /ینایر 28وفي كلمة ألقاها وزیر الدفاع موشیه بوغي یعالون في 

مركز دراسات األمن القومي في متحف تل أبیب اعتبر یعالون أن إیران هي الخطر رقم واحد 

ى مع إیران كان غلطًة على استقرار العالم، واعتبر أن االتفاق الدولي الذي وقعته الدول الكبر 

یران على شفى تصنیع قنبلًة نوویة، وسیمكن  تاریخیة، فهذا االتفاق برأیه هو مضیعًة للوقت، وإ

 ، إیران من أن تعود لتصبح قوةً اقتصادیة خالل ثالث سنوات، واعتبر أن العالم لم یصبر قلیًال

األخیرة لتوقیع " زحف"إلى حیث أدت العقوبات والضغوطات االقتصادیة والدبلوماسیة على إیران 

االتفاق، ویعتقد أنه كان یجب االستمرار في هذه العقوبات حتى النهایة، واعتبر أن إیران عادت 

مهمًا في الجهود لحل المسألة السوریة على الرغم بفضل االتفاق لتكون قوةً إقلیمیة، وتلعب دورًا 

  ).63،ص2014مدار،( من أنها جزء من المشكلة من خالل دعمها للنظام السوري

مور ، المبالغة في األالمعترضون على الموقف الرسمي ینتقدون، في جملة ما ینتقدونه 

؛ التقلیل تقویضهعلى  "إسرائیل"قدرة  "إسرائیل"على  اإلیرانيالنووي  برنامجتصویر خطورة ال: تیةاآل

لقهم بصورة خاصة ما كذلك یق. هجوم على منشآتها النوویةالة إزاء اإلیرانیمن شأن ردة الفعل 

 حتى من دون مشاركة إیرانبمهاجمة , إن عاجًال أو آجالً , یعتقدون انه نیة مبیته إلصدار األوامر

وحدها ال  "إسرائیل"ویرى هؤالء أن . تطلب األمر ذلك إذاالوالیات المتحدة وحلف األطلسي 

بمفردها لن  فیهانوویة تقوم لوأن أي هجوم على المنشآت ا, اإلیرانيالنووي  برنامجال إیقافتستطیع 

, أماكن متفرقة ومتباعدة وحصینة جداً  نظرُا إلى وجودها في, فیهدمار جزئي   إلحاق إلىال إؤدي ی

ون بعدها اإلیرانییعود , ولن ینجم عنه سوى عرقلة المشروع فترة ال تتعدى عامین أو ثالثة أعوام
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تنبؤ ال یمكن ال یاً إیرانیستدعي الهجوم ردًا س, المقابلوفي . مل فیه بإصرار أكبراستئناف الع إلى

  ).26،ص2005محمود،( لفائها ودول المنطقة والعالموح سرائیلإل بما یمكن أن یسببه من أضرار

من مستوى , حالیین وسابقین, مسئولین سیاسیین وقادة أمنیین المعترضین قائمةوتضم 

نما ضد, بالمطلق يخیار العسكر ضد ال ااتهم أنهم لیسو اعتراض یق فيویتضح من التدق. رفیع ما  وإ

ویشددون على , بمفردها فیهأو حتى أن تقوم , یاسیة الحالیةفي األوضاع الس "إسرائیل" فیه تقومس

, لتؤتي ثمارها راتجیتها الفرصة الكاملةوعلى منح إست, ضرورة التنسیق مع الوالیات المتحدة

قوة  إلى إیراناتها أنها لن تسمح بتحول أن اإلدارة األمریكیة تؤكد على أعلى مستوی خصوصاً و 

 تتردد في استخدام القوة العسكریةوأنها في حال فشل استراتیجیاتها لن , رادعة نوویة

  ).53،ص2012حیدر،(

, "إیلي یشاي"و, "موشیه یعالون"و, "دان مریدور"برز السیاسیین المعترضین أومن 

وهو , )الكابینت(ي المجلس الوزاري المصغروجمیعهم أعضاء ف, "شاؤول موفاز"و, "بیغنبنیامین "و

الذي , رئیس الدولة, "شمعون بیرس "لیهم إویضاف . ذ  فیها القرارات الخطرةالهیئة العلیا التي تتخ

أبرز القادة  منو . ون مشاركة الوالیات المتحدةمن د إیرانمعارضي القیام بهجوم على  من اشد دیع

, "إفرایم هالیفي"و "مئیر داغان", وبعضهم بلهجة حادة جداً  ,األمنیین الذي عبروا عن آرائهم علناً 

بیت سابقا یوفال "ورئیس الشین , "تمیر باردو"وهما رئیسان سابقان للموساد ورئیس الموساد الحالي 

ورئیس هیئة األركان السابق , "عوزي أراد"في شؤون األمن القومي  "نتنیاهو"ومستشار , "دیسكین

یضاف إلیهم كثیرون من القادة , "بني غانتس"هیئة األركان الحالي ورئیس  "غابي أشكینازي"

الذین لم یعبروا في أغلبیتهم عن معارضة الخیار , األمنیة یین في هیئة األركان وفي المؤسسةالحال

شارت أاألمنیة  وواسعة االطالع على أحوال المؤسسة فیهالكن مصادر  موثوقًا  , ي علناً العسكر 
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المحاضر في , "رؤوفین بداتسور"الالفت للنظر بصورة خاصة مقال بقلم ومن . مواقفهم إلى

, واألمن القومي ستراتیجیاتلإلة تل أبیب ومدیر مركز الجلیل الدراسات اإلستراتیجیة في جامع

اقتبس فیه , "تمرد الجنراالت الثالث: "مایو الفائت تحت عنوان/ في أوائل أیار " هآرتس"نشر في 

, "باراك"و "نتنیاهو" تن أعاله في انتقاض مواقف وتصریحاة األمنیین المذكوریأقوال عدد من القاد

: وختمه بالقول, إیرانفي حرب ضد  "إسرائیل"ومنهم من عبّر عن عدم ثقته بقدرتهما على قیادة 

كان هذا العدد الكبیر من القادة الكبار  إذاویجب أن نقلق جدًا , إن تمرد الجنراالت یكتسب زخماً "

 "إلى هذا الحدقلقًا , وعن قرب "باراك"و "نتنیاهو"ال أحد یعرف أكثر منهم الذین 

  ).2012هآرتس،بداتسور،(

  إسرائیلجوهر اهتمام  اإلیرانيالبرنامج النووي 

ما زال البرنامج النووي اإلیراني أكثر البرامج اإلقلیمیة التي تشغل السیاسة الخارجیة 

فات التي تصاعد شأنها خالل العامین المنصرمین مثل ، فیما ال تزال بقیة المل"اإلسرائیلیة"

العالقات مع مصر وسوریة والمشهد الفلسطیني، كل هذه األمور تشكل مواضیعً تابعة وملحقة 

في أغلب هذه القضایا بناءًا على " إسرائیل"للموضوع اإلیراني، حیث تبلورت مجمل مواقف 

" اإلسرائیلیة"بشكٍل مستقل العالقات " إسرائیل"صلت إستراتیجیتها المتعلقة بالمشهد اإلیراني، حیث ف

أن تقدمها في مشروع تسویة مع الفلسطینیین یخدم مشروع مواجهتها " إسرائیل"الفلسطینیة، وترى 

للبرنامج النووي اإلیراني على الرغم من عالقة الكیان مع الفلسطینیین في اآلونة األخیرة قد خرجت 

، وبالتالي تم حصر التعامل مع المشهد الفلسطیني كمجرد ملحق "اإلسرائیلیة"عن زمام السیطرة 

التعامل مع هذا الوضع كحالة مستقلة بغض " إسرائیل"للقضیة اإلیرانیة، إذ فرض العالم على 

باإلضافة إلى أن . النظر عن التقییم الذي قد یسجل لما ستئول له المفاوضات في هذه المرحلة
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الملفین الفلسطیني واإلیراني، وعندما فشلت في ذلك حاولت  كانت تفضل الفصل بین" إسرائیل"

معارضًا لهذا النهج، مع استمرار الضغط الدولي  5+1ة منه، فجاء اتفاق جنیف بین دول االستفاد

في تعاطیها األمني " إسرائیل"إلنجاز تسویة مع الجانب الفلسطیني، كما استمرت " إسرائیل"على 

ي وخصوصًا الثورة المصریة على طول الجبهة الجنوبیة للكیان مع التحوالت في العالم العرب

السوریة على امتداد حدود الكیان الشمالي، مع التأكید أن هذا التعاطي ال یخلوا من واألزمة 

تصوراٍت إستراتیجیة لدى الكیان المبني على التوقعات األمنیة حول مستقبل المنطقة بعد استقرارها 

  ).2014مدار،(

مرتبكة بعدما حوصرت واشتد الخناق علیها من كافة األطراف، حیث من " ئیلإسرا"باتت 

هي الدولة الیهودیة الطفرة الواقعة ما بین محیٍط إقلیمٍي عربٍي ساخن " إسرائیل"المعلوم أن 

خصوصًا مع التغییرات الرادیكالیة التي شوهدت في المنطقة العربیة في الشرق األوسط وكلها 

منذ بادئ األمر من إیران بات یلمع دور " إسرائیل"، فمن خوف "اإلسرائیلي"مصدر قلٍق للكیان 

سقاط كل من یؤثر سلبًا على  من األنظمة " إسرائیل"إیران االلتفافي العلني والمستتر في دعم وإ

أصبحت تتخبط ما بین جمع إیران كملٍف مستقل تتعامل معه وما بین " إسرائیل"الحاكمة لدرجة أن 

السوریة والمصریة بدعٍم إیرانٍي ملحوظ وما بین فصل إیران كمشهٍد أحادي الجانب، ربط األزمتین 

في كیفیة التعامل مع المشهد اإلیراني كما " اإلسرائیلي"وهذا ما شكل قلقًا إستراتیجیًا لدى الكیان 

  .یرى الباحث
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  :إسرائیلیذاء مصالح في المنطقة العربیة إل إیران في بسط نفوذهاسیاسة 

واخر السبعینیات سقط الشاه بهلوي وتحولت سیاسیة إیران إلى سیاسة عدائیة، بینما في أ

إبان فترة السادات إثر زیارة تل " إسرائیل"خرجت مصر من دائرة المواجهة ووقعت اتفاقیة سالم مع 

أبیب واجتمع مع الكنیست وألقى كلمته التي كانت قنبلة في وجه االتحاد العربي واإلجماع القومي 

فكانت مصر على أثره الدولة العربیة األولى ضمن " اإلسرائیلیة"لذي قاطع االعتراف بالدولة ا

ع عالقتها الدبلوماسیة مع الكیان" إلسرائیل"اإلقلیم المجاور  ِب وهذا أجبر جامعة الدول العربیة . تَُط

سة الخارجیة على إلغاء عضویة مصر في الجامعة ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس، إال أن السیا

عام المصریة ال زالت تنتهج نفس أسلوب السادات حیث تولى محمد حسني مبارك رئاسة مصر 

حكم مصر من بعدة، فقام على ترسیخ االتفاقیة إال أنه لم یقوي العالقات معه،  والذي 1981

 وأبطئ في التطبیع، ومع ذلك فإن السالم البارد مع مصر كان وما زال التحالف االستراتیجي

الهدوء " إلسرائیل"في تاریخها في الشرق األوسط، فقد ضمن مبارك " إسرائیل"األهم الذي أقامته 

من فلسطین المحتلة، وبذلك استطاعت أن تركز كل ) قطاع غزة(على طول الجبهة الجنوبیة 

ویقصد (خطر الحرب الشاملة " اإلسرائیلیة"جهدها في المناطق المحتلة، واختفى من األجندة 

یران" إسرائیل"تخوف : ث بالحرب الشاملةالباح كما تجسدت ) من جبهة حركة حماس وحزب اهللا  وإ

مما أتاح للكیان أن یتمتع بنمٍو " اإلسرائیلیة"ثمار السالم في تقلیص میزانیة الدفاع  1985من عام 

أقام مبارك عالقات قویة مع نتنیاهو بسبب تخوفهما المشترك من تعاظم قوة الردع . اقتصادي

اإلیرانیة في المنطقة، وصعود العناصر اإلسالمیة المتشددة، والقلق المشترك للجانبین من ضعف 

الوالیات المتحدة بقیادة أوباما، وفي ضوء انهیار نظام مبارك الذي حكم مصر ما یعادل ثالثة 

ینایر  25عقود متواصلة ثار الشعب وانتفض ضد سلطته مما أدى بعد ثالثة أسابیع من تاریخ 

 10000قتیل وما یعادل  900حتى أطیح فیه وبزبانیته وهو الذي حصد ما یعادل نحو 2011
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" إسرائیل"جریح في ظل انفالت أمني وعصیاٍن مدني لم تشهده مصر من قبل، وهذا أثار تخوف 

لیس من الممكن لها أن تشغل " إلسرائیل"في حین تحفظت إیران على مجریات الوضع، فبالنسبة 

ین ممثلة بالسلطة الوطنیة مكانة مصر الحیویة في المنطقة التي تشكل مفتاح األردن أو فلسط

أن تبحث عن " إسرائیل"وفي هذه الحالة على " اإلسرائیلیة"العالم العربي في خارطة المصالح 

حیث أصدر مقالین صحفیین متتالیین حول مستجدات في  4وفي نظرٍة لباري روبین. حلفاء جدد

في قراءة شاملة یرى فیها أنها األهم " إلسرائیل"ا االستراتیجیة بالنسبة الشرق األوسط ونتائجه

االستراتیجي بما یحدث في مصر، حیث اعتمد على تعداد المشاكل " إسرائیل"بالنسبة لوضع 

المترتبة على تغییر النظام في مصر موضحًا أن إضفاء الشرعیة على اإلخوان المسلمین یعد 

نما في المنطقة بكاملها، ولكن البدیل لیس في مصر  مشكلة كبیرة لها مضاعفاتها وحدها، وإ

هو القومیة المتطرفة التي ال تقل خطرًا عنهم وفي هذه ) كإشارة إلى إیران(لإلسالمیین في مصر 

  .)18شهریة الشرق األوسط، العدد ( الحالة یمكن لمصر أن تتجه للتحالف مع سوریة

یحمل في طیاته  لوضع الحاصل في مصرمن هنا یرى الباحث أن تحفظ إیران على ا

عدة أبعاد منها أن إیران فرحت ضمنیًا بانهیار النظام المصري الذي بقي على طول ثالثة عقود 

مضت لم تربطه مع إیران أي عالقات دبلوماسیة، ولعل انهیاره مكسب إلیران من جهة وبسٍط 

الشعب المصري بتقریر المصیر لنفوذها من جهٍة أخرى بعدما تبین أن إیران قد دعمت مطالبة 

وااللتفاف نحو دعم الحركات اإلسالمیة في مصر وعلى رأسها الجماعات السلفیة واإلخوان 

المسلمین، وفتحت أبواب دعمها عقب فوز محمد مرسي الذي سارع منذ تسلمه الحكم بتوطید 

جهة أخرى استغلت  العالقات المصریة اإلیرانیة ألول مرة في تاریخ مصر منذ ثالثین عامًا، ومن

وجود مرسي في منطقة الشرق األوسط خصوصًا بعد الدعم الذي تلقته حماس كجهة معادیة 

                                                             
 .باحث إسرائیلي مختص بالشؤون اإلستراتیجیة  الخارجیة : باري روبین 4
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" اإلسرائیلي"للكیان بإمداد إیران للحركة عن طریق مرسي بالذخائر واألسلحة الذكیة لمقاومة العدو 

عالن  ان عن دعمها مسئولیة إیر " إسرائیل"الذي كان له الفضل في انتصار الحركة من جهة وإ

والوالیات المتحدة اللتین سرعان ما " إلسرائیل"للحركة من جهة أخرى، إال أن ذلك كله لم یرق 

أدانتا استراتیجیة مرسي خصوصًا بعد توطید العالقات مع اإلخوان المسلمین وبسط سیطرتهم في 

سرائیل"مصر واتصاالته مع حركة حماس التي اتهمته الوالیات المتحدة  ابر مع حماس بالتخ" وإ

كمنظمٍة إرهابیٍة حسب تعبیرهم مما أدى بعدها بفترة وجیزة إلى انتفاض الشعب المصري ضد 

مرسي وبالتالي تم اإلطاحة  فیه عن طریق الجیش من على سده الحكم، وهذه تعد ضربًة مؤلمة 

  .في وجه إیران
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  :الدراسات السابقة: القسم الثاني

  :العربیة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومن هذه الدراسات أجریت العدید من الدراسات

تغطیة الصحافة األردنیة الیومیة ألحداث تونس  :بعنوان). 2010(دراسة العدوان  -1

  .دراسة تحلیلیة 2010/2011ومصر 

التغطیة الصحفیة للصحف الیومیة األردنیة ألحداث تونس  هدفت الدراسة إلى التعرف على

سیما أن األحداث الساخنة التي الداث من جوانب متعددة، لهذه األح، وكیفیة تناولهما ومصر

حقًا مثل الصدى في الدول العربیة األخرى الوقعت في هاتین الدولتین العربیتین كان لها األثر و 

  .الیمن ولیبیا وسوریا

، واعتمدت أسلوب تحلیل المضمون، حیث أن هذه دمت الدراسة المنهج الوصفيستخوا

ما ینظر إلیها كطریقة علمیة جیدة في تبیان أهداف المضمون اإلعالمي من جهة  الطریقة كثیراً 

  . ؟"كیف قیل"و " ماذا قیل؟"

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

وعت ما بین مؤیدة ومحایدة وبدون تجاهات الصحف الثالث األردنیة إزاء األحداث تنإن ا  - أ

 .تجاها

عت مصادر معلوماتها لتغطیة كما أشارت النتائج إلى أن ا  -  ب لصحف األردنیة الثالث نوُ

األحداث واألخبار ما بین وكاالت األنباء الدولیة ومصادر خاصة بالصحیفة  نفسها 

 .والصحف والمجالت واإلنترنت، وقد اعتمدت على وكاالت األنباء الدولیة في معظمها
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ستخدام األلوان والصور، م فیها اي نسبة المواد التي لم یتكما أشارت نتائج الدراسة إلى تدن  -  ت

وأن مواقع المادة من الصحیفة للصحف األردنیة الثالث تنوعت ما بین أولى وداخلیة 

 .أخیرة وملحق

الدراسة، في حین كانت كل صحفیة تمهیدیة خالل فترة  هر النتائج أیة تغطیةلم تظ  -  ث

ى نسبة للمواد الصحفیة من نوع التغطیة الصحفیة التقریریة، وقد جاءت أعل التغطیة

  .المنشورة في الصفحات الداخلیة من الصحف

تغطیة الصحافة العربیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع  :بعنوان. )2011(دراسة فرج  -2

  .)القاهرة- لندن، األهرام- س العربيالرأي األردنیة، القد( 2009-2008غزة عام 

اإلسرائیلي على قطاع غزة  لى التعرف على حجم التغطیة الصحفیة للعدوانتهدف الدراسة إ

اإلحصائیة بین صحف  وذلك باستخدام المنهج الوصفي، ودراسة الفروقفي ثالثة صحف عربیة، 

  .سلوب عرض األخبار المتبعة في كل من صحف الدراسةالدراسة، وفقًا للخصائص الفنیة وأ

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

%) 86.7(لسیاسي والفلسطیني والعربي سجلت ما نسبته موضوع العدوان على المستوى ا  - أ

قتصادي والصحي والبنیة یة، أما المواضیع على المستوى االمن مجمل المواد اإلعالم

لم تحض إال بقدر ضئیل من  لمجتمع اإلسرائیلي وأسباب العدوانالتحتیة وعملیة السالم وا

 %).13.3(التغطیة بما نسبته 

نتائج العدوان على المستوى السیاسي حصلت على المرتبة وقد بینت النتائج أن فئة   -  ب

، تلتها نتائج العدوان على الشعب الفلسطیني بنسبة %)42.1(األولى بنسبة 
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، %)18.05(ت نتائج العدوان على المجتمعات العربیة بنسبة ثم جاء، %)26.55(

ب العدوان ت أسبا، ثم جاء%)4(مع اإلسرائیلي بنسبة وجاءت نتائج العدوان على المجت

، ثم جاءت نتائج العدوان على القطاع الصحي %)2.15(ودوافعه على قطاع غزة بنسبة 

%) 1.35(، تلتها نتائج العدوان على البنیة التحتیة لقطاع غزة بنسبة %)1.80(بنسبة 

  %).1.15(وأخیرًا جاءت نتائج العدوان على السالم بنسبة 

األردنیة للقضایا البیئیة ومشكالتها  تغطیة الصحف: بعنوان). 2011(دراسة الدیسي  -3

 ).31/12/2008-31/12/2007(دراسة في تحلیل المضمون للفترة من 

هدفت الدراسة إلى معرفة تغطیة الصحف الیومیة األردنیة للقضایا البیئیة ومشكالتها من 

صفي واعتمدت الدراسة على المنهج الو ). الرأي، الدستور، العرب الیوم، الغد(خالل عینة صحف 

  .باستخدام أداة تحلیل المضمون

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

اهتمام الصحف الیومیة األردنیة بالقضایا والمشاكل البیئیة كان متساویًا تقریبًا، حیث لم تظهر   - أ

 ).0.05(النتائج فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

الدراسة بالجمهور العلم عند نشرها للقضایا اهتمام الصحف الیومیة األردنیة األربع محل   -  ب

، فلم تعد المواضیع الخاصة بالقضایا البیئیة بذلك حكرًا %77.97والمشاكل البیئیة بنسبة 

 .على العلماء والمختصین أي الجمهور الخاص

أهم األنماط الصحفیة التي اهتمت فیها الصحف األردنیة محل الدراسة هو نمط الخبر   -  ت

 %.36.96الصحفي بنسبة 
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المقاالت المترجمة عن الصحف اإلسرائیلیة في  :بعنوان .)2013( دراسة القدومي -4

  .دراسة في  تحلیل المضمون یتینصحیفتي الدستور والغد األردن

هدفت هذه الدراسة إلى رصد ما تطرحه الصحف اإلسرائیلیة من أراء ومواقف وتحلیل للواقع 

عسكریة واألمنیة والتعرف على ابرز الصحف اإلسرائیلي بشؤونه السیاسیة واالقتصادیة ال

اإلسرائیلیة واهم الكتاب الصحفیین واالتجاهات واألفكار واألسالیب التي تتبعها هذه الصحف اتجاه 

القضایا السیاسیة، إلى جانب التعرف على ماهیة الخطاب الصحفي اإلسرائیلي في مسألة تغطیة 

  .، دراسة تحلیلیة ي الصحف اإلسرائیلیةأحداث الربیع العربي وصورة اإلنسان العربي ف

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

عدم تعمیم رؤیة الباحث الشخصیة فیما یتعلق بالصحافة اإلسرائیلیة ألنها عادة تكون   -  أ

 صحافة غیر نزیهة في تناولها ألحداث الربیع العربي

هویة العربیة للثورات العربیة أوضحت النتائج أن الصحف اإلسرائیلیة لم تركز على ال  - ب

فكانت روایة الصحافة اإلسرائیلیة تركز على ما یتعلق بإقلیمها األمني واستقرارها على 

 .الجبهات مع الدول التي تعایش الحراك الشعبي 

اعتمدت الدراسة على مدخل تحلیل الخطابات الصحفیة ألقالم الكتاب والصحفیین   - ت

الرؤیة اإلیدیولوجیة  النتفاضة التغییر التي یشهدها اإلسرائیلیتین التي تقع في سیاق 

 .الوطن العربي
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بین صحیفتي  ة النزاع المسلح الداخلي في سوریةصور  :بعنوان. )2013(بدر دراسة - 5

  .دراسة تحلیلیة س اإلسرائیلیةتعرب القطریة وهآر ال

  : الدراسة إلى هدفت

في كل سوریة لح الداخلي في معرفة اتجاهات الصور الصحفیة المنشورة حول النزاع المس  - أ

واضیع التي تركز علیها كل ٌ ، عن طریق تحدید الم"اإلسرائیلیة"عرب القطریة وهآرتس من ال

 . منها

 . اخلي في سوریةمعرفة دالالت الصور الصحفیة المنشورة حول النزاع المسلح الد  -  ب

 .االسوریة عن طریق المقارنة بینهمزمة حدید الصحیفة األكثر اهتماما باألت  -  ت

وكانت النتائج التي واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على تحلیل المضمون، 

  : خلصت إلیها الدراسة

بالنزاع المسلح الداخلي في سوریة عالمیا إباالهتمام  "سرائیلیةواإل"فتین القطریة میل الصحی  - أ

في حین  ،یةارضة السوریة ضد الحكومة السور لى جانب المعوتتفقان في الوقوف إعالمیًا إ

بشكل  كیفاً  خرى تهتم، فإن األ"اإلسرائیلیة"مًا أكثر من نظیرتها أن الصحافة القطریة تهتم ك

 . كبرأ

ر صورة نمطیة عن الحكومة السوریة ظهابشكل كبیر في إ" اإلسرائیلیة"صحافة اهتمت ال  -  ب

قوات  الذي لحق بسوریة منظهار القتلى من المدنیین والدمار والتركیز على إ ،وقیادتها

وقیاداتها،  لى تلمیع صورة المعارضة السوریةحافة القطریة إفي حین سعت الص. الحكومة

كبر على نشر صور المظاهرات وركزت بالشكل األ ،وعدم نشر أي شيء یشیبها

 .تجاجات المؤیدة للمعارضة السوریةواالح
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لمشروع الصحافة اإلسرائیلیة والتسویق السیاسي ل :بعنوان) 2014(دراسة الحبیلي  -6

 .دراسة تحلیلیة) ، یدیعوت أحرونوت هآرتس، معاریف( الصهیوني 

كیفیة استخدام الصهیونیة هدفت الدراسة إلى تحلیل محتوى الصحف اإلسرائیلیة للتعرف إلى 

لوسائل اإلعالم السیما الصحافة المكتوبة في التسویق السیاسي ألهم ركائزها الفكریة وهي 

  .)تحلیل المضمون(منهج الوصفي ال ت الدراسةماستخدالعتراف بیهودیة الدولة، و ا

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

ستخدمة في الصحف اإلسرائیلیة، وفقًا لنوع األسلوب، أن   - أ أسالیب التسویق السیاسي المُ

 ).إقناعي، إنشائي، خطابي(جاءت مرتبة تنازلیًا كاآلتي 

لیة، وفقًا لفئة الطریقة ووسیلة اإلقناع، أن أسالیب التسویق السیاسي في الصحف اإلسرائی  -  ب

 ).عاطفیة/ تخویف/ دفاعیة، هجومیةعقالنیة، / إمالئیة(جاءت مرتبة تنازلیًا كاآلتي 

أن أعلى التكرارات للمعاني والمضامین التـي حملها الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف   -  ت

محاولة "، و"والمحادثات التركیز على المفاوضات "بیهودیـة دولـة إسرائیل كانت على 

 ".إظهار وجود دولة قومیة للیهود

أعلى تكرارات للمعاني والمضامین التـي حملها الخطـاب اإلسرائیلـي لقضیة االعتراف أن   -  ث

الترویج لبناء "كانت على بیهودیـة دولـة إسرائیل والمرتبطة بالواقع المجتمعي 

 ." یها الیهودالترویج لضم المناطق التي یعیش ف" ، و"المستوطنات
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اإلسرائیلیتین لثورة " هآرتس"و" معاریف"تغطیة صحیفتي : بعنوان) 2014( دراسة شنك -7

 ).دراسة تحلیلیة(المصریة  2011كانون الثاني /ینایر" 25"

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة التغطیة الصحفیة للحراك الشعبي المصري وثورة 

كما وسعت إلى معرفة حجم . آرتس اإلسرائیلیتینفي صحیفتي معاریف وه 2011ینایر" 25"

التغطیة التي كرستها هاتین الصحیفتین لقضایا الحراك الشعبي المصري وتحدید نسبة تغطیتهما 

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي . ومدى اهتمامهما بما یحدث من أحداث في الساحة المصریة

  .واستخدمت أسلوب تحلیل المضمون

  :اسة إلى ما یليوخلصت نتائج الدر 

 .أن الصحیفتین معاریف وهآرتس تمیالن لالهتمام إعالمیًا بالثورة المصریة  - أ

 .تتفقان في الوقوف إلى جانب الرئیس المخلوع محمد حسني مبارك  -  ب

 .تبدي صحیفة معاریف اهتمامًا أكبر بالثورة المصریة من نظیرتها صحیفة هآرتس  -  ت

خالل األخبار والمقاالت والتقاریر  ینایر المصریة بشكٍل واضح من" 25"عرض ثورة   -  ث

 .والصور مما یبین مدى أهمیة مصر وثورتها بالنسبة إلسرائیل

 .اهتمت صحیفة معاریف في إظهار صورة نمطیة عن الحكومة المصریة للرأي العام  - ج
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دالالت الصورة الصحفیة حول األزمة السوریة : بعنوان) 2014( دراسة صالح الدین -8

 ."اإلسرائیلیة"سطینیة ویدیعوت أحرونوت في صحیفتي القدس الفل

الراهنة في القُطر  زمةلأل) الفوتوغرافیة( الصورة الصحفیة معرفة دالالت إلى هدفت الدراسة

، واعتمدت "اإلسرائیلیة"في صحیفتي القدس الفلسطینیة ویدیعوت أحرونوت  العربي السوري الواردة

المضمون، لمعرفة مضامین األزمة السوریة، الدراسة المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحلیل 

  .والصراع الدائر فیها

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

ركزت صحیفة القدس الفلسطینیة في تغطیتها لألزمة السوریة على العالقات الفلسطینیة   - أ

 .السوریة المتینة

 .ركزت صحیفة القدس الفلسطینیة في تغطیتها على البعد اإلنساني  -  ب

بإبراز األزمة السوریة من منطلق بعدها " اإلسرائیلیة"حیفة یدیعوت أحرونوت اهتمت ص  -  ت

  .األمني؛ حرصًا على أمن حدودها الشمالیة
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  التعقیب على الدراسات السابقة

  :حدود االستفادة من الدراسات السابقة

من خالل جوانب طالع على هذه الدراسات من خالل اال استفادال شك أن الباحث 

في إجراء هذه الدراسة، وفي وضع تصور عام للدراسة وللتحدید الدقیق  مهمةأبعادًا أضافت 

معالجة الصحافة اإلسرائیلیة للبرنامج باشرة إلى لمشكلة الدراسة وأهدافها، حیث تطرق الباحث م

  .النووي اإلیراني

نة كما تم رصد أهم الجوانب المنهجیة التي ساهمت على المستوى اإلجرائي في تحدید عی

  .الدراسة، وفي صیاغة التساؤالت التي تعرضت لها الدراسة

  

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

 هآرتسالدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بتركیزها على تناول صحیفتي تتمیز 

عینة على صفحاتها خالل فترة  اإلیراني، للبرنامج النووي "اإلسرائیلیتین" أحرونوتویدیعوت 

راسات على إبراز الموضوعات الصحفیة بطریقة مختلفة عن الد أیضاً الدراسة  تعمل، و الدراسة

  .بتفصیالت جدیدة لم تتطرق لها الدراسات السابقة حسب إطالع الباحث السابقة؛ إذ حظیت
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ة الدراسة : الفصل الثالث   )الطریقة واإلجراءات(منهجیّ

 :منهج الدراسة -1

ما تناولته القائم على تحلیل المضمون ل سته، المنهج الوصفيفي درا تخدم الباحثاس

تطابق ما جاء بمضمون تلك  ، حتى یتسنى"اإلسرائیلیة" "هآریتس ویدیعوت أحرونوت"صحیفتي 

یز، أو الواقعیة، أو التضخیم اإلعالمي لما ، أو التحموازنته أیضًا بالنواحي الموضوعیةالصحف و 

  ."إسرائیل"ي على الوضع اإلقلیمي للشرق األوسط، وعلى یتعلق بالبرنامج النووي اإلیران

ص ظاهرة ما أو خصائ تصویر وتحلیل یقوم على، سة الوصفیةدف األساسي للدراالهو 

  ).207،ص2011الدبیسي،( مجموعة من الظواهر

حیث یعمل  الظواهر كما هي في الواقع والتعبیر عنها بشكل كمي، ویقوم المنهج على دراسة

، ودرجات ارتباطها مع الظاهر األخرى، أو بشكل كیفي من خالل الظاهرة على توضیح حجم

وصف الظاهرة وتوضیح خصائصها، وتعتمد البحوث الوصفیة على المناهج المسحیة، مما 

  .)105-106ص،2011مزاهرة،( عالمیة والسیاسیةى الدراسات اإلیجعلها األقرب إل

ب منهجي في التحلیل بالدراسات و سلأعالمیة و إداة أرتبطت نشأت تحلیل المضمون كاو 

عالمیة وقد أطلق علیه من قبل الباحثین بتحلیل المحتوى، وقد برزت أهمیته قبل وأثناء الحرب اإل

حلیل المضمون للصحف والمجالت العالمیة الثانیة، حیث استخدم على نطاق واسع في ت

ادثات والصور للوصول إلى ضافة إلى تحلیل الخطب والرسائل والمحإذاعات ومحطات التلفزة، واإل

ة وكشف عالمي والدعائي لكشف األسالیب الدعائینتاج اإلرفة العقلیة الكامنة وراء هذا اإلمع

 ل التعبیرات المكتوبة والمنطوقةتجاهات السیاسیة والعقائدیة من خالالمیول واال

  ).61-62ص،2010مشاقبة،(
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  : ليفات لتحلیل المضمون ومنها ما ییوجد العدید من التعری

إلى بلورة الوصف یسعى  أنه :1941عام ) بیرنارد بیرلسونویبلز و ( ثینالباح عرفه كل من

في الرسالة و المثیرات المنظمة أة المنبهات عظهار طبیإو المحتوى حتى یمكن أالعادي للمضمون 

ساس موضوعي أو الشاهد وقوتها النسبیة على أو المستمع أوالموجهة إلى القارئ 

  ).62،ص2010مشاقبة،(

فه عو  جراء منتظم یستخدم لفحص مضمون المعلومات إأنه  :)1978والیر وویینر (رٌ

حاالت من إكتكنیك بحثي من أجل صنع ) Krippendorf 1980كریبندورف (المسجلة، وعرفه 

بأنه منهج )  kerlinger 1973كیرانجر (اقها، وعرفه یة لسبالبیانات قابلة للتكرار وصادقة بالنس

ویمرو ( وعیة، وكمیة بهدف قیاس المتغیراتصال وتحلیله بطریقة منتظمة وموضلدراسة االت

  .)205،ص1989دومنیك،

عالمیة التي تستخدم في تحلیل المواد اإل حد األسالیب البحثیةأأنه  ):لوز بندروفك( هوعرف

 و التحلیلأعادة البحث إومطابقة في حالة  ةحستدالالت واستنتاجات صحیابهدف التوصل إلى 

  .)13،ص2000لحمید،ا(

توى المادة سلوب یستخدم في تحلیل محأالمضمون أنه فیما یعرف الدكتور احمد بدر تحلیل 

فالم وبرامج التلفزیون وذلك بالوصف عالم كالصحف والمجالت والكتب واألالتي تقدمها وسائل اإل

  .)63ص،2010مشاقبة،(عالمیة ى الظاهر للوسیلة اإلو الكمي للمحت الموضوعي المنظم

  

  



69  
 

 

  ).66-67ص،2010مشاقبة،(:  خصائص تحلیل المضمون

 .خر سلوب اآلسلوب تحلیل إلى جانب األأداة و أن تحلیل المضمون هو إ - 1

 .یجب أن یتمیز تحلیل المضمون بالموضوعیة ویخضع للمنهجیة  - 2

 .ن یكون منتظماً أیجب  - 3

سس أعلى یركز على التحلیل الكمي في عملیات التحلیل بهدف القیام بالتحلیل الكیفي  - 4

 .موضوعیة

 .عداد الدراسة التحلیلیةإفي حالة  هتحلیل المضمون مطابقت یجب أن تكون نتائج - 5

 ىو المحتو أتبویبها إلى وصف المضمون الصریح و أیسعى عن طریق تصنیف البیانات  - 6

 .عالمیةللمادة اإل

نة المعاني المتضم أوالمصطلحات  أوالكلمات  أویعتمد على تكرارات ورود ظهور الجمل  - 7

الباحث من تحدید موضوعي  فیهعالمیة بناء على ما یقوم في قوائم التحلیل في المادة اإل

 .لفئات التحلیل ووحداته

 .نما الشكلیةإ ال یقتصر تحلیل المضمون على الجوانب الموضوعیة و  - 8

جرائیة بالمشكلة العلمیة و الشكلیة واإلأترتبط عملیة تحلیل المضمون من الناحیة الفنیة  - 9

 .غراض التحلیلیة الشاملة هداف البحثیة واألوظروفه وتساؤالته وباألللبحث 

 .ن تكون النتائج قابلة للتعمیمأیجب  -10
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عم أطار إتدمج نتائج تحلیل المضمون مع بقیة النتائج األخرى لدراستها في  -11

ام وظروفها الموضوعیة عالمیة تحلیًال متكامًال في سیاقها العشمل وتحلیل المادة اإلأو 

  .)166ص،2000الحمید،( فیها المحیطة

  :تقسیمات تحلیل المضمون

جراءات إویقوم على ) : Quantitative Content Analysis(تحلیل المضمون الكیفي  -1

، عالمیة والسیاسیةضامین اإلتمكن الباحث من تحلیل النصوص الواردة في مختلف الم

في سیاق موحد  ضمن خطة منهجیة متكاملة تجمع كافة متغیرات الظاهرة مدار البحث

و أیل الغموض عن الظاهرة المبحوثة، ز حث من التوصل إلى نتائج منطقیة تویمكن البا

 .التعارض بین الخیارات لمتغیراتهاتحل 

ویتم بموجبه تفكیك ) : Quantitative Content Analysis(تحلیل المضمون الكمي  -2

ي ترد فیها إلى صالحات والرموز التفكار واإلو عینة النصوص وترجمة األأالنص 

 مدلوالت ومؤشرات رقمیة، یمكن تحلیلها والتوصل من خاللها إلى نتائج موضوعیة دقیقة

 ).155ص،2011مزاهرة،(

 كونمناسبًا للدراسة الحالیة ألنه یعد أداة تحلیل المضمون و استخدم الباحث المنهج الوصفي 

  .للبرنامج النووي اإلیراني كیفیة معالجة الصحافة اإلسرائیلیةالدراسة تسعى لتحلیل مضمون 
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 : مجتمع الدراسة -2

یتضمن جمیع المواضیع والعناوین المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني من أخبار ومقاالت 

هآرتس "وغیرها، والمترجمة من اللغة العبریة إلى اللغة العربیة الواردة في كٍل من صحیفتي 

باختیار عینة منتظمة لمدة ستة أشهر خالل الفترة  2014لعام " اإلسرائیلیتین" "ویدیعوت أحرونوت

  :، واختار الباحث الصحیفتین لألسباب التالیة) 30/6/2014 -1/1/2014 (الممتدة بین 

 ،"إسرائیل"الصحیفة الموضوعیة في  تس كونهاتم اختیار صحیفة هآر  :صحیفة هآرتس  - أ

" اإلسرائیلي"لخط السیاسي ، وتنتمي إلى اتنشر آراء مختلفة "سرائیلیةإ"أول صحیفة تعتبر و 

ل نشر القضایا األمنیة منذ متفقة حو  "سرائیلیةاإل"ن الصحف إوبشكل عام ف الیساري،

 .1973عام حرب 

تم اختیار صحیفة یدیعوت أحرونوت كونها صحیفة یومیة  :یدیعوت أحرونوتصحیفة  -  ب

 .مستقلة معادیة للعرب، وتعد من الصحف الرسمیة التي تؤثر بالقراء

 :دراسةعینة ال - 3

 "العینة القصدیة العمدیة ” هيخدمها الباحث في هذه الدارسة ستانوع العینة التي 

Purposive Sample  " حتمالیةالعینات غیر اال”حدى أنواع إوهي )Non-Propabilit 

Sample (  الباحث ضعهاتنطبق علیهم المعاییر التي ی ادً فر أوالتي تتضمن مواًد و) . ویمر

المنشورة معرفة األنماط الصحفیة المختلفة ، فكانت معاییر العینة )100- 99، 1989ودومینیك،

خالل " سرائیلیتیناإل ویدیعوت أحرونوت تسهآر "صحیفتي  في بالبرنامج النووي اإلیراني المتعلقة

  .ما عدا یوم السبتأیام األسبوع 
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 :راسةالد أداة -4

هو ن تحلیل المضمون أذلك على أداة تحلیل المضمون  عتمد الباحث في جمع البیاناتا

أسلوب أو أداة منهجیة كمیة ارتبطت في الدراسات اإلعالمیة، وظهرت بسبب االحتیاجات 

المنهجیة للباحثین إلى بلورة أسلوب جدید في جمع المعلومات وتحلیلها وفقًا ألشكال وأنماط 

نها، وربطها مع متنوعة بما یؤدي إلى استنباط المزید من التحلیالت والتفسیرات واالستدالالت م

من خالل ، )13ص،1996حسین،( مجموعة من المعارف األخرى المتصلة بموضوع التحلیل

، إذ قام هآرتس ویدیعوت أحرونوت" اإلسرائیلیتین"یفتین ما تناولته الصححول  نموذجاً أ إعداد

الباحث بتصمیم كشاف تحلیل مضمون األخبار المترجمة عن صحیفتي الدراسة بشكل كمي بما 

م أهداف الدراسة وتساؤالتها، إضافة لجوانب التحلیل الكیفي لتعزیز نتائج الدراسة وتسهیل یخد

اإلجابة عن التساؤالت، ولتعویض الفجوة التي قد تصیب التحلیل الكمي المجرد نظرًا لالختالف 

األیدیولوجي والثقافي بین القائمین باالتصال في كلتي الصحیفتین، ولكي یساعد الباحث في 

  .یل نتائج الدراسةتحل

  وحدة التحلیل

وحدات التحلیل توافقًا مع موضوع  أكثرمن  ألنهمالموضوع و  تي الفكرةاستخدم الباحث وحد

لى اللغة إالعبریة المترجمة والتحقیقات والتقاریر واألحادیث خبار والمقاالت رسالة وهي األال

عالم، وتمثل استخدامًا في بحوث اإلات شیوعًا و من أكثر الوحد الموضوعو  تي الفكرةووحد ،العربیة

ساسیة ألحدى الدعامات اإفادة، وتعتبر إكثرها أكبر وحدات تحلیل المضمون و أهم و أ اتهذه الوحد

اؤها نختیارها وباحیث یتم . واالتجاهات والقیم والمعتقداتعالمیة والدعائیة في تحلیل المواد اإل

لى القارئ ویتحدد في ضوء إتوصیله لى إلتخدم المعنى الذي یهدف الكاتب  بدقة وموضوعیة

  ).225ص،2011الدبیسي،(و الوسیلةأمضمون و الأفكار والمعاني تجاه الكاتب األ تكرار هذه
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. الفكرة تكتنفها مجموعة من الصعوبات أوعملیة تحلیل المضمون حسب الموضوع  أن إال

 :م هذه الصعوباتوحدات تحلیل المضمون، ومن أه أصعبعتبارها ا إلىدفعت بعض الباحثین 

  )161ص،2011مزاهرة،(

  .ر والعبارات بالقیاس إلى الكلماتفكاعدم وضوح حدود األ - 1

عالمیة إلى الدرجة التي یب التي تستخدم في عرض المادة اإلسالختالف المفاهیم واألا - 2

  .یصعب معها جعل ترمیز موحد لهذه المفاهیم

اردة في المضمون متداخلة ومتشابكة فكار الو ذا كانت األإخاصة   Reliabilityمشكلة الثبات - 3

 .ومعقدة

  :صدق األداة -5

ث العلمي ن مفهومي الصدق والثبات في تحلیل المضمون ال یختلف عنهما في البحإ

ن یتمكن كشاف تحلیل المضمون من القیاس الذي تم تصمیمها أبشكل عام، فالصدق یعني 

ار صدق أداة الدراسة للتأكد اختب، لذلك ال بد من )2012،274بركات عبد العزیز،(لقیاسه بدقة 

، إذ قام الباحث بعرضها على أهل االختصاص, مارة الخاصة بتحلیل المضمونمن صدق االست

فة واإلعالم ومناهج والمعاهد والكلیات المتخصصین في الصحا ساتذة الجامعاتوالخبرة من أ

تم تعدیل منهم،  البحث العلمي، وبعض الخبراء في المجال الصحفي، وبعد تلقي المالحظات

  . االستمارة لتصبح تحت حیز التنفیذ
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 :داةثبات األ -6

تم یر ثابت في كل مرة و یقصد بالثبات هو إمكانیة تكرار التحلیل والحصول على تأث

لبیان شبه التوافق بین ) Holstiهولستي (حسب طریقة معامل الثبات  اختیارتطبیق إجراء 

صعدة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة نفسها القائمین بالتحلیل، وضمن المحاور واأل

وخالل الفترات الزمنیة المتباعدة، مع بیان النتائج في كل مرة، حیث تم تطبیق اختبار معامل 

وللتحقق من درجة ثبات أداة الدراسة . الثبات لبیان نسب التوافق واالتساق بین القائمین بالتحلیل

  : وهي (Holsti)بإجراء اختبار بعدي على طریقة هولستي  قام الباحث) تحلیل المضمون(

  Reliability    =N1+N2  2Mالثبات 

  

 :متغیرات الدراسة -7

" ویدیعوت أحرونوت هآرتس"ممثلة بصحیفتي " اإلسرائیلیة"الصحافة  :المتغیر المستقل  ) أ

 .اإلسرائیلیتین

 .ةیة اإلیرانیور للجمه النووي اإلیراني لبرنامجالتناول الصحفي ل :التابعالمتغیر   ) ب

 

 :المعالجة اإلحصائیة -8

لما تناولته تجاه " اإلسرائیلیتین"صائي لمعرفة معالجة الصحیفتین حتم تطبیق االختبار اإل

البرنامج النووي اإلیراني، من خالل وضع جداول في استمارة تحلیل المضمون تبین وتوضح أسئلة 
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، وقد تم )  SPSS(امج التحلیل اإلحصائي م الباحث باستخدام برنإذ قا .الدراسة وفئات التحلیل

  :استخدام االختبارات التالیة

 .استخراج التكرارات والنسب المئویة - 1

 .استخراج معامل مربع كاي - 2

 .استخدام الرسومات البیانیة لتوضیح النتائج - 3

  

 :إجراءات الدراسة -9

  : تمثلت إجراءات الدراسة التي استخدمها الباحث على النحو اآلتي

" هآرتس ویدیعوت أحرونوت"تحلیل المضمون لما تناولته صحیفتي تصمیم كشاف   -  أ

 .تجاه البرنامج النووي اإلیراني، وتحكیمه من أحد عشر محكم" اإلسرائیلیتین"

اختیار الباحث عینة قصدیة ضمن فترة زمنیة معینة من كلتا الصحیفتان أي خالل الفترة   - ب

یوم السبت واألیام التي لم  مع اختزال أعداد، 1/1/2014 - 30/6/2014الواقعة من 

 .تصدر أو تتوفر فیها إحدى الصحف

 .إجراء تحلیل المضمون للعینة في كٍل من الصحیفتین  - ت

 .إعداد جداول لتفریغ نتائج الدراسة  - ث

تحلیل النتائج بعد التوصل إلیها وفقا ألسس مدروسة علمیًا وأكادیمیًا، وفقًا ألسس   - ج

 .أن یتوخاها بالمنهجیة العلمیة الموضوعیة والنزاهة التي یجب على الباحث

 .إخراج الرسالة بشكلها النهائي  - ح
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   المضمون في الدراسة تحلیلوفئات  وحدات

  .والموضوع تحلیل الفكرة ةعتمدت الدراسة على وحدا

 فئة ماذا قیل؟ 

موقف األمم   –الموقف العربي   –الموقف األوروبي : للموضوعات الفئات الفرعیة -

 .رائیل وتهدید أمنهاالخوف على إس  –المتحدة 

 كیف قیل؟ فئة  

التحلیل  - أسلوب الحوار مع إیران –السرد التفصیلي : الفئات الفرعیة لألسالیب المتبعة -

 .أسالیب مختلطة -والتفسیر

 .كاریكاتیر  - تقریر  -تحقیق - حدیث  - مقال -خبر: الفئات الفرعیة لألنواع الصحفیة -

 -وكاالت أنباء عربیة  -نباء عالمیة وكاالت أ: الفئات الفرعیة للمصادر الصحفیة -

 –شخصیات عربیة –شخصیات عالمیة  –وكاالت أنباء إیرانیة  -وكاالت أنباء إسرائیلیة 

 .المصادر غیر محددة –شخصیات إیرانیة  –شخصیات إسرائیلیة 

 .األلوان –اإلطارات  –الرسوم  - الصور - العناوین : اإلبرازالفئات الفرعیة لعناصر  -

  ات تحلیل المضمونفئ تعریفات

 فئة ماذا قیل؟. عوحدة الفكرة والموضو  :أوالً 

 لموضوعاتالفئات الفرعیة ل.  

إلى جانب الدول األوروبیة  5+1الموقف الذي اتخذته مجموعة الدول : موقف األوروبيال -

األخرى حیال البرنامج النووي اإلیراني، والذي توافق على منع أي نفوذ نووي إیراني في 

 .ج والشرق األوسط كما أبرزته صحف الدراسةمنطقة الخلی
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الموقف المتباین ما بین الرفض والقبول للبرنامج النووي اإلیراني ممثًال : الموقف العربي -

 .بالدول العربیة المساندة والمعارضة إلیران كما ورد في أجندات صحیفتي الدراسة

لصحافة اإلسرائیلیة بأنه هو موقف األمم المتحدة الذي عبرت عنه ا: موقف األمم المتحدة -

یتماشى مع الناحیة اإلنسانیة في التعامل مع القضایا اإلقلیمیة في حین أنها تفضل 

الحلول السلمیة والدبلوماسیة المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني المتعلق بالبروتوكوالت 

 .الخاصة فیها

راتها الصحفیة تسعى إسرائیل عن طریق إصدا: الخوف على إسرائیل وتهدید أمنها -

بالضغط على الوالیات المتحدة بكسر شوكة إیران النوویة حتى ال تصبح لها ندًا في 

المنطقة العربیة والشرق األوسط، وهو الهاجس الذي یؤرق الكیان على أمنه واستقراره في 

 .المنطقة

  وحدة الفكرة والموضوع فئة كیف قیل؟: ثانیاً 

 الفئات الفرعیة لألسالیب المتبعة. 

تجاه إیران هو األسلوب الذي یقوم على بیان أوجه الموضوع المطروح : لسرد التفصیليا -

كعرٍض یشمل كافة جوانبه السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة، ومعرفة اآلراء والتناقضات 

 .والتساؤالت المعروضة بأسلوٍب صحفي حر

تان من خالل هو أحد األسالیب الذي اعتمدت علیه الصحیف: أسلوب الحوار مع إیران -

یران یعتبر الخیار األمثل  5+1رؤیة أن الخیار الدبلوماسي التفاوضي ما بین دول  وإ

 . للوصول إلى اتفاق ینهي المشهد النووي إلیران ومخاوفه في منطقة الشرق األوسط
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هو األسلوب الذي قامت فیه الصحیفتان ببیان مواقف الدول المتشابكة : التحلیل والتفسیر -

لنووي وعرضها بما یتالءم مع مواقف الكیان وتناقضاته وشروطه وتفاهماته، بالبرنامج ا

مجلس (بحیث یحلل سیاسة الصحیفتان التحریریة ویعتمد على التفسیر الداخلي للكابینت 

 .ومواقفه الدولیة) وزراء إسرائیل المصغر

هو عبارة عن عرض مادة صحفیة من عینة الدراسة في الصحیفتین : أسالیب مختلطة -

 .باستخدام أسلوبین أو أكثر من األسالیب التي تم عرضها في السابق

 الفئات الفرعیة لألنواع الصحفیة. 

هو ذلك النوع الذي یقوم بنقل معلومات وحقائق جدیدة آنیة وواقعیة برؤیة موضوعیة : خبر -

  .عن أحداث ووقائع تهم اكبر عدد ممكن من الجماهیر

 ،تعبر بشكل مباشر عن سیاسة الصحیفة يصحفیة التاألداة ال يیعد المقال الصحف: مقال -

 .العام يتشغل الرأ ياألحداث الجاریة، وفى القضایا الت يوعن آراء بعض كتابها ف

هو عبارة عن مقابلة یطلبها المحرر من شخصیة هامة للحصول على معلومات : حدیث -

 .حول موضوع مهم أو للتعرف على الشخصیة وما تقوم فیه من نشاطات

قوم التحقیق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضیة یلتقطها الصحفي ی: قتحقی -

ثم یقوم بجمع مادة الموضوع بما یتضمنه من بیانات أو . من المجتمع الذي یعیش فیه

معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع، ثم یزاوج بینها للوصول إلى الحل الذي یراه صالحًا 

 .فكرة التي یطرحها التحقیق الصحفيلعالج المشكلة أو القضیة أو ال
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یقدم مجموعة من المعلومات حول  ،فن صحفي یقع بین الخبر والتحقیق الصحفي: تقریر -

یتمیز بالحیویة وال یقتصر علي الوصف المنطقي  ،الوقائع في حركتها الدینامیكیة

نما یسمح بإبراز اآلراء الشخصیة للمحرر الذي یكتب التقریر   .لألحداث وإ

فن ساخر ، كونه یثیر السخریة رسم تخطیطي بسیط، وتعلیق ساخر قصیر : تیركاریكا -

في تناوله للمشاكل التي تواجهنا وقد وظف في مضمار النقد االجتماعي والسیاسي  

فكاره ألى إلضافة لقدرته على إضفاء جو من المرح و الضحك و خلق التسلیة باإل

 .الالذعة

 الفئات الفرعیة للمصادر الصحفیة. 

هي عبارة عن مصادر أجنبیة إخباریة عالمیة، اعتمدت علیها : االت أنباء عالمیةوك -
 .صحیفتي الدراسة في نقل أخبار البرنامج النووي اإلیراني

هي عبارة عن مصادر عربیة إخباریة، اعتمدت علیها صحیفتي : وكاالت أنباء عربیة -
 .الدراسة في نقل أخبار البرنامج النووي اإلیراني

هي المصادر اإلسرائیلیة التي تقوم على تغطیة المشهد اإلسرائیلي  :باء إسرائیلیةوكاالت أن -
للموقف الرسمي للكیان، بما یجري تجاه البرنامج النووي اإلیراني، والذي اعتمدت علیها 

 .صحیفتي الدراسة في نقل أخبارها

على تغطیة ما  هي عبارة المصادر اإلخباریة اإلیرانیة التي تقوم :وكاالت أنباء إیرانیة -
 .یتعلق بالموقف اإلیراني الرسمي

 .جملة الشخصیات المشهورة ذات الثقل العالمي للقرار الدولي: شخصیات عالمیة -

جملة بعض القیادیین العرب والزعماء الذین كانت لهم مواقف تجاه : شخصیات عربیة -
 .إیران
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لهم مواقًف مما یجري  جملة بعض القیادیین اإلسرائیلیین الذین كان: شخصیات إسرائیلیة -
 .على الساحة اإلیرانیة

األشخاص اإلیرانیین الذین كان لهم دورًا في التفاوض والحوار والمشهد : شخصیات إیرانیة -
 .الدولي

 .نقل أخبار من غیر بیان مرجعها الرسمي :المصادر غیر محددة -

  اإلبرازالفئات الفرعیة لعناصر. 

رها في الصحیفة ألنها تشكل عنصر الوضوح في السمة األولى التي یجب تواف: العناوین -
 .المادة الصحفیة المطروحة

هي عبارة عن الدالالت الفوتوغرافیة التي تنشر في الصحف والمجالت : الصور -
 .والمطبوعات األخرى لغایة فنیة أو مقصدیة

 .نوع من أنواع الصور الخطیة غایتها إیضاح المعلومات أو بیان وقائع معینة: الرسوم -

 .تحتل مساحات منتظمة الشكل، تحیط بالمادة المطبوعة :طاراتاإل -

هي تلك المناطق غیر السوداء التي تستخدم في إخراج الصفحات والتي لها : األلوان -
 .قدرات عالیة على جذب انتباه القراء
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

نة الدراسة الواقعة خالل الفتر    -   1/1/2014ة من توصلت الدراسة بعد التحلیل لعیّ

، وكیفیة معالجتهما "اإلسرائیلیتین"في صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت  30/6/2014

لموضوع البرنامج النووي اإلیراني في إصداراتهما الصحفیة إلى إحصائیات رقمیة وتحلیلیة بناًء 

  .على أولویات تناولها للقضیة النوویة اإلیرانیة والبرنامج النووي اإلیراني

  

قد سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت الدراسة من أجل الوصول إلى تحقیق هدفها و 

  .الرئیس وهو معرفة كیفیة معالجة صحیفتي هآرتس ویدیعوت أحرونوت للبرنامج النووي اإلیراني

  

ویتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التحلیلیة التي توصلت إلیها الدراسة، وهي كما 

  - :یأتي
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حول " هآرتس ویدیعوت أحرونوت" "اإلسرائیلیتان"ما الموضوعات التي عالجتها الصحیفتان  -1

 البرنامج النووي اإلیراني؟

لإلجابة عن السؤال األول، تم استخراج التكرارات والنسب المئویة للموضوعات التي عالجتها   

) 1(النووي اإلیراني، والجدول حول البرنامج  أحرونوتهآرتس ویدیعوت " اإلسرائیلیتان"الصحیفتان 

  :یوضح ذلك

  )1(جدول رقم 

وصحیفة یدیعوت  ضوعات التي تناولتها صحیفة هآرتسالتكرارات والنسب المئویة للمو 

  حول البرنامج النووي اإلیراني أحرونوت

  فئات الموضوعات
  أحرونوتصحیفة یدیعوت   صحیفة هآرتس

  %النسبة  التكرار  %النسبة   التكرار

 24.03% 43 25.91% 78  ألوروبيالموقف ا

 3.35%  6  %3.66  11  الموقف العربي

 51.40%  92 52.16%  157  موقف األمم المتحدة

  21.22%  38  18.27% 55  الخوف على إسرائیل وتهدید أمنها

  100%  179  100%  301  المجموع

  

أن الموضوعات التي تناولتها صحیفة هآرتس وصحیفة یدیعوت ) 1(یتضح من الجدول 

موضوعًا یتناول ) 301(حول البرنامج النووي اإلیراني، حیث تناولت صحیفة هآرتس  رونوتأح
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موضوعًا خاصًا في البرنامج ) 179( أحرونوتالبرنامج النووي اإلیراني، وتناولت صحیفة یدیعوت 

النووي اإلیراني، وقد تناولت صحیفة هآرتس الموضوعات الخاصة بالموقف األوروبي من البرنامج 

، %)24.03(بنسبة  أحرونوت، فیما تناولته صحیفة یدیعوت %)25.91(ووي اإلیراني بنسبة الن

وتناولت صحیفة هآرتس الموضوعات الخاصة بالموقف العربي من البرنامج النووي اإلیراني بنسبة 

، وتناولت صحیفة هآرتس %)51.40(بنسبة  أحرونوتفیما تناولته صحیفة یدیعوت %) 3.66(

، فیما %)52.16(اصة بموقف األمم المتحدة من البرنامج النووي اإلیراني بنسبة الموضوعات الخ

تتناول الموضوعات الخاصة بموقف األمم المتحدة من البرنامج  أحرونوتكانت صحیفة یدیعوت 

، هذا وقد تناولت صحیفة هآرتس الموضوعات الخاصة %)51.40(النووي اإلیراني بنسبة 

أمنها من البرنامج النووي اإلسرائیلي بنسبة مئویة بلغت  بالخوف على إسرائیل وتهدید

تلك الموضوعات بنسبة مئویة بلغت  أحرونوت، فیما تناولت صحیفة یدیعوت %)18.27(

)21.22 .(%  

وللتعرف إلى الداللة اإلحصائیة للفروق في الموضوعات التي تناولتها صحیفة هآرتس 

اإلیراني، فقد تم استخراج قیمة معامل مربع كاي  حول البرنامج النووي أحرونوتوصحیفة یدیعوت 

)Chi2( والتي بلغت ،)0.01(وهي قیمة دالة عند مستوى داللة إحصائیة أقل من ) 31.008( ،

حیث كانت الفروق لصالح صحیفة هآرتس في تناولها للموضوعات الخاصة بالبرنامج النووي 

  :التالي یوضح ذلك) 1(اإلیراني، والرسم البیاني رقم 
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یوضح التكرارات للموضوعات التي تناولتها صحیفة هآرتس وصحیفة ) 1(الرسم البیاني رقم 

  .یدیعوت اإلسرائیلیتین والخاصة بالبرنامج النووي اإلیراني
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 ما األسالیب المتبعة في معالجة موضوع البرنامج النووي اإلیراني؟ -2

رات والنسب المئویة لألسالیب المتبعة في لإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخراج التكرا  

لموضوع البرنامج النووي اإلیراني ،  أحرونوتهآرتس ویدیعوت " اإلسرائیلیتان"الصحیفتان 

  :یوضح ذلك) 2(والجدول 

  )2(جدول رقم 

 أحرونوتالتكرارات والنسب المئویة لألسالیب المتبعة في صحیفة هآرتس وصحیفة یدیعوت 

  امج النووي اإلیرانيفي معالجة موضوع البرن

  فئات األسالیب المتبعة
  أحرونوتصحیفة یدیعوت   صحیفة هآرتس

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  11.11% 17 %9.63 31  عرض السرد التفصیلي

  44.44% 68  %62.11 200  أسلوب الحوار مع إیران

  12.42% 19  %10.87 35  التحلیل والتفسیر للمعالجة الصحفیة

  32.03% 49 17.39% 56  ختلطةأسالیب م

 100% 153  %100 322  المجموع

  

أن األسالیب المتبعة في صحیفة هآرتس لمعالجة موضوع البرنامج ) 2(یتضح من الجدول   

 أحرونوتأسلوبًا، فیما بلغت األسالیب المتبعة في صحیفة یدیعوت ) 322(النووي اإلیراني بلغت 

، وتظهر النتائج إن استخدمت صحیفة ) 153(ني لمعالجة موضوع البرنامج النووي اإلیرا أسلوبًا

صحیفة  ، فیما استخدمته%)9.63(هآرتس أسلوب عرض السرد التفصیلي بنسبة مئویة بلغت 
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، واستخدمت صحیفة هآرتس أسلوب الحوار مع إیران %)11.11(بنسبة  أحرونوتیدیعوت 

 أحرونوتتخدمت صحیفة یدیعوت ، فیما اس%)62.11(لمعالجة البرنامج النووي اإلیراني بنسبة 

، واستخدمت صحیفة هآرتس أسلوب التحلیل %)44.44(نفس األسلوب بنسبة مئویة بلغت 

 أحرونوت، فیما استخدمت صحیفة یدیعوت %)10.87(والتفسیر للمعالجة الصحفیة بنسبة بلغت 

یفة ، هذا وقد استخدمت صح%)12.42(نفس األسلوب ولكن بنسبة مئویة مختلفة، حیث بلغت 

، %)17.39(هآرتس األسالیب المختلطة لمعالجة البرنامج النووي اإلیراني، وبنسبة مئویة بلغت 

  %).32.03(نفس األسلوب بنسبة مئویة بلغت  أحرونوتفیما استخدمت صحیفة یدیعوت 

وللتعرف إلى الداللة اإلحصائیة للفروق في األسالیب الصحفیة المتبعة والتي تناولتها 

حول البرنامج النووي اإلیراني، فقد تم استخراج قیمة  أحرونوتصحیفة یدیعوت صحیفة هآرتس و 

وهي قیمة دالة عند مستوى داللة إحصائیة ) 60.126(، والتي بلغت )Chi2(معامل مربع كاي 

، حیث كانت الفروق لصالح صحیفة هآرتس في استخدامها لألسالیب الصحفیة )0.01(أقل من 

  :التالي یوضح ذلك )2(رقم  ج النووي اإلیراني، والرسم البیانيالمختلفة والخاصة بالبرنام
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یوضح التكرارات لألسالیب الصحفیة المتبعة في صحیفة هآرتس، وصحیفة ) 2(الرسم البیاني رقم 

  .یدیعوت اإلسرائیلیتین لمعالجة البرنامج النووي اإلیراني
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جتها القضایا المتعلقة ما األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي الدراسة لدى معال -3

 بالبرنامج النووي اإلیراني؟

لإلجابة عن السؤال الثالث، تم استخراج التكرارات والنسب المئویة لألنواع الصحفیة   

لدى معالجتها القضایا  أحرونوتهآرتس ویدیعوت " اإلسرائیلیتان"المستخدمة في الصحیفتان 

  :یوضح ذلك) 3(المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني ، والجدول 

  )3(جدول رقم 

صحیفة و  لصحفیة المستخدمة في صحیفة هآرتسالتكرارات والنسب المئویة لألنواع ا

  القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني لدى معالجتهما أحرونوتیدیعوت 

فئات األنواع 
  الصحفیة

  أحرونوتصحیفة یدیعوت   صحیفة هآرتس

  %ةالنسب  التكرار  %النسبة  التكرار

  0.00% 0  %0.00 0  الصحفي خبرال

  93.18%  109 94.56% 139  الصحفي مقالال

  0.85%  1  0.68%  1  الصحفي حدیثال

 0.85%  1  1.36%  2  الصحفي تحقیقال

  4.27%  5  2.72%  4  الصحفي تقریرال

 0.85  1  0.68% 1  الكاریكاتیر

  %100 117  %100 147  المجموع
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األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفة هآرتس  أن السابق، )3( رقم یتضح من الجدول  

، فیما بلغت ) 147(لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني بلغت  نوعًا صحفیًا

لدى معالجتها القضایا المتعلقة  أحرونوتاألنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفة یدیعوت 

، وتظهر النتائج إن صحیفة هآرتس وصحیفة نوعًا صحفیا) 117(بالبرنامج النووي اإلیراني 

لم تستخدما الخبر الصحفي نهائیًا كنوع من األنواع الصحفیة المستخدمة  أحرونوتیدیعوت 

لمعالجة القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني، هذا وقد استخدمت صحیفة هآرتس المقال 

المقال الصحفي بنسبة  وتأحرون، واستخدمت صحیفة یدیعوت %)94.56(الصحفي بنسبة 

، فیما استخدمته %)0.68(، واستخدمت صحیفة هآرتس الحدیث الصحفي بنسبة %)93.18(

، واستخدمت صحیفة هآرتس التحقیق %)0.85(بنسبة بلغت  أحرونوتصحیفة یدیعوت 

لدى %) 0.85(بنسبة  أحرونوت، فیما استخدمته صحیفة یدیعوت %)1.36(الصحفي بنسبة 

یا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني، واستخدمت صحیفة هآرتس التقریر الصحفي معالجتها القضا

لدى %) 4.27(التقریر الصحفي بنسبة  أحرونوت، واستخدمت صحیفة یدیعوت %)2.72(بنسبة 

معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني، وأخیرًا استخدمت صحیفة هآرتس الكاریكاتیر 

  %).0.85(بنسبة  أحرونوت، واستخدمته صحیفة یدیعوت %)0.68(بنسبة 

ألنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفة في اوللتعرف إلى الداللة اإلحصائیة للفروق 

، فقد لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني أحرونوتهآرتس، وصحیفة یدیعوت 

وهي قیمة غیر دالة عند ) 3.409(التي بلغت ، و )Chi2(تم استخراج قیمة معامل مربع كاي 

، حیث كانت األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفة )0.05(مستوى داللة إحصائیة أقل من 

قریبة إلى حد كبیر من بعضهما البعض لدى معالجتهما  أحرونوتهآرتس، وصحیفة یدیعوت 

  :التالي یوضح ذلك )3(قم ر  القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني، والرسم البیاني
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یوضح مستوى األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفة هآرتس وصحیفة ) 3(الرسم البیاني رقم 

  .لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني أحرونوتیدیعوت 

  

  

 ما المصادر التي اعتمدت علیها صحیفتا الدراسة في معالجة موضوع البرنامج النووي -4

 اإلیراني؟

لإلجابة عن السؤال الرابع، تم استخراج التكرارات والنسب المئویة للمصادر التي اعتمدت   

، موضوع البرنامج النووي اإلیراني في معالجة أحرونوتعلیها صحیفتا هآرتس، ویدیعوت 

  :یوضح ذلك) 4(والجدول 

  )4(جدول رقم 

 أحرونوتا صحیفتا هآرتس ویدیعوت التكرارات والنسب المئویة للمصادر التي اعتمدت علیه

  في معالجة موضوع البرنامج النووي اإلیراني
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  )4(جدول رقم 

  المصادرفئات 
  أحرونوتصحیفة یدیعوت   صحیفة هآرتس

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

  17.28% 47  %18.03 82  وكاالت أنباء عالمیة

  0.00%  0 0.00%  0  وكاالت أنباء عربیة

  26.47%  72  22.42%  102  إسرائیلیةوكاالت أنباء 

  2.94%  8  03.73%  17  وكاالت أنباء إیرانیة

  24.26% 66  17.14% 78  شخصیات عالمیة

  0.00%  0  0.00%  0  شخصیات عربیة

  20.96%  57  19.12%  87  شخصیات إسرائیلیة

  %8.09  22  19.56%  89  شخصیات إیرانیة

 0.00% 0  0.00%  0  المصادر غیر محددة

  %100 272  %100  455  المجموع

  

أن المصادر التي اعتمدت علیها صحیفة هآرتس في معالجتها ) 4(یتضح من الجدول   

، فیما بلغت المصادر التي ) 455(موضوع البرنامج النووي اإلیراني بلغت  مصدرًا صحفیًا

) 272(في معالجتها موضوع البرنامج النووي اإلیراني  أحرونوتاعتمدت علیها صحیفة یدیعوت 

رًا صحفیا، وتظهر النتائج إن صحیفة هآرتس اعتمدت على وكاالت األنباء العالمیة، وبنسبة مصد

على وكاالت األنباء العالمیة بنسبة  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)18.03(
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في معالجتها موضوع البرنامج النووي اإلیراني، فیما لم تعتمد الصحیفتین على %) 17.28(

بوكاالت األنباء العربیة إطالقًا فیما یتعلق بموضوع البرنامج النووي اإلیراني،  المصادر والخاصة

ویالحظ أن صحیفة هآرتس اعتمدت على مصادر من وكاالت األنباء اإلسرائیلیة بنسبة 

ة لیعلى مصادر من وكاالت األنباء اإلسرائی أحرونوت، اعتمدت صحیفة یدیعوت %)22.42(

صحیفة هآرتس على مصادر من وكاالت أنباء إیرانیة بنسبة  ، وقد اعتمدت%)26.47(بنسبة 

على مصادر من وكاالت أنباء إیرانیة  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)3.73(

في معالجتها للبرنامج النووي اإلیراني، واعتمدت صحیفة هآرتس على المصدر %) 2.94(بنسبة 

للبرنامج النووي اإلیراني، واعتمدت  ، في معالجتها%)17.14(من شخصیات عالمیة بنسبة 

على المصادر من الشخصیات العالمیة في معالجتها للبرنامج النووي  أحرونوتصحیفة یدیعوت 

، ویالحظ من خالل النتائج أن صحیفة هآرتس وصحیفة یدیعوت %)24.26(اإلیراني بنسبة 

لتي تخص البرنامج لم تعتمدا على الشخصیات العربیة في أي مصدر من المصادر ا أحرونوت

النووي اإلیراني، فیما اعتمدت صحیفة هآرتس على مصادر الشخصیات اإلسرائیلیة في معالجتها 

على المصادر من  أحرونوتللبرنامج النووي اإلیراني، وكذلك األمر اعتمدت صحیفة یدیعوت 

، واعتمدت صحیفة هآرتس على الشخصیات %)20.96(شخصیات إسرائیلیة، وبنسبة بلغت 

إلیرانیة كمصدر من المصادر التي تخص البرنامج النووي اإلیراني وبنسبة مئویة بلغت ا

على نفس المصدر بنسبة أقل بكثیر،  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)19.56(

، فیما لم یالحظ االعتماد على أي مصادر أخرى غیر محددة من قبل %)8.09(والتي بلغت 

لبرنامج النووي اإلیراني، وذلك لحساسیته وأهمیته، فلم تأخذ الصحیفتین فیما یخص قضیة ا

  .الصحف اإلسرائیلیة بأي مصدر غیر موثوق أو غیر معتمد علیه رسمیاً 
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الصحفیة المستخدمة في صحیفة المصادر وللتعرف إلى الداللة اإلحصائیة للفروق في 

فقد  ،لبرنامج النووي اإلیرانيلدى معالجتها القضایا المتعلقة با أحرونوتهآرتس، وصحیفة یدیعوت 

وهي قیمة دالة عند مستوى ) 46.065(، والتي بلغت )Chi2(تم استخراج قیمة معامل مربع كاي 

، حیث كانت المصادر الصحفیة المستخدمة في صحیفة هآرتس، )0.01(داللة إحصائیة أقل من 

ضایا المتعلقة بالبرنامج لدى معالجتهما الق أحرونوتأكثر مما هو علیه الحال في صحیفة یدیعوت 

  :یوضح ذلك )4(رقم  النووي اإلیراني، والرسم البیاني التالي
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 أحرونوتیدیعوت  حفیة في صحیفة هآرتس وصحیفةیوضح المصادر الص) 4(الرسم البیاني رقم 

  .في معالجة البرنامج النووي اإلیراني
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 - إلیراني من حیث العناوینالمستخدمة في معالجة البرنامج النووي ا اإلبرازما عناصر  -5

 واأللوان في صحیفتي الدراسة؟ -واإلطارات -والرسوم -والصور

 اإلبرازلإلجابة عن السؤال الخامس، تم استخراج التكرارات والنسب المئویة لعناصر   

المستخدمة في معالجة البرنامج النووي اإلیراني من حیث العناوین، والصور والرسوم، واإلطارات، 

  :یوضح ذلك) 5(، والجدول أحرونوتفي صحیفتا هآرتس، ویدیعوت  واأللوان

  )5(جدول رقم 

المستخدمة في معالجة البرنامج النووي اإلیراني  اإلبرازالتكرارات والنسب المئویة لعناصر 

  في صحیفتي الدراسة

  اإلبرازفئات عناصر 
  أحرونوتصحیفة یدیعوت   صحیفة هآرتس

  %بةالنس  التكرار  %النسبة   التكرار

  %27.37 98  %24.86 92  العناوین

 23.19%  83 21.36%  79  الصور

 00.28%  1  00.27%  1  الرسوم

  17.03%  61  23.79%  88  اإلطارات

  32.13%  115  29.72%  110  األلوان

  %100  358  %100 370  المجموع

  

التي اعتمدت علیها صحیفة هآرتس في  اإلبرازأن عناصر ) 5(یتضح من الجدول 

، فیما بلغت عناصر ) 370(وضوع البرنامج النووي اإلیراني بلغت معالجتها م التي  اإلبرازعنصرًا
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) 358(في معالجتها موضوع البرنامج النووي اإلیراني  أحرونوتاعتمدت علیها صحیفة یدیعوت 

، وتظهر النتائج إن صحیفة هآرتس اعتمدت على عنصر العناوین إلبراز البرنامج النووي  عنصرًا

على عنصر العناوین  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)24.86(وبنسبة اإلیراني، 

  %).27.37(إلبراز البرنامج النووي اإلیراني، وبنسبة 

ویتضح أن صحیفة هآرتس اعتمدت على عنصر الصور إلبراز البرنامج النووي اإلیراني، 

ور إلبراز على عنصر الص أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)21.36(وبنسبة 

 اإلبرازواعتمدت صحیفة هآرتس على عنصر  %).23.19(البرنامج النووي اإلیراني، وبنسبة 

 اإلبرازعلى عنصر  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)0.27(بواسطة الرسوم، بنسبة 

المتعلقة  اإلبرازنصر ، هذا وقد اعتمدت صحیفة هآرتس على ع%)0.28(بواسطة الرسوم بنسبة 

 اإلبرازعلى عنصر  أحرونوتصحیفة یدیعوت ، فیما اعتمدت %)23.79(طارات بنسبة باإل

المتعلق  اإلبرازاعتمدت صحیفة هآرتس على عنصر  ، وأخیراً %)17.03(اإلطارات بنسبة 

 اإلبرازعلى عنصر  أحرونوت، فیما اعتمدت صحیفة یدیعوت %)29.72(باأللوان بنسبة 

  .تعلق بالبرنامج النووي اإلیرانيفیما ی%) 32.13(المتعلق باأللوان بنسبة 

الصحفیة المستخدمة في  اإلبرازوللتعرف إلى الداللة اإلحصائیة للفروق في عناصر 

لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي  أحرونوتصحیفة هآرتس، وصحیفة یدیعوت 

 وهي قیمة غیر) 0.198(غت ، والتي بل)Chi2(، فقد تم استخراج قیمة معامل مربع كاي اإلیراني

الصحفیة  اإلبراز، حیث كانت عناصر )0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى داللة إحصائیة أقل من 

قریبة إلى حد كبیر في معالجتها  أحرونوتالمستخدمة في صحیفة هآرتس وصحیفة یدیعوت 

  :لي یوضح ذلكالتا )5(رقم  القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني، والرسم البیاني
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المستخدمة في صحیفة هآرتس وصحیفة یدیعوت  اإلبرازیوضح عناصر ) 5(الرسم البیاني رقم 

  في معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني أحرونوت



96  
 

 

  مناقشة النتائج والتوصیات: الفصل الخامس

الفصل تتناول في  أوضحت الدراسة في الفصل السابق نتائج تحلیل المضمون، وفي هذا

ضوئها مناقشة التساؤالت الواردة في مشكلة البحث، ثم تقدم التوصیات الالزمة على الشكل 

  :اآلتي

  : مناقشة تساؤالت الدراسة

 ما الموضوعات التي عالجتها الصحیفتان  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 مج النووي اإلیراني؟حول البرنا" هآرتس ویدیعوت أحرونوت" "اإلسرائیلیتان"

توصلت الدراسة إلى أن االهتمام بالبرنامج النووي اإلیراني تزاید بشكل كبیر في اآلونة 

األخیرة وبشكل غیر مسبوق والذي أصبح من الموضوعات التي تشغل بال الحكومة اإلسرائیلیة، 

امج النووي والمجتمع اإلسرائیلي بشكل عام، وخصوصًا في ظل تسجیل تطورات حدثت على البرن

اإلیراني، في ظل تجاهل إیران للتهدیدات األمریكیة والتهدیدات اإلسرائیلیة، بضرورة وقف البرنامج 

النووي اإلیراني، فأضحت إیران خطرًا واضحًا على أمن إسرائیل والقوى الغربیة، إذ سجلت نتائج 

نووي اإلیراني، وذلك تحلیل المضمون أن إسرائیل ومن خالل صحفها تكشف خوفها من البرنامج ال

، والتي أحرونوتمن خالل الموضوعات التي كانت تتناولها صحیفتي هآرتس وصحیفة یدیعوت 

تبین الموقف األوروبي، والموقف العربي، وموقف األمم المتحدة، من البرنامج النووي اإلیراني، 

الخوف على  ، وهوأحرونوتباإلضافة إلى الموضوع األهم بالنسبة لصحیفتي هآرتس ویدیعوت 

إلیراني إلى جانب ظهور أحداث ومستجدات ذات عالقة بالبرنامج النووي ا. إسرائیل وتهدید أمنها

حدث نتیجة المفاعالت النوویة اإلیرانیة التي تعتبرها كالتلوث البیئي والتسمم الذي یمكن أن ی

ظ أن الوسائل إسرائیل ذریعة إلیقاف أو لالعتراض على البرنامج النووي اإلسرائیلي، ویالح
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 ظهرت موادً أحرونوت أیدیعوت  اإلعالمیة عینة الدراسة والمتمثلة بصحیفة هآرتس وصحیفة

، وما وراء  إعالمیة كثیرة ومتعددة تظهر خطورة البرنامج النووي اإلیراني بالوقت الحالي، ومستقبًال

لذي یهدد أمن إسرائیل المستقبل، لتخوفهم من البرنامج النووي اإلیراني، بحكم أنه ذلك البرنامج ا

  . وحیاة مواطني دولة إسرائیل

وتظهر نتائج الدراسة أن صحیفة هآرتس قد ركزت على البرنامج النووي اإلیراني أكثر مما 

نوت، ویالحظ أن ما تركز علیه صحیفتي هآرتس و هو علیه الحال في صحیفة یدیعوت أحر 

قف األمم المتحدة من نوت بخصوص فئات الموضوعات، كانت بخصوص مو و ویدیعوت أحر 

البرنامج النووي اإلیراني، فموقف األمم المتحدة هو الموقف الداعم دائمًا لدولة إسرائیل، فلدى دولة 

إسرائیل یقینًا بأن موقف األمم المتحدة تجاه البرنامج النووي سوف یخدمها ویحد من نشاط 

ث تعتبر أوروبا من الداعمین لدولة البرنامج النووي اإلیراني، باإلضافة إلى الموقف األوروبي، حی

ن، وجاء إسرائیل، ویالحظ أن المواضیع الخاصة بالموقف األوروبي قد ارتفعت في كلتا الصحیفتی

قت دعمًا ومؤازرة من المجتمع سرائیل وتهدید أمنها، فهذه المواضیع الثالثًا موضوع الخوف على إ

تدعم دولة إسرائیل، أما فیما یتعلق بالموقف سرائیلي باإلضافة إلى المجتمعات الخارجیة التي اإل

عوت یالعربي، فقد الحظ الباحث أن تلك المواضیع كانت محدودة في صحیفتي هآرتس وید

  .، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى الموقف السیاسي العربي من دولة إسرائیلأحرونوت
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 ة في معالجة موضوع البرنامج ما األسالیب المتبع :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 النووي اإلیراني؟

لمعالجة البرنامج النووي اإلیراني  صحفیاً أظهرت النتائج أن فئات األسالیب المتبعة 

، حیث ركزت أحرونوتظهرت في صحیفة هآرتس أكثر مما هو علیه الحال في صحیفة یدیعوت 

یجدي نفعًا في هذه القضایا التي  الصحیفتین على أسلوب الحوار مع إیران، فأسلوب الحوار دائماً 

تشكل خطرًا على دولة إسرائیل، فال بد من أسلوب الحوار وأسلوب المد والجزر في القضایا 

الخطیرة التي یعتبر أهمها البرنامج النووي اإلسرائیلي، ومن ثم ركزت الصحیفتین على األسالیب 

التحلیل والتفسیر للمعالجة الصحفیة، المختلطة، في معالجة البرنامج النووي اإلیراني، ومن ثم 

  .فعرض السرد التفصیلي

ورغم ذلك، یبدو أن الصحف اإلسرائیلیة، وفق الدراسة الحالیة، ال تعتمد خطة منهجیة 

واضحة ضمن أجندتها اإلعالمیة لنشر قضیة البرنامج النووي اإلیراني، رغم أنها أفردت صفحات 

أنها تتبع الحمالت المحلیة والعالمیة الهادفة لتغییر منحى متخصصة بالبرنامج النووي اإلیراني، إذ 

البرنامج النووي اإلیراني ففي مقابل تزاید االهتمام بالبرنامج النووي اإلیراني غیر المسبوق، تركز 

، ت أن التغطیة بهذا األسلوب قویاً الصحف اإلسرائیلیة على أسلوب الحوار مع إیران، حیث اعتبر 

لدراسة الحالیة تراجعًا في عرض السرد التفصیلي، والتحلیل والتفسیر في حین تظهر نتائج ا

  .للمعالجة الصحفیة
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 ما األنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 الدراسة لدى معالجتها القضایا المتعلقة بالبرنامج النووي اإلیراني؟

تهتمان بفئات األنواع  أحرونوتوصحیفة یدیعوت  أظهرت النتائج أن صحیفة هآرتس

فتین على المقال ز الصحییالصحفیة وبشكل متقارب إلى حد كبیر جدًا، حیث یالحظ ترك

القى استحسانًا عند القراء والمطالعین ورواد الصحف، حیث تظهر الصحیفتین  الصحفي، الذي

النووي اإلیراني، فیمكن للمقال مدى المشكلة التي تتعرض لها دولة إسرائیل جراء البرنامج 

الصحفي أن یؤثر تأثیرًا مباشرًا في القراء لما له من صفات ومساحة واسعة وحریة التعبیر لدى 

الكتاب الذي من خالله یمكن أن تصل األفكار مباشرة إلى  عقول القراء من المجتمع اإلسرائیلي، 

التأثر على البرنامج النووي اإلیراني  فلهذه المساحة الواسعة للمقال الصحفي األثر البالغ في

، ویرى أحرونوتبحسب اعتقادات رؤساء التحریر والكتاب والنقاد في صحیفتي هآرتس ویدیعوت 

الباحث أنه قل التركیز في الحدیث عن البرنامج النووي اإلیراني في األخبار الصحفیة، والحدیث، 

تیر، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى اعتقاد والتحقیق، والتقریر الصحفي، باإلضافة إلى الكاریكا

الصحف بأن هذه البرنامج النووي اإلیراني یعتبر سرًا كبیرًا ال یمكن ألحد أن یخوض به أو ربما 

یشكل  حیث. أن ال یصرح بمعلومات أكثر مما هو واجب، ولما لهذا الموضوع من أهمیة بالغة

وخصوصًا عینة الدراسة هآرتس  "اإلسرائیلیة"ولویات الصحافة أالبرنامج النووي اإلیراني سلم 

هتمام ، وعلیه  فإن هذا الملف الساخن یعد القضیة ذات اال"اإلسرائیلیتین"ویدیعوت أحرونوت 

المقروء بشكل مباشر،  "يسرائیلاإل"عالم المشترك في منطقة الشرق األوسط في سیاسات اإل

  .قلیمیة والدولیةویحتل صدارتها في القضایا اإل
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 ما المصادر التي اعتمدت علیها صحیفتا الدراسة  :قشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعمنا

 في معالجة موضوع البرنامج النووي اإلیراني؟

سرائیلیة اهتمت في فئات المصادر أكثر مما هو تظهر النتائج أن صحیفة هآرتس اإل

م تعتمدا على مصدر ، حیث لوحظ أن الصحیفتین لأحرونوتعلیه الحال في صحیفة یدیعوت 

األنباء من وكاالت األنباء العربیة والشخصیات العربیة، حیث یعزو الباحث هذه النتیجة إلى عدم 

كل الرئیس على وكاالت الثقة بالجهات العربیة من قبل الصحافة اإلسرائیلیة، بل اعتمدت بالش

مباشرة في ظل تهدید إیران  همهاسرائیلیة لدقتها وصدقها ألن البرنامج النووي اإلیراني یاألنباء اإل

ضافة إلى الشخصیات وكاالت العالمیة لألنباء، باإلضافة إلى االعتماد على الألمن إسرائیل، باإل

العالمیة، لما للوكاالت العالمیة والشخصیات العالمیة االهتمام البالغ في موضوع البرنامج النووي 

  .الموثوقیة لدیهماإلیراني وأخطاره علیهم، واالعتماد على الصدق و 

لم تركز كثیرًا على وكاالت  أحرونوتفیما الحظ الباحث أن صحیفتي هآرتس ویدیعوت 

سرائیلیة بأن كل ما یصل لهم هذه النتیجة إلى اعتقاد الصحف اإلاألنباء اإلیرانیة، ویعزو الباحث 

ة من قبل من أنباء تكون مبهمة وغیر واضحة ومتوهة للصحافة اإلسرائیلیة، وذات سریة عالی

  .الجهات اإلیرانیة
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 المستخدمة في معالجة  اإلبرازما عناصر  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

واأللوان في  -واإلطارات - والرسوم - والصور -البرنامج النووي اإلیراني من حیث العناوین

 صحیفتي الدراسة؟

كبیر ما بین صحیفة هآرتس متساویة إلى حد  اإلبرازأظهرت النتائج أن فئات عناصر 

ظهار البرنامج النووي اإلیراني، حیث الحظ الباحث أن أحرونوت فیما یتعلق بإوصحیفة یدیعوت 

كان إلظهار األلوان، فربما األلوان تلفت انتباه القارئ، وتشده للقراءة،  اإلبرازأكثر عناصر 

ي تشد القارئ وتجعله یذهب للقراءة باإلضافة إلى العناوین البارزة واإلطارات، والصور الملفتة الت

لذي في ملف البرنامج النووي اإلیراني لوضع إیران في خانة ضیقة من خالل برنامجها النووي، وا

ن البرنامج النووي اإلیراني یعد القضیة الرئیسة في سرائیل، حیث أیشكل خطرًا واضحًا على دولة إ

قلیمي والدولي، حیث وسط على الصعید اإلاأل في تعاملها في الشرق" اإلسرائیلیة"مشهد الحكومة 

خرى ، في حین تلتحق القضایا المحوریة األ"اإلسرائیلیة"كامل اهتمام السیاسة الخارجیة  إیرانتحتل 

  .عالم بقیة القضایا، على اعتبار األولى جوهریة رئیسةلدى الحكومة، وكذلك السلطة الرابعة واإل

نرى " إسرائیل"ة في تعاملها مع في الجمهوریة اإلیرانی اقب سلسلة الحكملتعالباحث في تتبع ف

 عترافلمام بعدم االحیث اإل ،في سیاساتها الخارجیة نفسه تطورات متعاقبة وتقارب المنهج

لیج لدول الخ هاخسارتوسط، بسبب التخوف من ألقلیمیة في منطقة الشرق اإكدولة " بإسرائیل"

قرب ما أخرى بحكم كونها دولة ولویاتها، واألأمن سلم سالمیة وهو العربي والمنطقة العربیة واإل

سالمیة، وثالثهما أن ي المنهج الطائفي والعقیدة اإلسالمیة فسیاستها للدول العربیة واإل یكون في

 والعالم وسطقلیمي في منطقة الشرق األلها مصلحة علیا في بسط نفوذها اإلة الجمهوریة اإلیرانی

عدّ منطقة بحر قزوین الحیوي الذي لمنها احتاللها  :عبر سیاستین ُ ًا لها مع حلفائها، بحری اً منفذ ی
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بر األمان بحمر الذي یوصلها على حدود البحر األوتسیطر إیران على مضیق باب المندب 

نة مع ، وبسبب عالقاتها المتیالعرب وبحر العربي صادي مع منطقة الخلیجقتواالالتجاري 

 ،وسطن في الشرق األان حیویالهما موقع انهللا اللبناني واللذالجمهوریة العربیة السوریة، وحزب ا

بعاده السیاسیة في قلب الشرق إمد نفوذها العسكري واالقتصادي ب إیرانمن خاللهما تستطیع 

في  ،ي المنطقة العربیة والشرق األوسطف إیرانن اللذان یثبتان ان الحیویامكان، وهما الوسطاأل

وسوریة  نعتبار أن لبنااعلى " إسرائیل"ني والقومي المناهض للتحرر الوطصورة دعمها حركات ا

المقدم للجانبین السوري  عن الدعم العسكري واالقتصادي اإلیراني ، ناهیك"إسرائیل"على عداء مع 

، حیث تحتل في هذه المناطق إیرانلروسیا قواعدها التي تثبت موقع  ، كما أن"حزب اهللا"اني واللبن

البعثي في سوریة بقیادة  مع الحزب االشتراكي برمتها الحكومة الروسیةأاتفاقات روسیا بموجب 

، لمشتركةن الروسي والسوري المنفعة االقتصادیة والسیاسیة ااسد، وعلى أثره تبادل الجانبحافظ األ

الذي ل السوري لمیناء الالذقیة البحري، ومنطقة طرطوس حیث تسیطر روسیا على منطقة الساح

ن خالل قواعدها م در بضاعتها ومنتجاتها الغذائیة، وحتى العسكریةصمن خالله روسیا ت

عن المنفعة التي تتقاضى  ، فضالً عاماً  47منذ ما یعادل  العسكریة الجاثمة في تلك المنطقة

، في حین محللین اقتصادیین في هذا المجال روسیا من ذلك والتي تقدر بملیارات الدوالرات حسب

یران منفعتهما من ربحها لصا یعود ریع جزء من  أیضاً لح الحكومة السوریة، كما أن للصین وإ

سد قد الحكومة السوریة برئاسة حافظ األ ، یذكر أندیر الدولتین لبضائعهما من خاللهخالل تص

، بمعنى أن روسیا والصین عاماً  99لروسیا قرابة " میناء طرطوس السیاحي" على تأجیر تقام

یرانو  تحالف المشترك في منطقة لهم منافذ اقتصادیة دائمة بحكم الصبح أوحزب اهللا اللبناني  إ

الشرق  طفرة سرطانیة موجودة في منطقة" إسرائیل"وعلیه أصبح للوالیات المتحدة و ،وسطالشرق األ

  .وسط بشكل دائماأل
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الل الستینیات من منذ عهد الشاه البهلوي خنظمة الحاكمة في الجمهوریة اإلیرانیة ن األإ

حكمي روحاني  إلى ، وصوالً  علي الخمیني أواخر السبعینیاتلحكم آیة اهللا متداداً ا القرن المنصرم

على " إسرائیل"في تطورات العالقة مع  ، نجد انعكاساً لفیة الثالثة وحتى اآلنحمدي نجاد خالل األأو 

 یاً واقتصاد المشترك عسكریاً  "يسرائیلاإل"قلیمي، فما بعد التعاون اإلیراني الصعید السیاسي واإل

واخر التسعینیات أاوة البغضاء وقطع العالقات خالل العد إلىات، یخالل الستینیات والسبعین

، والحرب الباردة إیرانمریكیة على واالقتصادیة الغربیة واألللعقوبات الغربیة  ، وصوالً لفیة الثالثةواأل

 إیرانلتتبع لتطورات جاثمة ا" اإلسرائیلیة"لتي ال زالت بینهما سیدة الموقف، وعلیه فالصحافة ا

قطاع غزة وحركة "اصل على حدود الجبهتین الجنوبیة ها المتو ئعداأالنوویة، وخوفها منها بدعم 

ر اهللا على حدود الجبهة الشمالیة، ، ونصسد، والنظام السوري وبشار األ"يسالمحماس والجهاد اإل

لقوة هنا والنفوذ في یجعل ا ، وهذاكافة تجاهاتالابداء عمحاصرة من األ" إسرائیل"وبالتالي جعل 

على  لفرض الخناق حسم على الصعید السیاسي والعسكري،الموقف وجوهر ال دالمنطقة سیّ 

  .خالل فترة عینة الدراسة الحالیة الدراسة لیه صحفإ، وهذا ما أشارت "إسرائیل"

 وجودةفي الحرب الباردة الم حیویاً  یشكل عنصراً " إسرائیل"عالم الصحفي المقروء في ن اإلإ

سرائیل،، و الوالیات المتحدةو  ،إیران :قطابأ ةالثبین الث المطبق على وبموجب حكم الرقابة وقانونه  إ

متتبع  بالدرجة األولى" يسرائیلاإل"، فان المجتمع "اإلسرائیلیة"من قبل الحكومة  "يسرائیلاإل"عالم اإل

لسرك ، وتطورات اإیراناقات الدولیة ومعاهدات الغرب مع للتغطیة الصحفیة لمجریات االتف

بهذا الجانب، على الرغم " يسرائیلاإل"ولویات اهتمام الجمهور أالدبلوماسي ما بین الجانبین، فنجد 

یرانو " إسرائیل"والوعید الموجود ما بین سلوب التحریض والتهدید أمن    .، والحرب من وراء الستارإ
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رنامج النووي اإلیراني بما تقتضیه ي التعامل مع البأسلوب النزعة الحربیة ف نصحیفتیالتبع ت

تهتمان بإبراز مسار ن یللحكومة الصهیونیة، إذ نجد الصحیفت" اإلسرائیلیة"سیاسة الخارجیة ال

عن " يسرائیلاإل"الجانب  اغربیة مع إیران وبرنامجها النووي، وعدم رضكیة الیمر االتفاقات األ

، لیهإیكي اإلیراني الذي توصلوا مر خصوصًا عن التفاهم األو  ،عنصر الوقت في هذا الجانب

 یرانإل بإعطائهاه البارز على الوالیات المتحدة وتركیز الصحیفتین على انتقادات نتنیاهو وهجوم

 :ذا التفاهمغییر مسار هالوقت، وبقوله التحریضي لت ةطالإذهبیة لتطویر برنامجها النووي ب فرصة

شارة من إفي  "حمرلغربي للبحر األعلى الساحل ا مریكياألسطول ستستهدف األ إیرانن إ"

لجانب العسكري هو عطاء فرصة اإ و  ملغاء التفاهإ و  إیرانثارة الوالیات المتحدة على الصحیفتین إل

  .وباء ذلك كله بالفشل ،الخیار الموجود

ا المشهد اإلیراني، ودمج ذلك بالقضایا سلوب الصحیفتین في تناولهمأتعد الحرب الباردة 

  .ةلبنان وسوری فلسطین :وسطفي الشرق األ" رائیلإلس"یجیة تسترااإل

 ,"اإلسرائیلیتین"أحرونوت  عوتیوید هآرتس ,"اإلسرائیلیة"ورد في الصحف  لما ن المتتبعإ

 غطت تلك القضیة بشكل تاریخيٍ  نینجد تلك الصحیفت ,النووي اإلیراني برنامجبما یختص بال

سرائیلو "مریكیة ن كل من الوالیات المتحدة األأوضحتا حیث  ,ومتسلسل قامة إكانت موافقة على  "إ

جي بین نه كان هناك تعاون وتحالف استراتیأعتبار على ا ,في عهد الشاه البرنامج النووي اإلیراني

سرائیلو "كل من الوالیات المتحدة  حیث بقي التوافق  ,خرىأوالحكم البهلوي من ناحیة  ,من ناحیة "إ

  .في القرن المنصرم 1979یة عام والتعاون حتى نهایة حكم الشاه في نها

ما اعترفت خاصة عند ,من النفور والتباعد هناك نوعٌ  حصبأ ,ةومع بدایة الثورة اإلیرانی

ممثلین  وأقامت السفارة الفلسطینیة في طهران، وعینت ,منظمة التحریر الفلسطینیةب ةالثورة اإلیرانی
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سرائیلو " إیرانزمات بین أ فوهذا بدوره خلّ  ,لها ة الرهائن في زمأزمة خاصة تفاقم األ ومع ,"إ

كما العراق  ،والوالیات المتحدة والدول الحلیفة إیرانصبح التوتر واالنقطاع بین أ ،مریكیةالسفارة األ

ي زمة البرنامج النوو أصبح هناك أحتى  الىزمات تتو وبقیت األ ,إیران سیدة الموقفمع  بهافي حر 

 لوالیات المتحدةفأصبحت كل من ا, من القرن الماضيالتسعینیات  أوائلاإلیراني الذي برز في 

سرائیلو "والدول الغربیة  وما زالت  ,"إسرائیل"من أعلى  أن هذا الملف یشكل خطراً ترى ب "إ

من  إیران ُعّدت ,وفرضت العقوبات )5+1(تمثلت في مفاوضات التي  المفاوضات لغایة الیوم

  .وسطفي الشرق األ نعة املمنها تساعد حركات ودول األ ،دول الشر في المنطقة

  :تابعتها الصحف اإلسرائیلیة عینة الدراسة ستخلص عدة نقاطنوبناء على ما تقدم 

سرائیلو "مریكیة ول الغربیة والوالیات المتحدة األن الدإ-1  إیرانلیس لدیها مانع في امتالك  "إ

في منطقة  "إلسرائیل"لیف القوي على اعتبار الشاه كان الح ،للطاقة النوویة في عهد حكم الشاة

  .وسطالشرق األ

سرائیلو "والدول الغربیة  إیرانالمصالح ما بین الحكم الجدید في عندما تعارضت -2 صبحت أ "إ

  .العدو اللدود لهم إیران

حركة ( فلسطینو  ,)حزب اهللا(لبنانو  ,سوریة((قلیماإل لحركات الممانعة ودول إیرانن دعم إ-3

قلیمیة زمات اإلاختالط األ إلىدى ذلك أتلك العالقات مما وجود قطیعة في  إلىدى أ ,))حماس

  .والدولیة
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الغربیة باعتباره  ةالقضیة المركزیة في العالقات اإلیرانی وما یزال كان البرنامج النووي اإلیراني- 4

یة حیث فرضت تلك الدول العقوبات السیاس ,"يسرائیلاإل" من الكیانأعلى  اً یشكل خطر 

  .ةهوریة اإلیرانیواالقتصادیة على الجم

وبالذات الصین  )سیاآالصین ودول جنوب شرق ( Trixمع دول تركس  إیرانن تقارب إ-5

  .ة الغربیةتخلخل العالقات اإلیرانی إلىدى أ ،وروسیا
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ها   :وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، من أهمّ

، )لموقف األمم المتحدة(راسة كان لموضوعات التي عالجتها صحیفتي الدإّن أعلى تكرار ل - 1

بلغت نسبة في صحیفة هآرتس، و %) 52.16(وبنسبة مئویة ) 157(إذ بلغت نسبة التكرار 

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 51.40(وبنسبة مئویة ) 92(التكرار 

ألسلوب الحوار مع (أعلى تكرار لألسالیب المتبعة في معالجة صحیفتي الدراسة كان  إّن  - 2

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 62.11(وبنسبة مئویة ) 200(إذ بلغ التكرار ، )إلیران

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 44.44(وبنسبة مئویة ) 68(نسبة التكرار 

للمقال (أعلى تكرار لألنواع الصحفیة المستخدمة في صحیفتي الدراسة الصحیفتین لكان  إّن  - 3

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 94.56(وبنسبة مئویة ) 193(، إذ بلغ التكرار )الصحفي

 .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 93.18(وبنسبة مئویة ) 109(نسبة التكرار 

لوكاالت أنباء (أعلى تكرار للمصادر التي اعتمدت علیها صحف الدراسة كان  إّن  - 4

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 22.42(وبنسبة مئویة ) 102(، إذ بلغ التكرار )إسرائیلیة

  .في صحیفة یدیعوت أحرونوت%) 26.47(وبنسبة مئویة ) 72(ر نسبة التكرا

المستخدمة في صحیفتي الدراسة الصحیفتین لكان  اإلبرازأعلى تكرار لعناصر  إّن  - 5

في صحیفة هآرتس، وبلغت %) 29.72(وبنسبة مئویة ) 110(، إذ بلغ التكرار )لأللوان(

  .عوت أحرونوتفي صحیفة یدی%) 32.13(وبنسبة مئویة ) 115(نسبة التكرار 
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  :لتوصیاتا

  :العدید من التوصیات وهي خلصت الدراسة إلى

طباعها في منطقة انفي  إیرانفي معرفة غایة  ، إجراء دراسةالتعمق بقصدیقترح الباحث  - 4

ومعرفة الرادع من وراء  ,قلیموسط ودعمها لحركات التحرر الوطني ضمن اإلالشرق األ

سرائیو "ذلك تجاه الوالیات المتحدة   ."لإ

وعدم حول القضایا العربیة سرائیلیة التحري الدقیق لألخبار المنشورة في الصحافة اإل - 5

شاملة وعمیقة حول أهدافهم في طرح المواضیع النظر من منظور واحد، وتكوین نظرة 

 .المتعلقة بالمواضیع اإلقلیمیة

 نووي اإلیرانيیلیة حول البرنامج السرائاألخبار المنشورة في الصحافة اإل عدم النظر إلى - 6

 .أنها أخبار موضوعیة وغیر منحازة على

إجراء دراسات مستقبلیة تبحث في الصحافة اإلسرائیلیة من حیث التاریخ والتأسیس وأوجه  - 7

 .الشبه واالختالف بین الصحف اإلسرائیلیة

یوصي الباحث القارئ العربي وهو یطالع الترجمة العربیة لصحیفة هآرتس ویدیعوت  - 8

أن یكون یقظًا وحذرًا لما یقرأه؛ ألنهم صحف یدسون السم " ائیلیتیناإلسر "أحرونوت 

بالعسل، فهم غیر حیادیین بل منحازین للرؤیة الموافقة للحكومة اإلسرائیلیة التي تعج 

 .بالعداء للعرب وقضایاهم

؛ ألنها "اإلسرائیلیة"یوصي الباحث الصحف العربیة بعدم النقل الحرفي عن الصحافة  - 9

 .ة في عرضها لألخبار اإلقلیمیة المحیطةصحف غیر حیادی
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یوصي الباحث الجامعات والكلیات العربیة في العالم العربي أن یضیفوا إلى  -10

، لیكون متطلب "اإلسرائیلیة"برامج الدراسة مساق إعالمي مختص بالشؤون الصحفیة 

لمثقف إجباري في مرحلة الدراسة الجامعیة؛ لما فیه من فائدة عظمى للطالب أو الباحث وا

العربي كي یواكب النهضة اإلعالمیة المتطورة، وخاصة بعد االنتشار الكبیر للشبكة 

وانتشار وسائل التواصل االجتماعي، وكثرة المدونین عن  -اإلنترنت –العنكبوتیة 

 .المواضیع اإلقلیمیة
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ات النخبة االقتصادیة السعودیة نحو معالجة اتجاه). 2009( أسامة غازي المدني، -36

 .شردار السعودیة للن: الریاض. المواقع الصحفیة السعودیة على شبكة االنترنت

دار كنوز المعرفة : عمان. بحوث اإلعالم األسس والمبادئ). 2011(المزاهرة، منال  -37

 .العلمیة للنشر والتوزیع

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان. نظریات االتصال). 2012( منالالمزاهرة،  -38

: عمان. وتحلیل الخطاب اإلعالميمناهج البحث . )2009 ( بسام عبد الرحمن مشاقبة،ال -39

 .أسامة للنشر والتوزیع دار

دار أسامة للنشر : عمان .نظریات االتصال). 2011( بسام عبد الرحمن ،مشاقبةال -40

 .والتوزیع

: عمان. ي وفن التضلیل الدعائيسرائیلاإلعالم اإل ).2014( بسام عبد الرحمن المشاقبة، -41

 .دار أسامة للنشر والتوزیع
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مؤسسة الدراسات : رام اهللا .مالعا إسرائیلدلیل  ).2011(فراج، خالد  -منصور، كمیل  -42

  .الفلسطینیة

 .الصحافة في إسرائیل. )2008( سامي مهدي، -43

 بیروت. العالممع دول  إسرائیلعالقات  ).1970-1967( شحادة موسى، -44

الهیئة المصریة : القاهرة. تطور الخبر في الصحافة المصریة). 1985( رمزي میخائیل، -45

 .العامة

 

  :الكتب المترجمة -

الدار : بیروت ).أمین األیوبي :ترجمة( .حلف المصالح المشتركة ).2008(یتا بارزي، تر  - 1

 .للعلوم ناشرونالعربیة 

 .السیاسي السري بجمهوریة والیة الفقیة الشطرنجالخفیة، إیران). 2007(تاكیه، راي  - 2

 .دار الكتاب العربي: دمشق). مجدي حسین كامل: ترجمة(

الدار : وتبیر  ).بسام شیحا :ترجمة( .النوویة إیرانطموحات . )2007(تشوبین، شاهرام  - 3

 .العربیة للعلوم ناشرون

 .ة األمریكیةاإلیرانی اإلسرائیلیةالعالقات السریة  اإلیرانيالمثلث  .)1983( شموئیل سیجف، - 4

  .دار الجلیل للنشر: عمان ).غازي السعدي: ترجمة(
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حول أداء وواقع  إعالم في مهب الریح وقائع ومعطیات جدیدة ).2005(شلحت، أنطوان  - 5

مؤسسة : رام اهللا ).اإلسرائیلیةمدار، المركز الفلسطیني للدراسات : ترجمة.(يسرائیلاإلعالم اإل

 .األیام

الدكتور : ترجمة( .اإلعالميمناهج البحث . )1989(دومینیك، جوزیف  -ویمر، روجر  - 6

 .صبرا للطباعة والنشر: دمشق ).الح خلیل أبو أصبعص

 

  المعاجم -

 .دار الفجر للنشر والتوزیع:  القاهرة. اإلعالميالمعجم . )2004( نیرمحمد م حجاب، - 1

 .دار أسامة للنشر والتوزیع: عمان.اإلعالميالمعجم ). 2006(الفار، محمد جمال  - 2

 .اإلسرائیلیةمعجم اإلعالم والمصطلحات الصهیونیة و ). 1987(جوني،منصور، -3
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 الدراسات العربیة -

عرب بین صحیفتي ال زاع المسلح الداخلي في سوریةة النصور  .)2013(، مصطفى بدر - 1

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق  .دراسة تحلیلیة س اإلسرائیلیةتالقطریة وهآر 

 .األردن: األوسط، عمان

الصحافة اإلسرائیلیة والتسویق السیاسي للمشروع  .)2014(  حسین محمد ، طاللالحبیلي -2

رسالة ماجستیر غیر  .دراسة تحلیلیة) أحرونوت هآرتس، معاریف، یدیعوت(الصهیوني 

 .األردن: منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان

تغطیة الصحف األردنیة للقضایا البیئیة ومشكالتها  ).2011(الدیسي، هبه وجیه إبراهیم  -3

رسالة  ).31/12/2008-31/12/2007(دراسة في تحلیل المضمون للفترة من 

 .ألردنا: ماجستیر غیر منشورة، عمان

اإلسرائیلیتین " هآرتس"و" معاریف"تغطیة صحیفتي . )2014( ، حسام محمد جمیلشنك -4

رسالة ماجستیر غیر ). دراسة تحلیلیة(المصریة  2011كانون الثاني /ینایر" 25"لثورة 

 .األردن: منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان

حول األزمة السوریة في دالالت الصورة الصحفیة . )2014(صالح الدین، وائل نظمي نمر  -5

رسالة ماجستیر غیر منشورة،  ."اإلسرائیلیة"صحیفتي القدس الفلسطینیة ویدیعوت أحرونوت 

 .األردن: جامعة الشرق األوسط، عمان
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تغطیة الصحافة األردنیة الیومیة ألحداث  :بعنوان. )2010( ، انتصار خالد یوسفالعدوان - 6

ة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق رسال .دراسة تحلیلیة 2010/2011تونس ومصر 

 .األردن: األوسط، عمان

دور التلفزیون والصحف في تشكیل معلومات ). 2001(علي، خالد صالح الدین حسن  - 7

 –جامعة القاهرة (غیر منشورة  رسالة دكتوراه. واتجاهات الجمهور نحو القضایا الخارجیة

 ).كلیة اإلعالم

الصحافة العربیة للعدوان اإلسرائیلي على قطاع  تغطیة ).2011(، محمد نصر اهللا  فرج - 8

رسالة  ).القاهرة-لندن، األهرام- الرأي األردنیة، القدس العربي( 2009-2008غزة عام 

  .األردن: ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان

المقاالت المترجمة عن الصحف اإلسرائیلیة في صحیفتي  .)2013( ، سهرالقدومي -9

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  .دراسة في  تحلیل المضمون یتینالغد األردنالدستور و 

 .األردن: البتراء، عمان

أسلحة الرعب، إخالء العالم من األسلحة ). 2007(مركز دراسات الوحدة العربیة  -10

 .بیروت.النوویة والبیولوجیة والكیمیائیة
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  مجالتال -

العدد . اإلیرانیة تضع بصماتها على زمام األمورالثورة : أبو خیر، تفید داوود، بعنوان  - 1

 .مجلة المناضل) 1999.(296

سرائیل الخطر البعید والقریب - 2 مجلة شؤون ) 2008. (133العدد . إیران الجار التاریخي وإ

 .عربیة

) 1998. (24العدد . الصحافة باللغة الروسیة في إسرائیل: بن یعقوب، أبراهام، بعنوان - 3

 .مجلة كیشیر

التواجد هنا والشعور هناك عن اإلعالم باللغة الروسیة : ي ونلي إلیاس، بعنواندان كاسب - 4

 .مجلة سسیولوجیا یسرائیل)  2000. (2الجزء الثاني العدد . في إسرائیل

مجلة  )1983. (1العدد . العالقات اإلیرانیة اإلسرائیلیة: سراب حمید جودي، بعنوان - 5

 .البصرة 15، مجلد الخلیج العربي

) 1986. (84العدد . اإلعالم الصهیوني في الدول االشتراكیة: یدة، بعنوانسمیسم، حم - 6

 .مجلة المستقبل العربي

، 18العدد . الموقف االستراتیجي األمریكي من التحوالت السیاسیة في المنطقة العربیة - 7

 .دراسات إستراتیجیة شهریة الشرق األوسط،
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 المقاالت -

 18/6/1968. صحیفة األهرام، القاهرة - 1

2 - "Newsweek",14 October 1974 

عصفورین بحجر - العد التنازلي إلیران: بعنوان.  2/3/1995.صحیفة هآرتس، باراك رافید -3

 .واحد

اعتراض الجنراالت الحالیین على : بعنوان.  2/5/2012.صحیفة هآرتس، رؤوفین بداتسور -4

 .موقف القیادة السیاسیة

طر اإلیراني على المحیط اإلقلیمي الخ :بعنوان. 3/6/2012. بن كسبیت صحیفة معاریف، -5

 .لها

الوالیات المتحدة تقدم مساعدات : بعنوان. 14/5/2012. جدعون لیفي ،هآرتسصحیفة  -6

 .إضافیة إلسرائیل بقیمة ملیار دوالر بتاریخ

 

  المراجع األجنبیة  - ب

  الكتب األجنبیة

1- Edward A. Bayan, Persian Kingship in Transition, New York, 

1968. 

2- Margaret Laiug The London(1977)."Newsweek"14 October 1974. 
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  الملحقات

  كشاف تحلیل المضمون الخاص بالدراسة): 01(ملحق رقم 

  فئة األنواع الصحفیة  فئة األسالیب  فئة الجوانب

الموقف 

  األوروبي

الموقف 

  العربي

موقف 

األمم 

 المتحدة

الخوف 

على 

إسرائیل 

وتهدید 

  أمنها

سرد 

  تفصیلي

ر مع الحوا

  إیران

التحلیل 

  والتفسیر

أسالیب 

  مختلطة
  كاریكاتیر  تقریر  تحقیق  حدیث  مقال  خبر

                            

                            

                            

                            

  

  اإلبرازناصر فئة ع  فئة المصادر

وكاالت 

  عالمیة

وكاالت 

  عربیة

وكاالت 

  إسرائیلیة

وكاالت 

  إیرانیة

شخصیات 

  عالمیة

شخصیات 

  عربیة

شخصیات 

  إسرائیلیة

شخصیات 

  إیرانیة

مصادر 

غیر 

  محددة

  ألوان  إطارات  رسوم  صور  عناوین
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  ):02(ملحق رقم 

  

  .تدقیق لغوي لرسالة ماجستیر/ الموضوع 

مهند حامد محمد أبو زینة قمت أنا الدكتور بسام عبد : بناًء على طلب من الطالب

القواسمي أستاذ البالغة المساعد في قسم اللغة العربیة، في كلیة اآلداب، في جامعة  العفو

معالجة : (فلسطین، بالتدقیق اللغوي لرسالة الماجستیر الموسومة بـالعنوان اآلتي- الخلیل

  .دراسة تحلیلیة) الصحافة اإلسرائیلیة للبرنامج النووي اإلیراني هآرتس ویدیعوت أحرونوت

  ...فائق التقدیر، وعظیم االحتراموتقبلوا منا 

  

  م15/3/2015األحد الموافق 

  بسام القواسمي. د

  :.....................التوقیع

00972-599670908  

00972-569670908 
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  محكمي كشاف تحلیل المضمون الخاص بالدراسة): 03(رقم ملحق 

  

  الجامعة  التخصص  الرتبة  االسم  ت

  امعة الشرق األوسطج  صحافة  أستاذ  أدیب خضور. د.أ 1

  جامعة البتراء  صحافة  أستاذ  تیسر أبو عرجة. د.أ 2

  جامعة الشرق األوسط  صحافة  أستاذ  حمیدة سمیسم. د.أ 3

  جامعة فیالدلفیا  صحافة  أستاذ مشارك  بشرى الحمداني. د 4

  جامعة الشرق األوسط  صحافة  أستاذ مشارك  رائد البیاتي. د 5

  جامعة الشرق األوسط  إعالم  مشاركأستاذ   كامل خورشید مراد. د 6

  جامعة البتراء  إذاعة وتلفزیون  أستاذ مساعد  إبراهیم الخصاونة. د 7

  جامعة القدس  صحافة  أستاذ مساعد  أحمد رفیق عوض. د 8

  جامعة الخلیل  إعالم  أستاذ مساعد  )عالني(سعید شاهین . د 9

  اءجامعة البتر   صحافة  أستاذ مساعد  عبد الكریم الدبیسي. د 10

  جامعة البتراء  إعالم  أستاذ مساعد  منال مزاهرة. د  11

  

 


